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Diógenes Teria Encontrado um Homem? 
H. J. SOUZA 

 

Em nosso artigo Intitulado BRASIL FENÍCIO, BRASIL IBERO-AMERÍNDEO, 
BRASIL DE HOJE, publicado em o último número desta revista tivemos ocasião de dizer 
(pág. 31): 

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

Embora nossa Instituição seja de caráter puramente cultural-espiritualista, mas 
tendo “Missão definida” que, acima de tudo, apresenta o Brasil como “Santuário da 
Imolação do gênero humano a caminho da sociedade futura”, não poderia, 
absolutamente, alhear-se da escolha de um candidato, tanto para o Governo de S. Paulo, 
como para o da Presidência da República. Sim, um Homem com as qualidades eubióticas 
capazes de trabalhar pela RECONSTRUÇÃO GERAL desse mesmo País, ao invés dos 
que temos assistido – principalmente da Revolução de 1830 até 1854 – que concorreram 
para um diminuendo, como se diria em teoria musical, tão alarmante, que acabaria por 
levar o País em um “Galope final” para o abismo da decadência e da miséria, 
contrariamente a um galope rítmico, melódico e harmônico, que seria o de um crescendo 
de Paz e Prosperidade, como o exige a própria Lei que a tudo e a todos rege. E para o 
qual foi fundada a nossa Instituição em 1924. 

Pela que se vê, de todos os candidatos até agora aparecidos, Diógenes só 
encontrou valores no HOMEM “de braço forte”, que deixou para lançar a sua candidatura 
no dia 14 de Julho, ou da “Tomada da Bastilha”, pois que, em verdade, uma nova Bastilha 
se apresenta para ser derrubada, e sobre os seus escombros construída a da cultura e da 
espiritualidade, como ÚNICA capaz de fazer ressuscitar das suas cinzas, a Terra de 
Badezir, Basil ou BRASIL posteriormente, TERRA DE SANTA CRUZ, ou de Anchieta, 
Manoel da Nóbrega, Martim Afonso e tantos outros Nomes dignos de figurar neste 
momento em que São Paulo comemora o seu QUARTO CENTENÁRIO, como 
verdadeiros Bastiões da Integridade BRASILEIRA. 
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E para provar o acerto da escolha de semelhante candidato ao Governo de São 
Paulo – e, a seguir, da Presidência da República, como quem conquista, ao mesmo 
tempo, um dos preciosos ramos da BRASILICA ÁRVORE o seu próprio Tronco, onde flui 
a seiva espiritual da ERA NOVA, destaca-se o fato de, não tendo sido ele convidado, no 
entanto “foi a S. Lourenço para assistir a nossa Sexta Convenção PELA FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA, obrigando-nos a dizer, na legenda da fotografia onde o mesmo figura 
na mesa da Diretoria, ao falarmos das pessoas presentes, o seguinte: 

“E, finalmente, como gratíssima surpresa, no final desta legenda, S. Excia. o Dr. 
Adhemar de Barros, Chefe do Partido Social Progressista, que foi especialmente a S. 
Lourenço, acompanhado de S. Excia. o Vice-Governador de São Paulo, Dr. Erlindo 
Salzano, para) assistirem a SEXTA CONVENÇAO DA S. T. B. PELA FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA. O Dr. Adhemar de Barros, que já foi Interventor (“por lei de causali-
dade nomeado pelo Sr. Getúlio Vargas, na mesma estância de S. Lourenço”) e 
Governador de São Paulo (“o marechal da sua vitória”, como disse, ainda, o Sr. Getúlio 
Vargas); procura cada vez mais aumentar o seu cabedal de cultura científica, social e 
política, afim de poder melhor servir à Pátria Brasileira e aos seus concidadãos, sem se 
alhear, entretanto, das necessidades atuais de todos os povos, na hora mais aflitiva da 
sua própria evolução na Terra. Já o grande Rul dizia: “Os grandes Homens são aqueles 
que não ficam radicados nas mesmas idéias”. 

E que dizer desse mesmo Homem em tudo mais quanto tem feito para saber 
administrar, com acerto, os destinos de um povo, que está passando, entretanto, pela 
situação mais crítica da sua História? Os rincões mais afastados dos Estados tem ele 
visitado, para melhor conhecer as necessidades dos FILHOS DESSE PAÍS, que deveria 
ser o “celeiro do mundo” e, no entanto vive a mendigar de países estrangeiros até o trigo 
com que faz o pão, que a bem dizer, “é o pão que o diabo amassou”, tais os Ingredientes 
que no mesmo figuram para arruinar a saúde desse mesmo Povo? E cujo Homem é 
sempre recebido como “o querido Adhemar”, e não, como “messias político”, com gestos 
melodramáticos, a bem dizer, “contorções epilépticas”, a desmanchar os cabelos com as 
mãos, chamando a si mesmos de “predestinados”? E tudo isso; como diria um bom 
francês, “pour épater les bourgeois”, pois, as promessas que fazem (os homens cultos já 
estão fartos das, mesmas) não são mais do que recursos políticos para abocanharem os 
próprios cargos? E isto, aos pobres impúberes psíquicos ou de mental jovem (para não, 
dizer outra coisa), que se deixam levar pela “demagogia” dos sabidos, mas nunca dos 
sábios de nossa Terra, que, em verdade, ainda são muitos, mas coragem lhes falta para 
enfrentarem à fúria dos concorrentes... 

O fato, porém, é que nós outros – dentro em pouco “representando ONZE 
MILHÕES de espiritualistas em todo o Brasil” – como teve ocasião de dizer, em brilhante 
artigo publicado na Gazeta de Notícias de 5 de Fevereiro p. p., o grande jornalista Enock 
Lins, da Secretaria do Ministério da Justiça: não podemos admitir que dirijam os destinos 
desta Pátria privilegiada, que é o BRASIL – desde um Presidente da República, os 
Governadores, Senadores, Deputados, Vereadores, etc., homens que não estejam de 
acordo com as diretrizes culturais e espirituais do Novo Ciclo que vai reger. mundo, e, 
consequentemente, o nosso caro BRASIL. Haja vista, estarmos agora em pleno ciclo 
decadente para o alvorecer de um outro, portador de Paz e Felicidade para o mundo, ou 
seja aquele para o qual estamos trabalhando. E assim, com a própria queda do ciclo, 
apresenta-se justamente o momento apregoado pelo mesmo Jesus, ou seja ao dos sinais 
dos tempos, com seus falsos messias (inclusive os políticos que se confundem com os 
religiosos) e profetas, as guerras, os terremotos, os crimes, os vícios e tudo mais quanto 
diz respeito, completamos nós, a um .FIM DE CICLO APODRECIDO E GASTO. E com 
isso, a ronda fatal dos QUTRO CAVALEIROS DO APOCALIPSE: DOMÍNIO, GUERRA, 
FOME E PESTE. 
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Quem pode, pois, negar que estamos atravessando o ciclo a que se refere Jesus 
como o a da Vinda do Filho do Homem, sendo Ele o maior de todos os profetas? 

 Tudo isso, e multo mais ainda, é que S. PAULO -- justamente quando comemora o 
seu QUARTO CENTENÁRIO – precisa trabalhar sem as férreas cadeias do ciclo 
agonizante, inclusive, liberto das insinuações de terceiros – espécie de “eminências 
pardas” – para não chamar de “Mefistófeles a segredar nos ouvidos dos Faustos 
modernos” – tudo quanto aos mesmos interessa, mas nunca, à PATRIA BRASILEIRA, 
quanto mais a todos os seres da Terra ... 

E assim, o homem encontrado por Diógenes nos dias atuais, não é mais o mesmo 
homem do passado, no sentido antes apontado na sentença do grande estadista 
brasileiro. E mesmo que o fosse, apresentaria um tesouro inestimável de serviços 
prestados a São Paulo, e consequentemente, a seu POVO, a menos que este mesmo 
POVO já estivesse esquecido de todos esses tesouros: ora rastejando pelo solo, em 
verdadeiros coleios, quando não, em rotas admiráveis, que silo os milhares de 
quilômetros de estradas de rodagem; do mesmo modo, confundindo-se com as nuvens, 
nos arranha-céus do Hospital das Clínicas. Aqui, além, acolá, escolas para a 
alfabetização da criança paulista. No seu grande amor pátrio, socorrendo os homens do 
Nordeste, enviando-lhes milhares de enxadas, que aos mesmos foram negados pelos 
governadores dos seus Estados. Que dizer mais desse Homem que o Povo encontrou 
primeiro que o mesmo Diógenes da atualidade? Fale esse mesmo Povo de acordo com a 
sua Consciência. Querer apontar pretensas falhas a um homem que teve o Governo da 
União, “por madrasta de São Paulo”...”E quase toda a sua assembléia, por inimiga? Sem 
falar no Banco do Brasil, que a bem dizer, o colocou noutro banco, o banco do réu da 
mendicância paulista, querendo fabricar dinheiro pouco importa como, contanto que se 
tornasse “valores” para esse mesmo Estado bandeirante, ao qual tanto ama, e por Ele fez 
mais do que qualquer outro paulista? Sim, esse povo que herdou o sangue dinâmico e 
estóico dos Bandeirantes de outrora. E que também fez do seu Estado uma das mais 
brilhantes estrelas que ornam o Pavilhão Nacional, a ponto de ser considerado pelos 
americanos do Norte, no que diz respeito à indústria, “como um dos colocados nas 
primeiras fileiras entre os demais do mundo”. Sim, porque, mesmo sem estar ao par de 
todas essas cousas, basta entrar nos subúrbios paulistanos, para aquele que, pela 
primeira vez visita a capital bandeirante, extasiar-se diante de uma “floresta de chaminés” 
como fomos o primeiro a compará-la desse modo. E, portanto, esse mesmo Povo a quem 
Adhemar de Barros chama “de povo querido”, é o primeiro a dizer que, “no tempo de 
Adhemar a vida era bem outra, os preços dos gêneros alimentícios e tudo mais quanto faz 
parte da vida humana eram acessíveis aos pobres, mas hoje a fome, a miséria, e por que 
não dizer, a anarquia se manifestam por toda a parte”, Assim como quem diz que outros 
não souberam governar o seu Estado como o Homem encontrado hoje por Dlógenes, por 
lhes faltarem coragem, amor e inteligência. 

E quem assim fala, – que sofre desde que nasceu, trabalha desde os quinze anos 
de idade, como podem provar aqueles que o acompanham. E que se eles não fossem, o 
mesmo nada poderia fazer pelo mundo, por que não dizer? pelo próprio Estado de São 
Paulo – o que tem feito até agora, à parte o velho aforismo de  que, “elogio em boca 
própria é vitupério” – pois o fato de ter saldo das suas comodidades, da sua verdadeira 
residência, que é São Lourenço, para vir residir na capital bandeirante. E algo fazer – com 
os seus companheiros de Cultural e Espiritual Movimento – a favor desse mesmo Estado 
queridíssimo, inclusive o de prestar homenagens ao seu QUARTO CENTENÁRIO, como 
provam os últimos números de O LUZEIRO, e desta mesma revista, na qual se fundiu o 
primeiro – repetimos, não o faz visando cousa alguma, muito menos, pago para isso. 
Quem se fez escravo da sua própria Missão na Terra, não conhece senhores, por isso 
mesmo assume a responsabilidade, não só do que diz como do que que faz, “por não 
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temer cousa alguma na Terra”, Inclusive a Morte que do mesmo se aproxima a passos 
agigantados.  

De fato, nós não estamos em luta a favor de ninguém, mas, tão somente a favor de 
um Brasil mais feliz, pois, como tem sido dito inúmeras vezes, o Brasil “é o Santuário da 
Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura”. 

Se os nossos próprios leitores, soubessem “ler por baixo da letra que mata, o 
espirito que vivifica”, como disse o meigo Nazareno, num simples comentário aos versos 
de Fagundes Varela, publicado na pág. 47 do número anterior desta revista. E, muito mais 
ainda, acreditassem nas duas sábias leia de Reencarnação e Carma (pouco importa que 
muitos, por conveniência própria... nelas não acreditem), descobririam algo de 
transcendente a respeito daquele que estas linhas escreve, no momento em que o Povo 
Paulista deve pedir a Deus que lhe- dê Intuição para a escolha daquele que deve dirigir os 
seus destinos, e, consequentemente, da Pátria que. todos nós amamos e respeitamos. 

No mais, ao invés do Ave, Caesar, morituri Te salutant, dos fanáticos romanos de 
outrora, e que até hoje ainda encontra eco nos bajuladores dos césares modernos –
inclusive os que se dizendo cristãos, no entanto, perseguem a quantos não seguem as 
suas interesseiras idéias, equivalente a “pautar a vida pela mesma cartilha”, saudaremos 
ao nosso ÚNICO e VERDADEIRO SENHOR, ao Qual servimos desde que nascemos, 
principalmente, depois que a nós se manifestou no alto de urna Montanha, à qual o 
próprio Povo da sua Terra cognominou de "Nossa Montanha Sagrada”. E o maior gênio 
de nosso século, que foi o grande cientista e Teósofo espanhol Dr. Mário Roso de Luna, 
por sua vez, à cidade que possui semelhante “Montanha”, de “capital espiritual dó Brasil”. 
Repetimos, em vez daquela frase bajuladora, com que agonizavam nos circos romanos 
os que até naquela hora temiam a esquizofrenia de um Nero, por exemplo, diremos, com 
o coração voltado para Aquela mesma Divindade – muito mais, talvez, de como faziam os 
cristãos perseguidos pela fúria, do homem que mandou Incendiar Roma, como um 
simples deleite para os seus olhos sempre enevoados pela cobiça, a imoralidade e 
pedantismo “de histrião da sua época”. E até, à sua própria Mãe, Agrlpina, mandou matar, 
para se extasiar diante do lugar onde o mesmo foi gerado, pois achava ele que deveria 
ser bem diferente do das outras mães por ter dado aquele monstro, que na hora da morte,  
na maior das covardias, proferiu estas memoráveis palavras: “Que artista vai perder o 
mundo”. 

Sim, nós outros diremos: AVE, JEHOVAH, MORITURI TE SALUTANT! 

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver 
agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da 
virtude, a rir-se da honra, a ter. vergonha de ser honesto – Rui Barbosa. 

Se na sua época o grande Rui Barbosa teve ocasião de proferir semelhantes 
palavras, que diria ele hoje ao ver as nulidades triunfando ainda mais, as injustiças 
culminando por toda parte, os poderes nas mãos dos maus tão agigantados, que nem as 
pupilas dilatadas pelas atrópicas confusões deste "Fim de ciclo apodrecido  e gasto”, 
poderiam distingui-los uns dos outros... Pior que tudo isso, a desonestidade como arma 
poderosa para o homem galgar os altos píncaros da glória. 

Teósofo que fora – e de nosso Cultural e espiritual Movimento – o grande RUI diria 
apenas: "Na hora que atravessamos não há como saber selecionar as consciências. Sim, 
buscando entre os poucos em quem a Inteligência e a moral não cederam lugar à 
ignorância e à perversão dos sentidos, a SEMENTE DA NOVA RAÇA. 

Já o grande escritor patrício, que se chamou Coelho Neto – revoltado contra alguns 
dos que o cercavam – também proferia: "Não há como passar desapercebido no mundo". 

Não se revoltou também contra os homens, o meigo Nazareno, ao dizer: "Corja de 
víboras, quando me verei livre de ti?... 
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Nós outros, preferimos dizer: Eleva-se o homem na vida e se choca com a família. 
Se se eleva ainda mais, choca-se com o povo. Se mais ainda, com a Nação. E finalmente, 
com o mundo inteiro. 

Diante de tudo isso, e muito mais ainda, não há que reclamar cousa alguma, 
"Águia de Haia", pois que a civilização se acha em franco declínio. Nesse caso, melhor 
será "alçar o vôo" pelas regiões sublimes da Inteligência, em busca da Divina Essência. E 
isto Você o sabe melhor agora do que nos tempos que já se foram... – H. J. Souza. 

 
AOS NOSSOS LEITORES 

Tendo sido publicado erroneamente o nome do ilustre e conceituado 
clinico mineiro, Dr. Heitor Palombini, em o número anterior desta revista, 
sentimo-nos no dever de fazer a presente retificação, além de pedirmos 
desculpas ao ilustre clinico, a quem muito consideramos e respeitamos. 

A REDAÇÃO 

 
 

PALAVRAS DO GENERAL ZENOBIO DA COSTA 
 

Em 1941, tendo o General Zenobio da Costa visitado a RAMA HILARIÃO, de 
Belém do Pará filiada à Sociedade Teosófica Brasileira, expressou se do seguinte modo, 
em missiva enviada àquela Instituição: 

Belém, 17 de Dezembro de 1941. 

Sra. Diretores da Sociedade Teosóflca Brasileira. Respeitosos cumprimentos. 

Da visita que fiz boje a essa Sociedade, trouxe a mais grata das impressões. 

Cumprimento, pois, mui sinceramente, a sua Diretoria, bem como todos os que 
trabalham nesse templo de cultura, bondade e civismo. 

Obras como essa deveriam ser distribuídas, em larga escala, pelo nosso Imenso 
território 

Elas são bem o reflexo dos seus dirlgentP9, que labutam, diuturnamente, com a 
preocupação única de aumentar a cultura de nosso povo, principalmente da mulher 
patrícia, e por conseguinte, a grandeza do Brasil. 

Saudações. - (asa) General Zenobio da Costa. 

 

A QUEDA DO CICLO 
LAURENTUS 

 

Com a manifestação do avatara, mais conhecido pelo nome de Bhagavâd-Yezeus-
Krishna (Bhagavâd em, sânscrito, quer dizer: Bem-aventurado), nome este muito  
semelhante ao de JESUS CRISTO – embora que tal manifestação tivesse lugar 3.500 
anos antes da do segundo – já o mesmo dizia ao seu discípulo Arjuna: “Todas as vezes, ó 
filho de Bhárata! que Dharma (a lei justa) declina e Adharma (o contrário) se levanta, Eu 
me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus (um Julgamento cíclico, 
portanto). Para o restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada YUGA (idade, ciclo, etc.”). 

Assim também, Gotama, o Buda, 645 anos antes de Cristo: “E meu Espirito pairará 
sobre a Terra, esperando pela minha volta”. 
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Quanto a Jesus, 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”. 

