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A Nova Capa de Dhâranâ 
J. H. SOUZA 

 

De acordo com as nossas antigas afirmações de que, “S. LOURENÇO é a capital 
espiritual do Brasil”, e, como tal, a mesma onde se eleva para os céus o nosso TEMPLO 
delicado à PAZ UNIVERSAL e, consequentemente, à todas as religiões do mundo. Lugar, 
ainda, que possui o altíssimo privilégio de servir, não só de Sede e Foro à SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, do mesmo modo que à ORDEM DO SANTO GRAAL, como 
dignificante e excelso Complemento à primeira. Lugar, airada, cujos crepúsculos são 
verdadeiros Sinais dos Tempos, porque revelam as passagens mais sublimes da História 
de nossa Obra. Sim, por  tudo isso e muito mais ainda, “é o Centro de irradiações 
espirituais para todo o Orbe terrestre”. Falta apenas dizer que essa mesma Obra, tendo 
dado início a um novo ciclo na sua magnífica. História, exige uma alegoria mais 
expressiva do que apenas o Nome da sua Missão, já conhecida em diversas partes do 
mundo, como “Missão Y”, para embelezar e justificar a razão de ser do seu Órgão oficial, 
como o meio mais digno e proveitoso de ser propagada essa mesma Missão. 

Desse modo, do presente número em diante, uma nova e expressiva capa serve 
de ANÚNCIO para todas as direções do mundo, a começar pelo nosso caríssimo Brasil, 
de que urna Nova página vai se abrir na gloriosa História da “MISSÃO Y”. E, 
consequentemente, na do BRASIL, “como Santuário da iniciação do gênero humano a 
caminho da sociedade futura”. Por essa mesma razão que a SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA, não possuindo caráter propriamente político, no entanto, não podia nem 
devia alhear-se da escolha de um “homem culto e de braço forte” que pudesse conduzir 
os destinos dessa mesma Pátria privilegiada, pois que, de agora em diante, não mais 
pode Ela continuar a navegar, coaxo uma Barca desarvorada, no mar tempestuoso em 
que a mesma se agita, digamos, desde que duas revoluções quase seguidas davam 
mostras de que as suas administrações não condiziam com o desejo do Povo, muito 
menos, com as diretrizes traçadas pela Lei que a tudo e a todos rege, parar não ter de 
citar o nome da DIVINDADE, hoje tão enxovalhada, inclusive, por aqueles que da mesma 
só se servem em seu próprio benefício... (∗∗ ) 
                                                        
(∗∗ )

Não foram outras as razões de termos apresentado, em números anteriores, dois trabalhos que foram condignamente apreciados 
pelos nossos ilustres leitores, aos quais agradecemos as suas palavras animadoras e mais que honrosas. E que tinham os títulos: 
BRASIL FENICIO, BRASIL IBERO-AMERÍNDIO, BRASIL DE HOJE. E o segundo com um titulo iniciático e mais do que convencedor, 
para aqueles que possuem uma inteligência acima da vulgar, ou seja: DIOGENES TERIA ENCONTRADO UM HOMEM? 
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Conhecidas, em síntese, as razões das novas diretrizes que vamos adotar para 
que a nossa instituição possa melhor servir ao Movimento cultural-espiritualista em que 
está empenhada, passemos a falar da nova capa que hoje apresentamos aos queridos e 
ilustres leitores: 

Trata-se de uma alegoria condizente com a expressão “Centro de Irradiações 
espirituais para todo o orbe terrestre” a que faz jús, não só a estância sul-mineira que tem 
o nome de S. LOURENÇO, como o nosso Templo ali instalado. Foi urna idealização bem 
nossa, como Presidente cultural o espiritual da S.T. B. e Chefe do Movimento em que a 
mesma está empenhada. Quanto à magnífica interpretação que foi dada à essa 
“idealização”, coube ao genial artista patrício Prof. Miranda Júnior, ou seja, o mesmo que 
abrilhantou com a sua incomparável arte., diversos números desta revista, dentre eles, 
“Os últimos momentos da Atlântida”, o número especial de Dhâranâ, dedicado à 
Conferência Pan-Americana, no Rio de Janeiro, no ano de 1942, onde também nos 
honraram com a sua colaboração, S. Excias., os Srs. Embaixadores acreditados em 
nosso País. Sem falar na galeria de Iniciados, existente no salão de reuniões de nosso 
Departamento na Capital da República, à Rua Buenos Aires no 81 – 2o andar. No entanto, 
a obra-prima do grande JINA brasileiro – Prof. Miranda Júnior – é a tela do Duque de 
Caxias, no salão nobre do Ministério da Guerra., naquela mesma Capital brasileira. 

Quanto à expressiva alegoria da Nova Capa de Dhâranâ, é a seguinte: 

Trata-se do mapa da América do Sul, do qual se destaca o BRASIL, com a sua 
fisionomia de um LEÃO, cuja BOCA é a cidade do SALVADOR, capital do Estado da 
Bahia. E em cuja frente – numa franja aureolada pelo Sol, que todas as manhãs dai surge 
para iluminar a incomparável baia que separa a referida Ilha da capital baiana – se acha a 
gloriosa ILHA DE ITAPARICA, “como berço da civilização brasileira”, com sete léguas de 
comprimento por três de largura. Ali nasceu espiritualmente a nossa Obra, no dia, 24 de 
Junho (S. .João, portanto) de 1899. Itaparica – nome tupi que quer dizer “anteparas de 
pedras”, um verdadeiro AQUÁRIO, portanto, repleto de PEIXES (este como um ciclo que 
termina, e o outro que começa) – também foi a terra de Catarina Paraguaçú, que depois 
teve por esposo, Diogo Alvares Corrêa, “o Caramurú”, isto é, “O Dragão ou Serpente do 
Mar”. Sim, Itaparica, onde nasceram figuras proeminentes da história Brasileira, Inclusive 
o grande filólogo Ernesto Carneiro Ribeiro, mestre de Rui Barbosa. 

Pelo que se vê, o Chefe da Missão em que está empenhada a S.T. B. não podia 
também, deixar de nascer na Cidade do Salvador, pois, sendo Ele “O Portador do Verbo 
ou Logos Divino”, a BOCA DO LEÃO, alegorisa esse mesmo fenômeno. Quando nossa 
Obra tomou forma objetiva, isto é, foi fundada materialmente aos 10 de Agosto de 1924 
(pois 3 anos antes o fora espiritualmente, numa Montanha hoje denominada de “Sagrada” 
pelos próprios residentes na privilegiada estância de S. Lourenço), tal mês era dirigido 
pelo Sol, do mesmo modo que caindo num domingo (domenicus, demiurgos, etc.) esse 
dia, como se sabe, é o do SOL. Ainda mais, o ano de 1924 também foi dirigido pelo SOL. 
Desse modo, o SOL, que tem por signo o LEÃO (o mesmo da “Bôca”, da capital baiana), 
merece aquela frase bíblica, que a mesma Eritréia até hoje a repele como glória e fulgor 
de sua própria História: “O Leão da tribo de Judá, venceu. ALELUIAI!” 

Quanto ao TEMPLO da S. T. B., como se vê na referida CAPA, se acha 
harmoniosamente assentado na convergência das diagonais, no respectivo retângulo. E 
igualmente fixado no ponto geográfico de S. LOURENÇO, no sul de Minas, próximo à 
confluência das fronteiras dos Estados de S. Paulo e Rio. Quanto ao resto da maravilhosa 
tela – como se fossem verdadeiras circunvoluções atômicas (não, aquelas que tantas 
perturbações vêm trazendo ao próprio Globo terrestre, e consequentemente, aos seres 
que nela habitam, mas sim, as que vivificam o corpo, a alma e o Espírito de todas as 
criaturas), são representadas com perícia inigualável, por magnífico rendilhado ou tecido, 
de permeio com as irradiações partidas da auréola que circunda o nosso Templo, e que 
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se espalham por todas as direções do Globo terrestre. Como se vê, uma obra-prima que, 
por si só, imortalizaria o grande artista que a interpretou, se outros trabalhos seus não 
fossem bastantes para colocar no PANTEON JINA de nossa OBRA, aquele que tanto 
honra a cultura científica e artística da PÁTRIA BRASILEIRA. 

Honra ao Mérito 

 

A Mãe Divina Apareceu na Estância de 
São Lourenço 

 
Ilustração: foto  
Legenda: 

O pé, de eucalipto onde apareceu a “Mãe Divina”. 

 

Os jornais e o próprio “Repórter ESSO”, tanto do RIO como de S. Paulo, 
anunciaram que “N. Sra. apareceu em S. Lourenço, a vultuoso número de pessoas, 
inclusive a crianças que iam para a escola. E que toda a cidade estava revolucionada com 
o fenômeno”. E isto às 14h30  do dia 21 de Setembro p. p.. Como residentes que somos 
na localidade, embora que o nosso altíssimo Dever nos obrigasse a ficar dois anos em 
São Paulo. E estando, naquela localidade, a esposa e companheira de Missão de quem 
estas linhas escreve, por sinal que ali chegada 24 horas depois do referido fenômeno, isto 
é, às 14h30  do dia 22, por ela e outras pessoas do lugar pudemos ter informações mais 
detalhadas: “foi, de fato, grande o número de pessoas que verificaram o fenômeno, 
inclusive, respeitável médico da localidade, que “viu a Mãe Divina ladeada por dois Anjos 
(ou Devas, como se diz em sânscrito). Um dos fotógrafos mais criteriosos de S. Lourenço, 
além de tirar algumas fotografias do pé de eucalipto, fez questão de revelar o filme na 
presença de algumas pessoas para não se dizer que “ele compartilhasse de qualquer 
truque sabre semelhante fenômeno”. A fotografia acima, foi uma delas. No topo da árvore 
é vista uma silhueta misteriosa, que não desejamos afirmar “seja da Divina Mãe” ali 
aparecida. O fato, é que, por baixo do pé de eucalipto logo se instalaram alguns vendedo-
res ambulantes (uma espécie de “vendilhões do Templo”, mesmo que este seja o da 
Natureza), cor, seus tabuleiros de amendoins, doces, frutas, etc., na esperança de 
grandes lucros com a chegada de vultuoso número de peregrinos. E já se fala, até, numa 
capelinha ser construída no lugar (???). Houve, até (caso edificante), um sacerdote que 
estando de passagem na estância, teve ocasião de dizer: “Se tal fenômeno ficar provado, 
rasgarei a batina e passarei a ser teosofista”. E isto, porque acompanhando ele esta 
mesma revista e outros escritos que temos feito a respeito de nossa Obra, inclusive, “que 
foi naquele Lugar que a mesma fez a sua fundação espiritual, no alto de uma Montanha, 
etc.” E que ali POSSUÍMOS UM TEMPLO DEDICADO A PAZ UNIVERSAL, e 
consequentemente, à todas as religiões do mundo, semelhante aparição da Mãe Divina, 
só poderia ser causada por todos esses privilégios, além daquele outro “da água 
miraculosa (como dizem alguns turistas), que brota perto desse mesmo Templo". E que 
nos obrigou a escrever um artigo, em o número anterior dessa revista, intitulado: VOX 
POPULI, VOX DEI. Longe de nós querermos explorar semelhante fenômeno “como coisa 
bem nossa”, principalmente, se o mesmo não ficar de todo provado. Sim, porque do céu 
de S. Lourenço já tivemos ocasião de tirar diversos crepúsculos (Vide Dhâranâ números 
126-130) mais que reveladores, dentre eles, “o Cristo de braços abertos numa apoteose 
que mais parecia o PORTAL CELESTE. Sem falar em outros SINAIS, como aquele de 
nossas iniciais, em 1932, na abóbada celeste. Nossa silhueta, num outro crepúsculo, 
mirando a Montanha Sagrada, bem por cima da mesma. A de nossa esposa e compa-
nheira de Missão, avelando o Fogo Sagrado, ou seja, ela diante de uma pira de fogo, 
também ao lado da referida Montanha", onde ambos, em 1921, receberam do céu a 
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altíssima incumbência de “Dirigentes do Movimento em que se acha empenhada a 
Sociedade Teosófica Brasileira”. Desse modo nossos convincentes estudos, com certeza, 
que levaram o referido sacerdote a proferir semelhantes palavras num grupo de pessoas 
que o cercavam naquele momento. De fato, não há como ser sincero para com a sua 
própria Consciência, pois contrariamente, é negar a própria Voz de Deus que se revela 
naquela mesma Consciência. 

O futuro, mais breve talvez do que se pensa, falará melhor de nossa Obra, não 
apenas em S. Lourenço, mas em outras partes do mundo  1   . 

COELI ENARRANT GLORIAM DEI. Sim, o céu NARRA a Glória de Deus. 

 

COLUNA QUE SE PARTE 
H. J. SOUZA 

 
Em nosso estudo sobre EUBIOSE, publicado em vários capítulos através das 

colunas de “0 LUZEIRO”, que acabou por se fundir nesta revista, tivemos ocasião de 
comparar – quando falamos na parte POLITICA – os dirigentes dos Povos, na época 
atual, com os Manus que se preparavam em COLÉGIOS INICIÁTICOS (no Egito, na 
Grécia, na índia, etc.) para saberem governar, com acerto, o Povo ou Nação que lhes 
estava destinado. Assim aconteceu com o primeiro Manu da raça atual (ou ÁRIA) que, 
tendo escolhido, entre os remanescentes Atlantes, a SEMENTE que devia formar a 
referida RAÇA, conduziu-a ao planalto do Tibete, o que concorre para muitos etnólogos 
afirmarem que “a Humanidade teve a sua origem no referido lugar”, quando se trata, 
apenas da raça ária, como 5a. E a prova é que, a Índia, teve o primitivo nome de ARYA-
VARTHA, do mesmo modo que se chamar o Tibete de Telhado do Mundo, de cujo 
assunto já temos falado em diversos estudos, inclusive em o número anterior desta 
revista. Por sua vez, RAM ou RAMA, completando o trabalho do primeiro, conduziu seu 
Povo para a Planície do Eufrates, ou antes, uma sub-raça ou ramo da referida raça 
ariana. A própria Bíblia fala num Manu, mesmo que a Igreja não sabendo interpretar a sua 
parte esotérica. Por ser a mesma Bíblia copiada da Vulgata e possuir vultuoso número de 
emendas (para alguns, “22.000 emendas”). Tal Manu, com o nome de Noé (cujo nome 
lido anagramaticamente dá o EON grego, que significa “a manifestação da Divindade na 
Terra”. E, ainda mais, “que tendo construído uma ARCA, nela colocou a sua família, além 
de um casal de cada espécie de animal” (por maior que fosse tal ARCA, impossível seria 
tal cousa!). A interpretação dessa passagem mais que grosseira da Bíblia, é: ARCA, 
BARCA ou AGHARTA (Jeanne d'Arc, também era do ARCO ou da ARCA, como outros 
mais Seres misteriosos que têm vindo à face da Terra), como tenros ensinado em 
                                                        
1 Preferimos aplicar o termo “Mãe Divina”, em vez dos nomes das várias Nossas Senhoras, que se lhe propôs chamar, dentre eles, 
alguns bem ridículos, como “N. Sra. Do Ó”, da Escada, etc. Bahia, além de outros muitos, sempre adaptados a qualquer lugar onde se 
quer edificar um templo, etc., etc. Não estamos de acordo com semelhante proceder com as cousas divinas. No Oriente, o termo “Mãe 
Divina”, é muito mais excelso do que no Ocidente. O mesmo Ramakrishna, quando entrava em Samadhi, 8o passo da Ioga de 
Patanjali, se ligava à Mãe Divina. E assim, outros místicos do referido Lugar. Para se dar uma definição exata do referido termo, 
precisava estarmos falando com pessoas Iniciadas nos Grandes Mistérios. Diremos apenas, que “Mãe Divina” é o mesmo que dizer: 
“Aspecto feminino da Divindade”. Cabalisticamente falando, é “o Véu de Aínsuph”, ou divino manto que cobre todo o ambiente 
terráqueo, melhor dito, o que se tem como a “Grande Mayá” ou mundo ilusório. Daí, o termo empregado por certas religiões, ou seja, “o 
manto da Virgem Maria”. O grave erro está em se confundir a “Grande Mayá” com a mãe do Cristo, que passa a ser, uma das Mães ou 
Mamas, do guerreiro Karttikeyas ou Maitréia (Akdorge, etc.), que são as Plêiades, no Panteon Hindu com o nome de Krlttikas (feminino 
do termo antes apontado, isto é, Karttl?ceya). Temos uma prova da supracitada confusão, quando a própria Igreja romana dá os 
nomes das sete semanas da quaresma, como: Ana, Bagana, Rebeca, Susana, Lázaro, Ramos e Páscoa. Em forma de versos, como 
fomos os primeiros a dizer: 

Ana, Bagana,  

Rebeca, Susana,  

Lázaro, Ramos,  

Na Páscoa estamos. 

