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ABDUL BAHA (Abbas Effendi) 

 

ABDUL-BAHA (Abbas Effendi) 
 

Fazendo publicar a sua fotografia, Dhâranâ presta um justo preito de homenagem a 
uma das mais belas almas que têm baixado a este planeta, para emprestar seu concurso 
em prol da regeneração humana. 

Debaixo de suas mãos, a Doutrina Behaista estende-se de tal modo, que os vários 
milhões de behaistas que hoje existem, encontram representantes de sua doutrina em 
todas as grandes cidades da terra. 

Segundo o Behaismo, a verdadeira vida consiste em: 

“Não causar dano a pessoa alguma e amar uns aos outros”. 

“Ser bom para com o povo e amá-lo com pureza”. 

“Suportar sem protesto as dificuldades ou as injustiças de que sejamos vítimas, e 
apesar de tudo, amar os nossos semelhantes”. 

“Regozijar-se com as piores calamidades, porque elas são dádivas de Deus”. 

“Não dizer mal dos defeitos dos outros e rogar por eles, auxiliando-os com a nossa 
bondade, para que eles se tornem melhores.” 

“Não ver senão o bem e não o mal. Se um homem tem dez qualidades boas e um 
defeito, devemos separar o último e só olhar as primeiras. E assim, inversamente, 
vejamos sempre a boa qualidade e não consideremos os dez defeitos”. 

“Não murmurar jamais de pessoa alguma, nem mesmo de nossos inimigos”. 
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“Condenar a quem nos fale dos defeitos alheios”. 

“Executar com bondade os nossos mais insignificantes atos”. 

“Dedicar-se à propagação de ensinos sagrados, pois é assim que receberemos a 
força e a confirmação espiritual”. 

“Apartar o coração de si mesmo e do mundo; ser humilde”. 

“Constituir-se em servo de todos e saber que ninguém é superior a outro”. 

“Ser como uma mesma alma em diferentes corpos, porque quanto mais nos 
amamos, mais perto estaremos de Deus. Porém este amor, esta unidade, esta 
obediência, deve estar no coração e não nos lábios”. 

“Trabalhar com prudência e sabedoria”. 

“Ser sincero, hospitaleiro e respeitoso com os direitos próprios e alheios”. 

“Esforçar-se por curar ao enfermo, confortar o aflito, ser a mesa celestial para os 
que têm fome, guia para os extraviados, abono para as terras estéreis, estrela em cada 
horizonte, chama para cada lâmpada e o Mensageiro para todos que esperam o Reino de 
Deus”. 

Poderá haver uma mais bela Doutrina do que esta? 

Será ela menos bela, menos perfeita do que a de Jesus, a do Senhor Gautama ou 
de outro qualquer Iluminado? 

Quando em Setembro de 1912, esteve Abdul Baha, em Londres, visitou o Templo 
da City um domingo, durante a celebração do culto, tomando a palavra quando o Ver. 
Campbell terminou seu sermão sobre o emprego da vontade na prece, dirigindo-se aos 
fiéis ali reunidos, durante oito minutos e ao terminar o culto, escreveu as seguintes 
palavras na Bíblia do púlpito, onde pôs sua assinatura: 

“Este é o livro santo de Deus, de celestial inspiração, é a Bíblia de Salvação, o 
nobre Evangelho. É o mistério do Reino e sua Luz; é o dom divino, sinal do governo de 
Deus – Abdul Baha Abbas.” 

Esse gesto inimitável emocionou a todos os presentes. Um muçulmano em um 
templo cristão falando aos fiéis da verdade, do espírito santo, do Deus da Paz..., sublime 
amor, tolerância e respeito, belíssimo exemplo para os demais credos existentes!... 

Com a devida vênia, transcrevemos a Sua Mensagem ao Mundo, segundo a 
tradução de Mr. Tamadon-ul-Molk: 

“Deus envia profetas para a educação dos povos e progresso da humanidade. 
Todas as manifestações de Deus têm geralmente elevado os povos. Os profetas servem 
ao mundo pela liberalidade de Deus. A prova evidente de que eles são manifestações de 
Deus, consiste na educação e progresso dos povos. Os judeus encontravam-se na mais 
ínfima condição da ignorância e cativos do Faraó quando apareceu Moisés e os elevou a 
um grau superior de civilização. Assim surgiu o reino de Salomão. A ciência e a arte 
estenderam-se por todo o mundo e até os filósofos gregos dedicaram-se a estudar os 
ensinos de Salomão. Deste modo, provou Moisés que era um profeta. 

Porém transcorrido algum tempo, caíram os israelitas sob o poder dos romanos e 
dos gregos. Então apareceu no horizonte dos israelitas, a brilhante estrela de Jesus e 
iluminou todo o mundo, unindo todas as nações, seitas e credos. Nenhuma prova melhor 
havia de que Jesus era a voz de Deus. 