Desse modo, qualquer pessoa – mesmo que de mediana cultura – poderá 
compreender o verdadeiro sentido que se acha por baixo das palavras dos três referidos 
Iluminados. Muito mais ainda se souber que da vida universal é repartida em ciclos. E, 
portanto, os mesmos se sujeitam a elevações e quedas, ou declínios. O que seria da 
Humanidade se nos momentos de “queda ou declínio” ficasse abandonada a seus 
próprios erros? Antes de mais nada, sua evolução espiritual na Terra estaria 
comprometida, ou antes, terminada antes de tempo... Bacon já se referia a tais momentos 
ou instantes da Evolução humana com o seu CONSTRUERE ET DESTRUERE. Do 
mesmo modo que VICO, com o seu CORSI E RICORSI.  

Pelo que se vê, a manifestação da Essência Divina ou do “Espirito de Verdade”, 
como querem outros, nos interregnos de um ciclo para outro, não é mais do que um novo 
impulso que se procura imprimir à Verdade lançada ao mundo, no começo da sua 
evolução, pelo Planetário da Ronda, também chamado de LEGISLADOR, ou Manu 
Semente, pois que, no final dessa mesma Ronda, Ele voltará como Manu Colheita, para 
dar como terminado o esforço integral de determinado número de avataras 1 ou 
manifestações divinas que, em verdade, são as suas próprias manifestações parciais ou 
totais na Terra. Foi Ele, pois, o primeiro Codificador dos chamados “Mandamentos da Lei 
de Deus”, que vêm servindo para todas as religiões, mesmo que, os supracitados Manus 
(sua forma parcial e total nos demais ciclos) também procurassem retificar os referidos 
Mandamentos, por se acharem adulterados pelos não conhecedores da sua primitiva 
origem, e assim agindo de acordo com os interesses dessas mesmas religiões ou igrejas. 
Em Jurisprudência, eles recebem o nome de “O Código de Manu”, quando devia ser DO 
MANU, pois que este termo não se aplica a ninguém, mas à função ou Hierarquia daquele 
que representa o Guia, o Chefe de determinado clã, família, etc. O termo Manu, na língua 
sânscrita, quer dizer o Homem, o Ser possuidor de Inteligência superior a dos demais 
homens. E a prova é que, do mesmo termo se origina o de MANAS, Mental, a 
Inteligência, etc. E foi dele, ainda, donde surgiram o Man inglês e alemão. E até o nosso 
próprio termo HOMEM (Ho-mem, No-man ou “não homem”, em vez de Wornan, dizia-se 
outrora no próprio idioma inglês, para distinguir o sexo feminino do masculino). 

A expressão “impulsionar a Verdade na sua primitiva origem, ou prístina 
Integridade”, vem provar que existiu uma VERDADE DIVINA, da qual os homens não 
deviam afastar-se. E que é justamente a razão do termo Adharma, contrário a Dharma, a 
que se referiu o Bem-aventurado Krlshna. Com outras palavras, aquele que não for 
Iniciado em semelhante Doutrina, como Sabedoria dos Deuses, mas também, “Sabedoria 
Iniciática das Idades”, não pode ser um Homem Perfeito ou Adepto da Boa Lei, como é 
chamado nas teogonias orientais. O termo TEOSOFIA, não quer dizer apenas Sabedoria 
divina ou de Deus, mas dos deuses, ou “Espíritos Planetários”  2  . Sim, porque foi através 
dos mesmos, em número de SETE, também chamados de ELLOHIM (como plural de 
Ellohah ou Deus), Dhyan-Chohans, Arcanjos, ou Anjos de Presença diante do Trono, 
através dos quais foi levada a efeito a obra da criação do mundo e dos seres que nele 
habitam  3  . E a prova está em que a própria Divindade, depois de semelhante obra 
                                                        
1 Muitos preferem dizer avatar, mas o fato é que o mais próprio é avatara. É ele Idêntico ao EON grego, que significa: “manifestação 
da Divindade na Terra”. O termo EON lido anagramatlcamente dá o NOE bíblico, que embora muitos o Ignorem, é um avatara, ou 
antes, um Manu, como prova “ter ele conduzido seu povo, não em uma barca ou ARCA, como diz a própria Bíblia, e sim, para a ARCA 
ou Agartha, “região subterrânea que idêntica a Shamballah, nenhum cataclismo a pode destruir”. 
2 De Theos provém Theoln, com o significado de deuses, astros, Espíritos Planetários, portanto. 
3 Cosmogênese e Antropogênese. Nesta, com o auxilio de outras hierarquias. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   3 – Julho  - Agosto de 1954 – Ano XXIX 

Redator: Paulo Machado Albernaz 
 

 7

concluída, ter proferido SETE vezes as seguintes palavras: “ESTÁ CERTO, ESTÁ REAL, 
ESTÁ VERDADEIRO”. Assim, enquanto os SETE FILHOS ou auto-gerados (como os 
chama o mais antigo livro do mundo, que é o “Livro de Dzyan, Dzin, Jim ou Jina) realizam 
a obra da criação do mundo e dos seres que nele habitam, o Pai, o UNO-TRINO, donde 
os Sete surgiram... rivalida com aquelas palavras repetidas sete vezes, semelhante 
esforço ou Trabalha saído da sua própria Vontade, pelos mesmos Sete posta em 
ATIVIDADE, através da Sabedoria Divina. Daí, Vontade, Sabedoria e Atividade, que 
representam as 3 manifestações divinas, mas também, os 3 mundos através dos quais 
Elas mantém o perfeito equilíbrio das coisas. No Cristianismo, a Trindade Divina ou Pai, 
Filho e Espírito Santo. Na Mitologia grega, as 3 Normas ou Parcas. Finalmente, as 3 
forças: Centrífuga, Centrípeta e Equilibrante. E assim por diante. 

Voltando ao fenômeno dos ciclos (Vide nossa obra Ocultismo e Teosofia), 
acontece, ainda, que cada um dos referidos ciclos em que é repartida a Vida Universal, é 
dirigido por determinado signo. Exemplo: o de Krishna (para não Ir muito mais longe... ) foi 
feito sob os auspícios de ÁRIES (o cordeiro), o qual no próprio homem se localiza na 
cabeça; o de Gotama, o Buda, sob o do JAVALI (segundo o Zodíaco Hindu e que no 
ocidental é equivalente a Capricórnio). Quando se diz que “Buda morreu de indigestão de 
carne de porco” (e que serve de ridículo aos de outras religiões, como intolerantes e 
desrespeitosos para com as crenças alheias, justamente, por não serem Iniciados nos 
Grandes Mistérios), pelo fato do mesmo Ser ter dado Sabedoria demais ao mundo, o que 
também está incluído nas palavras do Cristo, quando diz: ,”Não atireis pérolas aos 
PORCOS (Margaritas ante porcus”). Quanto ao signo na manifestação do mesmo Jesus, 
foi o de PISCIS, como prova ter Ele traçado no chão, um PEIXE, quando lhe apresentam 
a mulher adultera, dizendo: “Aquele que estiver isento deste pecado (e não apenas ,”de 
pecado”, como muitos o dizem), que lhe atire a primeira pedras, No homem, o signo de 
PISCIS está situado nos pés  Pés, Pis Pies ou PISCES... A própria conformação dos dois 
pés é Idêntica à maneira de se grafar o referido signo. E quanto ao avatara futuro, ou do 
começo do século XXI (Vide a obra antes citada), é o de Aquários. Donde as teogonias 
orientais O chamarem de APAVANADEVA, com o significado de “Avatara aquático”. Esse 
termo sânscrito, fomos o primeiro a desdobrá-lo do seguinte modo: APAS (Água, Lua), 
VAM, como Bija do Tattva Apas, equivalente também à VAHAM, com o significado de 
“veículo”. E DEVA ou Deus. Nesse caso, “o veiculo de Deus manifestado nas água”, 
desde que se as conceba como ”águas do Ahasha” médio ou Segundo Trono, Logos, etc. 
etc. 

Como se sabe, nossa Obra tendo a sua origem na Ilha de Itaparica, nome tupi, que 
quer dizer: “anteparas de pedras”, também indica que a mesma Ilha outra coisa não 
representa, senão, um Aquário repleto de PEIXES. O mesmo Anchieta, que esteve 
naquela Ilha em catequese aos tupinambás, quando viveu em Conceição de Itanhaém, e 
fez a mesma cousa com os índios daquela localidade, ensinou-lhes a construir ,”um vivei-
ro cercado de pedras para a criação de peixes”  4 , como se se dissesse que o mesmo, 
agindo desse modo ,”construía uma Ilha de Itaparica em miniatura” ... 

E todas essas cousas dissemos, para chegarmos novamente ao ponto onde nos 
encontrávamos, ou seja aquele que diz respeito a um ,”ciclo nos seus últimos estertores”, 
e outro que dará inicio à Uma Nova Era para o mundo. Donde, nosso próprio lema: “SPES 
MESSIS IN SEMINE”. A esperança da Colheita (a nossa própria) reside na SEMENTE 
(que de há muito vimos semeando, principalmente no Brasil, como ,”Santuário que é da 
Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura”. E finalmente no mundo 
inteiro. 

Assim é que, duas correntes se manifestam no mundo: a dos que continuam 
subordinados ao velho ciclo. E a que observa os sãos princípios (Mandamentos ou 
                                                        
4 Um “viveiro” ou “aquárlo”. 
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“Código do Manu”) do novo ciclo. O mesmo HINO da Sociedade Teosófica Brasileira, por 
ser a única Detentora no mundo, de semelhante Movimento, Intitula-se: O ALVORECER 
DO NOVO CICLO. Sim, o primeiro setor vive na própria decadência do ciclo anterior, ou 
antes, de acordo com Adharma. E o segundo setor, com Dharma, a Lei justa. E, 
consequentemente, o primeiro com Avidya, “a ignorância das cousas divinas”. E o 
segundo, com Vidya, o conhecimento dessas cousas divinas. Razão pela qual são 
TEÓSOFOS ou iluminados. Ninguém pode avaliar de quantos recursos temos lançado 
mão desde o começo de nossa Instituição até hoje, ou seja, no longo período de 30 anos, 
num LABOR constante a favor da Felicidade humana! Mas, como disse o mesmo Jesus, 
“Muitos têm sido chamados, mas poucos os escolhidos" (equivalente a eleitos, elite, etc.). 
Sim, porque desde o começo já era dito: “Precisamos de qualidade e não de quantidade”. 
Semelhantes palavras dizem tudo, inclusive a razão pela qual “alguns” (não poucos) 
deixaram as nossas fileiras... Dentre tais recursos, figura o nosso próprio SLOGAN, que 
vai ser apresentado à própria ONU, da qual nossa Instituição é uma das suas filiadas: UM 
SÓ IDIOMA (o Esperanto, por exemplo). UM Só PADRÃO MONETÁRIO (o mesmo valor 
para todas as moedas). UMA FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA (de que foi motivo 
nossa Sexta Convenção este ano em São Lourenço, tendo alcançado grande sucesso. É 
complemento a semelhante esforço de nossa parte, aquele despendido pela Legião 
Propagadora das Verdades Espirituais, funcionando na capital da República. E na qual 
já se acham filiadas diversas Instituições de caráter Neo-espiritualista   5 . 

Uma Nova Ciência, por sua vez, já expusemos de público, a qual possui o nome de 
EUBIOSE, que em nada difere do de Teosofia. E isto, através de O LUZEIRO. Todos os 
setores da vida humana estão incluídos na referida Ciência, inclusive, o da POLíTICA, 
hoje em franca e dolorosa anarquia, tanto no Brasil... como no mundo inteiro. Em nossa 
mesma obra antes citada, tivemos ocasião de dizer, “Outrora se dizia: Cada povo tem o 
governo que merece”. Hoje deve-se dizer: “Todos os Povos têm o governo que merecem”. 
E isto, por estarmos num “Fim de ciclo apodrecido e gasto”. 

Ninguém mais acredita nas promessas, tanto dos messias políticos como dos 
religiosos. De fato, PROMETER e NÃO CUMPRIR, é o que se vê por toda a parte. A isto 
os dicionários chamam de charlatanismo, embuste, etc. Mas do ponto de vista político, 
também se deve chamar de: TRAIÇÃO À PÁTRIA. 

Por mais que se julgue em contrário, a multiplicidade de dogmas, concorrem para a 
confusão estabelecida em nosso próprio País, inclusive, as religiões se metendo na sua 
política, mesmo sabendo que “O Poder Temporal é um e o Espiritual bem outro”, na razão 
do “Daí a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus”, ensinadas pelo próprio 
Cristo. 

Não falemos ainda dos que se ofendem mutuamente, mesmo que todos pregando 
em nome de um Deus único e Verdadeiro. Sem falar nos falsos Messias e Profetas, por 
sua vez, apontados pelo mesmo Cristo, como prova “de que os tempos esperados já 
chegaram”, isto é, de um novo Ciclo. Suas palavras do começo deste estudo, completam 
as nossas. E como “ninguém seja profeta na sua Terra”, como ensino o velho provérbio, 
um grande número de brasileiros (triste dizê-lo.. . ) preferem os que vêm de fora, aos seus 
próprios Irmãos de Pátria. Haja vista, certo indivíduo procedente do Uruguai, e em 
companhia de “falsas sacerdotisa”, que alimentam o fogo (nada sagrado) do SEXO... “cer-
cado desses mesmos “brasileños”, na sua maioria, anciãos atraídos pelas referidas 
“mulheres”. A tal indivíduo, como “mercador de mulheres”, se poderia dar um nome mais 
próprio, mas que, infelizmente, não ia muito bem com semelhante trabalho. Deixemo-lo 
com o seu “serralho”, numa cidade fluminense, que lhe ofereceram os tais “braslleños” do 
ciclo decadente... E que, em todos os domingos a bacanal (pobre Deus Bacho, dos fogos 
                                                        
5 Vide em Dhâranâ, pág. 3, número 1, a transcrição feita do artigo do grande jornalista carioca Enoch Lins, da Gazeta de Notícias, 
funcionando na Secretaria do Ministério da Justiça. 
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sagrados da COLHEITA DAS UVAS, etc.) se repete... para gáudio daqueles que buscam 
a VERDADE NUA e CRUA, e nunca, jamais, em tempo algum, a VERDADE DIVINA, 
como única. que aos homens Ilumina. 

E que dizer das tais “Miss”, dos famosos concursos, que, não passam de 
exploração sexual e comercial, como disse muito bem o ilustre patrício Menotti del Pichia 
em valioso artigo publicado no SHOPPING NEWS? O nudismo hoje em voga, até em 
revistas e jornais de pouco critério, em nada desmerece aquele outro da “serpente negra 
paradislaca (ou do Mal, pois que a Branca é a do Bem, pouco importa que as religiões 
desconheçam a alegoria da Árvore da Ciência do Bem e do Mal) muito bem expresso no 
próprio nome pagão de uma infeliz Elvira, inimiga e concorrente daquela outra que tem 
fogo até no nome, mas o fogo infernal do SEXO, que em vez de iluminar os homens, ao 
contrário, fá-los cair cada vez mais na destruição completa dos seus princípios superiores, 
por trazerem eles, também, enroscada no corpo, a Serpente. negra do Mal, untando-lhes 
com o veneno fatal da segunda morte... 

Para todas essas diabruras desse “Fim de ciclo apodrecido e gasto”, não há como 
dizer: IPSE VENENA BIBAS. SUNT MAL QUE LIBAS... 

Moças infelizes, sim, as tais “Miss”, que se prestam a semelhantes concursos, sem 
falar em certas damas da alta sociedade, as primeiras, prejudicando o seu próprio futuro, 
ao quererem um dia manter o Fogo espiritual de uma Lareira. Pai-Mãe, tendo em redor a 
prole. Noites de alegria. Noites que compensam um dia de angústias e dores, ao lado dos 
filhos! Enquanto as segundas, a lareira desfeita com a mentira dos trapos e das jóias sem 
valor, que só servem para aguçar o apetite dos que nada possuem na vida, pois como já 
dissemos certa vez, num artigo intitulado CRIMINALIDADE, “a ostentação do luxo, o 
desperdício do dinheiro, concorrem para que os deserdados da sorte, principalmente, as 
jovens, procurem um método mais fácil de arranjar todas essas cousas: o da prostituição. 
De fato a sociedade é responsável pelos crimes que se pratica, tanto à luz do dia, como 
da noite. Luz esta, que representa a das trevas, como símbolo da humana cegueira ... “ 

Para terminar: se Diógenes novamente ao mundo viesse com a sua lanterna, 
pouco Importa que lhe alcunhassem de “o cínico, se era ele um Iniciado, um Adepto, um 
Homem Perfeito, procurando com a Luz daquela mesma lanterna um homem, sim, mas 
que quisesse ser seu discípulo, e não encontrando ninguém, a não ser um Imperador que 
se antepunha ao Sol que iluminava os seus dias, e a quem respondeu de acordo com a 
sua oferta, continuaria procurando um Homem ou Mulher, como quem procura “agulha em 
palheiro”. É bem verdade que encontraria alguns, bem poucos talvez, mas daqueles que 
representam o ciclo nascente. E ai da Humanidade se tais criaturas não existissem! Honra 
a todos Eles! 

Diógenes não era mais do que, dizemos novamente, um Adepto ou Homem 
Perfeito. E a prova é que o mesmo está figurado no arcano IX do Taro, pelo nome de 
ERMITÃO. Assim, o Barril onde o mesmo morava, era a sua ERMIDA. A lanterna, seu 
próprio cérebro, querendo iluminar os dos demais, por serem mais jovens ou ainda 
imperfeitos... Desse modo, o homem que ele procurava com a sua lanterna, repetimos, 
outro não era, senão, um “discipulo” para com Ele se igualar em Iluminação ou 
Conhecimento das cousas divinas. 

Duvidamos, entretanto, que Diógenes se hoje ao mundo voltasse, dirigisse o jacto 
de sua lanterna sobre nós, pois, como Iluminado que era, compreenderia que o Sol 
espiritual que o iluminava (e não o físico, como pensa a maioria), é o mesmo que cinge a 
fronte de quantos fazem parte de nossas fileiras. Sim, porque a Obra em que os mesmos 
estão empenhados, representa o Poder da VONTADE DIVINA no ciclo presente. 