Finalmente, a “Mãe Divina também sendo simbolizada na “Pomba do Espírito Santo”, não seria para se estranhar “sua aparição num 
pé de eucalipto”, justamente, como Pomba ou Ave, pousando num galho dessa ou de qualquer outra ÁRVORE. 
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diversos estudos, não é mais do que aquela “Ilha Imperecível, que nenhum cataclismo 
pode destruir, das escrituras orientais. E, portanto, LUGAR apropriado para ser levado um 
clã, família., ou povo (e não que fosse consangüínea do referido Noé... ), afim de não 
desaparecer com a catástrofe. Tamandaré – o chefe ou Manu (pouco importa se em 
hierarquia abaixo dos Maiores, ou melhor, uma forma parcial e não total do Manu-síntese) 
da raça guarani, também procurou salvar seu povo de catástrofe semelhante, a qual se 
prefere dar o nome de “dilúvio”, cuja passagem das tradições indígenas, o grande escritor 
José de Alencar verteu para o seu romance “O GUARANI” (Vide O LUZEIRO nos 16-17). 
Pelo que se vê, o papel de todos os Manus ou Guias de um povo (maior ou menor), além 
do de condutor (o nome GOTAMA, quer dizer “condutor, pastor, etc., de gado”, porém 
humano) para determinado lugar, também é o de instrutor espiritual, etc. Haja vista, 
Moisés conduzindo o povo israelita para a Terra Prometida (ou Canaã). E a prova está 
que, depois de ter Ele contemplado a Luz face à face, e vir ter novamente junto a seu 
povo, quando este lhe ouviu falar, exclamou: “Man-hu”, isto é, que vem a ser Isto? Sim, tal 
povo, que jamais o ouvira falar daquele modo, fez a referida exclamação. Digamos, 
fenômeno idêntico àquele dos apóstolos no Dia de Pentecostes. A interpretação da Igreja 
é errônea, pois não se trata de um maná caído do céu para alimentar fisicamente o povo 
israelita, mas, o “alimento espiritual”, de que o mesmo povo carecia. 

Quanto à expressão “dilúvio universal” é outra  contradição, além do mais, porque 
se “universal” fosse, a evolução humana não teria prosseguido. De fato, várias têm sido 
as catástrofes a que se propôs dar aquele nome. Mas o fato é que, ora é o Fogo, ora é a 
água, os dois elementos incumbidos de destruir os lugares impróprios para a referida 
evolução dos seres da Terra. Chama-se de “castigo”, também, por se tratar de lugares 
onde a matéria tamásica. (vermelha) tornou-se mais pesada. Ou melhor, por ser entre as 
3 qualidades de matéria (Gunas, em sânscrito) a que indica a decadência de uma 
civilização, quase sempre, devido às questões passionais ou sexuais. Daí, o que 
aconteceu a Sodoma e Gomorra. E quando se diz que “Moisés atravessou, com seu 
Povo, o Mar Vermelho, a pé enxuto”, não é mais do que uma alegoria. Sim, porque o 
Manu à frente de seu povo, só poderia passar a pé enxuto, ou SEM TOCAR nessa 
qualidade de matéria imprópria a seu povo   2  . 

O mesmo Jesus, como um iniciado nos Grandes Mistérios, ensinava que “se devia 
ler por baixo da letra que mata, o Espirito que vivifica”. Sim, porque a letra que mata, é a 
ignorância desses conhecimentos superiores, nos quais foi Ele iniciado (dos 13 aos 30 
anos, que a própria Igreja não aponta onde o mesmo esteve. E nós outros sabemos que 
foi entre os Essênios do Monte Mória, ou da seita dos nazar. Donde, o termo nazareus ou 
nazarenus, e não que Ele tivesse nascido cem Nazaré. Os mesmos que traziam os 
cabelos cortados à altura dos ombros. Até hoje se dá à essa forma de cabelos, o nome: 
“cabelos à nazareno”  3   . 

E as religiões, por não serem justamente iniciadas nos Grandes Mistérios, são as 
primeiras a traduzir as cousas “por baixa da letra que mata”, e não do espirito que vivifica. 
Restam-lhes, apenas os ritos e “a fé e o pau da barca”. Do mesmo modo que aos 
cientistas, que, na sua ingenuidade de não iniciados, também procuram hoje, “o pau da 
barca”, isto é, os seus vestígios... Eis a razão pela qual afirmamos: “A Teosofia começa 
onde a ciência oficial termina”. 

Ainda sobre os chamados “dilúvios”: A Lemúria, como 3o continente (e raça), foi 
destruída pelo Fogo. Todas as ilhas do Pacifico, por exemplo, são os seus 
                                                        
2 Gunas - Em sânscrito quer dizer, literalmente, CORDA. Segundo a filosofia Sankhya, designa as três qualidades de matéria, ou as 
três modalidades de manifestação cósmica: SATTWA, o ritmo, o equilíbrio que dal resulta. Donde, Verdade, Pureza e Luz, ou antes, 
Verdade, Amor e Justiça. A sua cor é o amarelo. RAJAS, a atividade, a energia, a força centrípeta. Sua cor é o azul. TAMAS, a inércia, 
a obscuridade, a força centrífuga. Sua cor é o VERMELHO. Como se vê, essas cores são as 3, das quais as outras quatro cores se de-
rivam, na arte pictórica. 
3 Nazar, anagramaticamente RAZAN, em certas línguas significa cortar rente, o mesmo que o RASER em francês, Razor, navalha, em 
inglês, etc. etc. 
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remanescentes. A Atlântida, como 4o continente, foi destruída pela Água. Parte da Europa 
(Península ibérica, etc.) e América, que se ligava, por exemplo, à África, por leste, são os 
seus remanescentes  4  . Fenômeno interessante é aquele que dá à 5a raça ou ária, os 
cinco sentidos, que as anteriores não possuíam, como prova, cinco continentes (Europa, 
Ásia, África e Oceania), que foi a razão da teimosia de Colombo, ao afirmar que “havia 
mais outro continente”, pois só se conheciam quatro. Colombo era um iniciado, como o 
era Cabral. Na constituição do homem atual, os cinco dedos dos pés e das mãos revelam 
o mistério. Cada raça desenvolve um sentido, do mesmo modo que um estado de 
consciência. 

Como vimos, não apenas os Manus que sabiam dirigir e ensinar seu povo de 
acordo com a evolução integral dos seres humanos, pois que outras Hierarquias 
superiores os auxiliaram em semelhante Trabalho: na 1a raça foram os Pitris (ou Pais) 
lunares, com o nome sânscrito de Bharishads. E que viveram no chamado “Continente 
hiperbóreo (Polo Norte); na 2 a os Pitris solares, ou Agnisvattas; na 3a os Kumaras, pois, 
foram estes que deram o mental ao homem. Os primeiros chamavam-se “Manasaputras”, 
em língua sânscrita, “Fllhos do Mental”. E foi justamente quando a Humanidade se fez 
digna desse nome, além do mais, porque se separou em sexos, o que prova, os 
primeiros, seres terem sido, primeiramente, andróginos. Essa mesma concepção 
teosófica, a tem o grande cientista espanhol Dr. Marañon. Seu principal continente, depois 
de várias catástrofes, foi o Lemuriano. A seguir, sobreveio a 4a raça ou Atlante. Na 
mesma, podemos dizer, havia uma interpenetração hierárquica, entre homens, semi-
deuses e deuses. A mesma Igreja, copiando velhas tradições orientais, tem ocasião de 
dizer: “que os Anjos (Devas) se uniram com as filhas dos homens”. Finalmente, depois da 
grande catástrofe que fez submergir dois terços do referido continente  5  , sobreveio a 5a 
raça ou Ária, cujas sementes selecionadas da raça anterior, o Manu Vaivásvata conduziu 
para o Planalto do Tibete. Estamos em pleno interregno de um ciclo para outro, na razão 
do ciclo de Piscas para o de Aquários. E para o qual foi reclamado “por força de Lei”, o 
aparecimento de nossa Obra no mundo. 

Quanto aos Iluminados, ou Homens que receberam iniciação nos diversos 
Colégios de sua época, como fossem Pitágoras, Platão, Plotino, Amonio Sacas, etc. 
justamente “para impulsionarem a tônica da Verdade”, já levadas a efeito pelos 
respectivos Manus dos ciclos que lhe antecederam, figura como “estrela de primeira 
grandeza”, o faraó Amenofis IV, ou KUNATON, a ponto de ser considerado até hoje 
“como o Patrono de todas as Ordens Secretas do Mundo”, por sua vez, inlciáticas, 
embora que, no presente momento da vida humana, tenham perdido a tradição original, 
por isso mesmo, não sendo mais necessárias ao mundo... O termo KUNATON, quer 
dizer: “o amado de seu Pai ATON (o disco solar, mas, em relação ao Sol espiritual, e não, 
o que ilumina a Terra; que a bem dizer é um conglomerado de matéria electromagnética, 
e não propriamente um ASTRO)”. 

                                                        
4 Não se deve confundir o afundamento da ILHA POSSEIDONIS, que se deu há 9 mil anos, com um dos muitos restos que ficaram do 
grande continente. Este foi destruído há perto de um milhão de anos. E a prova, já o dissemos no texto, que o primeiro Manu da raça 
ária, tendo escolhido entre a elite Atlante, a semente que deveria produzir a raça ária, conduziu-a para o planalto do Tibete”. 

Diversos nomes atestam a existência do quarto continente, que foi o Atlante, desde o do conhecido oceano, até às Ilhas conhecidas 
pelo nome de ANTILHAS, em verdade ATLANTILHAS. Sem falar naquele deus ATLAS, mitológico, que carrega o mundo nas costas, 
pois em verdade, si a maior parte do continente está afundado, é o mesmo que dizer que seu castigo é “o de carregar o mundo (ou sua 
face) nas costas”. Esta interpretação, como tudo mais do presente estudo, faz parte das Revelações do Novo Ciclo. E como tal, 
pertencem ao nosso Arquivo secreto. Mas, como nos tempos esperados já chegaram”, elas estão vindo ao domínio público, antes dito, 
daqueles que, de fato, “aspiram à Luz sublime da Verdade”. 

Há também um termo que ressalta entre todos, para revelar a referida catástrofe. Trata-se do termo ANAHUAC, que se dá ao México, 
e que significa: “salvo das águas”. 
5 Conhece-se aquele momento embaraçoso de um país Irmão, que é o Paraguay, quando o Presidente Leguia, ouvindo os gritos da 
multidão que, em frente do palácio, demonstrava o seu descontentamento por uma nova lei que o mesmo instituíra, chegou à janela, 
de chapéu na mão, e teve estas palavras: “Foram vocês que me puseram neste lugar. Se não estão satisfeitos é só dizerem, porque, já 
estou de chapéu na mão para deixar o govêrno”. E o povo, como de esperar, pediu-lhe que ficasse... 
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E todos esses ensinamentos fomos obrigados a dar, aos nossos queridos leitores, 
para se convencerem que, dificilmente, o Homem de nossos dias (estando o ciclo no seu 
final para a vinda de outro), possui a capacidade integral de qualquer daqueles Seres 
antes apontados, para dirigir um Povo ou Nação. E até para os seus governos menores, 
que são os dos Estados. 

Já dissemos, tanto em nosso artigo Brasil ele hoje, publicado em o número 2 desta 
revista, como no da anterior, com o título DIÓGENES TERIA ENCONTRADO UM 
HOMEM? que, “de Pedro I a Getúlio Vargas (22 governos, como os Arcanos Maiores do 
TARO), pouco se fez em relação ao progresso do Brasil, inclusive em matéria de 
Instrução, pois que o número de analfabetos, no Brasil, é verdadeiramente alarmante... 
No entanto, em plena Monarquia, um Pedro II, justamente por ser um filósofo, fez muito 
mais. do que os que dirigiram a República”. Pedro II, embora que muitos o ignorem, foi 
um grande filósofo. Na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, ainda existem livros que 
foram mandados vir da Europa pelo mesmo. Imperador. E que dizer da sua magnitude 
para com o Povo Brasileiro?, Fala por nós a própria História Brasileira. 

Estamos fartos de dizer que ninguém deve mais esperar cousa alguma do Oriente, 
pois que são os seus próprios místicos, que, apontam o Ocidente, e dando  informações 
claras a respeito de nossa Obra. Como se sabe, essa mesma Obra foi que nos obrigou a 
lançar "o excelso grito de EX-OCCIDENTE LUX! (a luz vem do Ocidente), e não mais o 
Ex-Oriente Lux! do grande  vidente Emmanuel Swedenborg. Não falemos em todos os 
documentos que temos publicado (leiam-se os números anteriores desta revista) em favor 
de tudo quanto acabamos de enumerar. Sim, o Oriente não está mais em condições de 
nos ensinar cousa alguma. 

Por tudo isso e muito mais ainda, que em nosso artigo ÚLTIMA HORA, publicado 
em o número anterior desta revista, lembramos um recurso ao menos para o momento, 
ainda um tanto longe da INTEGRAL EUBIOSE, digno de ser levado em consideração, 
além do mais, afim de evitar grandes desgostos para o próprio Pais, como foi aquele que 
acabamos de assistir. 

Mais uma vez, apresentamos o sapientíssimo e mais que democrático remédio 
para resolver os casos de “desengano” com aqueles que foram escolhidos pelo POVO, e 
por qualquer motivo, acabaram por não corresponder à sua expectativa. Trata-se de um 
parágrafo para ser incluído em nossa CARTA MAGNA, no lugar que seja conveniente: 
“Quando um Presidente (Governador, etc.) não corresponder à expectativa do Povo que o 
elegeu, este mesmo POVO tem o direito de EXIGIR A SUA RENONCIA, por meio de um 
plebiscito”. E No também poderá servir de exemplo aos demais Países do mundo, que se 
dizem democráticos e que estão desgovernados com o nosso  6  . 

Repetimos: quantos fatos dolorosos seriam afastados da política e da própria Vida 
de nosso Pais, se aquelas simples palavras fossem apostas à nossa Carta Magna? 

A alma de quantos são dignos do nome “Brasileiros”, ainda vibra com o golpe 
sofrido no dia 24 de Agosto deste ano. E isto, quando a noticia correu de boca em boca, 
que “O Presidente Getúlio Vargas havia morrido”. 

                                                        
6 Esta anotação vai como um preito bem nosso, de gratidão e amizade à memória do ex-Presidente do Brasil, Dr. Getúlio d'Ornelles 
Vargas: 

Quando residíamos na rua Paissandú, na capital de República, o referido Presidente, ao passar em frente de nossa residência, dizia 
sempre adeus ao filho mais novo do casal, que de longe lhe atirava beijos, ou se contentava a cumprimentá-lo com ambas as mãos. O 
Presidente sorria, feliz, também, e contente. E quando vinha a pé, no seu costumeiro “footing” depois do almoço, parava à nossa porta, 
passava a mão na cabeça do pequeno. E metendo a mão no bolso, deste retirando uma ou mais balas, dizia para o pequeno: “coma 
que está muito gostosa”. O fato é que, o pequeno já sabia a hora da passagem do automóvel, ou quando o mesmo vinha a pé, se não 
tinha muita pressa em chegar ao Catete. O fato, porém, que esse gesto nobre e carinhoso de Getúlio Vargas, não era apenas para o 
nosso filho, pois que o mesmo, e muito mais ainda, fazia ele com qualquer criança. Obrigado, Getúlio Vargas, pela parte que nos diz 
respeito. Muitos dirão a mesma cousa, com os olhos rasos de lágrimas. 
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Por infelicidade, mais uma vez, está em jogo a maneira pela qual se conceba o 
valor da imprensa escrita ou falada. Já tivemos ocasião de dizer em nossa obra 
OCULTISMO E TEOSOFIA, capitulo intitulado “Quem sois, leitor amigo”?: 

“Na atualidade, é com a pena molhada na negra tinta do ódio, da mentira, da 
falsidade e da vingança, com que se discutem os menores assuntos da vida”. 

E mais adiante: 

“Toda profissão é sacerdócio ou comércio, segundo seja exercida pelo altruísmo ou 
pelo egoísmo. Augusto e nobre sacerdócio, pois, deverá ser o da PENA. PENA 
VENDIDA, PENA MALDITA. Seus prejuízos são maiores do que os da peste ou os da 
tuberculose. 

Sim, mais uma vez a pena vendida e maldita concorreu para o trágico fim de um 
homem, que embora tivesse errado, algumas vezes, como soé acontecer a  todos os 
Dirigentes deste ciclo decadente, ERA UM GRANDE AMIGO DOS HUMILDES E DAS 
CRIANÇAS. 

Fazem muitos anos que, certo jornalista carioca, que herdara do pai, a tara odiosa 
dessa mesma PENA MALDITA, estraçalhava a honra de certa dama da elite carioca que, 
não mais podendo sofrear o desespero que lhe ia na alma, um dia entrou pela redação do 
jornal do referido jornalista, e detonou o seu revólver várias vezes no corpo daquele que 
tanto a maltratara na honra, querendo mesmo destruir um lar e  o futuro de algumas 
crianças. 