O mesmo ocorreu com o povos árabes. Viviam selvagens e dominados pelos 
persas e gregos, quando surgiu a Luz de Mahoma. Então, brilhou toda a Arábia. Os povos 
oprimidos e degradados se ilustraram e civilizaram a tal ponto que as demais nações 
vieram a aprender da civilização árabe. Esta foi a prova da missão divina de Mahoma. 
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Todo o ensino dos profetas é um, de uma fé, de uma luz divina brilhando sobre 
todo o mundo. Agora poderiam os povos sob o pavilhão da humanidade, afastar-se do 
preconceito, amar e crer em todos os profetas. Assim como os cristãos crêem em Moisés, 
deviam os judeus crer em Jesus. Do mesmo modo que os mahometanos crêem em Cristo 
e Moisés, deviam os judeus e cristãos crer em Mahoma. Assim desapareceriam todas as 
disputas, todos se uniriam. Baha-Oullah vem com este propósito. Ele formou das três 
religiões, uma só; levantou o estandarte da unidade, da honra da humanidade no centro 
do mundo. Agora devemos rodeá-lo e procurar com o coração e a alma que resplandeça 
a união da humanidade”. 

(Trad. do espanhol por H. J. Souza) 

 

 

GOVERNO FLUMINENSE 

A Sociedade “Dhâranâ”, tem entre as suas obrigações, a de colaborar com o 
governo na difusão das boas obras. E uma obra só é boa, quando favorecendo o 
cumprimento dos deveres do cidadão, aumenta os seus direitos sem diminuir os de 
outrem. Outra cousa não significa a igualdade, apregoada como um dos princípios 
básicos para caracterizar o benefício das democracias. 

Do mesmo modo, o direito de ser livre em toda a plenitude deste vocábulo, só é 
devidamente apreciado quando fazendo cada um aquilo que quer, não constrange nem 
intercepta iguais desejos de seus semelhantes. 

A única palavra que carece de pronta interpretação para se inaugurar na vida a 
felicidade que lhe falta é: “Fraternidade”. “Igualdade” sem “Liberdade” é prepotência. 
Porém aquelas sem “Fraternidade” é um mito... 

E porque não se estabelece definitivamente na vida a prática daquela fórmula 
retumbantemente oferecida? Porque os povos não possuem desenvolvimento intelectual 
bastante para antever os seus benéficos resultados. Citemos, para ilustrar, os exemplos 
concretos, muito mais edificantes que as melhores estatísticas. 

Todos nós sabemos que o “analfabetismo” tem honras de lepra. Esta corrói os 
corpos físicos, desnatura o ser humano, que fica deformado e repulsivo. Aquele, o 
analfabetismo, embrutece a alma humana, tornando-a incapaz para todos os misteres 
nobres da vida. O homem primitivo, dirão, não sabia ler nem escrever e nem por isso as 
suas funções humanas eram menos dignas e valiosas. Perfeitamente, mas em 
compensação, a sociedade do seu tempo, não rodeava dos mil perigos que hoje só 
podem ser conjurados pelos que sabem ler e escrever. 

O estado social moderno não impõe que todos sejam doutores, mas que tenham 
no mínimo a instrução precisa para conhecerem os deveres e os direitos que a 
humanidade e a cidadania lhes impõem. 

Se o “troglodita” ignorava as vantagens do alfabeto, também não conhecia os 
horrores do alcoolismo. Depois que a cultura das vinhas proporcionou-lhe o triste legado 
das mais vergonhosas abjeções, tornou-se imprescindível o ensino dos meios que, se não 
obstassem, pelo menos atenuassem os estigmas daquele flagelo. Estes meios só 
poderiam consistir em leituras próprias, que levassem a tantos infelizes, os conselhos 
salutares da abstinência do veneno. 

Ampliando mais os meios de ensino para a profilaxia social, reconheceu-se a 
necessidade da instrução como único veículo rápido e eficaz. 

Hodiernamente, cresceram assustadoramente os perigos sociais porque a 
ignorância de um lado e as taras alcoólicas do outro, abastardaram a nossa raça, 
enxovalharam a nossa civilização e comprometeram seriamente a nossa mentalidade, 
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que não pensa, não discerne, não raciocina, em suma, para distinguir aqueles perigos, 
criando até a necessidade de outros, pois outra cousa não são o uso e abuso dos tóxicos 
(cocaínas, morfinas, etc., etc.), produzindo assim o advento de uma sociedade 
completamente amoral. 

É deste pandemônio que surge a coorte imensa de indivíduos anormais, 
assassinos, ladrões, suicidas, cacopatas 1, loucos e maníacos, devassos, etc, 
oferecendo-nos o triste espetáculo de uma humanidade, que de humanidade só tem o 
nome, pois permanece estacionária numa animalidade sem exemplos na história da 
criação. 