Que a Paz se faça para todos os seres da Terra. 
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A U M  6 
 

INSTITUTO CULTURAL AQUARIUS 

Com o nome em epígrafe, acaba de ser fundada em Pernambuco, na cidade de 
Recife, mais uma Instituição filiada à Sociedade Teosófica Brasileira e que, portanto, 
propõe-se a trabalhar para a elevação dos princípios morais e Intelectuais do homem, 
através do estudo comparado das filosofias, religiões, ciências, artes, etc. É mais uma jóia 
que vem enriquecer a régia coroa da S. T. B. É seu Presidente, o llmo. Sr. Anésio Antão 
de Carvalho, que tem sabido se destacar tanto pela Inteligência como pelo Caráter. 

Que esta Instituição possa cumprir, flelmente, o seu propósito, são os votos de 
DHÂRANâ e de todos os membros da S. T. B. 

 

NOTÍCIA DE FALECIMENTO 

Acaba de falecer na Capital Paulista, o Cel. Virgílio Ribeiro dos Santos, um dos 
mais fiéis e destacados membros da Sociedade Teosófica Brasileira. Chefe de Família 
extremoso, amigo leal, trabalhador incansável, militar dos mais distintos, constituiu a sua 
perda repentina uma lacuna irreparável. A ele, as homenagens de Dhâranâ. A sua Família 
o amplexo de corações amigos. 

 

MISTÉRIO DO CÁLICE 
 

LORENZO PAOLO DOMICIANI 

 

Em nosso artigo O MISTÉRIO DO SANTO GRAAL, publicado em o número 
anterior desta revista, tivemos ocasião de anunciar que, no seguinte, seria apresentado 
aos nossos leitores, O MISTÉRIO DO CÁLICE, que, a bem dizer, é complemento do 
primeiro, mas completamente desconhecido de quantos se dedicam à leitura de assuntos 
teosóficos e ocultistas, como sol acontecer a tudo quanto diz respeito ao nosso COLÉGIO 
INICIÁTICO. 

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, a à 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 Venus, 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 Kodisch 
hebreu) e FORMIGA, ou seja o animal que destrói o esforço humano, porisso mesmo, 
representando KARMA (“lei de Causa e Efeito”.)  7 . Semelhante alegoria tem, ainda por 
                                                        
6 A palavra sagrada AUM representa a Tríplice Manifestação da Divindade. Quando colocada no fim de uma frase, como o fizemos no 
texto, tem o mesmo valor do AMÉM cristão, no sentido de: ASSIM SEJA ou assim se faça, se cumpra, etc. 
7 Pai e Pão são termos que se completam. Haja vista, em diversas línguas, Inclusive no tupi-guarani, o termo TUPAN, que é a 
Divindade (o Sol espiritual, e não físico). De fato, TU-PAN é o Deus Onipotente na religião dos antigos brasileiros, e significa: “Adorado, 
PAN ou Pai. Na língua dos Cários, FENÍCIOS e Pelasgos, significa o substantivo thus, thur e tu: “sacrifício de devoção ou incenso”. 
Tudo quanto o homem oferece a Deus, é, na língua da Ordem dos sacerdotes Cários (donde procede a raça TUPI), T U, fórmula por 
sua vez cabalística, como é o termo C A R daquele que dirigia ou servia de Manu à referida raça, que “de longe velo (da Atlântida) 
através do “Mar das CARAIBAS” do mesmo prefixo, como outros muitos que figuram na língua tupi. O infinito do verbo “sacrificar”, é, 
no FENÍCIO (com vistas à fundação do Brasil por Badezir e Yetbaal, já provado no artigo BRASIL FENÍCIO, etc., em o número anterior 
desta revista), TU-AN; no germânico, tu-en; no grego, tu-cri, no latim, tu-eri (venerar, contemplar, olhar, mirar, guardar, etc.); THUS 
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complemento, os Três Caminhos da Vedanta: Jnana (o Conhecimento ou o 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 ao 
Trabalho, como ao próprio Lar ou Família, sem esquecer o de seus Irmãos em Humani-
dade (“Amai-vos uns aos outros”), e finalmente KARMA (mais uma vez o dizemos), como 
Caminho central, no qual palmilha “caindo e levantando” a Humanidade inteira, até que o 
tenha vencido, quando, justamente, aquelas Duas Conchas da sua espiritual Balança esti-
verem em equilíbrio, ou sejam: as do Amor e da Inteligência, pois, como foi dito antes, o 
KARMA terá desaparecido, ou melhor, “foi vencido”. 

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 “sacrificador”, o do 
“Cordeiro de Deus que tirou os Pecados do Mundo” (“Agnus Dei qui tollis peccata mundi”). 
O mesmo Cálice ele o aceita, já transformado no de SHUKRA, por ser o da Redenção 
Humana, pois, como dissemos anteriormente, “Venus é o Espírito da Terra”, enquanto a 
Lua (cadeia donde viemos), a sua ALMA. O mesmo Plutarco já dizia: “Enquanto o homem 
vive na Terra, seu Corpo à esta pertence. A Alma, à LUA. E o Espírito, ao SOL”. 

 Esse Cálice ou Taça, possui as suas medidas canônicas, conhecidas por alguns, 
por exemplo, pela Ordem dos Monges Construtores, que deram origem posteriormente 
aos Rosacruzes que, se diga de passagem, nada têm de comum com os que hoje 
apregoam “pertencer às verdadeiras”. Como se sabe, a missão de Chrlstian Rosenkreutz, 
seu fundador, não foi avante... aliás, como sói acontecer à inúmeras Missões no mundo, 
dentre elas, a do Cristo, como prova ter terminado em TRAGÉDIA...  8  . 

                                                                                                                                                                                        
também no latim, é incenso, perfume, etc., que se oferece a Deus, ou antes, aos Deuses como seus auxiliares ou prepostos (com vista 
aos Ellohim, como plural de Ellohah). 

Quanto ao Pão ou Pai, no próprio tibetano, a excelsa frase OM MANI PADME HUM, com o significado de “Salve, ó Jóia preciosa do 
Loto”, esse mesmo PADME equivale a Pão e a Pai, haja vista, quando um homem ilustre ia em visita ao Dalai-Lama (no Potala, em 
Lhassa, nome este proveniente de Lha, espírito, etc.), o mesmo dividia o pão ao meio, ficando com a metade, e dando a outra ao 
visitante. Do mesmo modo que, um cálice contendo certo Licor sagrado para o visitante, e outro para ele. Não é Isso uma “comunhão” 
fraterna ou entre irmãos e amigos? O mesmo se deu na Ceia do Senhor: .Este é meu corpo (o pão) comei-o. Este é meu sangue (o 
licor, o vinho, etc.) bebei-o. 

Como se vê, Jesus, como um Iniciado que era, da seita dos Essênios (no Monte Mória, onde esteve dos 13 aos 30 anos, tempo este 
que a própria Igreja o desconhece por completo), fez uso da Taça ou Cálice, do mesmo modo que, do Pão, proferindo aquelas 
palavras na sua CEIA com os Apóstolos. 

O papa atual, que não deixa de ser um Iniciado... já fez ver, há tempos, “que tanto se poderiaa dizer Pai como Pão, ao recitar o PADRE 
NOSSO”. 

Para terminar esta longa anotação: O termo Pan, com o significado, também, de Senhor, ficou nos países orientais, em todos os 
tempos! Alexandre Magno foi chamado na Ásia “Pany Alexandros”. Na Checoslováquia, Polônia, Rússia e outros Países, é usado até 
hoje nos termos PANE e PANJE, como alocução “Pane Antonio” é o mesmo que o nosso “Sir Antonio”, “Pai ou Pani Joannis ou João”, 
pertence à lenda de certo lugar misterioso, para alguns, o próprio Polo Norte, etc. (Vide artigo publicado no presente número desta 
revista). 
8 Do mesmo modo que nosso Templo obedece às medidas canônicas, e também, à “quadratura do circulo” (pois, é quadrado por fora 
e circular internamente), assim também, tudo quanto nele existe está dentro dessas mesmas medidas, além de possuir os respectivos 
simbolismos lniciáticos, inclusive, nas cores, nas colunas, etc. Por isso que, a ria batismal, como a denominam as religiões correntes, 
ou recipiente onde são consagrados os nossos Pupilos – como SEMENTES DA NOVA CIVILIZAÇÃO – tem a forma de CÁLICE ou 
TAÇA. E assim, tais crianças ou Pupilos, que “já nasceram das águas do parto”, pois que, anteriormente o período catamenial, por ser 
mensal, era LUNAR ou de acordo com a Taça de Soma (ou de LUA), no da gestação, já recebiam as influências de VÊNUS – como 
prova tal período ser idêntico ao da rotação do referido planeta em torno do Sol – e, consequentemente, ligado ao simbolismo da Taça 
de SHUKRA. Sem falar em que, Mãe, Mama, Maria e outros termos derivados, este último, por exemplo, provir de Mane, o Mar, as 
águas, portanto. Daí, sobre as pias de água benta – por seu integral conhecimento dos cânones antigos, os “Monges construtores”, (e 
rosacruzes, também) terem assinalado, por meio de Dois MM Invertidos e entrelaçados, o próprio signo de AQUARIOS, e não apenas 
o nome de Maria, como julga até hoje a Igreja. 

Tais “monges construtores” ou discípulos seus, também foram, por exemplo, que colocaram dois golfinhos nas fontes das praças de 
certas cidades, de cuja boca jorra a água, na razão de Piscis e Aquários (Um ciclo que agora termina para dar começo ao segundo). 
Do mesmo modo, na cidade de ouro Preto, uma Fonte existente em certa praça, e que tem 4 reis, sendo que, “três coroados e um 
secai coroa”. E de cujas bocas jorra água. Alegoria à própria queda dos Anjos ou Divinos rebeldes, pois que, seu Chefe, corno 
Dirigente da Terra... por se ter negado à semelhante função, perdeu a sua régia coroa, isto é, um outro tomou o seu lugar ficando 
cercado de quatro, inclusive um representando o faltoso, que é justamente o que não possui coroa. Só mesmo um grande Iniciado 
poderia ter feito semelhante Fonte! (Giovanl Papini, como se fora uma criança que “estivesse quente, por se aproximar do chicotinho 
queimado”, está multo longe, entretanto, de certas verdades, a começar pelo titulo de seu livro, que antes deveria ser: O ANJO 
REBELDE, em vez de O DIABO). Na rua 1o de Março, na Capital da República, figura por cima do Portal da igreja chamada CRUZ 
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De tais medidas canônicas foi que se serviu o autor da “Vênus de Milo”, para a 
(medida) da protuberância de seus seios, por ser, justamente idêntica a da concavidade 
da referida TAÇA ou Cálice... Como se sabe, obediente aos prováveis cânones da 
supracitada deusa Mitológica, é que ainda hoje são feitos os “Concursos de Beleza”. 
Acontece, porém, que, enquanto a tal “Deus” perdeu os braços, as “deusas modernas”, 
perderam a cabeça... por serem “doidivanas”... 

Nas escrituras orientais existe uma alegoria de imenso valor iniciático, ou seja 
aquela que diz: “os Adeptos mamam na Vaca Astral ou das Cinco Patas”, equivalente 
também a um outro trecho que diz: “que os mesmos se alimentam com o leite da mesma 
Vaca”. Uma questão apenas de interpretação dessa maravilhosa alegoria: “Mamar ou 
alimentar-se com o leite da Vaca astral ou das cinco Patas”, equivale ao alimento espi-
ritual ou da Sabedoria Divina. E como esta proceda, por que não dizermos? do Tattva 
AKASHA, que não deixa de estar relacionado com VÊNUS. E por Ele fluir os dois Tattvas 
superiores ou secretos, aos quais fomos os primeiros a lhes dar os nomes de Anupadaka 
e Adi-Tattva, apresentar-se, por sua vez, aos olhos do Iniciado, em semelhantes 
Mistérios, aquela outra passagem que diz: “Aquele que ultrapassa o Akasha, é fonte de 
toda Riqueza” (espiritual, já se vê). E um DWIJA, “ou duas vezes nascido”, pois como um 
ser da Terra, nesta tendo ele nascido, no entanto, ao alcançar semelhante graça, passa a 
nascer (ou renascer, se o quiserem), no mundo Divino. E tudo isso, em referência ao 
termo KAKIM, que todos afirmam “divide-se em duas sílabas”, quando a verdade, é que, 
em três é a sua divisão: KA (mundo terreno ou 3? Logos), AK (o próprio AKASHA, 
segundo Logos ou mundo) e KIM (o primeiro Logos ou Mundo divino). Pelo que se vê, o 
AK de KAKIM, é aquele que (separa o mundo divino do terreno”. E, portanto, Aquele que 
o ultrapassar, é “Fonte daquela mesma RIQUEZA”. 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 (Gurú, na mesma língua sagrada). A letra SHU com a 
qual se escreve, em sânscrito, SHUKRA ou Vênus, tem a forma               . 

 

 E é a mesma (ninguém o viu até hoje) de que se serve Gotama, o Buda (vide suas 
imagens), no mudra (feito com as mãos) em que o mesmo se acha, “na posição de 
Padmasana”, isto é, “posição do Lôto”. A mesma que os Ioguis se servem para os seus 
exercícios dessa natureza. 

Falemos, porém, do CÁLICE em diversas tradições, servindo-nos de artigo bem 
nosso, publicado nesta revista, em seu número 110, relativo a Outubro a Dezembro de 
1941: 

PURUSHAPURA ou Peshawar, foi durante muito tempo, “a Cidade do Cálice de 
Buda”. Depois da “morte” do Mestre, o Cálice foi levado para ali, onde, por muitos anos, 
tornou-se objeto de veneração. Nos tempos do viajante chinês Fah-shen – aí pelos 40 
anos a. C. – encontrava-se ele, ainda no templo que lhe foi dedicado, isto é, PESHAWAR. 
O mesmo possuía diversas cores, predominando, entretanto, o preto. Quanto ao perfil de 
“quatro Cálíces”, que o acompanhavam, eram vistos claramente”. 

                                                                                                                                                                                        
DOS MILITARES, um girassol (heliantho). Por mais que se lhe chame de “símbolo pagão”, no entanto a Igreja, mesmo sem saber a 
razão, respeitou o referido símbolo, que outro não é, senão, o do mesmo CRISTO. E a prova é que, o número cabalístico de Cristo, 
sendo o “608”, é o mesmo do um ciclo solar (608 dias). Em Paris havia estranho Ser, no qual foi dado o nome de “O Homem das 
Catedrais”. E isto, porque, o mesmo andava com um bastão, e ficava a examinar, horas inteiras, o frontispício dessas mesmas 
catedrais, para ver “se obedeciam aos cânones antigos”. Seu bastão não era mais do que, um padrão dos referidos cânones. De tão 
elevado Ser possuímos respeitosa e delicada missiva em nosso Arquivo. 

Pois bem, nosso Templo, como síntese de quantos existem no mundo, não podia deixar de possuir os referidos cânones, mas 
aplicados ao ciclo atual ou de Aquários, ao qual cede lugar o de Piscis. 

E assim, nossos Pupilos, como SEMENTES DESSE MESMO CICLO de AQUÁRIOS, que é o do futuro avatara, todos eles 
consagrados numa PIA com formato de Taça ou Cálice, por terem “ultrapassado o AKASHA – qual acontece aos Adeptos, serão 
FONTE INESGOTÁVEL DE RIQUEZA, tanto por sua BONDADE como por sua INTELIGÊNCIA. 
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Porém, nos dias de Hauang-tsang, outro viajante chinês, pelos 650 anos de nossa 
era, afirma que não mais se encontrava, tal Cálice, em Peshawar. Uns dizem achar-se na 
Pérsia, enquanto outros, em Karshahr (não confundir nada disso com o Cálice do Graal, 
cuja História já foi oferecida de público... tanto quanto possível, em nosso artigo anterior: 
O MISTÉRIO DO GRAAL). 

No Oriente não se pode desprezar a idéia de um Cálice. No entanto, as lendas de 
todos os países a conhecem a seu modo, mas aí, então aquilo que a própria tradição 
exigiu que ficasse no mundo, em relação com isto (sim), com o mistério da Tragédia do 
Gólgota. Referimo-nos, por exemplo, a de LOHENGRIN que, com outros Doze 
Cavaleiros, sob a direção de Parsifal (pai daquele) guardavam o mistério da Taça, por 
sinal que, “uma Pomba descia do céu para renová-lo anualmente”. 

O Cálice de Buda, segundo as lendas trans-himalaias, era milagroso e inesgotável: 
um verdadeiro CÁLICE DE VIDA. Em nossa própria Obra, um Cálice famoso (com as 
iniciais JHS), que ainda figura no Museu de nosso Templo (não confundir com o grande 
Cálice sobre o altar, pesando 55 quilos... ), o Licor que no mesmo se continha, e era 
distribuído entre os Irmãos Maiores (verdadeiro Licor Eucarístico), também era 
inesgotável. O seu conteúdo jamais acabava. Ao contrário, o licor voltava ao lugar 
primitivo. E quando não mais foi necessário o referido ritual, ele baixou misteriosamente... 
e no fundo da frasqueira, um coração cristalizado ali apareceu, de modo surpreendente! 

Recordemos o “Cálice de Aritha” e a luta por sua posse, tal como o relata, de modo 
tão poético, o Mahâbhârata:  

“Indra apodera-se do CÁLICE DO REI NOS NAGAS (nome referente à Serpente 
sagrada, qual acontece com o de Srinagar, etc.) e o leva para o céu”. 

Segundo as tradições persas, “quando Jenishid começou a lançar as bases da 
cidade de ISTAKER (Ísis Staker, “a cidade de Ísis”, etc.), encontrou-se um CÁLICE 
milagroso: JINA JENSHID (“o cálice Jina ou sagrado, misterioso, de origem divina ou 
agartina, etc., uma espécie de “Lâmpada de Aladim ou Allah-Djin, o fina ou jênio de Deus, 
de Allah, etc.). O Cálice era de turquesa e estava cheio do precioso NECTÁR DA VIDA 
(Ambrosia dos Deuses, como já dissemos em outros lugares”). 

As lendas do mosteiro de Solovetz, ao tratar dos personagens do Antigo 
Testamento, mencionam o “Cálice do rei Salomão": 

“Grande é o Cálice de Salomão, feito de uma só pedra preciosa. No Cálice existem 
três versos gravados em caracteres simérios, que ninguém pode explicar”. 

Com certeza, são os mesmos a que se refere o famoso Livro de Kiu-té, no capitulo 
XXXV, que aqui aparecem pela primeira vez, ao mundo profano, com a respectiva 
tradução para o nosso idioma: 

“Tantas vezes beberei neste cálice 

Quantas o inundo exigir a minha presença,  

Como Espírito de Luz e de Justiça... . 