Que dizer dos fatos ocorridos no Rio, como em São Paulo, para não falar em 
outros Estados brasileiros? 

Em São Paulo, os próprios estudantes que não eram simpáticos ao Presidente 
Getúlio Vargas, sabendo  da sua morte, tiveram palavras respeitosas para com o morto, 
chegando mesmo a elogiá-lo. Com isso demonstraram que possuíam cultura e 
espiritualidade. Houve até um trabalhador que, querendo imitar o gesto trágico do sou 
querido Protetor, encostou a garrucha no peito e deu ao gatilho. 

Pelas ruas de São Paulo, inúmeras senhoras choravam, ao saber da notícia da 
morte do Presidente. No Rio, o mesmo acontecia: homens e senhoras pranteavam a 
perda do Defensor dos humildes e das crianças (5). Sim, porque era raro o pedido que 
alguém lhe fazia, que não fosse atendido. Getúlio Vargas poderia ter erros, como outro 
homem qualquer. Mas tinha um coração muito maior do que esses erros. 

Quando o cortejo passou pelas avenidas, era como um cantochão, regado com as 
lágrimas do Povo. E ao chegar ao aeroporto, quando o caixão foi levado para bordo do 
avião, a multidão imensa que foi até aquele lugar, para prestar suas últimas homenagens 
ao Presidente Vargas, entoou o HINO NACIONAL, entrecortado de soluços. Tudo isso 
vale reais que todas as MISSAS que fossem rezadas pela sua alma. 

Sim, Rei morto, rei posto! O que tanto vale por “Le roi est mort. Vive le roi! Um 
outro REI substitui o anterior. As mesmas honras se lhe tributam, como antes, ao REI 
MORTO, quando estava vivo. Nas, o salmo XVIII de Davi, foi bastante para resgatar todas 
as suas faltas. Getúlio Vargas fez jús a REPOUSAR NO SEIO DA TERRA. VISITA 
INTERIORA TERRAS RECTIFICANDO INVENIS OMNIA LAPIDEM, dizemos nós, 
repetindo a famosa frase rosacruz, composta das sete letras com que se escreve o termo 
VITRIOL... 

Finalmente, o desaparecimento de Getúlio D'Ornelles Vargas, da arena da vida, é 
– para todos os BRASILEIROS dignos desse nome – COLUNA QUE SE PARTE. Sim, 
porque da mesma só existe a MÁSCARA.  

No mais, Viva o Brasil! 

 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº 4– Setembro – Outubro - 1954 – Ano XXIX 

Redator :  Paulo Machado Albernaz 

 9

O QUE É EUBIOSE? 
 

LORENZO PAOLO DOMICIANI 

 

Para definir o que é EUBIOSE mister se faz – em primeiro lugar – preparar o 
espírito de nosso leitor; através da teoria, afim de que o mesmo, acompanhando capítulo 
por capítulo de semelhante trabalho, possa, finalmente alcançar a parte prática. Do 
mesmo modo que o viajante, irá ele marchando de etapa em etapa, a descobrir novas 
regiões, novas pessoas, novos amigos, coisas, enfim, que lhe não eram conhecidas. E, 
assim, ao chegar à meta final de semelhante jornada estará de posse de um cabedal 
maior do que anteriormente possuía. Mas tudo isso à custa de “seus próprios esforços”, 
ou de acordo com a sentença cristã do “Fazei por ti, que Eu te ajudarei”. Nesse caso, o 
autor do trabalho não será mais do que um guia desconhecido, que, de longe aponta o 
caminho a ser percorrido, mas contente e feliz por lhe terem ajudado, também, “a dar de 
graça o que de graça recebeu” no decorrer das suas várias existências... 

E é assim que, neste primeiro capítulo, o leitor conhecerá, em síntese, o que é 
EUBIOSE. E de que maneira é Ela aplicada de acordo com a Evolução espiritual da 
Humanidade. 

EUBIOSE é a ciência da Vida. E como tal, é aquela que ensina os meios de se 
viver em harmonia com as leis da Natureza, e consequentemente, com as leis universais, 
das quais as primeiras se derivam. Pelo que se vê, nenhuma diferença existe entre 
EUBIOSE e TEOSOFIA, porque esta, como CIÊNCIA ou Sabedoria Divina, se propõe a 
mesma coisa, como “Tronco donde se originam as ciências, religiões, filosofias, línguas e 
tudo mais quanto já existe e há de existir no mundo”. Desse modo, não apenas os 
“Adeptos da Boa Lei”, mas também, todos os Iluminados que a este mundo vieram, 
pautaram a sua vida eubiótica ou teosoficamente, ensinando aos demais a que agissem 
do mesmo modo. E isto, de acordo com a evolução natural da época dos seus vários 
aparecimentos. 

Desse modo, a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA não podia deixar de se 
servir de semelhante CIÊNCIA, como detentora do Movimento cultural-espiritualista, que, 
“por força de Lei” lhe coube no presente momento da Humanidade. E isto, já se vê, em 
amplitude muito maior do que tudo e todos que A antecederam, pois que, a evolução 
caminha sempre para diante. E muito mais, em pleno interregno de um ciclo para outro, 
como prova o seu próprio lema: SPES MESSIS IN SEMINE, isto é, “a esperança da 
colheita reside na SEMENTE”. 

Tais momentos ou ciclos foram apontados, por exemplo, pelo Bem-aventurado 
Krishna (que viveu 3.500 anos antes de Cristo), quando promete ao seu discípulo Arjuna 
(vide Bhagavad-Gita) : “Todas as vezes, ó filho de Bharata! que Dharma (a lei justa) 
declina (como está acontecendo agora) e Adharma (o contrário) se levanta, Eu me 
manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei 
Eu nasço em cada Yuga (idade ou ciclo). Jesus, também prometeu a sua volta (pois que a 
Essência é sempre a mesma, “como avatara da própria Divindade”), do seguinte modo: 
*Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso 
aconteça. Levantar-se-á nação contra nação, 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”. 

As tradições, tanto do Oriente como do Ocidente, estão repletas de semelhantes 
“promessas”. Os ciclos, as idades se passaram, e jamais elas deixaram de ser cumpridas. 
Estamos em vésperas de “Manifestação do avatara sob o signo de Aquário”. O de Jesus 
foi o de Piscis. E isto se poda constatar com a passagem da “mulher adultera”, quando lhe 
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foi apresentada, traçar Ele no solo, um Peixe. E não a errônea interpretação de que “era 
Ele pescador”, a menos que o fosse “de almas”. Gotama o foi, por sua vez, de gado. 
Nesse caso, “pastor”, ou seja outro termo que se aplica aos “condutores de almas”. O 
próprio termo GO ou GAU-TAMA, significa: “vaqueiro, condutor de gado”, etc. 

Todos os Manus, por sua vez, grandes ou pequenos, conduziram seu povo à Terra 
(por Lei) prometida. Nosso Código Penal comete grave erro ao julgar que semelhante 
nome pertenceu a alguém que “codificou as leis pelas quais os homens ainda se regem”. 
Os Mandamentos do Manu (falemos do que teve o nome de Vaivásvata. E “que conduziu 
a semente da raça atlante para o planalto do Tibete, na formação da raça atual ou ária”, 
há perto de um milhão de anos) são repetidos, com palavras mais ou menos idênticas, 
nos códigos de todas, Aqueles que O sucederam. E a prova é que os de Moisés são os 
mesmos do Cristianismo. Ao voltar Ele do Monte Sinai, depois de “haver contemplado a 
Luz face à face”, seu povo ao ouvi-lo falar de modo diferente, teve ocasião de exclamar: 
“Man-hu”? (“que significa isto”?)  7  . Não se trata, pois, de alimento físico, como pensam 
outros, ou “do maná caído do céu”, e sim, “como alimento espiritual”, ou da Sabedoria 
Divina (ou Teosófica) pela boca do Manu daquela época. Por sua vez, Maná é termo que 
se confunde com Manu e até com o termo latino, Manus, no sentido de mão, mas, 
“daquele que vem à frente ou à mão de seu povo”. Manas, Manu, o Homem, tem o 
significado, em sânscrito, de “mental, inteligência”, etc. Desse termo provém o Man inglês 
e germânico. E em nosso próprio idioma, o MEM, da palavra HO-MEM. E assim por 
diante. 

O Manu é, portanto, o portador do Verbo Solar. E isso, por ser a sua própria 
Manifestação na Terra. O termo EON grego, significa: “Manifestação Divina”. 

Semelhante termo lido anagramaticamente, dá o NOÉ bíblico, por sua vez, um 
Manu. E a prova é que conduz sua família (povo ou raça, e não apenas os de seu 
sangue) para a ARCA, mas esse termo, muitíssimo mal interpretado, deve ser dedicado 
ao de Agartha, como região subterrânea. Arca, Barca ou Agartha são termos idênticos. 
Procurar, pois, vestígios de uma barca de madeira, nos tempos atuais, é prova de 
ignorância em matéria iniciática. E dizer-se que os próprios cientistas modernos ainda se 
dedicam a semelhante trabalho!... 

Por tudo isso e muito mais ainda, a Sociedade Teosófica Brasileira fez construir 
seu Templo dedicado ao avatara cíclico, ao mesmo tempo que à todas as religiões do 
mundo e, consequentemente, à Fraternidade Universal da Humanidade, no Lugar onde, a 
bem dizer, o Maná atual conduziu seu Povo, dando-lhe o tradicional nome de Vila Canaã 
(ou Terra da Promissão). E isto, na estância hidromineral de S. Lourenço, no Estado de 
Minas Gerais. E a cuja estância, com sua “Montanha Sagrada”, pois foi nela onde se deu 
a espiritual eclosão do Movimento em que a mesma Instituição se acha empenhada, o 

                                                        
7 O povo hebreu, na sua expressão Man Hu? como foi dito no texto, referia-se ao Maná ou Manas (sânscrito), como “Sabedoria Divina 
ou Teosofia”, Iluminação, Conhecimento Perfeito, etc. A mesma Igreja – que Interpreta mal o verdadeiro sentido, no entanto, tem 
ocasião de dizer: “Quod cum vidissent filii Israel, disserunt ad lnvicem: Man hu? quod significat: Quod est hoc? (que vem a ser isto?) 
ignorabant enin quid esset. Appelavit domus Israel ejus Man”. 

No Êxodo (C. XVI, V .31) encontra-se: “E a casa (povo, família, etc.) de Israel, depois que se alimentou com o Maná (Inteligência, 
Sabedoria Divina, etc.), chamou-se Man equivalente à semente de Mostarda ou “cilantro branco”, e seu sabor, é igual ao da flor de 
farinha e mel (esse mesmo MEL, que é o da AMBROSIA DOS DEUSES, o néctar delicioso “provindo do Céu ou desses mesmos 
“Deuses”). Esse “cilantro branco”, é o mesmo “fruto do pensamento, a que se alude em diversas parábolas de Jesus (Mateus, c. XIII; 
Marcos c. IV; Lucas XIII). No dizer dos Upanishads, “assim como o grão de sal desaparece dissolvendo-se na água, que deixa salgada, 
assim também, o Grande Todo –  Pensamento Divino ou Mente Cósmica – na plenitude do Conhecimento, desaparece e se funde em 
todos os seres, deixando, como vestígio da sua Manifestação, a mente concreta”, que passa a constituir, em cada um “o cilantro 
branco”, o grão de mostarda, a Idéia individual em luta para se tornar coletiva e encher o mundo, tal como faria qualquer semente, livre 
de manifestar suas propriedades de expansão. Outra não foi a razão da Sociedade Teosófica Brasileira escolher por lema o Spes 
Messis In Semine, pois, como foi dito no texto, tem por significado: “A esperança da colheita reside na SEMENTE”. Nesse caso, a 
Semente da Nova Civilização para u qual a mesma trabalha (nota do autor). 
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grande cientista e Teósofo . espanhol Dr. Mário Roso de Luna, deu o precioso nome de 
“capital espiritual do Brasil” .  8 

 

O papel das Américas no ciclo atual 

 

Cristóvão Colombo, ou antes, CHRISTOFERENS Columbus, “Aquele que carrega 
o Cristo” e é, ao mesmo tempo, a Ave, a Pomba do Espírito Santo (Columba, etc.), que 
Ele mesmo saudava na sua sigla (Vide Dhâranâ no 110), foi o grande Descobridor do 
NOVO MUNDO. Sim, COLOMBO, de acordo com seu próprio nome, era o AVIS RARIS 
IN TERRIS. E CABRAL, por sua vez, cujo nome provém de Capris, Capricórnio, Kumara, 
etc., como ele mesmo o apontou no seu brasão (Vide mesmo número de Dhâranâ), foi o 
completador de semelhante façanha, para não dizer, quem realizou o codicilo de tão 
espiritual Testamento, ao mesmo tempo, histórico e cíclico. 

Surgiu o Novo Mundo! Surgiram as Américas! E, consequentemente, a Região que 
devia servir para a Nova Civilização, a Nova Humanidade, da Era de Aquário  9  ou do 
Avatara Mitra-Deva. Sim, o QUINTO CONTINENTE, de acordo com os cinco sentidos, os 
cinco dedos, os cinco Tattvas ou Forças sutis da Natureza. Colombo e Cabral eram seres 
da AGARTHA. E como tal, eram INICIADOS nos Grandes Mistérios. Eis ai o valor da 
Eubiose. Eis ai o sentido profundo do termo TEOSOFIA. 

Os homens de maior cultura do mundo já pressentiram que “os tempos esperados 
já chegaram”, pouco importa se cada qual a seu modo. Do Oriente ao Ocidente, as 
CHAMAS DO ESPÍRITO SANTO, ou Terceiro Logos, se erguem para iluminar toda a 
Terra. No Oriente, os Ramakrishnas, os Vivekanandas, o próprio Gandhi, como “redentor 
político da Índia”. Finalmente, o místico Aurobindo, que, por sua vez, acaba de deixar o 
mundo. São suas estas palavras: “Nosso papel está findo. A hora é do Ocidente. Tudo 
farei para nascer daquelas bandas”. O mesmo vêm dizendo outros místicos mais 
“orientados”, pois, não falta quem ainda se deixe levar pela mística antiga. Nem sequer 
vêem que os horizontes estão toldados de “vermelho”... Nada mais doloroso que ter olhos 
e não ver. Ouvidos e não ouvir. São “os cegos de espírito”, a que, se referia o meigo 
Nazareno. 

Foi do Oriente – logo fundada a nossa instituição, com o seu primitivo nome 
Dhâranâ (“o sumo controle do pensamento”) – que nos velo a maravilhosa Mensagem 
que mais uma vez trazemos a público: 

“Salve Dhâranâ, rebento novo, mas vitalizado pela uberdade do Tronco Gigantesco 
donde nasceste. Vieste do ORIENTE, como uma rama extensa, florescer as mentes dos 
filhos deste Pais grandioso (o grifo é nosso), que já tiveram a dita de ouvir o cantar 
mavioso da Ave Canora, que lhes segreda internamente, amor a todos os seres. Os teus 
triunfos já são cantados em melodiosas estrofes no grande concerto universal da CADEIA 
SETENÁRIA, porque Tu, excelsa Potência, criada pelos teus próprios esforços, 

                                                        
8 O querido e bondoso “médium Chico Xavier” – que mais o apreciamos como Teosofista incipiente, do que propriamente “médium 
espírita”, (ele mesmo afirma “que não tem certeza se são dele ou dos espíritos, as mensagens que recebe”), diz ter recebido, de 
Humberto de Campos, uma delas que foi publicada em jornais espiritas, e onde o mesmo escritor patrício “desencarnado”, anuncia “a 
vinda do avatara no ano 2.000, numa estância de águas minerais, com o nome de um santo da Igreja e num Estado central”. Humberto 
de Campos, se foi ele mesmo quem deu semelhante Mensagem, devia ter sido mais sincero, porque, há longos 31 anos não temos 
feito outra coisa, senão, trabalhar nesse sentido. Como foi dito no texto, é aí onde fizemos erigir um Templo que é visitado todos os 
domingos por vultoso número de pessoas. 

Para as nossas festividades de 24 de Fevereiro de cada ano, afluem para a estância de S. Lourenço, membros das fileiras da S.T.B. 
vindos de toda parte do Brasil. Os hotéis se enchem de turistas. Em resumo, a referida estância – em tal época – se torna verdadeiro 
lugar de peregrinação, mas onde reina a Paz e a Alegria, como preciosas relíquias daqueles que possuem uma consciência voltada 
para as coisas do Espirito. 
9 O grande escritor patrício Aníbal Vaz de Melo teve ocasião de escrever duas magnificas obras Intituladas A ERA DE AQUÁRIO e 
SINAIS DOS TEMPOS. Há tópicos bastante interessantes, onde o leitor poderá compará-los com o próprio Movimento em que a S.T.B. 
está empenhada. Desse modo, Aníbal Vaz de Melo, é mais que um escritor, é um grande Inspirado (nota do autor). 
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começaste a dar crescimento, nas tuas poderosas hastes, às folhagens verdejantes, onde 
amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se acham famintos e perdidos na 
grande floresta da vida. E assim, com as côres do Pavilhão da Pátria de teus Filhos, 
também tu, Dhâranâ, terás o teu Hino glorioso cantado pelos Querubins que adejam em 
tôrno da Silhueta majestosa do Supremo Instrutor do Mundo (o Avatara, dizemos nós”). 

Tão excelsa , Mensagem, que nos foi enviada do Oriente, é uma verdadeira 
Apoteose ao Continente Americano, dando ao Brasil o seu Lugar de destaque, pois, como 
disse muito bem o Chefe de tão espiritual Movimento, “BRASIL, Terra do Fogo Sagrado, 
tu és o Santuário da Iniciação moral do gênero humano a caminho da sociedade futura”. 
Taís palavras dizem muito, muitíssimo... 

Quando da Conferência pan-americana, no Rio de Janeiro, no ano 1942, a S.T.B. 
teve ocasião de lançar um número especial de seu órgão oficial, a revista DHÂRANÂ, no 
qual colaboraram todos os embaixadores acreditados junto ao nosso Governo, além da 
Sra. Gabriela Mistral, “prêmio Nobel de literatura”. Outros nomes de imenso valor no 
mundo político e intelectual, colaboraram no referido número. A própria Imprensa, tanto 
do Pais, como do estrangeiro, foi unânime em afirmar “que se tratava de algo inédito na 
História da imprensa”. O Correio da Manhã, por sua vez, teve ocasião de dizer que “em 
imprensa especializada nunca se vira coisa igual”   10  . 

Para finalizar esta introdução à EUBIOSE transcrevemos, mais uma vez, diversas 
citações de homens ilustres, a respeito do papel das Américas no Grande 

Concerto Universal do ciclo presente. Começamos pelas palavras do etnólogo 
mexicano José de Vasconcelos: “É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a 
raça cósmica, realizando a concórdia universal, porque será filha das dores e das 
esperanças de toda a Humanidade”. 

Do grande cientista e polígrafo espanhol, Dr. Mário Roso de Luna (membro no 7 da 
S.T.B.) 11 

“ ... O Pais de Pinzon, Cabral, Lepe e Sousa, por sua maior vizinhança com Europa e 
África; por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões, demonstra excepcionais 
características, que nos dão o direito de dizer que seus futuros destinos são semelhantes 
aos de NORTE AMÉRICA; que, em cultura, no litoral nada fica a dever à Europa; do 
mesmo modo que, em belezas naturais e espiritualidade, faz lembrar o berço do povo 
ário, a ÍNDIA, como se no desenrolar dessa nobre RAÇA – Ásia à Europa e desta à 
América – coubesse ao BRASIL, a glória de ser o REMATE e EPÍLOGO daquele grande 
povo, com uma civilização fluvial e costeira igual a de todos os grandes rios chamados 
GANGES, INDO, OXUS, laxarte, Nilo, Tigre e Eufrates, Danúbio, Ródano, Reno, 
Mississipi, etc., cada um deles legando ao humano futuro, um florão da sua Coroa... Não 
resta a menor dúvida que Kas Bacias do Amazonas e do Prata, com o decorrer dos 
tempos selarão, nas suas ribeiras, os DESTINOS DO MUNDO. 

Do inesquecível Joaquim Nabuco:  

“Pelos ideais e pelo coração, as Repúblicas Pan-americanas formam já no mundo 
uma grande unidade política. Trabalhando, entretanto, por uma civilização comum (o 
grifo é nosso). E por fazer do espaço que ocupamos no globo, uma vasta zona neutra de 

                                                        
10 No referido número de Dhâranâ, a S.T.B. lançou uma Mensagem nos três Idiomas falados no continente americano: português, 
espanhol e inglês (nota do autor). 
11 O Dr. Mário Roso de Luna foi o maior escritor de nosso século. Além de Teósofo, era químico, astrônomo (como tal, descobriu o 
cometa que leva seu nome), músico, jurisconsulto de fama, etc., etc. Antes de morrer, pediu a sua família que enviasse “ao seu maior 
amigo no mundo, residente no Brasil, o Prof. Henrique José de Souza, Presidente cultural e espiritual do Movimento em que a mesma 
S.T.B. está empenhada, recortes e outros documentos para uma obra maior do que a por ele publicada em “El Loto Blanco” (de 
Barcelona), em 22 capítulos. E a obra velo a lume em 52 capítulos, com Ilustrações de imenso valor, através da revista Dhâranâ. A 
S.T.B. pretende publicar esta obra – em edição correta e aumentada, inclusive, com a Biografia do seu Presidente, sua Viagem à Índia 
e outras coisas mais, segundo a promessa feita pelo mestre, como sua última Vontade na Terra. Como é sabido, tal obra escrita pelos 
dois homens de letras, tem por título: O Tibete e a Teosofia (nota da Redação). 
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PAZ, nós trabalhamos pelo benefício do mundo todo”. Com as magníficas vibrações de 
seu verbo inflamado e patriótico, Afonso Arino de Melo Franco, por , sua vez, teve ocasião 
de dizer em sua maravilhosa ora POLÍTICA CULTURAL PAN-AMERICANA, o que se 
segue: 

“O europeu Spengler vaticinou a tragédia da sua época continental num livro a que 
deu o ambicioso título A DECADÊNCIA DO OCIDENTE. Seria talvez mais modesto e 
mais exato circunscrevendo ao Velho , Mundo as proporções da catástrofe. Nós não 
temos Nenhuma inclinação pela decadência precoce, ou pelo extemporâneo suicídio”. 

De fato, falar assim um representante do Velho Mundo, esquecendo o grande 
fenômeno cíclico e histórico, que foi o da Descoberta do Novo Mundo, demonstra quae-
farte, o gênio conservador, e portanto, não evolucionista, de certos “letrados”. 

Apontemos outros vultos proeminentes da América Latina: 

“As conquistas da força não são jamais duradouras, e requerem quase sempre o sacrifício 
de vidas e princípios que são preciosos para a Humanidade. As conquistas do saber são 
conquistas sem sangue, que não subjugam a vontade do homem, que não violentam a 
tranquilidade social, nem fazem coação alguma à iniciativa individual, ao contrário, 
estimulam-na, infundindo anseios vivos de SUPERAÇÃO, impulsionando-as para a ação 
produtiva, que, apreciada em conjunto, vem a constituir o avanço cultural de um povo e o 
grau com que será qualificado no CONCERTO DOS POVOS CIVILIZADOS” (Discurso de 
Hormodio Arias, na inauguração da Universidade do Panamá – 1935). 

“Hoje uma NOVA GERAÇÃO, forjada pelo calor de generosos ideais, 
decepcionada do poder das revoluções, cética do prestígio dos caudilhos, cheia de brios, 
generosa, preparada, idealista, surge... “ - ARGUEDAS. 

“Cremos que os melhores e mais seguros meios de aproximar os países deste 
Continente, são aqueles que procuram, por sua vez, a aproximação das classes in-
telectuais, por serem aquelas que dirigem as nações" – Julio Garcia e Fernando Gonzales 
Roa (1937). Dhâranâ, em seu número 25 de 1928, já dizia: “Da América irradiará pelo 
globo o verbo consciente da PAZ. Sentimentos nobres, aos clarões da Razão iluminados, 
reunirão povos em finalidade única. E sobre as ruínas materiais da força bruta, pairará o 
Direito apoiado no Direito”. 

Na Mensagem que a S.T.B. lançou ao mundo, através da Rádio Cruzeiro do Sul. E 
pela boca do ilustre homem de letras, que é o Dr. Edmundo Cardillo, figuram as 
memoráveis palavras: 

“O clima espiritual das Américas propicia o renascimento interno e dá extraordinário 
alento para vencer-se o umbral da descrença, que afoga outros povos no infortúnio. O 
Novo Mundo é o decantado hipogeu da iniciação humana, onde almas se religam para 
maior glorificação da Fraternidade. Colombo foi o Messias do ELDORADO – ontem, 
sonho, hoje REALIDADE”. 

Sim, dizemos nós, os povos americanos estão ligados com elos da mesma cadela 
fraternal, imposta pela Lei que rege os destinos de Homens e coisas. E contra semelhante 
Lei, “nenhum outro poder mais alto no mundo se alevanta”. 

(continua no próximo número) 
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“AS SETE ROSAS QUE ORNAM A 
RÉGIA COROA DE S. LOURENÇO” 

 
 

Excursão de Membros da SOCIEDADE TEOSÓFICA 

BRASILEIRA às- Cidades de S. THOMÉ DAS LETRAS e AIURUOCA 
 

Falam os excursionistas de S. Tomé da s Letras: “Partimos às 9 horas da manhã 
do dia 25 de Junho do corrente ano, servindo-nos de uni ônibus previarnente fretado. E 
cujo grupo era formado dos seguintes irmãos: Italo Joia, Otávio Marcoises Ferreira, Hum-
berto Guimarães, Dagmar Guimarães, Francisco Stanzione Madruga, Ana Ferreira 
Domingos Araujo, Américo Aparício, Manoel Rafael Pereira, sua filha Marilá, Arrninio 
Itagiba Strauss, e ainda, o sr. Jorge Ferreira, amigo de nosso irmão Rafael, que nos 
serviria de “Guia” durante o caminho, pelo fato de ter residido alguns anos em S. Thomé 
das Letras. 

A viagem foi levada a efeito em quatro horas e meia, passando por Caxambú e 
Baependi. Devido a exiguidade do tempo, pois, permanecemos no local apenas duas 
horas, foi-nos impossível realizar todo o programa que havíamos traçado para aquele 
Lugar, já por nós visitado de outras vezes, pois, corno se sabe, diversas excursões, em 
épocas diferentes, ali puderam permanecer muito mais tempo do que desta vez, além do 
mais, como estudo de ordem etnológica, arqueológica, etc., a bem dizer, “Contribuições 
de imenso valor para a Pré-História Brasileira”. E que foram publicadas em nosso órgão 
oficial a revista DHÂRANÂ. Como se sabe, foi o Chefe das referidas excursões o Dr. Ural 
Prazeres, membro da S.T. B., residente em S. Lourenço. E principal autor de semelhantes 
estudos, o Prof. Dr. Edmundo Cardillo, hoje advogado no Foro da Cidade de Poços de 
Caldas. 

Apesar dessas razões que contrariaram as diretrizes por nós traçadas, antes de 
partirmos para S. Tomé das Letras realizamos o principal, que foi a parte esotérica da 
referida excursão, inclusive, as Homenagens que à mesma cidade devíamos prestar 
como uma das SETE ROSAS QUE ORNAM A RÉGIA COROA DE S. LOURENÇO. 

Um dos fatos mais interessantes dessa nossa excursão à Cidade Jina, de S. 
Thomé das Letras, foi a de que a pedra, por nós escolhida, sem o sabermos, como nos 
disseram posteriormente, “era a mesma que servia ao também Jina, daquela localidade, 
mais conhecido por “Chico Taquara”, corno sua predileta. Como se sabe, “Chico 
Taquara”, era o homem misterioso, que não precisava de curral para guardar o seu gado, 
pois, o mesmo ficava todas as noites prisioneiro de um “círculo mágico pelo mesmo Ser 
traçado no solo”, e que também possuía outros dons, que concorriam para ser admirado e 
respeitado pelo povo do lugar, naqueles belos tempos. Ainda se vê no lugar, a caverna 
onde, o mesmo se recolhia todas as noites. 

Antes, porém, havíamos visitado o “Pico do Leão”, cujas terras hoje pertencem ao 
supracitado Irmão Dr. Ural Prazeres, como Chefe das diversas excursões realizadas pela 
S.T.B. à S. Thomé das Letras.  

 

Ilustração: desenho 

Legenda:  
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 O Jina misterioso mais conhecido por Chico Taquara. E que realizava os 
fenômenos mais desconcertantes, inclusive aquele de "prender seu gado num círculo 
mágico", já apontado no texto. Na pedra justamente onde repousamos e ali prestamos 
num ritual bem nosso, homenagens a S. Thomé das Letras, era onde o mesmo repousava 
ao lado de sua boiada, antes de penetrar na caverna. 

 

E isto, como homenagem àquele precioso lugar onde, há milênios digamos assim, 
existia uma “Fraternidade Iniciática ou de Irmãos da Grande Fraternidade Branca”, que se 
comunicava com outras mais distantes, por meio das chamadas “pedras falantes”, das 
quais S. Tomé das Letras possui diversas, inclusive a que figura na fotografia abaixo: 

 

Ilustração: foto da pedra do Leão 

Legenda: 

Uma das "pedras falantes" a que se refere o texto, com a qual "os componentes 
daquela Fraternidade Jina se comunicavam à grandes distancias...” Um verdadeiro 
telégrafo sem fio, ou antes, sinais por meio de "códigos cifrados..." 

 

Do mesmo modo, visitamos a gruta onde se acham as famosas inscrições que dão 
nome à cidade de S. Thomé das Letras. E onde, por sua vez, estiveram outros Irmãos 
nossos, das excursões antes apontadas. E que foram motivo do valioso estudo 
comprovante de que se trata de “um roteiro que conduzia ao chamado Pico do Leão”, 
onde se achava a supracitada Fraternidade de Irmãos Iniciados nos Grandes Mistérios. 

 

Ilustração: fotos da gruta  

Legenda: 

As famosas "inscrições rupestres de S. Tomé das Letras", que figuram numa gruta 
junto à Igreja do referido Lugar. O animal que aí se vê, servindo de complemento às letras 
e sinais misteriosos gravados na pedra, demonstram o próprio termo PICO DO LEÃO, já 
pela S.T.B. decifrado com o auxílio de nosso Dirigente- Prof. Henrique José de Souza. De 
50 em 50 metros, o Leão se reproduziu, sempre aumentando de tamanho. 

Finalmente, a viagem de volta foi feita em quatro horas, chegando a S. Lourenço 
às 9 horas e meia. Nesta noite – dirigidos pelo Ven. Mordomo de nosso Templo, o Irmão 
Sebastião Vieira Vidal – visitamos o mesmo Templo, onde realizamos um ritual em 
comemoração àquela grandiosa data de nossa Obra. E no dia seguinte, nos juntávamos 
aos demais, da Excursão à cidade de AIURUOCA, com os quais tornamos a realizar outro 
ritual no Templo. E na sua escadaria, na presença daquele vultoso número de Irmãos, 
foram comentados alguns dos grandes ensinamentos oferecidos ultimamente pelo nosso 
Ven. Mestre. 

No dia seguinte, cheios de saudades por tantas cousas maravilhosas, voltamos 
para o Rio no ônibus de carreira. 

Salve S. Tomé das Letras! Salve S. Lourenço! Salve Missão Y! 

 

Por sua vez, falam os membros da EXCURSÃO À CIDADE DE AIURUOCA  12   : 
                                                        
12 AIURUOCA, como nos ensina o nosso Mestre, com seu significado em nosso idioma de “lugar onde a Luz si manifesta", possui na 
língua sânscrita um termo bem semelhante, que é o de AJUR-LOKA, ou seja: "caverna iluminada pelo Sol". De fato, a língua tupi 
possui vultoso número de vocábulos francamente sânscritos. Dai, ser também considerada "língua sagrada". Haja vista: 

"Ó guerreiros da taba sagrada!  

Ó guerreiros da TRIBU TUPI,  
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24 de Junho de 19:54 – “Dia de S. João” 

A comitiva ficou assim constituída: Chefe da Comitiva, José de Souza, 
Representantes do Lugar, Hernani da Cunha Franco, Henoch Luiz dos Santos, Júlio 
Armando Scart, Manoel José Moreira da Silva Marques, Pedro Libânio Guedes, Rubens 
dos Santos, Rubens Torres. E acompanhantes: Mário Dias, Américo Corrêa Mendonça, 
Alvim Scroeder, José Aboim Costa e João Severino da Silva, desde cedo estavam na 
estação Mariano Procópio, porém, formados em dois grupos, os acima apontados, 
representando a Excursão de Aiuruoca, e os demais, da Excursão a S. Thomé das Letras. 
Enquanto aguardavam o ônibus, entretinham-se em animada palestra sobre assuntos da 
Obra. Lá estava também, o Mordomo do Templo Irmão Sebastião Vieira Vidal, que nos 
fora desejar feliz viagem. 

As 7h05  partimos do Rio, para uma agradabilíssima viagem de 7 horas e pouco, 
em que mais se salientaram a fraternal e pura intimidade dos excursionistas e a sua 
expontânea alegria, aumentada à medida que nos aproximávamos da “capital espiritual 
do Brasil”, que é a privilegiada estância sul-mineira de S. LOURENÇO. 

A estação estava repleta de gente, na sua maioria, membros da Obra, residentes 
na referida estância. Entre os Irmãos figurava o Dr. Alves Filho, sempre feliz e contente. 