Por mais veladas que sejam tais palavras, claríssimas o são para aqueles que já 
possuem a Mente Iluminada. Queira, pois o leitor dedicar-se, ao menos, a meditar sobre 
elas... e grandes cousas acabará descobrindo. Sim, porque, como disse muito bem o 
“meigo nazareno”, “Aquilo que Eu faço, vós podereis fazê-lo”. 

No supracitado LIVRO também figura uma outra passagem, onde se compara o 
“Cálice com a Balança”, embora mais longo do que o primeiro versículo: 

“Dois pesos desiguais para duas medidas Iguais...  

Assim está separado meu corpo 

Nas conchas da Balança. 
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Até que as mesmas se fundam  

Naquele Cálice onde tenho bebido  

]Do sangue, que é mais dele do que meu!...  

Até lá outros O sorverão por mim! 

Muito mais difícil que o primeiro para ser desvendado, no entanto, faremos aqui... 
algumas insinuações: 

“Balança” não é o signo de VÊNUS? E não se fala (já o dissemos antes) num 
CÁLICE DE SHUKRA (Vênus) e outro de Soma (Lua) ? Fica o restante para ser 
desvendado por quem possuir o coração Puro e a Mente iluminada. 

Os muçulmanos de Khandakhar possuem também seu “Cálice Sagrado”: 

Em Karhan também existe um Cálice denominado Faa-faga. Desse “cálice bebem 
aqueles que fazem parte dos GRANDES MISTÉRIOS (como os Irmãos Maiores, outrora, 
na S.T.B.). No Sétimo dia eles anunciam: 

“Ó Mestre! O maravilhoso tem que se manifestair”!  

Nas Cerimônias da Vedanta, do Budismo e do Mazdeismo, utiliza-se sempre o 
precioso símbolo do “Cálice da Vida”. 

Jatâca narra a origem do “Cálice de Buda”: 

“... Então das quatro terras (os Quatro Pontos cardeais. . . ) vierem 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 jênios, os aceitou (não esquecer, ainda, que 
estamos na Kali-Yuga ou Idade Negra, que “merece compaixão” de todos os Grandes 
Iluminados. O próprio termo Maitri, segundo Burnouff, no seu dicionário da Língua 
sânscrita, embora que não seja a forma transcendente do referido termo, quer dizer: 
“compassivo, compaixão, etc.”)   9  . 

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 final da Evolução da Mônada). 

E as bordas dos 4 cálices se tornaram visíveis como desenhos. E de fato, os 4 
cálices em um só se tornaram. O Buda aceitou alimento no Cálice recém-formado e, 
havendo provado do que nele se continha, rendeu graças” (sim, porque o alimento em tal 
Cálice existente, como dissemos anteriormente, era o próprio LICOR eucarístico. Ou 
melhor, a Ambrosia dos Deuses, que UNE os seres da Terra com os Deuses ou mundo 
Divino). 

O Lalita Vistara, descrevendo “Os Sacramentos do Cálice do Buda”, atribui ao 
Bhagavad (o Bem-aventurado), este significativo sermão, ou discurso, se o quiserem:  

“Tributa respeito a Buda, em nome do CÁLICE, e este será para ti corno um vaso 
de Sabedoria (sim, por ser o Vaso ou Taça de Shukra, Vênus, etc. Na Ladainha de todos 
os Santos, no Cristianismo, se encontram esses dois termos latinos: Vas honorabilis, Vas 
lnsignis devotionis, ou sejam: Vasos de honra, Vasos de Insigne devoção, termos estes, 
que dizem respeito aos Manasaputras, ou “Filhos do Mental”, que depois de terem 
cumprido o seu dever na Terra, “foram postos em custódia” ou no Sanctum Sanctorum de 
nossa Mãe Terra”. Nós o sabemos, mas a Igreja interpreta o termo “postos em custódia” 
de modo diferente). 

Se ofereceres o Cálice aos teus iguais, Ele não permanecerá nem em memória, 
nem em juízo (sim, porque esse termo equivale ao de Jesus: “Não atireis pérolas aos 

                                                        
9 O último Buda Vivo da Mongólia (o 31o da série representativa do Rei do Mundo) usava um anel de pedra negra. 
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porcos” ou o “Margaritas ante-porcus”. De fato, a maioria dos homens não merece o 
Tesouro da Sabedoria Divina, porque o desperdiçam inutilmente, isto é, em seu próprio 
proveito, confundindo, na maioria das vezes, essa mesma Sabedoria, com “poderes 
psíquicos” ...). Mas aquele que oferecer o Cálice ao Brida (Bula e Cristo são termos 
idênticos, pois ambos significam: Ungido, Sábio, Iluminado, etc.), não será esquecido nem 
em Memória (Inteligência), nem em Bondade (Amor, Devoção). Esse Cálice, Arca de 
Vida, novamente será descoberto. 

Pouco importa qual seja o CÁLICE, o fato, porém, é que O Síntese de todos ELES 
– qual ARCA Diz, VIDA ou de “Aliança com Deus”, a LUZIR se acha no Altar de nosso 
Templo. E sobre Ele paira, a POMBA DO ESPIRITO SANTO. 

 

VOX  POPULI,  V O X  D E I 
J H S 

 

Em nenhum outro lugar se manifesta com a devida clareza espiritual a velha frase 
latina que encima este humilde trabalho, como na estância sul-mineira que tem o nome de 
SÃO LOURENÇO. Além do mais, por foi aÍ onde a 28 de Setembro de 1921, deu-se a 
fundação espiritual da Obra grandiosa em que a S.T.B. se acha empenhada. E, como tal, 
é a sua sede e foro. Como se sabe (seja através desta revista, seja através de O 
LUZEIRO que na mesma se fundiu, como se fora um espiritual avatara), é naquele 
mesmo e privilegiado Lugar – ao qual o grande cientista e Teósofo, Dr. Mario Roso de 
Luna, cognominou de “capital espiritual do Brasil”, mas que é, em verdade, do mundo 
inteiro, pois que, no ciclo presente, “é donde se irradiam as vibrações espirituais que o 
animam e fecundam" - onde a mesma S.T.B. fez erigir um Templo dedicado à PAZ 
UNIVERSAL e, consequentemente, à todas as religiões do mundo. 

Vejamos, pois, como se manifestam, tanto os residentes da localidade como os 
próprios turistas que ali vão “em busca de cura e repouso”, a respeito dos nossos 
materiais e espirituais valores: 

 VOZ DO CHARRETEIRO: ... “De fato, só começamos a ganhar dinheiro em S. 
Lourenço, quando os Teosofistas começam a chegar de toda parte do Brasil para as suas 
festas do mês de Fevereiro, sem falar nos já residentes no lugar que, a bem dizer, são os 
nossos melhores amigos”. 

A VOZ DE UM AQUISTA  10   ILUSTRE: ... “Fiz uso de todas as águas da Estância  
- embora que cada uma delas possua a sua virtude para determinada doença  - e não 
obtive o resultado esperado. Um residente na localidade aconselhou-me a que usasse a 
água da nascente da Vila Canaã, ao lado do Templo da Sociedade Teosófica Brasileira. 
Duas vezes bastaram para que eu pudesse voltar completamente curado para o Rio de 
Janeiro, onde resido”. 

O fato é que outros aquistas têm dito a mesma cousa. No entanto, jamais 
apregoamos virtudes curadoras à supracitada água, pois, quando em 1921 pela primeira 
vez, fomos à referida estância e nos hospedamos na velha Pensão S. Benedito, já havia a 
prodigiosa nascente, onde as lavadeiras das imediações lavavam a sua roupa e as gentes 
da localidade afirmavam “que era a melhor água potável de S. Lourenço”. Como sabem 
os membros da S .T. B. , é com semelhante água que fazemos certos rituais de nosso 

                                                        
10 O termo aquista deve ser empregado para aqueles que fazem uso das águas minerais, enquanto o de aquático, para os seres que 
vivem nas águas. Por Isso mesmo deve-se dizer “o trem dos aquistas” e não “dos aquátlcos”. O termo sânscrito APAVANADEVA, que 
as tradições orientais dão ao futuro “avatara aquático”, completa o verdadeiro sentido do termo antes referido. Quanto aos outros 
nomes com que o mesmo avatara é aclamado, tais como MITRA-DEVA, MAYTREIA, etc., cada um deles possui o respectivo sentido: 
MITRA-DEVA ou o Deus Solar, o Senhor dos 3 Mundos, etc. Enquanto Maytreia, designa o Redentor Síntese ou “último avatara”, 
também chamado de Kalki-avatara, Cavalo Branco, etc., na razão do Manu-Colheita para o Manu-Semente. 
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Templo, inclusive a consagração de nossos Pupilos, como SEMENTE DA NOVA ERA 
(isto é, de acordo com o nosso lema SPES MESSIS IN SEMINE, ou “a esperança da 
colheita reside na Semente"). 

Outrossim, quando adquirimos semelhantes terrenos, no momento de serem feitas 
as escavações, o lugar oculto da referida “nascente, tinha uma bifurcação, apresentando 
um “Y”,. E os presentes exclamaram: “Missão Y”! Sim, o nome que se dá ao nosso 
Movimento, por abranger as duas Américas. Um braço procede da “Montanha Sagrada”, 
como a denominou o próprio povo da localidade. O outro, ninguém sabe donde vem... 
talvez, dizemos nós, do Munndo de Duat... 

 VOZ DE UM OUTRO CHARRETEIRO, por sinal que tomando conta de um sitio 
pertencente a um casal da S .T. B. , em Conceição do Rio Verde. Tal charreteiro nos 
serviu durante muitos anos, digamos, do 1928 a 1832: “Tendo sido católico, protestante, 
espírita, etc. e, não encontrando nada que satisfizesse as minhas aspirações espirituais, 
pedi a Deus que me desse um sonho revelador a respeito. Na mesma noite sonhei que 
palmilhava uma estrada sem fim, cujo horizonte confundia o céu com a Terra... E eu 
seguia olhando sempre esse mesmo horizonte. Depois de muito andar, e já estando 
bastante fatigado, divulguei finalmente uma silhueta longínqua e para lá dirigi meus 
passos. Então, encontrei-me no portão da Vila Helena  11 . Em cima da escadaria de 
dezesseis degraus (Arcano XVI, do Taro: A Casa de Deus), o Professor Henrique e D. 
Helena me esperavam de braços abertos. E. . . eu despertei agradecendo a Deus a 
resposta que acabava de me dar ao pedido que lhe fizera na vésperas. .. 

DO DIÁRIO DE UM CHARRETEIRO. Outro charreteiro que nos serviu durante 
muitos anos, e com o qual entretínhamos longas palestras, tendo morrido de paratifo no 
ano 1934, deixou um “diário”, onde, além de outras causas interessantes sobre a sua 
própria vida, dizia o seguinte: “Bendita a hora em que conheci o Professor Henrique e 
Dona Helena. Eles me tratavam como se eu fosse um homem ilustre, um homem de 
grandes valores”. 

E quem nos relatou semelhante “acliado”, foi seu próprio irmão residindo ainda em 
S. Lourenço, por sinal que negociante. 

“Cidade privilegiadas como é S. Lourenço, até os charreteiros se revelam dignos, 
honrados e ilustres. E assim, nos demais setores, também figuram poetas, escritores, 
jornalistas, para não falar em médicos, advogados, engenheiros, dentistas, etc. 
Finalmente, uma Sociedade de elite digna dos maiores louvores. 

Finalmente, o VOX POPULI – que é a da própria cidade – se manifestando pela 
Câmara Municipal, “reconhece de utilidade pública”, a Sociedade Teosófica Brasileira, 
pelo muito que tem feito, material e culturalmente, pela estância de S. Lourenço. 

De fato, A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS. E acima desta, nenhum poder mais alto 
se levanta. 

 

A ETERNA TRADIÇÃO 
H. J. Souza 

 

Erguem-se por toda parte as fogueiras dedicadas a S. JOÃO, como se fossem 
FACHOS enormes Iluminando vilas, aldeias, cidades, países inteiros – principalmente no 
BRASIL – cujo nome faz lembrar a BRASA, o AGNIN-PAROXA das tradições orientais, ou 
seja, “AGNI, O Fogo sagrado que arde em tildas as cousas”, embora que o nome 
BRASIL, em verdade, de BRASA não provenha, e sim, do termo BADEZIR (Basil ou 

                                                        
11 Nome da Residência dos Dois Dirigentes da S T B em S. Lourenço. 
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Brasil), como já tivemos ocasião de provar – mesmo que através da pré-história, se assim 
o quiserem – em nosso estudo publicado em o número anterior desta revista, dividido em 
três capítulos intitulados: BRASIL FENÍCIO – BRASIL IBERO-AMERINDIO – BRASIL DE 
HOJE. 

E as fogueiras continuam ensinando aos homens que “devem ser iluminados pelo 
FOGO DIVINO, tornando-se eles mesmos, HUMANAS FOGUEIRAS, por isso mesmo, 
ILUMINADOS PELA ESSÊNCIA DIVINA. 

Do mesmo modo, os fogos riscando o espaço, em formas arabescas, como se 
quisesse escrever na tradicional noite de S. JOÃO, tudo quanto de grandioso transcende 
do nome TRADIÇÃO. Sim, porque eles falam, também, das quatro Idades do Homem, 
que são – INFÂNCIA – ADOLESCÊNCIA – MATURIDADE – VELHICE, pergunta 
enigmática que faz a ESFINGE a quantos com ELA se defrontam interrogando o 
MISTÉRIO. Para ELA mesma completar a pergunta, com estas palavras: OU TU ME 
DECIFRAS OU EU TE DEVORO. E isto, porque cada Homem não sendo mais do que o 
seu próprio REFLEXO, inclusive, na sua origem Andrógina, devem aproveitar essas 
mesmas QUATRO IDADES DA VIDA, aprendendo a SABER, OUSAR, QUERER E 
CALAR. E é aí onde, em verdade, se acha o maior de todos os mistérios... 

Mas, continuemos a falar da tradicional Noite de São João: 

Em nenhum outro lugar do Brasil, a Noite de S. João possui a simbólica expressão 
dos mistérios que a mesma envolve, como na Bahia. Tem-se a impressão de que a sua 
capital, por exemplo, transformou-se em enorme incêndio, que, ao invés de destruir a tudo 
e a todos, ao contrário, Ilumina as mentes e os corações daquele POVO cheio de 
tradições, repleto de crença nas cousas do Espírito. E assim, esse fogo tradicional que lhe 
vem de Além-mar e se fundiu depois na ALMA BRASILEIRA, hoje invade o BRASIL 
inteiro, transformando-O em enorme FOGUEIRA! 

O nome JOÃO só por si é uma legenda. E isto, para começar: “em busca da Terra 
do Pai João” Henrique de Sagres sela o histórico e cíclico documento, que de veria depois 
servir para a DESCOBERTA DO BRASIL. CABRAL teve a primazia de ser o autor do 
codicilo de tão maravilhoso TESTAMENTO. 

O Polo Norte também é a Terra do “Pai João”. E “Terra de João Ninguém”, é 
chamada toda região que deva ficar “ignorada”... 

JOHAN, Johanes, JEAN, JOHN, Jing, Dzyan, Dzin ou Djin, em várias línguas, não 
é mais do que o JÊNIO ou JINA, que serve de GUIA aos homens vulgares da Terra. 
Colombo, Cabral, o mesmo Henrique de Sagres, Jeanne d'Arc, da JINA do ARCO, da 
Arca ou da Agartha no seu maravilhoso sentido, também, de BARCA, pois é para esse 
Lugar  que os Manús ou “dirigentes de povos”, como Noé, por exemplo (esse mesmo 
Noé, que lido anagramatlcamente, nos dá o termo grego EON, que significa: “a 
Manifestação da Divindade na Terra”), conduzem seu Povo ou FAMÍLIA, repetimos, todos 
esses SERES não foram mais do que JINAS ou JENIOS. O mesmo Jesus ao dizer que, 
“meu Reino não é deste mundo” não apontava apenas o Céu, como julgam as religiões 
ocidentais. Ele queria referir-se a um REINO secreto, que nem todos os seres da Terra 
poderão alcançá-lo. As lendas de todos os povos, falam de semelhante reino, chamem-
se: SHAMBALLAH, AGARTHA, Mundo de DUAT, WAHALLAH que é a mesma Shangri-
La, hoje tão em voga, como um simples eco daquilo que podemos chamar de “A Tradição 
religiosa de todos os povos”. 

A Igreja distingue o termo YOKANAN do de João Batista. Mas, a Verdade é que o 
ARAUTO ou ANUNCIADOR do “Messias Prometido”, possuía aquele “título iniciátíco”. E 
isto porque, YOKANAN ou IO-CANAAN, é o Guia, além de Arauto, de um clã, família, etc., 
para a “Terra da Promissão”. Nesse caso, é o Chefe de um Movimento, ao mesmo tempo 
que anunciador de um avatara ou da manifestação da Divindade na Terra. E a prova está 
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em que é Ele mesmo quem balsa Jesus no Rio Jordão, quando o Espírito Santo 
descendo sobre Aquele, dá-lhe o valor integral do seu messiânico papel na face da Terra. 
Jesus, João e Jordão, 3 JOTAS ou três mistérios ligados ao Mundo Jina ou agartino. 

 houve, pois, um só IO-CANAAN, mas diversos, de acordo com os vários ciclos ou 
Idades (Yugas) em que é repartida a Vida Universal, segundo a própria Evolução 
humana. 

Quem teve ocasião de ler O PROMETEU ENCADEADO de Esquilo, nele havia de 
ter encontrado a conversa entre a deusa IO (Ísis, a Lua, etc.) e o mesmo Prometeu, que 
outro não é, senão, a próprio Humanidade acorrentada nas férreas cadelas da Ignorância 
das cousas divinas. E razão, portanto, dos seus sofrimentos. “Todo sofrimento humano, 
dizem as escrituras orientais, provém de Avidya” (ignorância, contrário à Vidya, 
conhecimento, sabedoria, etc.). E assim, a deusa IO ou Ísis, aponta o seu próprio 
ITINERÁRIO (“Itinerário de IO”) que é aquele por onde a Mônada deve palmilhar quando 
a evolução chegou ao máximo de determinado ciclo. Atualmente, por exemplo, tendo ela 
chegado aos 23º  de latitude sul, TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO, este abrange Rio, Niterói, 
Serra da Mantiqueira, etc. sendo que o mesmo passa bem por cima da capital 
bandeirante, como prova o Monumento que lhe foi dedicado e se acha no “Hôrto 
Florestal”, como pode ser visto por aqueles que ignoram semelhante cousa. 