Depois de nos instalarmos no Hotel Eldorado, passamos pelo Templo e nos 
dirigimos, os de Aiuruoca, à Montanha Sagrada, por volta das 16 horas. O Chefe do 
grupo, Irmão Souza, por essa ocasião, falou aos presentes sobre a santidade do Lugar, 
rememorando as transcendentes ocorrências de 28 de Setembro de 1921. A seguir, sobre 
a pedra ali situada, na qual – estando ajoelhados sobre a mesma – receberam das Mãos 
do “Cavaleiro das Idades”, o excelso Bastão de comando da Obra era que hoje está 
empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira, qual aconteceu à parelha manúsica do 
povo inca: Manco Capac e Mama Occlo, o bastão que o Homem atirando sobre certa 
região, como lhe ordenou a Voz Celeste, fundou a cidade de CUSCO. E assim, como 
homenagem àquele sacrossanto Lugar, ordenou que se fizesse uma Corrente Mental a 
favor da Humanidade, a favor daqueles que, mais necessários à Obra, no entanto se 
achavam doentes. 

Às 18 horas realizamos importante ritual no Templo, sob a direção do Ven. Irmão 
Itagiba Strauss. Depois de entoado o Mantram (hino) Búdico, o referido Irmão proferiu 
significativas palavras sobre a data que transcorria, lembrando a Ilha de Itaparica, onde a 
Obra teve sua fundação espiritual, formando naquele mesmo Lugar uma espécie de 
Presépio, Creche ou APTA. Depois, foi cantado o Mantram de AGNI e, finalmente, o 
Cântico dos Cânticos, acompanhado pelo harmônio. 

Mais tarde, voltamos novamente ao Templo, estando durante largo tempo em visita 
ao Museu. Além das informações prestadas aos Irmãos mais novos, com respeito aos 
objetos que lá se acham, tendo sido lidas as Mensagens dirigidas pelas Fraternidades de 
Monte Líbano, Baalbeck, Srinagar etc. dirigidas ao nosso Mestre, na sua forma-dual 
manúsica. Do mesmo modo que algumas páginas do “Livro dos Mistérios", com seus 52 
maravilhosos capítulos. Livro este que, idêntico aos demais escritos por nosso Mestre, 
nem daqui há meio século chegará ao conhecimento do mundo profano. 

Nessa ocasião, no próprio recinto do Museu, foi lida pelo Irmão Souza, uma página 
referente à cidade de AIURUOCA e seu Digníssimo Representante. 

                                                                                                                                                                                        
Falam Deuses no Canto do PIAGA,  

Ó guerreiros, meu canto ouvi: 

etc. etc. ... 

Aproveitamos esta anotação para dizermos que, já tendo sido realizadas quatro excursões às SETE ROSAS QUE ORNAM A RÉGIA 
COROA DE S. LOURENCO, como foi publicado em O LUZEIRO (hoje fundido nesta revista), e agora mais duas, só falta MARIA DA 
FÉ, que, de fato já foi realizada, mas, por ter sido a última, não houve mais tempo para ser publicada neste número, ficando para o 
próximo. 
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E fomos repousar, com a alma engrandecida pela sublimidade daquele Dia 
glorioso. 

Na manhã seguinte começou logo o movimento para a viagem. Os primeiros a 
partir foram os de S. Thomé das Letras, que seguiram de caminhão, a muito custo e 
tardiamente arranjado na noite anterior, e que foi improvisado em bancos, à guisa de 
cominhonete. Apesar do desconforto da condução, segundo nos disseram depois, 
seguiram repletos de alegria e de esperanças. 

Poucos momentos depois, ao se dirigirem para a estação da via férrea, três 
membros da nossa comitiva se depararam, sobre a ponte que atravessa o Rio Verde, com 
a estranha figura de um mudo que, se dirigindo para eles, apontava a direção do Templo, 
e depois levantava os braços e os olhos para o céu, como quem diz: “eu sei quem são os 
Srs.” Tais gestos impressionaram bastante os referidos Irmãos. 

Quando voltamos a S. Lourenço, no dia seguinte, também soubemos dos que 
foram a S. Tomé das Letras, terem visto figura idêntica em S. Tomé das Letras, 
acrescentando eles, “tal como aquele misterioso CHICO TAQUARA, que realizava 
fenômenos estranhos, como aquele de prender o seu gado, “num circulo mágico”. 

O trem de Aiuruoca, com uma hora de atraso, só saiu às 11H30. Estavam conosco 
os Irmãos Major Aldo Ribeiro da Luz, de S. Paulo, Cardoso Maior, Dr. Arací Petronilho e 
Hildebrando Panzera, tendo estes  dois últimos indicado os nomes de pessoas residentes 
em Aiuruoca que devíamos procurar, por serem da sua intimidade. 

Depois da baldeação de Soledade, primeira estação depois de S. Lourenço, segue 
o trem vagarosamente, subindo a serra, em meio de campos verdejantes, de 
extraordinária exuberância, onde tudo é solene tranquilidade. Uma quietude mística, que 
enleva e apaixona. A viagem, longe de ser monótono, é antes agradável e repousante, e 
o encanto da natureza logo envolve os passageiros. Nem as longas paradas em 
Caxambú, Baependi, Cruzília, conseguem excitar a idéia de pressa aos metropolitanos. 
Tínhamos, é bem verdade, a preocupação de executar todas as determinações recebidas, 
e já naquele dia víamos escoar-se o tempo, porém, confiávamos que, apesar disso, nossa 
missão se realizaria integralmente. 

Um dos aspectos mais interessantes da viagem, foi a presença, no trem, de 
diversos escolares do sexo masculino, de regresso à casa, para as férias do semestre. 
Aiuruoca possui um Ginásio e uma Escola Normal só para moças, de modo que os 
rapazes vão estudar fora. Por sua vez, grande número de meninas estudantes de 
Aiuruoca, também em férias, nos acompanhariam na volta, no dia seguinte. Nada mais 
honroso para a comitiva da S.T.B. do que a companhia dessa maravilhosa “semente” da 
raça futura. 

Também um jovem caixeiro-viajante, José Loretto de Oliveira, que ainda ficou 
conosco no Hotel e regressou a S. Lourenço no mesmo trem, atraído a princípio pelo 
nosso distintivo, acabou desejando ingressar no Departamento de Correspondência, 
depois de informado e esclarecido sobre os objetivos da Obra, a visitar o Templo, no 
domingo. 

Bem antes de Aiuruoca, já divisávamos ao longe o colosso de granito que é o Pico 
do Papagaio, na serra do mesmo nome, e que do alto dos seus 1.800 metros domina toda 
aquela região. Um pouco distante da cidade, é o local mais lindo e preferido para 
excursões. Infelizmente, devido à exiguidade do tempo, não lograríamos visitá-lo desta 
vez. 

As 17 horas, chegávamos à estação de Aiuruoca,  que dista de 10 km. da cidade, 
ou sejam 15 minutos de automóvel. Viemos a saber, depois, que a estrada de ferro, 
segundo planejamento e traçado originais, devia passar próxima à cidade, porém, no 
último instante, por questões políticas, alterou-se o plano, o que provocou forte reação por 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº 4– Setembro – Outubro - 1954 – Ano XXIX 

Redator :  Paulo Machado Albernaz 

 18

parte do povo local. Dirigiram-se à recem-construída estação e atearam-lhe fogo. 
Somente 20 e poucos anos mais tarde veio a ser construída a atual, que de inicio 
chamava-se Angahy. 

O transporte para a cidade é feito em uma “jardineira”, com capacidade para 10 ou 
11 pessoas, de sorte que foram necessárias duas viagens. Seguiram primeiramente os 
escolares, os quais superlotaram a condução. 

 

Ilustração: foto da estação de trem 

Legenda: 

Os excursionistas na estação de Aiuruoca. 

 

Ilustração: foto do Pico do Papagaio 

Legenda: 

O colosso de granito que tens o nome de "Pico, do Papagaio", cuja silhueta vista de longe 
dá a idéia da "Pedra da Gávea". 

 

Mais alguns momentos e seguiu o trem, desaparecendo por detrás de uma colina 
próxima. Ficáramos nós apenas, na solitária estação. Quedamo-nos contemplativos, sem 
proferir palavra. Caia o crepúsculo, em majestoso silêncio. Era a Grande Hora de Paz e 
de Harmonia... Aquela Paz augusta, aquela Magnitude transcendente, colocaram-nos sob 
a mais elevada vibração espiritual, que as nossas pobres palavras ainda não conseguem 
exprimir.. 

Em meio de tão sublime religiosidade, reunimo-nos em circulo, sob a direção do 
Chefe do Grupo, e ali prestamos a mais comovida homenagem à sagrada terra que ora 
pisávamos pela primeira vez. A homenagem tornou-se extensiva aos Dirigentes da Obra e 
a todas as divinas expressões da Grande Consciência. Usando da palavra, o Irmão Souza 
falou do alto significado daquela visita, evocando também o dorido transe por que estava 
passando a Obra, e, por consequência, a Humanidade, com o perigo do desenlace fatal 
de Seres da mais alta representação na face da Terra; e lembrou a relação do fato com a 
homenagem que se vinha prestar ao representante da 7a Linha ou dos Teúrgos, Linha à 
qual os mesmos visitantes pertencem. No mesmo sentido, fez alusão ainda ao arcano 13, 
número dos presentes. 

Quando já havíamos terminado o ato, apareceu o carro que nos conduziria à cidade. 
Devido a um contratempo na estrada, havia-se atrasado cerca de 15 minutos. 

Durante o percurso, o chofer, sr. Antônio, contou-nos a história da via férrea e a da 
estrada que liga a estação à cidade. Transmitiu-nos muito do que sabia sobre a 
construção dessa estrada, em 1927, resultado de exclusivo trabalho manual, a enxadas e 
picaretas. Falou-nos da situação atual da cidade, externando a sua opinião favorável 
sobre as mais destacas personalidades do local. 

Na cidade não havia acomodação para todos em um só hotel, de modo que 
ficaram Sete no Hotel Aiuruoca, no Largo da Matriz, e os Seis restantes, no hotel Carmo, 
na rua principal. Nesta contingência, o  Irmão Souza lembrou mais uma vez as instruções 
para a cerimônia do jantar e determinou ao Irmão Henoch o encargo ele dirigir os seus 
companheiros. Para a saudação à mesa incumbiu o Irmão Rubens dos Santos. 

Os 7 Irmãos reuniram-se num dos quartos, que por sinal era o de n o 7, sob a 
chefia do Irmão Henoch, e ali procederam a uni pequeno ritual. Depois, encaminharam-se 
para a sala, tomando lugar à mesa, onde o mesmo Irmão tornou a dirigir-se aos demais, 
dizendo da sua grande satisfação em estarem os 7 ali reunidos e da grande honra de 
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terem sido escolhidos para aduela missão. Concluindo, rogou ao Eterno que a expedição 
fosse coroada de êxito. 

A seguir, discursou o Irmão Rubens dos Santos, falando sobre aquela grandiosa 
confraternização e relembrando a história da embocadura e seus fundadores. Saudou o 
Mistério dos Avataras e o futuro “Aquários” . Por último, reverenciou a Obra, o Brasil e a 
Humanidade. Foi, então, erguido um brinde, pelo nosso Irmão Júlio, a todos os presentes. 

No Hotel Carmo, os 6 ali presentes invocaram, à mesa, as bênçãos do Senhor, 
tendo o Irmão Severino, em sentidas palavras, sugerido o oferecimento de suas energias 
em favor dos Seres que se acham em doloroso estado de saúde, no que foi plenamente 
aprovado e seguido pelos demais. 

 

Ilustração: foto na frente do Hotel 

Legenda: 

Os sete Irmãos 8 porta do Hotel onde se hospedaram. 

 

Depois do jantar, voltamos a nos reunir no Largo, e visitamos rapidamente a Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição, que acaba de passar por grande reforma. Atentamos 
para um enorme cálice com a hóstia, no teto, e trais atrás, unia grande cruz com o 
sudário, ocupando todo o comprimento da nave. O que mais nos chamou a atenção, 
entretanto, foi sob o altar, dois peixes, inclinados sobre os braços de uma âncora. Um 
Símbolo do passado ante os mensageiros do porvir. 

Saímos e encontramos o Sr. Ladislau Albarez, pessoa estimada na cidade e que 
todos conhecem corno Lalau, este Sr., muito amigo do nosso Irmão Hildebrando Panzera, 
e a quem este último nos recomendara, iria apresentar-nos, no dia seguinte, às mais re-
presentativas autoridades locais. Despedimo-nos e nos encaminhamos para o Hotel, 
tendo ainda travado relações com outras pessoas, inclusive o Sr. José Humberto de 
Azevedo Carvalho, tabelião no Fórum, que muito gentilmente nos convidou a visitar seu 
cartório. Quando lá estivemos, na manhã seguinte, mostrou-nos um extraordinário 
arquivo, onde conserva escrituras datadas até de 1760, cuja leitura é por vezes difícil, 
dada a grafia especial daquela época. 

26 de junho: Era sábado, dia consagrado a Saturno, o próprio regente da cidade. 
Aos primeiros albores, preparamo-nos e seguimos para os arredores da cidade, pela 
estrada que leva ao imponente “Pico do Papagaio”, para dar cumprimento ao Ritual 
programado. O lugar escolhido para uma meditação, não podia ser melhor, nem o dia 
mais belo. O céu e a terra, engalanados na plenitude de sua beleza, constituíam o 
grandioso Templo que a Natureza consagrou ao Ritual. Do topo de uma colina fizemos o 
altar do nosso oferecimento. Ao mesmo tempo, o círculo de elevações no horizonte, como 
que enfeixando aquele ponto, em que concentrávamos as nossas altas vibrações, se nos 
afigurava um largo amplexo da Mãe Terra aos humildes filhos ali presentes. 

Para sintetizar, afinal, o mágico esplendor daquele ambiente, diremos que tudo se 
absorvia em luz – na própria Alma Gloriosa do Sol. 

Uma vez escolhido o lugar, o Irmão Souza deu início ao Ritual, determinando aos 7 
o plantio do pinheirinho. Após celebrado o ato, foi dada a palavra ao Irmão Mário Dias, 
que em oportuna alocução aludiu às várias civilizações que acompanharam o Itinerário da 
Mônada, até chegar o momento atual, em que se lançavam, neste Sistema Geográfico, os 
alicerces da maior de todas, a florescer na amada Terra Brasileira.  

 

Ilustração: foto do plantio do pinheiro. 

Legenda: 
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Plantando una "pinheirinho", como têm feito todas as excursões às Sete Rosas que 
ornam a "Régia Coroa de S. Lourenço” embora que cada uma delas, uma ÁRVORE 
diferente, simbolizando a ÁRVORE DA VIDA. 

 

Por maravilhosa coincidência, naquele justo momento aparecia, bem sobre a 
cabeça do Gigante de Pedra, estranha nuvem, à semelhança de uma águia, qual ave de 
Hansa, que aos poucos foi-se dividindo em duas partes, como colunas. Interessante 
também o fato de que a brisa impulsionava-a precisamente em nossa direção. 

O Ioga Sintética, recitada por todos, coroou aquela solenidade tão maravilhosa. 

Permanecemos ainda ali por alguns momentos, contemplando a grandiosidade do 
panorama. Depois, voltamos para a cidade, já acompanhados do Sr. Lalau, que fora ao 
nosso encontro. Íamos comentando a beleza daquela zona, quando ele revelou ter sido 
aquele o local escolhido pela Prefeitura para ali erguer a “nova cidade”. 

Conhecemos, de início, o Hospital São Vicente de Paulo, por sinal que abrigando 
escassos doentes. Aiuruoca é realmente de um clima privilegiado. Dizem lá que jamais se 
verifica um caso de epidemia, mesmo quando isso acontece em localidades vizinhas. 
Percorremos as dependências do Hospital, onde observamos cuidadosa organização. Ao 
penetrarmos na sala de operações, o Irmão Rubens Torres, que exerce a profissão de 
enfermeiro, teve as seguintes palavras: “Vejo aqui neste Hospital a minha atividade 
futura”, querendo expressar assim o propósito de para lá se transferir. E em seguida 
passou às mãos do Sr. Lalau o seu termômetro, oferecendo-o ao Hospital, além de 
prometer enviar do Rio alguns instrumentos de cirurgia. Antes de sair, consignamos em 
uma folha de papel, na falta de livro, as nossas boas impressões, assinada por toda a 
comitiva, na qualidade de membros da “Sociedade Teosófica Brasileira”. 

Na mesma rua acha-se situado o Fórum, onde fomos apresentados a algumas 
pessôas, entre as quais o Sr. Felipe Senador, velho conhecido do Irmão Petronilho. O Sr. 
Juiz, por estar em audiência privada, não chegamos a conhecer. 

Íamos descendo até a Prefeitura, quando nos defrontamos corra o Sr. Vigário, 
Monsenhor Antônio Fortunato Nager, acompanhado da Professora D. Maria José Ematné. 
Já conhecíamos bem o Monsenhor, pelo que nos haviam contado o chofer da 
caminhonete e o próprio Sr. Lalau. Foi ele quem fez construir o Hospital e a extraordinária 
Escola, que visitamos em sua companhia. Homem de caráter e dinamismo excepcionais, 
está sempre empenhado em alguma obra que beneficie a população. Mereceu por isso, 
na expressão ingênua do povo, a alcunha de “João de Barro”. Soubemos ainda que, 
quando precisa de uma nova batina, é necessário que lha dêem os paroquianos, pois não 
conserva dinheiro para si. Pelo que se vê, uma alma de “Santo”. 

Aquele largo encontro, que se estendeu durante quase duas horas, tinha a 
expressão do encontro de “Dois Poderes Espirituais num só”. O Monsenhor Nager, cujo 
nome parece dizer Sri Nagar (onde o Mestre esteve em 1899), completando este ano uma 
permanência de 25 anos em Aiuruoca, é como se, depois de ter realizado o valor da 5a 
Raça-Mãe ou do Ciclo de Piscis, entregasse “o seu a seu dono”, isto é, aos 
representantes da Era de Aquários. Os peixes no altar da Igreja voltaram à nossa 
lembrança. Quando lhe dissemos a nossa intenção de ir residir em Aiuruoca, ele 
acentuou: “Venham! E não fiquem só na promessa. Venham! Repetimos: “Alma de 
Santo”, a de Monsenhor Nager. 

Levou-nos a visitar o Colégio, que ele mesmo idealizou e traçou, e à sua moradia, 
em frente. Depois, acompanhou-nos à Prefeitura, onde nos recebeu o próprio prefeito, Sr. 
Antônio Martins de Barros Filho. Em agradável conversa, falou-nos de cousas do 
município, e nós, da viagem que realizávamos e das boas impressões que a terra nos 
inspirou. Nessa ocasião, diante do Sr. Prefeito e do Sr Lalau, o Irmão Souza, em nome de 
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todos, fez significativa dádiva a Monsenhor Nager, liara o Hospital S. Vicente de Paulo, e 
a doação de uma caixa de remédios, a ser remetida do Rio. Como se aproximasse a hora 
do regresso, apresentamos despedidas ao Sr. Prefeito, prometendo voltar à cidade na 
primeira oportunidade. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

S. Excia. o Sr. Prefeito da Cidade de Aiuruoca, sentado à sua mesa, tendo ao lado 
nosso Irmão Souza. 

 

Por último, acedendo ao convite do Sr. Lalau, fomos até a sua ampla residência, 
onde ele nos ofereceu um beberete.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Os Irmãos da Excursão à cidade de AIURUOCA reunidos em torno da Figura 
majestosa de Monsenhor Nager, davam a impressão de um ramalhete de flores deixando 
todo o ambiente impregnado do excelso perfume da ESPIRITUALIDADE. Se os 
Representantes de todas as religiões do mundo fossem tolerantes a respeitosos como 
Monsenhor Nager, a FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, "como dique tutelar contra as 
águas invasoras do materialismo bravio", já estaria organizada na Terra, só faltando UM 
SÓ IDIOMA E UM SÓ PADRÃO MONETÁRIO para a glorificação de nosso prodigioso 
SLOGAN, na solução do magno problema da PAZ entre todos os seres da Terra.  

"Sim, Glória a Deus nas alturas, e Paz na Terra aos homens de boa vontade". 

 

Alguns Irmãos e o Monsenhor Nager aceitaram apenas água, com que 
acompanharam o brinde que nos ergueu o dono da casa. Retribuindo à sua saudação (de 
ambos o Sr. Lalau e o Vigário), que, aliás, foi feita a cada um dos nossos, agradecemo-
lhes a extraordinária atenção tributada, ao mesmo tempo expressando-lhes os melhores 
votos de felicidade. 

Pouco depois, almoçávamos, para empreender a viagem de regresso, tendo ainda 
a oportunidade de ofertar a várias pessoas alguns exemplares do último número de 
“Véritas”. 

Chegara, finalmente, a hora de deixar a querida cidade. As circunstâncias da 
partida, as despedidas, pessoas a olhar-nos das janelas, a nobreza do ambiente, tudo 
isso nos inspirava as primeiras saudades. O seguinte diálogo entre a proprietária do Hotel 
Aiuruoca e o Irmão Henoch, à hora da partida, bem simboliza o momento: 

Ante a promessa de voltar, ela dizia, em tom pesaroso: “Os Srs. dizem que voltam, 
mas não voltam”, para o nosso Irmão responder: “Minha Sra., nós voltaremos, sim. E se 
não formos nós os primeiros, serão outros da nossa Missão. Quando a Sra. vir um 
homem com este distintivo (apontando a lapela), não tema pois ele é da Sociedade 
Teosófica Brasileira e um emissário do Bem. Esta terra e este povo são um pedaço de 
nós próprios, do mesmo modo que o somos de vós Ela inferiu: “Ah! Eu compreendo agora 
quem são os senhores!...” 

Seguimos para a estação. Ainda lá adiante, na estrada ascendente, detivemo-nos 
para mais um olha admirativo. Naquela contemplação do alto, o nosso sentimento era 
misto de júbilo, pelo êxito da missão e reconhecimento, pela honra da servirmos à Obra 
dos Deuses. 
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Chegamos a São Lourenço, somente cerca das 2 horas. 

Outra vez com os companheiros de S. Thomé da Letras, terminamos o dia por um 
Ritual no Templo, dirigido pelo Ven. Chefe dos Goros, o que constituiu consagração da 
jornada. ` 

No dia seguinte, Domingo, voltamos ao Rio.  

Salve Aiuruoca, de fato, o “Lugar Iluminado pele Sol”! 

AONDE NASCE A LUZ ? 
ANTONIO ALVES 13 

 

Numa Cidade .sul-mineira  

Foi erguido um Santuário  

Que do mundo é seu Sacrário  

Nesta Terra Brasileira. 

 

Sete "Cidades-cantões" 

Ao redor formam um rosário,  

Sete Reis e seus Brasões  

Montam guarda ao Santuário.  

 

Esta Terra divinal 

Doce Luz nos oferece  

Que irradia do GRAAL,  

No Brasão: J H S. 

 

Pelo Guerreiro aclamada.  

Na sua Montanha Sagrada  

Das OITO é ela a primeira. 

 

É o Sol do Ocidente  

Com um Rei à sua frente  

Na Shamballah brasileira!  

Rio, 25-9-954. 

 

AULAS TEOSÓFICAS 
(Sob os auspícios do Departamento 

de Correspondência da S.T.B.) 

 

                                                        
13 Os presentes versos foram feitos por um novo Irmão entusiasmado pelos grandes e valiosos Mistérios de nossa, Obra. De fato, 
aquele que dá ingresso na referida Obra, desde que possuidor de cultura moral e intelectual, dela jamais sairá porque em seu coração 
já vivia em estado latente. São Versos humildes, mas de grande transcendência, principalmente para aqueles que conhecem essa 
mesma Obra. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº 4– Setembro – Outubro - 1954 – Ano XXIX 

Redator :  Paulo Machado Albernaz 

 23

AULA No 1 8 

Do que dissemos sobre a intolerância, que reputamos como vício extremamente 
ligado às características  humanas, e tão perturbador da ordem, resulta, devermos 
combatê-la em cada um de nós com pertinência e firmeza. Deixemos agora de lado este 
aspecto do comportamento humano, para passarmos a outros, também prejudiciais à 
harmonia necessária entre todos os seres humanos. Se pesquisarmos com cuidado, vere-
mos que todos os defeitos que atacam o homem, quais moléstias contagiosas para as 
quais os médicos ainda não acharam remédio, são derivados dó egoísmo, do instinto de 
sobrevivência, conservação e predomínio, que empolga todos os seres. Ninguém deseja 
ceder a outrem aquilo que conseguiu, não importa se por bons ou; maus meios. Cada ser 
humano vê no outro um adversário pronto a derruba-lo na primeira oportunidade. Há uma 
perpétua desconfiança; e como defesa natural nasce a hipocrisia. Se em todos houvesse 
maior dose de tolerância, se houvesse uma compreensão perfeita a respeito dos erros 
humanos, da origem comum desses erros, não haveria necessidade desses subterfúgios 
que são a mentira, a deslealdade, á hipocrisia em suma. Já vos detivestes neste aspecto 
do comportamento humano? Já reparastes como somos levados a julgar nossos 
semelhantes com a maior severidade? Estamos sempre prontos a atirar a primeira pedra, 
sem o menor constrangimento, embora na realidade todos nós, sem exceção, possuamos 
telhados de vidro. Talvez estejais pensando que somos rigorosos demais nessa asserção, 
por haver tanta gente que é tão boa, tão justa, que pareça poder realmente atirar sem 
susto suas pedradas. Para nós, que recebemos ensinamentos que unem nossas 
existências como contas de um colar, através das épocas e da longa e ainda 
desconhecida história dos homens, isto é um fato concreto. Em todos os seres há 
possibilidades boas ou más, uma em latência, outras predominando. Não há, ainda, seres 
perfeitos, na humanidade comum; há seres em evolução colhendo experiências de um 
estado novo, de uma forma ainda desconhecida, que é de uma maneira geral a da 
matéria em suas várias etapas. Há seres com maior número de tendências (“skandas”) 
boas ou más, dentro daquilo que em dada época se possa chamar de bem ou mal. 
Porque o problema do Bem e do Mal é uma questão muito importante no quadro evolutivo 
da humanidade e do Cosmos. 

Que é bem e que é mal? São perguntas que têm dado que pensar a Muitos 
cérebros de escol, e que talvez não tenham encontrado respostas satisfatórias. 
Voltaremos aqui a repetir um conselho dado noutra aula, por reputarmos como do maior 
interesse para a evolução a que vos propusestes: Sejamos rigorosos ao julgar nossos 
próprios atos e pensamentos e sejamos benevolentes até o ponto de anularmos ou 
prejudicarmos a linha de conduta que traçamos dentro do estado de consciência. a que já 
conseguimos chegar. Do degrau que logramos atingir nunca volvamos nossos passos 
atrás. Se já conseguimos, realmente, distinguir o certo do errado, ou se temos elementos 
para isso, então não transijamos pactuando com o erro. Estaríamos dessa forma criando 
causas que dariam origem a consequências funestas para nós próprios e para a 
humanidade em geral. No saber discernir é que está a dificuldade e a verdadeira 
sabedoria. Isto não se aprende da noite para o dia. Demanda muito esforço, bastante 
trabalho, tanto mais porque ao começarmos a trilhar a vereda, erguer-se-ão as vozes de 
escárnio, instigando-nos à desistência. Olhemos, pois, para dentro de nós mesmos, antes 
de julgarmos os outros; mas se chegamos a poder julgar, façamo-lo com critério e 
firmeza, com bom senso e verdadeira consciência, fechando os ouvidos às palavras ficas 
e abrindo-os à voz sensata de nosso Eu interior. 

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

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

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

Palavras de Confúcio sobre a Arte de Governar 
 

"O exemplo deve vir de cima, lato é, dos responsáveis pela Nação." 

"Governar é simplesmente por as coisas em seus lugares. Quando o dirigente dá 
bom exemplo, como ousarão os demais agir erradamente?” 

"Se o Governo é bom, o povo se tornará bom". 

"O Caráter do governo é como o vento e o caráter do povo é como a relva, e a 
relva curva-se na direção do vento". 

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

Na verdadeira Política os dirigentes hão de renunciar aos interesses pessoais, em 
favor dos Interesses da coletividade. 

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

"RECONSTRUIR"!  é o brado que nos compete! Sim, reconstruir o homem, o 
pensamento, a moral, os costumes; reconstruir o LAR, a escola, o caráter, para que o 
cérebro se transmude. 

 

O NEOPLATONISMO 
 

“Platão, amante da Verdade, inspirado por Deus. (São Clemente de Alexandria) 
“Via ad Christum divus Plato”. 

“Creio achar, entre os platônicos, a doutrina mais conforme com a nossa revelação. 
(Sto. Agostinho). 

“O Evangelho e o Platonismo são duas forças que, sem confundir-se, levam à 
Verdade absoluta”. (Frei Víctorino Capanaga, ORSA). 

 

Nos primeiros séculos de era cristã, a ilustre cidade de Alexandria, no Egito, havia 
se tornado centro de convergência das civilizações grega, romana e oriental. As doutrinas 
do glorioso Pitágoras e de seus discípulos (Platão, Aristóteles, Philon o Judeu), bem como 
as do puríssimo Cristianismo primitivo, dos judeus, bramanes, estóicos e budistas, ali 
floresciam livremente. 

No século II Amônio Sacas (“o sapientíssimo Amônío”, na expressão de um escritor 
eclesiástico), filho de pais cristãos, filósofo, realizou uma grande síntese religiosa e 
filosófica, à qual denominou Neoplatonismo ou Teosofia, pois verificara que “os grandes 
princípios da divina Verdade, podem ser achados em todas as seitas, divergentes entre si 
apenas no método de expressá-la e que por uma interpretação exata desses princípios, 
seria possível harmonizá-las”. 

Recomendava um sistema de meditação que, seguido com perseverança, 
conduziria as almas humanas ao êxtase (o mesmo que Samâdhi na Índia) ou união com a 
Divindade suprema. Combatia o fanatismo e a intolerância, que considerava sinais de 
estreiteza e debilidade de espírito. Deus, a Essência Divina ou Mônada, é um só e ao 
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mesmo tempo constitui uma augustíssima Trindade: o único, o Logos (ou Verbo) e a Alma 
Divina. Um cristão diria: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. 

No Universo impera uma grandiosa harmonia, acima dos pares de opostos: a 
Unidade Suprema, através da Multiplicidade. 

Todos os seres vêm de Deus e para Ele todos voltarão (Sto. Agostinho dizia a 
mesma cousa: “Viemos da Divindade e para Ela havemos de voltar”. 

As coisas visíveis são imagens das invisíveis.  

São Dionisio Areopagita escreve pitagóricamente: “Todo o número preexiste, 
confundido na Unidade e a Unidade encerra todos os números em sua perfeita 
simplicidade”. 

Entre a Divindade Suprema e os seres humanos existem os Deuses, 
correspondentes aos Arcanjos e Anjos, e os Espíritos Sublimes, antes dito, Planetários. 

Tão grande era o prestígio do fundador do Neoplatonismo (ou Sincretismo) que, 
dentro em breve, atraiu as simpatias dos espíritos mais esclarecidos, tais como Plotino, 
São Panteno, Clemente de Alexandria, Atenágoras e Orígenes, os quais muito 
aproveitaram seus ensinamentos. 

A escola neoplatônica durou cerca de quatro séculos, tendo exercido grande 
influência sobre os Padres da Igreja, já citados, como também sobre “Sinésio, bispo de 
Ptolemaida, discípulo da ilustre e infortunada Hipátia”, na expressão de um sacerdote da 
Faculdade Católica de Paris e autor de um compêndio de história eclesiástica. 

Próclus, um dos últimos neoplatônicos de grande valor, escreveu célebres 
comentários ao “Timeu”, e ao “Parmênides”, tratados filosóficos de Platão. O Padre 
Leonel da Franca exalta o misticismo de Plotino. 

Santo Agostinho, em várias obras suas, revela-se um entusiasta de Pitágoras, de 
Platão e de Plotino.  

Escreve o grande teólogo cristão: “A luminosa e pura filosofia de Platão voltou a 
brilhar, sobretudo em Plotino, filósofo platônico, e confio achar entre os platônicos a 
doutrina mais conforme com a nossa religião”.  

“Sed, inter discípulos Socratis, non quidem immerito excellentissima gloria claruit 
Plato”. 

São Tomás de Aquino muito venerava, como é sabido, o grande Aristóteles, 
discípulo de Platão. 

O Padre Bernardino de Llorca reconhece que “Atenágoras, Clemente e São Justino 
Mártir, fizeram esforços desmedidos para harmonizar com o Cristianismo a filosofia 
platônicas. 

São Dionisio Areopagita, que tanto inspirou, no dizer do Arcebispo-mártir Georges 
Darbov, ilustres teólogos, admitia, com Orígenes (“magnus vir ab infantia”), que a Bíblia, 
ao lado do sentido literal, tem igualmente o sentido alegórico, místico ou analógico. (Veja-
se a “Apologia contra Celso”, livro IV). Orígenes reconhece também, em Platão, um 
sentido alegórico. 

Diz-nos Frei João de Saint François que “o segundo concílio de Nicéia serviu-se 
dos escritos do Areopagita para autorizar suas verdades e o Papa Adriano muito os 
exalta. 