Eis aí a razão pela qual a nossa Instituição fez construir um Templo dedicado à 
Paz Universal, e consequentemente, à tôdas as religiões do mundo, numa colina em S. 
Lourenço. Mesmo Lugar onde a 28 de Setembro de 1921 o Movimento cultural e espiritual 
em que estamos empenhados, fez a sua eclosão definitiva na face da Terra, pois que, 
antes, a 24 de Junho de 1899, já o fazia, digamos, de modo quase subjetivo, pois só foi 
conhecido pelos chamados “Adeptos da Boa Lei”, na Ilha de Itaparica, “ponto de 
intercessão” com a capital baiana, para o Trabalho pré-histórico, de Badezir e Yetbaal 
(“Pai e Filho”, mesmo que o grande Champollion brasileiro, que foi Bernardo Ramos, ti-
vesse confundido, ao decifrar as inscrições da PEDRA DA GÁVEA, um com o outro, isto 
é, dando Badezir como filho, quando o mesmo era o Pai). De fato, Badezir dirigia 
temporalmente toda a região compreendida do vale das Amazonas até a Bahia. Enquanto 
Yetbaal, espiritualmente, desde esse mesmo Lugar (Salvador-Itaparica) até onde hoje é o 
Rio Grande do Sul. Quando o ilustre etnólogo mexicano José Vasconcelos diz que “é 
dentre a bacia do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizadora da 
concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a 
Humanidade”, demonstra que é um grande clarividente. Sim, porque outro não é o nosso 
Movimento. Daí, o SPES MESSIS IN SEMINE, como lema adotado pela nossa Instituição 
desde o seu começo. 

Desse modo, “o Itinerário de Io”, no presente ciclo está compreendido desde Bahia, 
Itaparica, Rio, Niterói, S. PAULO e S. Lourenço, ou seja o mesmo adotado por José de 
Anchieta, como se poderá verificar por sua própria Biografia, toda Ela repositório iniciático 
da História de nossa Pátria. José de Anchieta também era um JÊNIO ou JINA da Agartha. 

Falemos ainda de João Batista: As duas iniciais por Ele adotadas, como IO-
KANAAN do ciclo de PISCIS (que o próprio Jesus o traça no solo quando lhe apresentam 
a mulher faltosa), são as mesmas das Colunas do Templo de Salomão, adotadas pela 
Maçonaria, ou sejam JAKIM e BOHAZ – uma de Ouro, outra de Prata (Sol e Lua). Do 
mesmo modo que, das cidades onde Jesus nasceu e morreu: BELÉM e JERUSALÉM. 
JNANA (o Conhecimento, a Sabedoria) e BHAKTI (o Amor, a Devoção, etc.), são os dois 
Caminhos da Vedanta. 

Cagliostro, como representante da Maçonaria egípcia, adotou como um dos seus 
pseudônimos, o de José Bálsamo. Pelo que se vê, as duas iniciais J e B aparecem em 
toda parte onde houver um motivo iniciático, ou melhor, alguém investido de poderes 
superiores, ou mesmo, um lugar JINA ou do mesmo caráter... 
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Em nosso Templo figuram essas duas Colunas, além de, nas mesmas estar 
impresso o signo de AQUARIUS, do futuro AVATARA. 

Na Maçonaria, ainda, existe o rito do ADOMHIRAMITA (Adam ou Adom, Hiram, “o 
ressuscitado”, como dizem as suas próprias tradições... e Mita ou Mitra, que é um termo 
francamente solar. Haja vista o número de Cristo ser o 608, ou seja o de um ciclo solar). 
Por sua vez, a respeitabilíssima ORDEM SOBERANA E MILITAR DA CRUZ DE MALTA, 
fundada nos albores do século XI, e que teve papel importantíssimo em nossa própria 
Obra (que é eterna, e não numa só vida), inclusive no mistério do L P D, ou da Revolução 
Francêsa, “para destruir o Pé do Lírio ou Lis dos Bourbons” na razão do LILIUM PEDIBUS 
DESTRUE, tem por PATRONO JOAO BATISTA  12   . 

Finalmente, o nome de João Batista, como Arauto do Cristo, se acha estreitamente 
ligado ao mistério das 3 iniciais de que se serviu o mesmo Cristo, senão vejamos, de 
acordo com a lenda da sua “degolação”: JOÃO, Herodes (Herodiades) e SALOMÉ 
formam as 3 referidas iniciais, isto é: JHS, que não deixa de ser uma Tríade Superior para 
o quaternário Inferior que foi posto na Cruz: JNRJ, ou seja: JESUS NAZARENUS REX 
JUDEORUM... 

Quanto à questão do fogo, vem de tempos imemoriais, inclusive, com o nome de 
“Fogos de Bacho”, que em nada diferem das fogueiras ou FACHOS, FOGOS, etc., até 
hoje usados na NOITE DE S. JOÃO. E que dão a tais festas, não apenas o nome de 
JUNINAS, por serem no mês de Junho, mas JOANINAS, por serem de origem divina ou 
Jina. Posteriormente ligaram essa festa às de Sto. Antonio e S. Pedro, que nada têm a 
ver com semelhante tradição, embora a respeitabilidade dos referidos NOMES. E assim, 
ao invés das garantias espirituais que a referida tradição merece, surgiu a ganância 
comercial, a par da deturpação religiosa... E com isso, o ruído estonteante das bombas, 
dos foguetes de toda espécie durante todo o mês de Junho, avançando pelo de Julho, 
sem falar nos trágicos acidentes, pois que, em tudo na vida “a espada de dois gumes” se 
apresenta. Não bastassem as Bombas atômicas a retirarem a anatomia do mundo e dos 
seres que neles habitam... São verdadeiros dias e noites de um S. JOÃO beligerante, ao 
invés do JENIO DO AMOR que deve existir entre os homens, para fazer jús ao “Amai-vos 
uns aos outros”. 

E como as adulterações das cousas divinas marchem através dos tempos, 
“adeptos do deus Bacho” – em vez do da colheita apenas das uvas, à qual era o mesmo 
deus dedicado outrora, chama-se a alguém que abusa do vinho, de todas as bebidas 
espirituosas, mas nunca espirituais, ou garantidas pela quintessência divina... Daí, a 
Ambrosia, como “LICOR DOS DEUSES”, que vai ter à Santa Eucaristia, ou o sangue do 
Cristo transformado em VINHO, do mesmo modo que, seu corpo transformado em PÃO 
ou Hóstia. 

Desse mesmo termo (Bacho) surgiram as “bacanais romanas”, muito em voga nos 
tempos dos césares romanos. A bem dizer o nosso CARNAVAL, que tem fama e voga no 
mundo inteiro, não é outro, senão, uma adulteração das procissões da decadência do 
Egito, da Grécia, etc., pois que o mesmo Hermes, vendo seu povo afastado das leis 
divinas, teve ocasião de dizer: “De ti, Egito, não restará mais do que ruínas e areia, além 
de ficares viuvo dos Deuses”. O que resta do Egito? perguntamos nós, senão, “ruínas e 
areia”?...   13  Sim, o termo CARNAVAL faz jús ao de CARNE VALE ou Vale a carne, pois 
que o deus Momo não é outro, senão, o deus MARA das escrituras orientais, “como 
tentador das criaturas”. Sim, o CARNAVAL é a TENTAÇÃO DA CARNE. E dizer-se que 
certas revistas fazem disso negócio lucrativo. A revista que não traz “uma sereia despida”, 

                                                        
12 Naquele tempo era o seu Grão-Mestre (ou Chefe Supremo), o Conde de Rouen, Irmão do cardeal do mesmo nome, por sinal que, 
sendo este muito amigo do Conde de Cagliostro, a quem devia inúmeros favores. 
13 “De ti, Jerusalém, não restará pedra sobre pedras, disse também Jesus, condenando a aterra judaicas, em franca decadência... O 
mundo inteiro bem que merece, hoje, semelhantes palavras... 
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não é revista. Sim, mas se torna, com ou sem trocadilho, “uma ré vista completamente 
despida”. Não merece, pois, entrar em casa de família decente. Muito menos, onde 
existam crianças, prodigiosas sementes da Nova Raça. 

Os tempos se passaram e estamos em 1952. A tradição, ou melhor, a Lei que a 
tudo e a todos rege exigiu, naquela famosa noite de S. João que, três fogueiras fossem 
armadas: as duas primeiras, em dois lugares afastados das vistas profanas, para não 
dizer, da face da Terra. E estreitamente ligadas à maior de todas as Tragédias, que foi a 
do Calvário. Mais uma vez numa delas figuravam as três iniciais: J H S, mesmo que em 
quatro transformadas, como J N R J. A Tríade superior sobrepujando o quaternário 
inferior do mundo. Era, a bem dizer, o final do ciclo de PISCIS. Quanto à terceira, foi 
armada nas terrenos da Vila Helena, como residência dos Dois Fundadores da Obra. E 
que deveriam ser os atiçadores da Chama, por meio de um tição retirado do fogão 
daquele mesmo “lar ou lareira”. Aqueles que deram até hoje os preciosos Frutos da 
Espiritualidade, a quantos ousaram acompanhar seus passos, deviam também oferecer 
os frutos e cereais, como alimento físico... cosidos na referida fogueira. 

Mas eis que, fenômeno assombroso se dá quando o “Homem” coloca o tição na 
fogueira. Como se vê na fotografia ao lado, o tição desaparece e se transforma num facho 
bem por trás da fogueira, como se o mesmo para o céu se dirigisse, digamos, a confundir-
se com a estrela VÊNUS, cujo nome esotérico, como todos o sabem, é LÚCIFER, com o 
significado de “Portador do Facho”. Sim, Fogos de S. João, de Bacho, mas também, do 
Espírito Santo, por ser aquele da “Nova Colheita”. E do lado do poente, de fato, VESPER, 
naquela época, mas em outra do ano, “estrela d'Alva, estrela matutina”, como lhe 
chamam as gentes humildes da Terra, lá estava a luzir ou luzir, na sua cor azul elétrico, 
como se fora, ela mesma, iluminada por semelhante FACHO que da Terra subiu para 
elevar, ainda mais, aquela que, por todas as razões, é chamada de “Espírito da Terra”. Na 
Mitologia grega, Vênus-Urania se mira num espelho. Até hoje ninguém soube interpretar 
tamanha verdade. De fato, Vênus se vê, materialmente falando, no espelho da Terra, 
como se se dissesse que, Vênus e Terra se confundem... 

Por trás da fogueira, o leitor pode ver, ainda, dois pequeninos faróis, à guisa de 
olhos, na mais perfeita “geminidade”...  Olhos que espreitam da sombra a sua própria 
luminosidade. Sim, mistérios de nossa Obra. Mistérios daquele maravilhoso ano. De S. 
Paulo salmos para realizar semelhante ritual, pois, como se sabe, em Fevereiro é a nossa 
festa Solar, ao mesmo tempo que jupiteriana. Não é João Batista o anunciador do Cristo, 
tendo este o seu Natal a 25 de Dezembro de cada ano? Assim também, nosso JOAN ou 
JO-CANAAN – que foi a 24 de Junho de 1899, em Itaparica, o Natal teve lugar a 24 de 
Fevereiro de 1949. E desde então, são ambos festejados anualmente. 

Estamos novamente numa noite de S. JOÃO. Mas, desta vez, no glorioso ano de 
1954. E em S. Paulo, “no seu Quarto Centenário”! 

Enquanto na véspera, em S. Lourenço, e nos terrenos da mesma Vila Helena, 
residência dos Dois Fundadores da Missão em que a S.T.B. está empenhada, uma 
fogueira fora armada pelos Irmãos residentes na localidade, além de pessoas não 
pertencentes às fileiras da S.T.B., embora que seus amigos e simpatizantes, do mesmo 
modo que vultoso número de crianças comemoravam a grande data de nossa Obra, 
inclusive, cantando, dançando, soltando fogos, etc. em S. Paulo, na residência também 
dos Dois referidos Fundadores da Obra, por sinal que, na rua JOÃO MOURA e mesmo 
número da Vila Helena, cuja soma cabalística dá o número XV do Arcano do Taro, com 
seu significado de “FOGO DA INTELIGÊNCIA, da Sabedoria Perfeita”, etc., o mesmo 
faziam os membros da S.T.B. residentes em S. Paulo, além de vultoso número de 
crianças. Estas, como se fossem a própria Companhia Infantil, em miniatura, que, em 
Salvador, e no TEATRO SÃO JOÃO (?), no prólogo de iniciática peça, os Dois referidos 
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Protagonistas desta peça também de origem divina, tiveram que cantar, para depois 
então, rumarem para Lisboa, caminho ao Norte da ÍNDIA... 

 

Ilustração:  

Fotografia misteriosa tirada na Noite de S. João, nos terrenos da VILA HELENA, 
em S. Lourenço. 

O leitor que medite sobre as palavras do texto. E descubra o grande mistério... 
Quanto ao “facho”, não se trata de um foguete. Servem de testemunhas, todos os 
presentes.  

 

Sim, em S. Paulo a referida data foi comemorada com o maior brilhantismo 
possível, embora que, iniciaticamente falando, “uma Ceia fraterna e amiga”, uma espécie 
de CEIA do Senhor, despedida de um ciclo para outro, pois, como se verá mais adiante, o 
dia 24 de Junho de 1954 marcou uma ERA NOVA PARA O MUNDO. 

E que dizer de, nessa mesma data, os jornais anunciarem o cósmico fenômeno de 
“Sol, Terra e Marte se apresentarem numa linha reta”, além de desconhecida ESTRELA... 
que brilhava do lado de leste. Tal estréia com Vênus se parecia, na sua luciferina cor azul 
elétrico!... 

Mais uma vez dizemos: COELI  ENARRANT GLORIAM  DEI, pois que, no céu de 
S. Lourenço (como se pode ver nesta mesma revista, em seus números (126-130), 
misteriosos crepúsculos apareceram, como por exemplo: CRISTO DEITADO ou 
ADORMECIDO. O mesmo Cristo de braços abertos, descendo do céu, ou antes, postado 
no seu Portal, foi mais que uma apoteose celeste! E assim por diante. Todos esses 
crepúsculos, dias e noites de S. JOÃO, fogueiras acesas, luminosas, FACHOS 
ESTELARES se confundindo com o CRUZEIRO DO SUL, o ZIAT atlante... 

Que os homens de boa vontade saibam receber o divinal AVISO de que o dia 24 
de Junho de 1954 deu início a, de há muito, esperada ERA DO ESPIRITO SANTO. 

No mais, não há como dizer: 

«Glória a Deus nas alturas. E Paz na Terra aos homens de boa vontade”  14  . 

 
HOMENAGEM À “ERA DO ESPIRITO SANTO” 

 

“Os tempos esperados já chegaram”. Não mais se pode negar “Revelações ao 
próprio mundo profano”, contanto que “através da letra que mata”, como o fez Jesus e 
fizeram outros muitos... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Esta fotografia, tirada em nosso Templo, na Vila Canaã, em S. Lourenço, é a prova 
mais exuberante do Ciclo que começou no dia 24 de Fevereiro. Como se sabe, a POMBA 
                                                        
14 Nos festejos de S. João, não falta – especialmente na Bahia – quem grite, dançando e cantando ao lado da fogueira: “Acorda João. 
Acorda João”! Isto vem provar que o Vox Populi é de fato, o Vox Dei, porque, outrora também se evocava nos Templos do Egito, da 
Grecia, etc: “Desperta (ou acorda) Hermes, Enoch. Desperta, desperta”. Sim por serem dois grandes Nomes da Evolução Humana. O 
Livro de Enoch serviu para a confecção de outros livros, inclusive a própria Bíblia. Hoje, nem sequer poderíamos gritar, exclamar: 
Desperta, Mitra-Deva, pelo fato de, há muito, ter Me despertado. Diríamos, então: “Glória a Buda em nosso Templos, porque, tanto 
Buda como Cristo, querem dizer: Iluminado, Sábio, etc. Durante muito tempo, foi ele aclamado e reclamado do seguinte modo: 
“Amitabha sai do Lôto que Te encerra. Nós, os filhos de Dhâranâ Te esperamos sobre a Terra”. E Isto, porque, a própria frase tibetana 
OM MANI PADME HUM, quer dizer: “Salve, ó Jóia preciosa do LOTO”. - O autor. 
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é o símbolo do Espírito Santo. Pois bem, esta se manifesta sobre o palio, por baixo do 
qual iam os Dois Dirigentes da Missão Y. Os mesmos de Itaparica. Os mesmos de 
Srinagar, na Índia. Os mesmos de Rio e Niterói. Os mesmos de São Paulo e São 
Lourenço! 

Note-se que a fotografia, na sua parte central, encontra-se enevoada pelas 
vibrações extra-físicas, existentes no Templo, no momento em que ela foi tirada. 

 

A POMBA também é chama de “Ave de Hamsa”, nas escrituras orientais. E 
HAMSA e Brahmã, ou Deus, são uma só e mesma cousa ... 

 

Ilustração: foto do cartão 

 

Carinhoso e expressivo cartão que nos enviou da capital baiana, o Irmão e Amigo 
Dr. Jaddo Couto Maciel, pois, filho como é daquela “Cidade privilegiada” sabe muito bem 
que foi na “Ilha de Itaparica”, que lhe fica fronteiriça, onde nossa Obra foi fundada espi-
ritualmente no dia 24 de Junho de 1899. O Dr. Jaddo Couto Maciel, todos os anos nos 
presta semelhantes Homenagens por ocasião das “Festas Joaninas”. Obrigado, Dr. Jaddo 
Couto Maciel e sua Exma. Família por mais esta carinhosa demonstração de sua nítida 
compreensão dos régios valores da excelsa Obra em que estamos empenhados. - H. J. 
Souza. 

 

A CRISE CONTEMPORÂNEA 15 

 
Luiz Felipe da Rocha Fragoso 16 

 

1. Suas causas e efeitos. 

2. A crise espiritual, origens e desenvolvimento.   

3. Sugestões e planos para um reerguimento espiritual da humanidade. 

A primeira afirmação “A CRISE CONTEMPORÂNEA” dispensa ser demonstrada. Ela é 
evidente, e sua constatação já chegou ao alcance do senso comum. O mundo está em 
crise, que se originou, considerando APENAS este pequeno ciclo, do que chamamos 
civilização contemporânea, há um século. Acentua-se aceleradamente. 

1. CAUSAS - O vertiginoso progresso industrial e o desenvolvimento da capacidade 
inventiva do homem, aplicada à indústria. As invenções criaram instrumentos de alta 
precisão. Na esfera econômica originaram-se terríveis contradições, que deram origem 
a recursos políticos distorcidos das velhas normas tradicionais. Esta tese encara 
apenas o Brasil, e, em consequência, aqui se deterioraram os processos políticos e 
administrativos, criando um permanente e progressivo estado de revolta latente. A 
crise deu nascimento ao espírito do imediatismo, de utilitarismo crescente, que 
encampa cada vez mais as consciências na esfera material. Daí a desordem moral 
que domina a nação e a corrida apressada dos indivíduos exclusivamente ao dinheiro, 
num verdadeiro “salve-se quem puder”, a qualquer preço. 

EFEITOS - Salvo remédio aplicado a tempo, os efeitos serão a revolução popular, o 
caos, e a origem de formas de governo e processos políticos violentos, quer da direita, 

                                                        
15 Tese apresentada à VI Convenção Nacional da S.T.B, pela FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA. 
16 Membro da S. T. B. 
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quer da esquerda. Qualquer dos dois esmagarão as consciências e produzirão terrível 
retrocesso na evolução interna do nosso povo e da humanidade. 

2. A CRISE ESPIRITUAL - É evidente, pelas causas acima apontadas. Em todas as 
esferas reina aquela mentalidade. A imoralidade, o suborno, a mentira e o cinismo 
vão, aos poucos, tomando formas de legitimidade. A instrução da juventude perdeu 
imenso de sua antiga eficiência. Não apenas hoje os programas de ensino são 
rudimentares, em face dos que antigamente vigoravam, senão com o mesmo espírito 
de imediatismo, criou a indústria nacional editora de pornografia e histórias perniciosas 
- grande atrativo da juventude moderna. Essa nova mentalidade impede ou pelos 
menos retarda imensamente, a eclosão, no intimo do homem, das faculdades que se 
lhe impõe desenvolver, no sentido da superação do egoísmo, fundamento da maldade, 
embora que caracterizando a personalidade, e influenciando-a no sentido do trabalho 
e do progresso. Resta entender bem o sentido do egoísmo como fundamento 
caracterizador da personalidade, e o egoísmo como a exacerbação dela mesma. 

3. SUGESTÕES PARA O REERGUIMENTO ESPIRITUAL DA HUMANIDADE - Têm que 
ser, e referimo-nos apenas ao Brasil, repetimos, relativas aos assuntos materiais e 
espirituais. Na esfera material é necessário que se realize o preceito de Confúcio: “O 
bom governante é aquele que mantém o seu povo com a barriga cheia”. Para isso, 
como medidas de base e de início, sugiro que, se aprovada esta tese, o Congresso 
entre em ação junto ao poder central da República, afim de aliciar elementos políticos 
eficientes, para que o assunto seja encarado pelo mesmo. 

a. Reforma agrária consentânea com o ambiente físico-geográfico do Brasil. Sendo 
um país de maioria católica, e cujos governantes, em maioria, são católicos, que se 
aplique corajosamente e como é de dever, o que recomenda a encíclica do 
eminente papa Leão XIII “Rerum Novarum”. É tão evidente o fato, que exemplifico 
com dois municípios do Sul de Minas: o de TRES PONTAS, riquíssimo, onde meia 
dúzia, digamos, de grandes fazendeiros, dão orgulho àquela cidade, pela riqueza 
que produzem, a cidade do Ouro Verde, como se jactam de proclamar. É a cidade 
de vida mais cara desta zona, e, ao lado de tanta riqueza, se vêm mendigos. O 
município de Andradas, onde as terras são divididas em lotes de 50, 60, 80 e 100 
alqueires. As terras são todas cultivadas, impera a fartura, a vida é barata e não se 
vêm mendigos nas ruas. O contraste é flagrante e dispensa argumentos. 

b. Obrigatoriedade da formação de florestas nas propriedades agrícolas, na base de 
10% da área, com prazo de 5 anos, depois de promulgada a lei, sob pena de 
confisco puro e simples dessas mesmas terras, e sua incorporação ao patrimônio 
do Estado para que este as refloreste. 

c. A lei, aplicando a reforma agrária, baixa a taxa oficial de juros de 12% ao ano, 
como vigora, para 10°Jo e progressivamente baixando, à medida do aumento da 
riqueza nacional. 

d. Obrigatoriedade da formação de pomares nas propriedades agrícolas, na base 
mínima de meio alqueire, sob pena de, após o prazo concedido pela lei, taxar-se 
ditas propriedades com mais elevados impostos territoriais. 

e. Assistência obrigatória e permanente à lavoura e pecuária, por agrônomos e 
veterinários, por meio da instalação, cada vez maior, de centros regionais e 
funcionamento de turmas volantes. 

f. Extinção, embora seja uma medida drástica, e somente a ser aplicada em tempo 
oportuno, após os primeiros frutos da economia, à base destas sugestões, da 
vitaliciedade do funcionalismo público. Isto só é possível quando melhorar a 
política. As demais atividades do povo não são vitalícias, e é preciso terminar com 
este privilégio do funcionalismo, afim de moralizá-lo de “fond en comble”. 
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g. Reforma do ensino com: 

1. ensino de Astronomia, desde os cursos primários até o fim dos ginasiais, em 
forma inteligentemente didática, e isso com o fim de despertar nas mentes 
jovens o sentido do infinito, do incomensurável, do desconhecido. 

2. criação da cadeira de filosofia durante o curso ginasial e nos cursos superiores, 
afim de criar uma mentalidade mais ampla, hoje muito concentrada, na esfera 
física e puramente “cientifica” das respectivas especialidades. 

3. criação, nos cursos ginasiais, da cadeira de Conhecimentos ecléticos, 
compreendendo lições de arqueologia e religiões comparadas. 

4. aplicação intensiva, nos processos didáticos, do método analógico. 

5. lei especial, eliminando completamente toda literatura infantil que não crie 
cultura. 

6. monopólio do Estado, quanto à edição de livros escolares que devem, na esfera 
política, ser distribuídos gratuitamente. 

7. ensino primário universal, obrigatório e gratuito. 

Estas são medidas, como disse, fundamentais, complementadas, na esfera 
política, pela reforma da Constituição, que determinará o seguinte: 

– O poder executivo, aos moldes do que acontece no Uruguai, será exercido por um 
triunvirato, eleito pelo povo. 

– Ao povo compete, mediante requerimento assinado, no município por 500 pessoas, 
nos Estados, por 500 mil e na União, por um milhão, realizar plebiscitos para 
destituição dos Prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes de Estado e 
Presidente da República, sempre que os mesmos não corresponderem às funções que 
lhes cabem. Se ao povo cabe eleger, cabe destituir. 

São estas as sugestões que apresento, julgando que, se um dia forem aplicadas, 
produzirão novos dinamismos na esfera mental e emocional do nosso povo, concorrendo, 
assim para sua evolução, dado que ao nosso povo, cabe, consciente ou 
inconscientemente, o grandioso papel cíclico, na história da Humanidade, como vem 
proclamando a S.T.B. e para o que ela milita em nossa Pátria. 

São Lourenço, 22 de Fevereiro de 1954. 

 
AULAS TEOSÓFICAS  

(Sob os auspícios do Departamento 

de Correspondência da S.T.B.) 

 

AULA No 6 

O programa estabelecido para as aulas a partir da de número 11 e práticas 
teosóficas abarca os princípios gerais da divisão do universo e da escala de Interme-
diários entre o cosmos e a matéria sensível. 

Sob o ponto de vista humano, pode o mundo ser dividido em duas grandes seções, 
a saber, o mundo exterior, ou seja, tudo o que está fora de nós o de nossa consciência, 
desde as mais longínquas estrelas até os objetos mais próximos de nós, e o mundo 
interior, a nossa constituição, nosso desenvolvimento, nossa consciência, os processos 
Internos conscientes e Inconscientes, enfim, tudo que diz respeito à nossa própria 
pessoa. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   3 – Julho  - Agosto de 1954 – Ano XXIX 

Redator: Paulo Machado Albernaz 
 

 25

Quando tivermos a oportunidade de estudar, com a necessária profundeza, a 
constituição interna do homem, teremos de chegar à conclusão de que o mundo exterior 
não pode ser conhecido senão quando o assimilamos, o transmudamos para o nosso 
interior. E releva notar que o conhecimento das coisas exteriores a nosso ser está sujeito 
a se apresentar perante a consciência segundo os instrumentos de que dispomos para 
observá-las. Em consequência, se esses instrumentos forem deficientes, não poderemos 
fazer uma imagem mental do universo que corresponda de fato à realidade. Entretanto, 
apesar da deficiência dos nossos sentidos, há algo em nosso interior que corrige 
parcialmente as deformações causadas pelas imagens refletidas pelos sentidos, e é por 
isto que podemos fazer uma idéia aproximada do mundo exterior. A origem dessa com-
pensação repousa na semelhança que existe entre os dois mundos, exterior e interior, 
cujo estudo detalhado está compreendido nas aulas posteriores, que daremos início a 
partir, como já dissemos, da aula no 11. É por causa deste importante fato que os antigos 
sábios iniciados da Grécia deram ao universo o nome de macrocosmos (“grande mundo”) 
e ao homem cognominaram de micro-cosmo (“pequeno mundo”). O aforismo socrático 
“conhece-te a ti mesmo” tem esta dupla finalidade, de alcançar o conhecimento profunda 
da própria natureza para que; com a aplicação da “chave hermética”, realize o homem em 
si mesmo o universo exterior. 

A “chave hermética” é uma sentença ensinada por Hermes, sumo pontífice egípcio, 
a seu discípulo predileto Asclépias. Diz essa sentença: 

“É verdade que o que está em baixo é como o que está em cima, e o que está em 
cima como o que está em baixo, para a realização das maravilhas da coisa única”). 

Como traço de ligação entre o macrocosmos e o microcosmos, ou seja, entre o 
homem e o universo, estão as leis da natureza, idênticas para esses dois mundos, as 
quais estudaremos seguindo a regra geral do desenvolvimento, das mais simples para as 
mais complexas. Ao estudo das leis universais seguir-se-ão como corolário, as práticas de 
desenvolvimento interior, sem as quais o conhecimento teórico só terá a duração da 
nossa memória de vigília. Reside neste ponto, aliás, a distinção fundamental do processo 
da iniciação, em oposição ao ensino comum, didático; enquanto este nos dá um 
conhecimento perecível, que não altera as nossas qualidades interiores, imortais, 
porquanto permanece em sua quase totalidade no cérebro, e por conseguinte, sujeito a 
desaparecer com êle na morte ou quando o órgão altera suas atividades, a Iniciação faz 
absorver o conhecimento aos princípios imortais do Ser, cria qualidades permanentes ou 
órgãos especializados, que não se perdem com o encadeamento das vidas e das mortes 
sucessivas, modificando as características da própria personalidade. Dito desta maneira, 
isto vos poderá parecer simples dogmatismo, mas esperamos que dentro em breve, com 
a continuidade de nossos estudos, deixareis de pensar desta forma; por hoje não estamos 
fazendo mais do que apresentar a matéria de nosso próximo programa. 

O mundo exterior, teosoficamente estudado, compreende dois grandes capítulos, 
que denominaremos de Cosmogênese e Antropogênese. O primeiro diz respeito à origem 
e formação do universo e o segundo, à origem e formação do homem. Completam estes 
dois capítulos, respectivamente, a Cosmologia, ou seja, a ciência que estuda as leis 
gerais que regem o mundo, e a Antropologia, ou a ciência das leis que regem o homem 
em particular. 

A Cosmogênese compreende um vasto programa Intimamente ligado ao 
esoterismo universal, desde a Causa primária, chamada na tradição oriental de 
Parabrahm e, na ocidental (cabalística) de Ein-Suf, e de onde se originam todas as 
coisas, até a formação material dos sistemas de planetas e da vida que neles circula, 
segundo a lei ampla da evolução cósmica. 

A Antropogênese estuda o aparecimento do homem neste drama universal e, em 
particular, na superfície da Terra, os Seres que os constituíram, o encadeamento dos 
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grupos raciais que permitem sua evolução, os continentes, existentes e desaparecidos, 
que serviram de sede ou campo evolutivo a cada grupo, a distribuição das famílias raciais 
pelas nações, e sua razão de ser, e como se processa a transformação geral da 
humanidade. Como conhecimento mais esotérico, compreende este capítulo também o 
estudo do que vem a ser a Excelsa Fraternidade Branca, como se constituí, onde age e 
qual a sua função em face de todo esse mecanismo. 

Na próxima aula, que será a antepenúltima desta série, descreveremos o programa 
do segundo dos grandes mundos, do mundo que nos diz respeito individualmente. Por 
ora, como preâmbulo da parte prática de nossos trabalhos, recomendamo-vos que 
procureis meditar sobre o conteúdo da Chave Hermética, fazendo as devidas anotações 
no caderno sobre as conclusões alcançadas. Podereis em seguida, comunicar-nos essas 
conclusões, para, se for necessário, tecermos algum comentário (o que será feito pelos 
instrutores do Departamento de Correspondência destacados para esse mister). 

Terminamos com uma saudação mística de união espiritual com todos os seres 
componentes de nossa Fraternidade. (Podereis retribuir mentalmente a mesma saudação, 
enviando pensamentos de Paz a todos os seres). 

 

AULA No 7 

Na Aula no 3 tivestes informações sobre processos iniciáticos em que a verdade é 
dita segundo as necessidades através de mistérios maiores ou menores. Que relação 
poderá ter isso com o assunto tratado na Aula no 4, sobre a intransigência, como grave 
defeito a ser combatido? Muito intima relação. Se não houvesse diversidade de pontos de 
vista, se não houvesse intolerância (consequência do egoísmo), não haveria necessidade 
de se estabelecer diferenças no modo de ministrar a verdade pelos grandes Mestres, a 
qual passa com o decorrer do tempo ao esquecimento. 

Assim é que no frontal do templo de Delfos ressaltava a inscrição “Gnosce te 
ipsum” e adotada pela escola corática, indispensável àqueles que desejavam beber na 
fonte das ciências divinas. Que queriam os sábios gregos dizer com o “conhece-te a ti 
mesmo”? Analisemos esta frase, que por si só representava a chave mestra da iniciação. 
Que importância tão grande haveria em conhecer-se a si próprio o discípulo? Dar-se-ia o 
caso de que realmente com esse desconhecimento decorressem prejuízos incalculáveis? 
Sim. O discípulo desconhecendo-se a si mesmo, não poderá nunca ser bom juiz para as 
causas alheias. Recairá na intransigência, e daí advirão a vaidade, o orgulho, o desejo de 
domínio, que um conhecimento perfeito e justo de si próprio desfaria com as brumas 
numa manhã hibernal se desfazem ao cálido fulgor dos raios solares. Sim, ao olharmos 
para dentro de nós, ao perscrutarmos o amontoado de tendências que em nós existem, 
ficaremos em condições de compreender o profundo sentido das palavras de Cristo 
quando disse que atirasse a primeira pedra aquele que estivesse isento de pecado. 
Entretanto, vivemos atirando pedra a torto e a direito, sem nos preocuparmos com aquilo 
que está dentro de nós, e que é ao mesmo tempo tesouro divino e mácula satânica. É 
como se tivéssemos recebido um incomensurável território sáfaro e hostil, em que a vida 
não pudesse vingar, mas em cujo seio árido e tenebroso se ocultasse o tesouro 
incalculável de uma extensa e maravilhosa jazida diamantífera. Assim acontece conosco. 
Olhando para nós mesmos com olhos desejosos de ver, encontraremos a esterilidade do 
terreno a desbastar, para dentro dele, à custa de esforços e sacrifícios, retiramos o 
brilhante da espiritualidade, que representará para nós conhecimento das causas não só 
na sua aparência manifestada, mas na sua própria origem. E deste conhecimento 
resultará a ação precisa à correção dos erros, resultará a justiça na sua mais pura 
expressão e daí a harmonia para a qual tendem todos os esforços da Potencialidade 
Criadora. 
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Procuremos, pois, em nossas relações diárias com todos os que nos cercam, ser 
mais intransigentes para conosco e menos para com o próximo. Assim sendo, não 
pensaremos nem agiremos contra nosso semelhantes, criando com esses pensamentos e 
atos novas formas de sentimentos que se degenerarão posteriormente em ódio, em 
atritos apaixonados que em vez de nos levarem à felicidade, à conquista de nosso 
tesouro interior, cada vez mais nos afastarão dele. E, em vez de caminharmos para o 
Bem, estaremos caminhando para o Mal. 

Conhece-te, pois, a ti próprio, para poderes trabalhar com eficiência em prol da 
grande causa humana. Na antiguidade, a religião e a ciência estavam tão estreitamente 
unidas como irmãs gêmeas. Por seus reversíveis atributos, a ciência era espiritual e a reli-
gião, científica. Da onisciência derivava indeclinavelmente a onipotência, e portanto, era o 
homem divino um colosso sob cujo domínio havia posto o Criador os reinos da Natureza. 
Mas o Adão andrógino estava sentenciado a cair, por desdobramento de seus elementos, 
no segundo Adão, com perda de seu poder, porque o fruto da árvore da Ciência produz a 
morte se não o acompanha o fruto da árvore da Vida. Isto significa que o homem haverá 
de se conhecer a si mesmo antes de conhecer a origem dos seres e das coisas inferiores 
a ele, pela condição de sua natureza interna. Do mesmo modo, enquanto a religião e a 
ciência constituíam uma qualidade unitária, acertavam infalivelmente, porque a intuição 
espiritual supria a limitação dos sentidos corporais; mas quando se separaram por 
desdobramento, a ciência deixou de ouvir a voz da intuição, enquanto a religião 
degenerou em teologia dogmática. Uma e outra tornaram-se desde então dois corpos 
sem alma. (H.P.B., Ísis Sem Véu, 111) 

 

Carma, Reencarnação e Livre Arbítrio 17 

FÍTIAS 

 

Muita coisa tendes ouvido e lido, por certo, dado o vosso interesse cultural-
espiritualista, sobre as Leis de Carma, Reencarnação e Livre-arbítrio, cujas noções nos 
levam ao entendimento da Vida, quando as interpretamos com justeza e propriedade, 
sem os fanatismos que as deturpam como a tudo o mais. 