Os neoplatônicos, excelentes pitagóricos que eram, tinham dois métodos de 
ensinamento: um simples e claro, ao alcance dos “profanos” e outro mais sublime, 
destinado aos espíritos mais insignes, que eram submetidos a uma iniciação, transmitidos 
oralmente ou, na expressão feliz de Frei Jean de Saint François”, ”d'esprit en esprit, par Ia 
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entremise de Ia parole, seule, sans escriture”, evitando, assim, “deitar pérolas a porcos e 
dar aos cães (indignos) o que é santo”. 

O esclarecido pastor protestante, Rev. Joseph Fort Newton, escreve: “Segundo 
vários Padres da Igreja, patenteia-se a influência dos Mistérios e alguns deles até dizem 
que esses Mistérios morreram para reviver nos rituais dos cristãos. S. Paulo conheceu-os 
e até emprega alguns de seus termos técnicos, em suas epistolas”. 

Segundo S. Dionisio, três eram os graus de Iniciação: puros, iluminados e perfeitos 
(ou cristóforos), entre os cristãos.  

Admitiam os neoplatônicos as teorias pitagóricas da preexistência das almas e das 
reencarnações (metempsicose). Essas teorias foram admitidas por Orígenes e numerosos 
outros cristãos até o ano de 553 (Veja-se o livro “De Principiis”). 

Em suma, deviam ter sido homens extraordinários, Pitágoras, Platão, Aristóteles, 
Amônio e Plotino, pois que inspiraram tanto entusiasmo em vultos eminentes do 
Catolicismo primitivo e dos tempos modernos, como também entre protestantes, 
espiritistas e judeus da altura de um Philon de Alexandria e de um Porphyrio.  

Tolerância, harmonia, fraternidade universal! 

.Cel. Allysio de Sousa. 

 

Excursão a S. Paulo das diversas Instituições espalhadas pelo Brasil e 
Filiadas à Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

Para o final das grandes solenidades ritualísticas levadas a efeito na SOCIEDADE 
CULTURAL ESPIRITUALISTA “CRUZEIRO DO SUL”, com sede nesta, cidade à Rua da 
Liberdade no 47 - 1o andar, como uma das multas, Instituições filiadas à Sociedade 
Teosófica Brasileira, espalhadas por todo o território nacional, acorreram de todos os 
pontos de nossa Pátria, dezenas de Membros da referida e conceituada Instituição, 
fazendo uso do avião, do ônibus, automóveis. particulares e alugados, que encheram a 
capital bandeirante do que de mais culto possui a população brasileira. Este número 
enorme de membros da S.T.B., aproveitou a ocasião para visitar os pontos mais belos da 
referida Capital, principalmente aqueles que fazem parte das Comemorações do Quarto 
Centenário de São Paulo, a maioria só voltando alguns dias depois às cidades onde 
residem e se firmam as Instituições a que pertencem, como se disse anteriormente, 
filiadas a S.T.B. Devemos também consignar nesta noticia, as Homenagens que foram 
prestadas ao Presidente cultural e espiritual da S.T.B. e Grão-Mestre da Ordem do Santo 
Graal, como complemento da referida Instituição no mundo social, todos eles indo visitá-lo 
na sua residência provisória nesta capital, para onde veio, por motivo superior, trabalhar a 
favor do Estado de São Paulo, em plenos festejos comemorativos do seu Quarto 
Centenário, pois, como se sabe, sua residência fixa é e m São Lourenço, por ser a sede e 
foro da supracitada Instituição. 

 

Ilustração: foto do ônibus 

Legenda: 

O ônibus que foi fretado por membros da S. T. B. na capital da República, para a 
excursão à capital bandeirante, afim de tomar parte na sessão de 18 de Setembro p. p., 
com a qual foi encerrada uma série de magníficos rituais condizentes com a evolução 
cultural e espiritual do Movimento em que a mesma. Instituição se acha empenhada. 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

Grupo de membros da S. T. B. no momento, da chegada 9m Avenida Ipiranga, 
posando para a nossa objetiva. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Uma grande parte da assistência formada por membros das diversas filiadas à S. 
T. B. e que à capital bandeirante vieram para tomar parte na supracitada sessão realizada 
a 18 de Setembro p. p. na Sociedade Espiritualista "Cruzeiro do Sul". 

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

Um só idioma. Um só pão monetário.  
Uma frente Única Espiritualista.  

Slogan da 

Sociedade Teosófica Brasileira. 

 
 

Os Festejos levados a efeito no Rio de Janeiro 

pela passagem do 30o  aniversário 
de fundação da S. T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Mesa que presidiu a memorável solenidade em comemoração ao 30o aniversário 
da S. T. B., no Liceu Literário Português: Dr. Cesar do Rego Monteiro Filho (Diretor Social 
da S.T.B.), Cel. Caio Miranda, General Antonio José Herning, Dr. Eduardo Cícero de 
Faria, Cel. Mauricio Kicis, Dr. Charles Boschini Filho, Dr. Antonio Loureiro Pinto, Dr. Luiz 
Eduardo da Silva Machado. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O ilustre escritor e, jornalista, Dr. Adalberto Pizarro Loureiro, do Supremo Conselho 
da S.T.B. e seu orador oficial, num briilhante improviso, faz a apologia do Trabalho 
despendido pela mesma Instituição, durante o longo período de sua existência, a favor do 
engrandecimento material, moral e intelectual do Povo Brasileiro. O orador foi 
delirantemente aplaudido. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Uma grande parte da seleta assistência que abrilhantou a sessão litero-musical, 
em homenagem ao 30o aniversário da fundação material da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº 4– Setembro – Outubro - 1954 – Ano XXIX 

Redator :  Paulo Machado Albernaz 

 28

Grupo de artistas, na sua maioria membros da S.T.B. que tomaram parte no 
programa artístico da referida comemoração. 

 
OS ELFOS 

 
SYLVIA PATRICIA 14 

 

O mistério ao qual se empresta muita vez, por comodismo, o nome de fantasia, foi 
um régio presente que os deuses legaram aos mortais afim de suavizar-lhes as duras 
realidades da vida. Mas, assim como a mentira, a fantasia nasceu da Verdade... quando 
esta fugiu, banida pelos homens, da face da Terra... 

Negar é simples; estudar, pesquisar, procurar compreender, dá mais trabalho, 
torna-se difícil; na época atual, quando a palavra de ordem é correr, correr sem cessar 
afim de atender às necessidades materiais – e quantos só destas cuidam! – tempo não 
sobra para perder com as ninharias do espirito, coisas das quais só se ocupam – no dizer 
de muitos – os pobres sonhadores, ou sejam, os loucos... 

E, no entanto, quando na Betania, Madalena dedicava-se ficar imóvel, alheia aos 
afazeres domésticos, quedada aos pés do Mestre, enquanto Maria, operosa e diligente de 
tudo se ocupava e à irmã censurava por aquela aparente ociosidade, o Nazareno sorria à 
“preguiçosa", dizendo que «ela havia escolhido a melhor parte”. 

Assim falando, Jesus pretendia certamente declarar que aquilo que se realiza 
apenas pela ação é transitório, sendo eterno tudo quanto com a alma realizamos... 

Neste mundo no qual tanta coisa vemos e entre essas, coisas tantas que seria 
preferível não ver, quem nos assegura que outras, muitas outras, não existirão ocultas 
aos nossos olhos? Deus jamais foi visto e, no entanto, a nossa própria existência é a 
prova cabal de que Ele – do qual partimos – não pode deixar de existir! 

O povo é geralmente sábio em sua aparente ignorância; não rebusca filosofias nem 
consulta alfarrábios ou compêndios nebulosos; jamais enunciam as almas simples estes 
angustiosos: Por que? causa de descrenças tantas; não estudam, nem meditam. Mas o 
povo, de todas as terras crê naquilo que sente, sabendo por intuição – esta modalidade 
de sexto sentido – que sentir já é de algum modo, ver e, portanto, saber... 

É por esta razão que as lendas de todos os países vieram sempre envoltas num 
véu que tantas verdades oculta, véu que representa a crença dos humildes, assim como a 
aparente fantasia dos bardos de antanho. Terra alguma existe na qual uma criança não 
houvesse uma vez, pelo menos, adormecido ao som destas palavras mágicas: - Era uma 
vez... 

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

Um de meus netos perguntou-me há dias, o que eram os Elfos. Não desejando tirar 
do pouco que sei uma explicação que pudesse parecer estranha àquele cerebrosinho de 
treze anos que se vai abrindo a todas as curiosidades, achei de melhor alvitre recorrer a 
um velho livro, pouco conhecido aliás, embora muito interessante e que P. L. Jacob 
escreveu baseando-se em antiquíssimas crônicas e remotas tradições; intitula-se o livro: 
“Curiosités Infernales”. E pude assim narrar ao meu neto: 

– Os Elfos - diz o citado autor- são nos países nórdicos os gênios - ou sejam espíritos 
da Natureza - que habitam, invisíveis à maioria dos homens, certos recantos dos 
bosques, das matas e das florestas. Parece que possuem alguma semelhança com as 

                                                        
14 Sylvia Patricia é o pseudônimo de uma distinta Irmã das fileiras da S.T.B. além de jornalista e colaboradora do CORREIO DA 
MANHÃ, do Rio de Janeiro. 
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fadas; Obéron – rei desses elementais – foi Imortalizado por Wieland, sendo ainda o 
Ellon Konig cantado por Goethe. 

No dicionário de “Ciências Ocultas” - F. Boutet - lê-se: “Elfos, espíritos ou gênios 
escandinavos, cujo rei dominava as ilhas, indo de uma para outra atravessando os ares 
em seu carro puxado por quatro corcéis negros. Esse rei possui estranho poder sobre os 
carvalhos que sob a sua ordem mudam-se em certas noites, em guerreiros... Duas 
espécies de Elfos existem, os da Sombra e os da Luz (sempre a terrível dualidade) sendo 
que os últimos não são passíveis de morte. Diz-se também que “os elfos são demônios 
que lançam sortilégios aos viajores”. Embora de algum modo acertadas as duas 
explicações, poder-se-ia dizer, mais sinteticamente: Os Elfos, assim como os Gnomos 
(tomados erroneamente por anões na história iniciática de Branca de Neve) são, do 
mesmo modo que as Sílfides e as Salamandras, pertencentes ao reino dos Elementais – 
espíritos da Natureza, vivendo, segundo seus grupos, nos bosques, nos ares, nas águas 
e no fogo. Ao que parece, preferem os elementais viver longe dos entes humanos por 
detestarem seus maus pensamentos e ações. São amigos dos simples e dos bons, 
gostam das crianças às quais muita vez aparecem. Enquanto estas linhas escrevo, linhas 
nascidas da interrogação de um menino querido, tenho sobre a mesa de trabalho a 
reprodução deu um quadro maravilhoso que se intitula “O Anjo da Guarda”. Foi pintado 
por Laurent Ford. Representa uma floresta encantada, o que é aliás, comum às florestas; 
é noite já e por entre as árvores uma criança caminha a sós. Mas a meninasinha que tão 
serena avança dentro das sombras densas da mata, sabe, ou melhor, sente que não está 
desamparada. Sim, ela sente, na pureza de sua alma, que a vida não maculou ainda, que 
é habitada a floresta sombria e aparentemente deserta; por isto não tem medo a 
pequenina caminhante. E realmente, na gravura que reproduz a formosa tela, um 
luminoso vulto de mulher segue os passos da pequerrucha. É o Anjo da Guarda ou a 
Dama de Compaixão... pois que a Verdade possui aspectos diversos. Mas não são 
apenas o Anjo e a menina que povoam naquela noite a floresta. Nas verdes ramadas que 
a noite tingiu de negro, dormem os pássaros após o labor do dia; junto aos troncos ou ao 
abrigo das moitas, repousam os animais. Outros seres porém, pernoitam, invisíveis, na 
mata silenciosa: os gnomos, espíritos do reino vegetal, os silfos e as silfides, senhores 
dos ares, segundo a própria denominação dada por Santo Agostinho e por São Paulo –  
ambos doutores da Igreja de Roma. Para a criança que tranquila avança entre  as 
sombras, a presença dos elfos – para ela visível – é tão natural como a das aves; tão 
natural é para aquela alma inocente a presença do Guia, quanto a das flores que as gotas 
de orvalho parecem transformar em minúsculas estréias. E isto porque faz pouco tempo 
que a menina está na Terra, não tendo perdido algumas das lembranças trazidas... do 
outro lado da vida... 

Nós, os grandes, esquecemos, desdenhamos as recordações que de vez em 
quando se apresentam; o frio raciocínio mal dirigido, vai anulando, sacrificando a intuição, 
precioso bem. E à medida que o cérebro trabalha – na pretensão de trabalhar sozinho, o 
espírito, entristecido, emudece... 

E quando caminhamos na floresta densa, a sombria floresta da Vida, não mais 
sentimos, porque não queremos sentir, a presença do Anjo que nos segue os passos –  
mas que não mais pode dirigi-los, nem a presença amiga dos misteriosos elfos... 

 

Rui na Conferência de Haia 
 

Extr."Diálogos dos Grandes do Mundo" de Ernesto Feder. 
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"...Rui acabara o seu primeiro discurso. Nenhum gesto de assentimento. Mas 
agudas e cortantes desceram-lhe aos ouvidos, da cadeira da presidência, estas palavras:
  

 – O memorial de sua Excelência, o Embaixador do Brasil, constará dos processos 
verbais das nossas sessões; devo, porém, observar-lhe que a política, segundo a circular 
do governo russo, não é da alçada da Conferência e está excluída do programa russo, 
aprovado por todas as nações. 

A censura presidencial foi recebida com agrado. Para muitos dos delegados era 
um desafogo o incidente. Aquela preocupação constante e palavrosa de esclarecer todos 
os assuntos, aquela pretensão de ter voz no capítulo, havia recebido um castigo de 
mestre. Jamais naquele Congresso haviam soado palavras tão severas. Houve um 
segundo de angustiosa expectativa. Rui empalideceu. 

Que iria fazer? Reagiria ou não? Essa pergunta se fazia a si mesmo Batista 
Pereira, jovem bacharel por São Paulo, onde na imprensa, num concurso muito conhecido 
e na promotoria pública firmara créditos de excepcional talento. Terminara uma excursão 
pela Alemanha quando, afinal, um dos muitos telegramas com que o Barão tentava 
inutilmente alcançá-lo, conseguiu descobri-lo em Liège, trazendo-lhe a surpresa de que 
fora nomeado secretário de Legação em Haia. Aí se tornara amigo íntimo de William 
Stead, que numa linha da sua revista lhe iria assinalar «a energia, a inteligência e o 
encanto pessoal”. 

Achava-se Batista nesse momento atrás da cadeira de Rui. 

Que iria este fazer? Aceitaria a reprimenda, mais dura pelo tom do que pelas 
próprias palavras? Ou replicaria? No primeiro caso era um homem morto. E no segundo? 
Que resultaria do incidente? Como repercutiria no Brasil? Não seria melhor, mais útil ao 
país, calar-se? Rui tinha indubitavelmente razão. Mas seria prudente prová-lo? 

Não é certo se Rui também fez estas considerações que atravessaram o cérebro 
do seu juvenil companheiro. Se as fez, tomara instantaneamente uma resolução. Mal 
acabara de Martens a sua advertência, e já o Embaixador brasileiro se levantara: 

– Peço a palavra! 

E começou ex-abrupto: 

– Um memorial? por que não um discurso? Essas foram as suas primeiras palavras, 
lançadas com energia ao rosto do Presidente. A assembléia, surpresa, estremeceu 
ante essa apóstrofe. 

O auto-domínio de Rui era admirável. A sensação que causou o inicio da sua réplica 
advertiu-o de que devia conter-se. Desafrontara-se do que lhe dissera Martens, 
retrucando-lhe no mesmo tom. Agora o de que precisava era ile uma perfeita serenidade 
para mostrar à assembléia o erro do Presidente. 

Mudou de diapasão, mas não de firmeza. Mostrou que militara 25 anos na vida 
parlamentar. Cabia-lhe a honra de presidir ao Senado de um pais, onde as instituições 
parlamentares existiam há mais de 60 anos. Conhecia os deveres da tribuna nas 
assembléias deliberantes. Citara autores que se haviam ocupado do assunto do seu 
discurso. Referira-se a acontecimentos históricos que se lhe relacionavam., Seria esse 
um terreno defeso? Evidentemente não. 

A assembléia começou a interessar-se pelo assunto. E agora Rui ousou definir a 
palavra “política”. Límpidas, fáceis, cristalinas borbotavam-lhe dos lábios as palavras 
como a própria evidência: a política de que a Conferência não se podia ocupar, era a 
política militante, a política de ação e de combate, a que perturba, agita e separa os povos 
em suas relações internacionais. 
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Mas além dessa existe outra: a política versada como ciência, a política estudada como 
história, a política explorada como regra moral. Esta era necessariamente da alçada da 
Conferência, convocada exatamente em seu nome.  