Há muito, porém, que dizer acerca dessas três leis básicas da Teosofia. 

Torna-se necessário que meditemos no seu conteúdo, extraindo toda a seiva que 
elas nos podem fornecer. Dai a razão de insistirmos em falar de Carma, Reencarnação e 
Livre-Arbítrio, leis teosóficas por excelência ou eubióticas, por constituírem não só a base 
da Teosofia, mas também a pedra fundamental da Eubiose – a Ciência da Vida. 

Carma é, como sabeis, termo oriundo da raiz sânscrita “Kri”, que significa ação. 
Como entender, pois, Carma como lei, face ã significação do próprio vocábulo? Qual o 
seu sentido filosófico? Qual a sua procedência? Qual a sua finalidade? 

Todos esses temas de meditação ai ficam, desafiando a nossa argúcia para destrinçá-los. 

Karma, consoante seu étimo, pode e deve ser definido como Lei da Ação, ação 
está entendida, porém, em toda sua plenitude, isto é, não só como uma força ou poder 
consubstanciando-se numa propriedade ou constituindo um atributo, como também uma 
consequência, um efeito ou uma reação, que nada mais é do que uma ação mesma, em 
última análise. 

                                                        
17 Conferencia proferida, em S. Paulo, na Sociedade Cultural-Espiritualista "Cruzeiro do Sul", filiada à Sociedade Teosófica Brasileira, 
pelo Ilustre membro da S.T.B. , General Dr. Cícero Pimenta de Melo. 
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No seu sentido filosófico, Karma tem várias definições, onde diferem os termos, 
mas coincide, como sabeis, o conceito de Lei de Causa e Efeito, como é o mesmo 
também expressamente definido. 

Derivada de Dharma, a Lei de Causa e Efeito não é, como também não o é a 
primeira, lei dos homens, ou melhor, elaborada pelos mesmos, porém, sim, Lei para os 
homens, quais as Leis de Reencarnação e Livre-arbítrio, tributárias, de Dharma – a Lei 
das Leis, emanada de Deus, Brahmã, Allah, Tat ou que outro nome se dê Àquilo, Aquele 
Algo ou Alguém que a tudo e a todos rege, propiciando possibilidades de evolução, 
evolução esta que se resume na transformação de Vida-Energia em Vida-Consciência. 

Compreende Karma dois aspectos: um, em que domina o conceito do significado 
mesmo da palavra ação, que faculta aos seres tornarem-se agentes de uma finalidade a 
cumprir e, portanto, responsáveis à ação; outro, em que Impera a responsabilidade, já 
não mais apenas à ação, mas do agente êle mesmo, quando este, como homem, possui, 
além do direito de agir, o de escolher como fazê-lo. 

Incluem-se no primeiro caso todos os seres; no segundo, somente os humanos, 
depois da emancipação psicológica coletiva e individual. 

Visa essa Lei divina, portanto, essencialmente, por um lado, a facultar o meio único 
capaz de promover a Vida, cuja característica é o movimento, e por sua outra face 
permitir o perfeito ajustamento entre a causa e o efeito, entre a ação e a reação. 

Ora, todos os seres sofrem, assim, o efeito da Lei do Karma, com a diferença, 
entretanto, que, para os seres das hierarquias inferiores à humana, não há mérito nem 
demérito próprio, não implicando no seu agir e no seu reagir nenhuma consequência com 
o sentido de prêmio ou castigo. Isso, porque os elementos que compõem os reinos da 
escala evolutiva inferiores ao Nominal são regidos por uma Vontade que Independe deles, 
ou melhor, estão sujeitos à Pré-Vontade, como nos ensina a Eubiose, Pré-Volição essa 
que nada detém, por ser o regime da Força. 

No que se refere aos homens, desde que os mesmos atingiram a etapa. evolutiva 
que lhes proporcionou o grau de mental suficiente para permitir o querer próprio, ou, o 
que é o mesmo, a auto-vontade que condiciona o livre-arbítrio, o direito de escolha, já 
aqui surgem o mérito e o demérito, como consequência lógica e natural do acerto ou do 
desacerto, trazendo o prêmio e o castigo, o prazer e a dor, resultantes desse privilégio 
excepcional inerente às humanas criaturas, de serem elas mesmas que escolhem as leis 
a que devem obedecer e, decorrentemente, terem consciência de si mesmas. 

Tomada na acepção do termo, a Lei do Karma é universal. Há que convir, porém, 
que no seu caráter de castigo, feição única dada a Karma vulgar e costumeiramente por 
pessoas leigas e mal instruídas no assunto, quando essa lei presume responsabilidade 
penal, só e particularmente aos homens interessa e atinge. 

Tornar-se-ia óbvio perdermos tempo em demonstrar a veracidade de Karma como 
Lei de Ação. Provam-na sobejamente Swedenborg com a sua lei, que poderemos resumir 
em - tudo se move, e a tanto nos leva a simples e mesmo superficial observação do que 
se passa em nós e em nosso derredor: Ação, sempre Ação! 

Ação, gerada em a Natureza pela necessidade do necessário, que conduz 
fatalmente à Evolução, porque regida por um Amor e uma Sabedoria que condicionam, 
causalmente, essa Finalidade; mas, também, ação que pode resultar, no homem, tanto da 
necessidade do necessário quanto da do supérfluo e prejudicial à mesma Evolução, 
conforme age o homem, que evolui até certa e determinada fase da vida por força de um 
Amor e uma Sabedoria que lhe regulam a ação, Independentemente de sua vontade, e 
depois mercê do próprio querer determinante da ação, que tanto pode ser regulada pelo 
Amor e pela Sabedoria, como, ao invés, pelo desamor e pela ignorância. 
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Há, pois, em a Natureza, uma Finalidade através da Causalidade, quando a 
Evolução se processa sem consciência do veiculo ou instrumento dessa mesma 
Evolução, e uma Causalidade através cia Finalidade, quando a Evolução é atingida com 
consciência do intermediário, como ocorre à Humanidade em geral, desde que dotada do 
mental que lhe permite optar e agir conforme a Lei da Finalidade, e ao homem, em 
particular, desde a idade em que se emancipa, tornando-se, por assim dizer, apto a ser o 
pai de si mesmo ou a realizar um segundo e transcendental nascimento. 

Tem, assim, a Evolução duas fases: uma, em que o objeto pelo qual é a mesma 
levada a efeito, sofre passivamente a ação, e outra, na qual se concretiza o mesmo 
desiderato, coparticipando nisso, de modo próprio, o agente, que atua ativamente. 

Processa-se, pois, a Evolução, a principio, segundo uma passividade ativa, e depois, 
consoante uma atividade passiva. 

Passivamente ativos são todos os elementos de que se serve a Natureza para 
causar a Evolução, inclusive o homem, antes da outorga total e definitiva dos três 
atributos que o caracterizam e tornam semelhante a Deus mesmo: Vontade – Atividade –  
Sabedoria. Ativamente passivos são todos os seres que servem conscientemente à 
Natureza, na Obra da Evolução, apropriando-se dessa sua magna tarefa, que se resume 
em transformar Vida-Energia em Vida-Consciência. Ora, os homens, como diria um poeta, 
do mais velho ao mais criança, que foram feitos de Deus à semelhança, e por esta razão 
mesma gozam de excepcionais prerrogativas, podiam, podem, poderiam e poderão fugir à 
Lei do Karma na sua feição de castigo, anulando-a nesse particular e extinguindo a dor, 
dor que foi tornada em caminho, por força de um Poder agindo sábia e amorosamente, 
para bem dos próprios homens, como remédio aos erros cometidos, porém não como 
vereda obrigatória à Evolução originariamente, no Grande Plano traçado para a sua 
consecução, onde a Ação, o Amor e a Sabedoria constituem o Real Caminho. 

Os homens, contudo, erraram e continuam errando... 

E ai está Karma a exigir-lhes que sofram as penas do que fizeram e fazem de mal, 
por intermédio dos Instrumentos de que dispõe em a Natureza e até dos próprios homens, 
que a tanto se prestam, tornando-se, conscientemente ou não, verdugos de seus 
semelhantes, mau grado possam e devam deixar de ter essa função vingadora, 
necessária e imprescindível mesmo, mas não necessária e imprescindivelmente de 
atribuição humana. 

Convém lembrar, a propósito das últimas linhas, que “os astros inclinam, porém 
não obrigam”. Traduzindo a sentença, que se diga ao passar, é certa em todos os 
sentidos, diz a mesma não caber ao homem castigar um outro, obrigatoriamente, 
solvendo uma dívida cármica, isto é, punindo a quem anteriormente exerceu função de 
seu algoz, como também expressa não haver obrigatoriedade de continuar mau o homem 
que o foi em vidas passadas, como também sofra o mesmo a consequência total de 
prevaricações em outras existências, uma vez que tudo isso depende da sua ação, 
suscetível do controle de sua vontade e, portanto, capaz de modificar, atenuar ou anular 
mesmo efeitos preexistentes, cuja transformação se processa, no eterno encadeamento 
das coisas, tudo explicando e justificando oportunamente. 

Não bastaria, entretanto, ao homem ser levado à ação para evoluir, por força de 
uma lei que a tanto o compelisse, nem poderia ele agir por si mesmo com 
responsabilidade, sem que outras leis lhe facultassem promover os demais meios. 
Surgem, então, o Renascimento e o Livre-Arbítrio, que possibilitam respectivamente, o 
tempo preciso para o homem realizar essa evolução e o direito de fazê-lo a seu critério, 
forjando os pormenores de execução, em que implica o ditado “todos os caminhos 
conduzem a Deus”, ou mesmo o direito de não funcionar como agente da própria evo-
lução, incidindo nas sanções da Lei, pela qual é, após várias tentativas; deixado fora da 
corrente como inútil e, portanto, desprezível. 
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Ora, a Evolução é uma verdade insofismável, mas não é apenas a evolução física 
da espécie, porém, sim, de consciência, e deve, assim, ser um feito espiritual, 

e não um feito físico somente. Evolui, pois, e cresce o indivíduo numa consciência cada 
vez mais desenvolvida e perfeita, o que, evidentemente, não pode ser realizado no curso 
de uma só e breve vida humana. Requer, desse modo, a evolução de um indivíduo 
consciente, bem como o preparo para a função de agente consciente da Evolução, e 
reencarnação ou renascimento. Necessidade lógica e feito espiritual de que podemos ter 
experiência, o renascimento é realidade incontestável, confirmando essa Lei as mais 
convincentes provas, aí incluindo as obtidas por dedução e por analogia. 

É objeção comum a essa Lei, nascer o homem, e dizemos nós, sem veleidades 
outras, nascer esse homem conhecido, mas não totalmente, ainda, da Anatomia, da 
Fisiologia e de tantas outras ciências que lhe dizem respeito, nascer o homem, dizíamos, 
sem se lembrar das vidas anteriores, o que, pelo raciocínio dos que negam a 
reencarnação, é motivo bastante para anular tôdas as razões que a afirmam. Para rebater 
à argumentação, respondemos com uma simples pergunta a ser comentada pelos 
interessados: - lembra-se o homem, constantemente, aflorando permanentemente à sua 
memória, em todas as ocasiões e em todas as idades, de tudo que ocorreu com ele numa 
só vida? 

Vejamos, por outro prisma, raciocinando psicologicamente, os prós e os contras da 
reencarnação. Sob a alegação de que, se o homem fora dado saber tudo que fez, melhor 
seria para se corrigir, evitando a repetição do feito, contestam os negativistas o renasci-
mento. Aqui cabe, ainda, uma pergunta resposta: – deixa sempre o homem de matar ou 
de cometer outro crime, por saber que já o fizera antes numa mesma existência, tenha ou 
não até mesmo sofrido penalidades legais humanas consequentes? 

Do ponto de vista psicológico mais profundo, porque é o adotado pela Natureza, 
ensinam a Teosofia e a Eubiose não presumir erros ou senões o renascimento olvidando 
o homem cometimentos e condições de vidas anteriores. Muito ao contrário, tendo em 
vista que ro uso do cachimbo deixa a boca torta, que “o hábito é segunda natureza”, e 
que, sobretudo, “os astros inclinam”, embora não obrigando, há vantagem e necessidade 
que o homem, até certa fase de cada uma de suas vidas desconheça o passado, para 
evitar a causa em que êste efeito se transformaria, dando eclosão, se encausado, a um 
obstáculo, seja o desânimo, o ódio, o orgulho, a vaidade, o mêdo, ou que quer que seja, 
encausamento ou possibilidade de causação essa impossível de prever, dadas as 
faculdades do homem, com suas facilidades de inclinações e, também, por isso, de im-
previsível extensão. E não só até certa etapa de cada existência torna-se vantajoso e 
necessário o esquecimento do que o homem foi e fez em vidas pregressas, mas, também, 
até determinado período de uma série de reencarnações, pois é de concluir que, exigindo 
a evolução do indivíduo consciente longo tempo, bem como o apresentamento para 
funcionar conscientemente como agente da Evolução, só depois de multas vidas alcança 
o homem um estado de consciência que lhe faculta conhecer vivências outras, sem 
prejuízos, nem desejos, nem paixões, por ser um estado de consciência que gera uma 
Supra Vontade, onde não têm guarida nem o querer nem o poder, senão em função do 
Dever Consciente e, consequentemente, indeclinável. 

Inumeráveis são as confirmações da Lei de Reencarnação. 

Citaremos algumas, para encerrar esse assunto, aduzindo breves comentários. 

Nascem as criaturas humanas sob as mais variadas condições: umas, 
perfeitamente sãs; outras, com defeitos de toda sorte; algumas, em famílias abastadas de 
recursos, total ou parcialmente; diversas, em famílias pobres, no todo ou em parte; várias, 
já não em famílias regularmente constituídas, mas de concubinatos, prevaricações e 
adultérios, sob e sujeitas às mais diferentes circunstâncias. Desenvolvem-se esses 
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mesmos entes manifestando, também, os mais variáveis pendores, patentes através de 
seus jogos infantis prediletos. 

Tudo isso, bem analisado, confirma o renascimento.  

Deus é Bom, Onisciente, Onipotente e, enfim, Justo. Não poderia Ele permitir tal 
diversidade de condições a seres que tivessem uma só oportunidade de vida, se não 
devesse, após ter-lhes dado possibilidades iguais ao nascerem por vez primeira, em tudo 
e por tudo, facultar-lhe o “fazei por ti” bíblico, atribuído a Jesus – o Cristo, e aconselhado 
ao homem por quantos Iluminados e Santos, Mensageiros de Deus, aparecem entre os 
homens indicando-lhes o Caminho Maior e Melhor a seguir na Senda da Evolução, que 
não é apenas um evolver físico da espécie, mas também da consciência, e se processa 
por intermédio de todas as criações `da Natureza, além de o ser pelo homem, obra-prima 
dessa mesma Natureza, e tão perfeita, que, possuindo atributos iguais ao d’Ela, pode à 
mesma identificar-se na Obra, e até procriar, com o fim de fornecer elementos 
semelhantes a si, capazes de, como ele próprio, servirem de instrumentos à citada 
Evolução. 

No que tange à Lei do Livre-Arbítrio, há muito que dizer ainda, além do que ficou 
atrás, expressamente e nas entrelinhas... 

Negada a-priori pelos absolutistas, que estimam Karma como lei da 
predeterminação, não podendo o ser humano, portanto, fugir ao destino, fado ou sina que 
um determinismo indestrutível impusesse inexoravelmente, a Lei do Livre-Arbítrio forma, 
com a do Karma e a da Reencarnação, um conjunto indecomponível sem risco para o 
homem a quem se destinam essas Leis. 

Tão fanático é o homem que se julga absolutamente livre no agir e no reagir, 
quanto o que se considera completamente sujeito a um destino predeterminado por força 
estranha totalmente alheia à sua vontade, como outrossim o que admite poder realizar 
tudo que pode e deve em poucas dezenas de lustros! 

Releva ponderar, repetindo, que Karma, na sua expressão total, Reencarnação e 
Livre-Arbítrio são leis que regulam atividades humanas, e portanto para os homens. 

A Lei do Livre-Arbítrio, principal e essencialmente concerne ao homem. E isso 
desde que o mesmo atingiu a idade adulta, digamos assim, na sua meta evolutiva, isto é, 
desde que adquiriu a auto-vontade que lhe é peculiar, e que data do tempo em que lhe foi 
outorgado o direito de pensar e ser, portanto. Aí, foi que surgiu o Livre-Arbítrio como Lei. 
Até então, até essa fase da Evolução, não poderia, por faltar-lhe mental próprio suficiente, 
ter o homem o livre-arbítrio que lhe permitiria discernir e, em consequência, optar, senão 
seguir, como os demais elementos que o antecedem na escala natural, o destino, o fado 
ou a sina a que foi obrigado por força de uma Lei que lhe escapava à alçada, evoluindo 
sem consciência própria, e sem poder contribuir conscientemente para essa mesma Obra, 
concludentemente, o que equivale a dizer ter evoluído por responsabilidade à ação, e não 
com responsabilidade da ação. 

É sabido que qualquer força não encontrando outra que a encause ou lhe 
possibilite a ação, e, em consequência, permita um efeito, resulta em louca e estéril 
expansão de energia. Assim sendo, para haver responsabilidade, torna-se indispensável 
a existência de dois poderes. Nisso está, precisamente, a razão de ser o homem capaz 
de responder a uma ação. 

O homem, porém, não é uma força ou poder, sem consciência própria, como as 
representadas pelos demais elementos que lhe são inferiores na escala evolutiva, e ele 
mesmo ao tempo em que era simples artifício da Natureza, respondendo mecanicamente 
à ação de outra força, tornada, assim, em causa. Sobre ser ao homem possível reagir 
como uma força sob a ação de outra, torna-se-lhe permissível e forçoso, ainda, potência 
consciente que é, agir como causa de aperfeiçoamento físico da espécie e da 
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consciência, e concausa, não por causalidade, mas por finalidade, movendo-se por 
determinação própria e tendendo à realização de um fim, em comunhão com Deus, a cuja 
semelhança foi feito o homem, não, morfológica e totalmente, é certo, mas funcional e 
relativamente, pelos atributos inerentes, variáveis apenas na extensão ou quantidade, 
porém, qualitativamente, iguais: – Vontade; Atividade; Sabedoria. 