A tese de que as grandes correntes políticas constituem os fatos fundamentais do 
direito internacional, deu ao orador o ensejo de submeter à Conferência um panorama 
grandioso do desenvolvimento do direito público, surgido da Independência americana, da 
Revolução francesa, das forças liberais e criadoras da Grã-Bretanha, dos movimentos 
democráticos revolucionários, sociais e militares do século XIX. 

– Há alguma coisa de mais eminentemente político do que a soberania? E não estamos 
aqui para traçar regras que a restrinjam e delimitem? Como, pois, afirmar, sem 
distinguir, que a política nos é vedada em todas as suas acepções? 

Um silêncio completo se tinha feito no Ridderzaal. O interesse pelas palavras de Rui 
fora tão grande que alguns delegados se haviam erguido e vindo ouvi-lo de pé, mais perto 
da sua cadeira. Marschall de Bleberstein foi o primeiro. Quando ele se levantou, maciço e 
torreante, e começou a andar com o seu passo cauteloso, Leon Bourgeois, que não 
perdera uma palavra e tinha os olhos fixados em Rui, puxou pela manga de d'Estournelles 
Constant e levou-o consigo para junto de Marschall. James Brown Scott, da bancada dos 
Norte-americanos, especialista em direito internacional, acercou-se do grupo que se 
formara em torno da cadeira de Rui. 

E foi numa atmosfera de simpatia e de admiração que o delegado brasileiro terminou o 
seu impávido improviso. 

Mais pálido que antes sentara-se. O ambiente do Ridderzaal tinha completamente 
mudado. Fora como quando se abre uma janela numa sala fechada e entra a viração. O 
assunto ficara definitivamente esclarecido. Inerte e desarvorado ante o mestre da réplica, 
de Martens limitou-se a declarar que a comissão tomaria notas das observações da Sua 
Excelência. 

Rui arranjara lentamente a pasta e erguera-se da sua cadeira sem olhar para os lados. 
Ninguém o veio cumprimentar: seria uma desatenção para com o presidente. 

O secretário, que lhe tornara das mãos recalcitrantes a pasta conseguiu determiná-lo a 
tomar, pela primeira vez, urna xícara de chá no balcão der escolhido buffet que a Rainha 
da Holanda oferecia diariamente aos congressistas. 

Houve um silêncio entre os dois. Por fim Batista Pereira rompeu: 

– Embaixador, Vocência sabe a impressão do seu discurso? 

– Tive a sensação de um homem que vai ao fundo d’água e não sabe o que fez. 

– Vocência conquistou a Conferência. Seus amigos Brotvn Scott e d'Estournelles não 
tardarão a dizer-lho. Bourgeois e Bieberstein também o ouviram cone uma atenção que 
até hoje não dispensaram a ninguém. Já os ouvi. 

– Sinceramente, não tenho a mínima idéia dessa impressão. Senti-me perdido e abri o 
coração. 

Um clarão de alegria inundou-lhe o rosto pálido. Neste momento alguém se aproximava 
do lugar onde, de pé Rui tomava seu chá. Lenta e penosamente, trazendo sob a axila 
esquerda a sua muleta de gotoso, o Conselheiro Imperial do Marlens se acercou, 
tomando com as duas mãos a direita ele Rui. 

– Senhor Embaixador, não me leve a mal as palavras de há pouco. Já sabia, atiles de 
conhecê-lo, quem o Senhor é, pelo conde de Prozor. Mas agora faço questão de 
afirmar-lhe pessoalmente minha alta admiração e meu grande respeito. Numa 
assembléia destas, as palavras ultrapassam muitas vezes as intenções. Não me queira 
mal. 
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– Querer-lhe final, respondeu-lhe Rui, profundamente comovido. Não pense nisso. 
Sempre o considerei um dos meus mestres. O senhor não me conhece o coração. 

E abraçaram-se. 

Batista Pereira se afastara um pouco. Ouviu uma voz antiga. Voltou-se. Tinha diante de 
si William Stead que disse: 

– Vi hoje o seu Embaixador pela primeira vez. É o primeiro vulto da Conferência. 

James Brown Scott aproximara-se de ambos. Pôs as duas mãos nos ombros do jovem 
secretário: 

– Guarde sempre na memória este dia: 12 de Julho de 1907. Foi nele que a América 
entrou na grande política internacional”. 

* * * * * * 

Assim sendo, a POLÍTICA verdadeira defendida pelo grande Rui Barbosa, na 
Conferência de Haia, é a mesma pela S.T.B. adotada, num dos sete setores em que se 
firma a nossa própria EUBIOSE, “como Ciência da Vida . Razão pela qual ninguém tem o 
direito de fazer nenhuma crítica ao que afirmamos – inclusive, quando apontamos aquele 
que, entre os 4 candidatos ao governo de São Paulo, era o mais consentâneo com o 
nosso programa adotado há longos trinta anos, “a favor do engrandecimento material, 
moral e cultural do Povo Brasileiro”, para não dizer, a favor do mundo inteiro. E como 
única Instituição genuinamente nacional que fez construir um TEMPLO dedicado à PAZ, 
UNIVERSAL, como a mais bela e valiosa de todas as políticas. 

No entanto, “política dissolvente, e como tal, criminosa, foi aquela adotada para 
derrotar o homem por nós desinteressada a sabiamente escolhido. A mesma imprensa 
escrita ou falada – pouco importando a candidatura que tivessem defendido – do ponto de  
vista da maneira pela qual foram realizadas as eleições – está conosco. E isto pelo fato 
de ser ainda, o que de grande e valioso possui a cultura brasileira. De fato, as eleições de 
3 do Outubro foram a página mais negra da História Política ele São Paulo. 

Quanto à defendida pelo grande baiano alcunhado “Águia de Haia”, tendo a seu 
lado o jovem paulista Batista Pereira, – ou seja “a política versada como ciência, a política 
estudada como história, a política explorada como regra moral, é a política eubiótica 
adotada pela SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA. Razão pela dual a nossa 
Instituição conhece tudo aquilo que convém ou não ao BRASIL, senão, ao mundo inteiro. 
E a prova é que prevê dias tremendamente tormentosos para o Estado de São Paulo, do 
mesmo modo que para a Pátria Brasileira. 

São Paulo, 24-10-5154. 

H.J.SOUZA 

* * * * * * * 

Ilustração: foto de Rui Barbosa 

Legenda: 

Palavras atais que oportunas do imortal brasileiro. 

 

“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”. 

 

S E Ç Ã O     L I V R E 
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AOS NOSSOS LEITORES 

 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, dando início a um Novo ciclo de 
atividades, no seu longo tirocínio de mais de trinta anos de Labor constante “a favor do 
engrandecimento físico, moral e intelectual do POVO BRASILEIRO”, o seu órgão oficial, 
por sua vez, não podia deixar de passar por diversas modificações a começar por sua 
capa, cuja valiosa alegoria sintetiza – de modo incomparável – o Movimento cultural e 
espiritual em que a mesma Instituição se acha empenhada. Do mesmo modo, surge mais 
uma SEÇÃO – que é á presente e com o nome de SEÇÃO LIVRE – com a qual todos os 
números serão encerrados. A referida SEÇÃO se destina a comentar, de acordo com o 
espírito crítico, sincretista ou teosófico adotado por nosso COLÉGIO INICIÁTICO, os 
últimos acontecimentos que se derem no mundo, a começar pelos de nossa Pátria, por 
estes nos interessarem mais de perto, pois, como se sabe, “o Brasil é o Santuário da 
Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura”. Todos sabem que 
“trabalhamos para o Advento de uma Nova Civilização portadora de melhores dias para o 
mundo”. Esta revista, assim como os demais jornais a nós pertencentes, outra cousa não 
tem feito senão provar, com documentações insofismáveis, a razão de ser de nosso 
cultural e espiritual Movimento. Do mesmo modo que as nossas Convenções anuais, 
como, por exemplo, a de fevereiro do ano presente, a favor de UMA FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA. E para a qual acorreram pessoas vindas de toda parte do Brasil. 

Estas palavras do grande etnólogo mexicano José de Vasconcelos servem de 
complemento às nossas anteriores afirmações: 

“É dentre as bacias do Amazonas e do Prata donde surgirá a raça cósmica, 
realizadora da CONCÓRDIA UNIVERSAL, porque será filha das dores e das esperanças 
de toda a Humanidade”. 

Pelo que se vê, não podíamos ficar alheios à política nacional, do mesmo modo 
que da estrangeira, além do mais porque uma cousa é POLITICA CONSTRUTIVA e 
outra, POLITICÁLIA destrutiva.  

Feita esta rapidíssima apresentação de nossa Obra – ao menos para aqueles que 
não A conhecem (vide capa interna desta revista), passemos á algumas sugestões aos 
ilustres e digníssimos Representantes de nosso Povo, na Câmara Federal. E isto, devido 
aos acontecimentos vergonhosos que se deram na propaganda das eleições de 3  de 
outubro, que, a bem dizer, desonram um código, um País inteiro, e não apenas à uma das 
suas células vivas, que é o glorioso Estado de São Paulo  15   . 

1. Não se devem conferir títulos eleitorais a indivíduos sem nenhuma cultura, como se 
vem fazendo até agora, Ao menos a Instrução primária (de preferência secundária) 
deve ser exigida àqueles que devem votar conscientemente no Homem da sua 
escolha. Como se sabe, o Brasil possui dois terços da sua população de analfabetos. 
E dentre estes figura vultoso número de eleitores, aos quais se ensinou, apenas, a 
desenhar o nome. Outrossim, não se devem conferir títulos eleitorais a indivíduos de 
maus antecedentes criminais. No entanto, os próprios jornais anunciaram, dias antes 
das referidas eleições, “a libertação de vultoso número de criminosos”. Com que 
finalidade? perguntamos. 

                                                        
15 Os jornais – Inclusive O Jornal, O Radical, etc., anunciam que o mesmo se deu com as eleições do Rio Grande do Sul, Estado do 
Rio, etc., sendo que neste, “tendo havido fraude”. O Radical fez ver, ainda, que <não se podia conceber que a Igreja, tendo 
excomungado – nas eleições de 1950 – o Sr. Café Filho e todos quantos nele votassem, hoje esteja a seu lado, inclusive membros da 
referida Igreja no atual Ministério”. Outros jornais têm-se referido ao mesmo ato contraditório da Igreja, dentre eles, o jornal esoterista 
SINAL DOS TEMPOS”. 

Nós outros só podemos dizer: “Fatos e coisas de um FIM DE CICLO APODRECIDO E GASTO”. 
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2. Adotando-se o “sufrágio universal”, que se  faça através do processo eletro-mecânico, 
adotado em Norte-América e em outros países. Essa exigência – além de outras 
vantagens – tem aquela de apressar a apuração final do pleito. 

3. Nas cabinas eleitorais não se devem colocar cédulas com os nomes dos candidatos. 
Entre multas outras razões, figura aquela da sugestão, por parte dos eleitores de 
pouca cultura, ou mesmo de Impressionabilidade psíquica, a fazerem a troca das 
cédulas que trazem consigo pelas que lhes colocam mais à vista... Outrossim, a 
impressão que dão as referidas cabinas, com cédulas imundas atiradas no chão, ou 
pisadas pelos eleitores, não é própria para um lugar tão, respeitável como é aquele. 

4. Deve ser considerado crime de lesa-Pátria – tanto para o eleitor que vender o seu voto 
como para aquele que o comprar. Fiscalização rigorosa deve haver nesse sentido. 
Alguns dos candidatos ao Governo de São Paulo são os primeiros a se queixarem de 
semelhante esbulho. E dando como razão de terem sido derrotados. Do mesmo modo 
que as pessoas Interessadas na vitória desse ou daquele candidato, e que 
despenderem verdadeiras fortunas, como também ficou provado nas eleições de 3 de 
outubro, se estrangeiros, serem expulsos imediatamente do País, e, se brasileiros, 
devidamente processados pelo mesmo crime de lesa-Pátria. 

5. Sob pretexto algum se deve admitir a Intromissão indébita de uma religião de Estado 
na vida política do País, que chega ao ponto de indicar os nomes dos candidatos 
dessa mesma religião, em lugar dos demais. Isto é o mesmo que dizer, “não vote 
neste ou naquele candidato”. Tal fato é ilegal, antidemocrático e até anti-religioso, pois 
o próprio Cristo fez ver que “O Poder Temporal é Um e o Espiritual bem Outro”, ao 
dizer: “Dal a César o que é de César. E a Deus, o que é de Deus”. 

Agora mesmo, o novo Presidente da Guatemala, Sr. Carlos Castillo Armas, logo que 
tomou posse do Governo, “ADVERTIU à Igreja que não deveria assumir poderes de 
Estado dentro da Guatemala”. Acrescentando: “como católico que sou, defenderei a Igreja 
nas suas funções. Mas, como Presidente, não posso nem devo admitir que a mesma se 
intrometa na vida política do País”. 

Será que em matéria política o Brasil está mais atrasado do que a Guatemala? 

Não se concedendo direito de voto às “praças de pré”, filhos e defensores do Brasil, 
como, entretanto, conceder esse mesmo direito não só a estrangeiros, pelo fato de serem 
sacerdotes, do mesmo modo que à freiras e irmãs de. caridade, todas elas votando – por 
obediência cega aos seus superiores – neste ou naquele candidato da sua Igreja? 

Por tudo isso, e muito mais ainda, a abstenção de mais de trinta por cento no 
comparecimento às urnas, nas eleições de 3 de outubro, além do espantoso número de 
votos em branco. Sem falar nos que foram unicamente votar para levarem ao ridículo 
aquilo que não mais lhes merece a menor confiança, apontando os nomes de cangaceiros 
nordestinos “como seus candidatos”...Houve mesmo um que, juntando uma cédula de 20 
cruzeiros, escreveu um bilhete com estas  palavras: “Para o Sr. Fulano, de tal, cortar o 
cabelo e fazer a barba”.  

Pelo que se vê, as eleições no Brasil estão tomando um aspecto jocoso, ou antes, 
carnavalesco (pois que muitos preferem o futebol, as corridas de cavalos, ou o 
canibalesco carnaval ou “vale a carne"), ao invés do sagrado dever de todo brasileiro, na 
esperança de concorrer para que a sua Pátria seja digna do Grande Concerto Universal 
entre todos os Povos da Terra. 

Ninguém melhor do que nós poderia falar dessa maneira, pois, além de virmos 
trabalhando, incessantemente, “a favor do engrandecimento físico, moral e intelectual do 
POVO BRASILEIRO”, possuímos, na estância de São Lourenço, um TEMPLO dedicado à 
todas as Religiões, isto é, ao Deus único de todas elas e, portanto, à PAZ UNIVERSAL, à 
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Fraternidade Humana, sem distinção de nenhuma espécie. Razão porque foi a S.T.B. 
convidada pela ONU para fazer parte das suas fileiras. 

Diante de todas essas coisas, mais que afrontosas aos nossos brios de País civilizado, 
preparemo-nos mais condignamente para as futuras eleições à Presidência da República. 

 

* * * * * * * * * 

“CADA POVO TEM O GOVÊRNO QUE MERECE”; diz o rifão popular. E, como 
todos os povos, estejam mais ou menos afastados de DHARMA (a Lei justa), KARMA (a 
Lei de Causa e Efeito, ou de Retribuição) só lhes poderá dar “os governos que merecem, 
isto é, homens que se distanciam muito de um MANU, por não serem INICIADOS nas 
Verdades, não estando, pois, capacitados a dirigir, com acerto, os seus países, isto é, 
dentro dos ditames da verdadeira EUBIOSE (A Eubiose é a ciência da Vida e, como tal, é 
aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da Natureza e, 
consequentemente, com as leis universais, das quais as primeiras se derivam). Como 
resultado desta falta de Sabedoria Divina, vemos estes mesmos governos estimulando os 
maiores desatinos, como, por exemplo, o abuso da energia nuclear através de 
experiências sucessivas com bombas atômicas e de hidrogênio – energia esta não ainda 
inteiramente conhecida nas suas consequências últimas. Desde 1949 a S.T.B. , pelo  seu 
Dirigente, vem apontando os perigos de tais experiências (vide “Ocultismo e Teosofia, de 
Laurentus), dizendo que “aqueles que pretendem usá-las (as bombas atômicas) serão as 
suas próprias vítimas”. E a natureza terrestre, profundamente alterada na sua própria 
vitalidade, pelas referidas circunvoluções e como que revoltada por esse nefando crime 
de lesa-Natureza, rebela-se através de terremotos, secas desmesuradas, chuvas 
torrenciais, acarretando enchentes catastróficas, tufões como os que assolaram 
ultimamente os Estados Unidos da América do Norte, como os maiores responsáveis pelo 
uso das referidas bombas atômicas e de hidrogênio, juntamente, com a Rússia, também 
em desabalada carreira armamentista, esquecidos de que o Mundo não é apenas Rússia 
e Estados Unidos da América do Norte. No entanto, podemos afirmar que estas 
catástrofes são apenas o começo de multas outras que aí vêm em caminho. 

 

 

 
 

 