Ressalta do que expusemos, constituírem as Leis do Karma, da Reencarnação e 
do Livre-Arbítrio uma simbiose perfeita, cabendo ao homem meditar sobre a mesma, sem 
permitir que o seu mental desfigure as componentes, pelo parasitismo passível entre elas, 
se, por empréstimo, ésse mesmo mental lhes der motivo à oportunidade, confirmando o 
asserto de que, simultaneamente, o mental é a via da Verdade e a da Mentira! 

 
Mitologia da Máscara do Sonho 

 

MA-TEBELÉS, caçador de almas, queria fazer o que a sua imaginação  lhe havia 
sugerido: perscrutar os sonhos dos homens: contemplar o que só eles viam, o que o 
sonhador, e mais ninguém consegue ver. Aos imortais não lhes é permitido sonhar e era 
essa a razão porque MA-TEBELÉS desejava inteirar-se do que era um sonho: queria ser 
espectador, de sonhos, presenciá-los tal como o ser que dorme e os vê desenrolarem-se 
na sua frente; em misteriosa bruma... 

MA-TEBELÉS encontrou os homem deitados, imóveis, silenciosos, como se 
dispunham habitualmente para dormir; contemplou-os uns instantes, sem saber como 
lograria inteirar-se do que sonhavam, nem qual a fenda do mundo pela qual a sua 
curiosidade devia espreitar, para surpreender o que eles estavam a “viver” Interiormente. 
Estaria o sonho nos seus olhos e teria que arrancá-los para ver através deles o que de-
sejava? Seria preciso desaparafusar a própria cabeça., abri-la em duas partes, como um 
coco, para que lhe aparecesse o panorama das visões? Ou ainda ferir o coração com um 
grande espinho de junco, para fazer jorrar o sangue no qual o sonho viria misturado, e 
empapando nele as suas mãos conseguir tocar-lhes? 

O moço de esmeralda quedou-se indeciso, apoiado no seu arco, olhando para os 
que dormiam como mortos na profundidade do “não-ser”, mas vivos paia aquém do 
sonho, vivos num fragrante mundo de cores.   

Ao passo que os contemplava fixamente, ativando os seus movimentos como que 
para despertar a Idéia que lhe abrisse a porta do país dos sonhos (tal como o deus 
Pyaratyondyorondoyondyo tateia em redor da muralha da Vingança, sem conseguir 
encontrar saída), MA-TEBELÉS viu-se repentinamente iluminado por um raio de fogo do 
Vulcão Pensante, que lhe deu a Idéia da forma por que podia roubar o que os homens 
sonhavam: lendo nos seus rostos, nas suas expressões e gestos as suas íntimas 
impressões. Alguns moviam os lábios em cânticos que se ouviriam do outro lado onde 
estava o seu espírito; outros apertavam as mãos contra o seio, considerando talvez 
coisas graves e difíceis; outros riam; outros repeliam com os lábios trêmulos; outros 
fitavam um corpo invisível e alguma língua gulosa parecia saborear um néctar dos 
deuses... 

Todos os adormecidos refletiam no resto o movimento de suas consciências e 
sentidos, no misterioso âmbito do sonho. 

MA-TEBELÉS pegou unia porção de. barro fino, e alguma cera de abelhas e 
moldou os rostos com as expressões de cada sonho interior, obtendo assim, uma série de 
máscaras, na qual estavam petrificados o gozo, o pensar, o assombro... Depois de secos 
os moldes, o adolescente de esmeralda aplicou um deles ao seu próprio rosto, 
sobrepondo-lhe assim a imagem plástica de um sonho. 
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E a essência do sonho produziu a magia, e MA-TEBELÉS sentiu como que um 
vinho ardente penetrar na sua frialdade de esmeralda. As máscaras infundiam-lhe fúrias 
que jamais sentira, e desfalecimentos mortais. Todas experimentou: a máscara do ódio e 
da Crueldade; da Doçura e da Alegria; da Soberba, do Pranto, da Meditação, da 
Extravagância, da Mentira o do Amor – as máscaras que espiritualizavam e as que 
bestializavam pela satisfação exclusiva de apetites físicos; as profundezas do sonho que 
pretendia incorporar o homem nas baixezas dos animais e as máscaras estilizadas em 
que se definiam, serenos, os traços dos contempladores do Mistério. MA-TEBELÉS, o 
menino de pedra preciosa, brilhante e verde, colocou a máscara do Desejo, na qual 
estava plasmada uma força poderosa de Criação, e logo se embriagou numa loucura 
irreprimível. Transtornado, sentindo um aguilhão de ciúme selvagem, teve que arrancar a 
máscara para desalojar do seu corpo, que só conhecera à calma, o bárbaro suplício da 
insaciedade... 

E sucedeu-lhe o mesmo ao experimentar todas as máscaras dos sonhos. Sentia 
tantas coisas estranhas, que já não era ele próprio em realidade, mas sim um outro, ou 
muitos outros, como na Metempsicose do Grande Rio da Vida, na qual se revia a Grande 
Serpente da Morte. O jovem imortal MA-TEBELÉS representou sucessivamente, a seu 
pesar, de menino chorão, de mulher vaidosa, de guerreiro carregado de troféus, de 
artista, de bobo, de leão, de dominador, de mendigo, de caçador, de ave, de carpideira... 
As máscaras emprestavam-lhe todas as personalidades, sugeriam-lhe caprichos 
estranhos, perversos ou lânguidos... 

Depois de saborear o gosto de todos os sonhos, depois de gritar, cantar, bailar, 
agitar-se freneticamente para um lado e para outro, de manchar e fatigar o seu corpo de 
esmeralda, esgotar o licor alucinante e amargo dos sonhos, MA-TEBELÉS arremessou as 
máscaras que representavam os tormentos dos homens, e teve piedade deles por não 
conhecerem a ventura da impassibilidade, como os imortais. E, ao contemplá-los 
estendidos, mergulhados no sono, comparou-os, nos tormentos e fases de sonho, àquele 
que sofre, imóvel, no centro de uma fogueira, a dor inenarrável da queimadura de 
milhares de línguas de fogo. Acordados ou adormecidos, sempre envoltos em chamas, 
desejos, delícias, penitências, desenganos, júbilos, pesares, trabalhes, terrores, delírios... 

MA-TEBELÉS despediu-se com um olhar de compaixão dos homens sonhadores 
(que conservaram desde então as feições dos sonhos) que haviam sido tiradas, tal e qual 
os homens, do pó da Terra. Num gracioso impulso, subiu no espaço azul e ouro, nadando 
em movimentos ondulantes, com o arco à cinta. Antes de desaparecer no invisível, MA-
TEBELÉS moldou uma máscara de neve e suspendeu-a no céu... Ainda lá está e estará 
para todo o sempre. 

É a lua, a máscara-espelho do sonho da felicidade que ele viu nos homens: branca e 
distante; impossível e desejada! 

 

ÚLTIMA HORA 
H.J. Souza 

 

Inúmeras pessoas desejam saber nossa opinião a respeito da escolha que devem 
fazer, tanto para o cargo de Governador de S. Paulo, como da Presidência da República. 
Semelhante fato nos honra sobremodo, pois, além do mais, é prova indiscutível de que 
acreditam piamente em nosso Cultural e Espiritual Movimento. Acontece, entretanto, o 
que mais valoriza ainda o fato, não se tratar de membros da nossa. Instituição, pois que 
estes, coesos, solidários eram, com esse mesmo Movimento, assim procedem, não só 
pela sua inteligência de ELITE (ou de eleitos, escolhidos, etc.), como pelo seu grande 
Amor e Respeito à privilegiada Pátria, que lhes coube nesta existência. E isto, de acordo, 
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ainda, com a “liberdade de Pensamento” defendida pela Constituição Brasileira, no seu 
alto critério democrático, embora que esse termo venha sendo enxovalhado pela maneira 
de proceder de multa gente, inclusive, por aqueles que pretendem defendê-la. Haja vista, 
os acontecimentos que se dão em várias partes do Brasil, inclusive, na Capital da 
República. Agora mesmo foi constatado um atentado contra certo jornalista, que saiu 
baleado em uma das pernas, morrendo em seu lugar distinto oficial de nossa Aviação, 
deixando esposa e filhos. A criança que fazia parte do grupo, salvou-se milagrosamente 
da sanha dos bandidos... Já muito antes, outro jornalista havia sido assassinado à 
pauladas.... 

Por tudo isso e muito mais ainda, a nossa ÚNICA RESPOSTA é a seguinte: a do 
próprio artigo de fundo em o número atual desta revista, que tem por complemento, 
palavras causticantes do Conselheiro Rui, Barbosa, já em seu tempo, se não bastassem 
artigos outros anteriores – principalmente para aqueles que “sabem ler por baixo da letra 
que mata, o espírito que vivifica”. Tal artigo não havia sido ainda publicado, e  já as suas 
vibrações espirituais não se coadunando com a dos “impúberes-psíquicos” do ciclo 
agonizante, dava  o que falar a multa gente. Henrique IV repetiria a sua antiga frase: 
HONNI SOIT QUI MAL Y PENSE. Enquanto nós outros: DIEU ET MON DROIT. Sim, 
Deus e o meu direito. 

Desse modo, o próprio artigo diz da razão do nosso “conselho” a respeito do 
candidato a ser escolhido, pois que ele mesmo assumiu a responsabilidade perante Deus 
e milhares de pessoas, num dos seus comícios, “que havia de trabalhar pelo Brasil e seus 
Filhos”, obrigando a fazer o mesmo àqueles que o acompanham na sua nova política de 
RECONSTRUÇÃO GERAL DA PÁTRIA BRASILEIRA. 

Pelo que se vê, os DOIS PODERES – o ESPIRITUAL, que é a nossa Obra, e o 
TEMPORAL, que é o próprio Altar da Pátria, se apresentam juntos. Este, porém, colocado 
acima de todas as convicções, inclusive filosóficas, religiosas, etc. e muito mais, de todos 
os interesses pessoais, repetimos, que nos obrigam a dar semelhante “conselho”. 
Contrariamente, concorreríamos para que a velha peça do ciclo decadente continuasse a 
ser a mesma, isto é, a da FOME, da MISÉRIA, da EXPLORAÇÃO DO POVO, finalmente, 
dos crimes que se repetem por toda a parte. 

Inúmeras vezes temos dito que os países verdadeiramente democratas, deveriam 
possuir, em suas Constituições, o seguinte artigo: “Todas as vezes que o Presidente (ou 
Governador, Senador, Deputado, etc.) eleito não preencher as expectativas do povo que 
o elegeu, este mesmo povo tem o direito de exigir a sua renúncia”. 

Diante de tudo isso, qual o verdadeiro BRASILEIRO que se atreveria a retrucar às 
nossas digníssimas opiniões se elas falam mais alto do que a dos homens vulgares? 

Sim, DEUS, PÁTRIA e FAMíLIA é termo que representa a própria Evolução 
humana. E não, privilégio de certa ideologia, que outra cousa não fez, senão, plagiar as 
palavras de Gotama, o Buda, quando ensinava; “Luta em primeiro lugar pelos de teu 
sangue (a Família) e da tua Raça (a Pátria) e guarda os teus sidhis (as experiências, as 
tendências ou skandhas) para a vida futura”. E isto porque o termo religião ou Deus está 
implicitamente apontado naquele que deu semelhante conselho. Razão pela qual o nosso 
também não podia ser outro, senão, o que estivesse de acordo com tão sábias quão 
justas palavras. E que se diga de passagem, não pertencem à esta ou aquela ideologia, 
religião ou filosofia, mas à todas, desde que amando e respeitando o mesmo Deus – 
compreendam que “o Homem deve viver a VIDA UNA”, ou seja, como unis só e mesma 
Família espiritual, de acordo com o “Amai-vos uns aos outros”. E não, odiando-se 
mutuamente, e como tal prejudicando a própria Obra de Deus, que é a da Evolução de 
todos os seres da Terra. 

Finalmente, se as próprias diretrizes que está tomando a vida de nosso país 
divergem das nossas, como podermos levar avante a nossa Missão, que é a “de trabalhar 
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pelo engrandecimento material, cultural e espiritual do POVO BRASILEIRO” e com mais 
de trinta, anos de existência? Muito mais, não encontrando, por, parte das autoridades 
constituídas (com algumas exceções, inclusive da cidade de S. Lourenço, “nos 
reconhecendo de utilidade pública”), o apoio material e moral que o nosso Movimento – 
nada político, como se vê, não agirmos desse modo – devia merecer dessas mesmas 
autoridades, quando elas, entretanto, protegem até as religiões, mesmo que estas 
separadas do Estados além do mais, por constituir uma delas, por exemplo, um outro 
Estado dentro do nosso, para não dizer, “um Pais estrangeiro”. Nosso Templo dedicado à 
todas as religiões do mundo, dá-nos direito a falar desse modo. 

O momento é dos mais graves que a História subscreve, tanto no que nos diz 
respeito, como aos demais Países do mundo. E assim, “a franqueza deve continuar sendo 
uma virtude”, como diz o velho provérbio. 

Não se trata de um privilégio apenas nosso, mas de todos quantos desejarem 
trabalhar de acordo com  as mesmas diretrizes, além do mais, porque “da União nasce a 
Fôrça”. Mas também, o Amor e a Sabedoria que o mundo, neste momento, tanto 
necessita. 

Daí, o slogan por nós lançado desde o começo de nossa Obra: 

UM SÓ PADRÃO MONETÁRIO. UM SÓ IDIOMA. UMA FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA. Se a tudo isso, pois, se quiser chamar de “política”, nós seremos 
“políticos”, ao mesmo tempo, de “Deus” e do “Altar da Pátria à qual pertencemos”, pois 
que, “da União de ambas” surgirá o PAX PERENNIS entre iodos os seres da Terra. 

 

M E D I T A Ç Ã O 
Poema de ANGELUS  ELOIM 

 

Sou um pedaço do Infinito rolando nas águas do Rio do Destino...  

E nesse deslizar perpétuo sinto a poesia do mundo... 

O AMOR envolve todas as coisas com as suas nuanças tristes e alegres... 

E revela-mo a sutil composição da sua própria Essência.  

Sua voz macia se faz ouvir em surdina, á semelhança do misteriosos harpejos...  

E sussurra-me ao Espírito: 

"Eu sou a espuma do mar, o manto diáfano da neblina, a luz cintilante das estrelas... 

Há em mim a singeleza das noras silvestres e a profundeza da Imensidão cósmica...  

Impregno som e meu perfume o misticismo das Igrejas e a majestade dos Templos 
Orientais...  

Vivo na alegria e na dor, no riso e na lágrima, na ternura o na saudade... 

Sou a névoa que envolve cidades em ruínas guardadas no silêncio do Tempo... 

Existo na pujança do mar, no encanto dos riachos e na música das cachoeiras perdidas 
nas montanhas... 

Sou o Eterno dentro do Finito, 

O Passado dentro do Presente a o Presente Vestindo as fulgurantes roupagens do 
Futuro!...  

Meu manto luminoso cobra uma falange do criaturas vividas entro outras vidas. 

De Iodas as raças, de todos os credos,  

Artistas Infinitos do Infinito Teatro Universal!  
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De mim emana a magia da música, embriagando almas o enternecendo corações... 

Estou na serenidade dos ocasos distantes o na alegria das alvoradas em torras de sol! 
Sou o companheiro de todos os v ôos da tua alma através das campinas sem fim da 
Eternidade!  

No meu Impulso alado arrasto a manto dos filósos, a alma dos Poetas e o coração dos 
homens...  

E me diluirei mansamente, no Refulgente Oceano para onde convergem todas as coisas, 
todos os seres e todos os mundos: DEUS!... 

 
Palavras que nem todos conhecem 

 
“Ou o católico penetra em todos os setores ou estará ameaçado de desaparecer”. 

“Os fracos não conquistarão nem a Terra nem os céus”. - Pio XII. 

“As almas rebeldes são as que se salvam”. Zoroastro.  

“Prometeu roubou o Fogo dos Deuses guardando-o na sua cana”. - Da Mitologia. 

 

Comentários 

A primeira frase demonstra que Pio XII concorda piamente com UMA FRENTE 
ÚNICA ESPIRITUALISTA, como é aquela pela qual nos batemos desde o começo de 
nosso Cultural e Espiritual Movimento. Do mesmo modo, na segunda frase, "que não é 
pagando a outros que se alcança o reino dos céus", pois, como disse o meigo Nazareno, 
"Fazei por ti, que Eu te ajudarei". Quanto a de Zoroastro, num dos seus oráculos "as 
almas rebeldes" são aquelas que não estão de acordo com tudo na vida quanto possa 
prejudicar a evolução espiritual da Humanidade, a começar pela "superstição", o 
fanatismo, os vícios e maus costumes, a mentira, e finalmente, o ERRO onde quer que se 
manifeste". No que diz respeito à mitológica, que o homem, do mesmo modo que 
Prometeu (como urna alegoria sua) deve roubar ou tomar aos Deuses, a sua própria 
Sabedoria, isto é, a Sabedoria Divina ou TEOSOFIA, como sendo, justamente, Aquela 
que pode salvar o homem, pois, como dizem as escrituras orientais, "toda a infelicidade 
humana provém de Avidya ou "falta de conhecimento das cousas divinas". Uma outra 
interpretação que se pode fazer da frase mitológica, é aquela "da manifestação de 
Kundalini, ou o Fogo serpentino existente na coluna vertebral (que não deixa de ser uma 
CANA), também chamado de FOGO DO ESPÍRITO SANTO, idêntico Aquele que se 
manifestou sobre os Apóstolos do mesmo Cristo, no Dia de Pentecostes, dando-lhes a 
Sabedoria Perfeita, como a teve Antonio Vieira, quando um estalido se fez sentir na sua 
cabeça (sede da Inteligência), estando ele, mais uma vez, a implorar à Mãe Divina que 
lhe concedesse semelhante graça". A Mãe Divina também é chamada de Espírito Santo. 
Tal fenômeno também acontece quando o discípulo (lanú) se torna um Adepto ou Homem 
Perfeito no Oriente. 

E tudo isso, como humilde Homenagem à ERA DO ESPÍRITO SANTO, que teve o 
seu início a 24 de Junho p. p. 18    . 

H. J. Souza 

 

 

                                                        
18 Vide nosso estudo intitulado S. JOÃO, neste mesmo número de DHÂRANÂ. 