A Sociedade “Dhâranâ” tem a missão de estimular o sentimento humano assim 
embotado, pregando pela palavra escrita e falada, as regras indispensáveis de vida e 
saúde. 

Sim, pois isto que nós presenciamos não é viver... Rebaixar-se um homem a usar o 
que todos usam, comer o que todos comem, a vestir-se pelo gosto alheio, a repetir o que 
todos fazem, sob o pretexto de que são estes os ditames da moda e da época, em Paris, 
Londres e New York, é tornar-se um fantoche, um mísero e esfarrapado boneco sem 
alma, sem vontade, SEM QUERER... 

Para estas criaturas, como falaremos advertindo-as do seu automatismo, se nós 
sabemos que este automatismo só possui de humano a suscetibilidade, para revoltar-se 
contra quem a ferir?... 

Como impedir a “masculinização” das mulheres, gesto infeliz por elas ironicamente 
denominado de feminismo? Trajar-se como homens, usar os seus mesmos vícios e 
chafurdar-se nas suas mesmas misérias, não é, nem poderia ser “feminismo”. Seria, no 
mínimo, “macaquismo”, se tivéssemos ainda a honra de estar considerados na época 
antropomórfica. 

Mas esta já passou e temos agora o dever de olhar para o alto, para cima, fitando o 
infinito sideral para onde tendem todas as aspirações humanas! O verme procura o ar, a 
planta procura o sol, o homem procura o céu!... 

Elevemos bem alto os nossos olhos no gozo legítimo do direito de ser homens, 
uma vez que nos obstinamos em não querer ser anjos. 

 

––– 

 

Afinal de contas, o que tem tudo isso com o “governo fluminense”, perguntarão os 
leitores, relendo a epígrafe deste artigo? E nós, com o máximo prazer responderemos: 
tem a analogia das afinidades, na realização do mesmo ideal. 

A Sociedade “Dhâranâ”, exulta de prazer e emoção, quando contempla as 
providências do governo, tornando, indiretamente, menos penosa a sua missão, de dizer 
verdades ao povo brasileiro. 

Nós dissemos que uma obra só era boa quando favorecia à coletividade no 
cumprimento dos seus deveres, aumentando os direitos de todos sem prejudicar os de 
ninguém. 

Criando escolas públicas por todo o Estado; providenciando sobre a infância 
desvalida, de modo que se formem cidadãos válidos e capazes, das crianças cujos 
destinos não seriam promissores se continuassem como estavam, abandonadas; 
regulamentando decentemente a mendicância que desapareceu das ruas, para ser 
melhor socorrida pelo auxílio coletivo e espontâneo de todos os cidadãos; determinando 

                                            
1 No original está escrito ‘cacoplastas’, sem registro no dicionário – nota do digitador 
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enérgica perseguição aos antros de perdição onde se toleravam práticas e atentados 
contra a moral; dando uma interpretação eminentemente republicana à famosa liberdade 
aos cultos, sem permitir, porém, a proliferação do charlatanismo e a exploração torpe e 
miserável, que à sombra daquela famosa liberdade, faziam velhacos e ratoneiros, aos 
desgraçados que lhes caíam nas mãos; mantendo uma severa vigilância coerciva e 
repressora de todos os atentados à vida e à segurança de todos os seus jurisdicionados, 
o Governo Fluminense exige moralmente de todos nós, as palavras de admiração e de 
entusiasmo que aqui ficam consignadas e tanto mais vibrantes quanto mais se atender 
que nem sequer eleitores somos nós. 

Que Deus nos dê sempre governos como este, inspirando-os e protegendo-os com 
as Suas Bençãos, para que os frutos de tão útil e patriótica administração possam ser 
colhidos por todos que se dedicam à humana biocultura. 

 

Paulo Romariz 

OS SEIS SISTEMAS DA FILOSOFIA HINDU 
 

A filosofia da Índia abraça todos os domínios do pensamento humano; e em cada 
um, traça por meio de um raciocínio lógico, apoiado na verdade revelada nos Vedas, um 
sistema de libertação da Alma, na cadeia das existências terrestres, origem da dor. 

Libertação, que também podemos chamar de evolução da alma até um grau tal de 
perfeição ou mesmo de continuação da existência, que as encarnações já não lhe sejam 
mais necessárias. 

A libertação se obtém: 

1º  – Com auxílio do conhecimento (que destrói Avidya, a ignorância), primeira 
utilidade de estudar um dos sistemas de filosofia. 

2º  – Mediante uma vida de conformidade com a filosofia que se professa, porque a 
utilidade da filosofia não é mais do que servir de guia na vida. 

Por isso mesmo, não se alcança na Índia a consideração de filósofo, se não se 
ajustam os atos ao sistema que se professa. 

O Saber filosófico hindu, contido na parte dos Vedas, que se chama Upanishads 
(ciência suprema), foi coordenado em seis sistemas ou Shad-Darshanani, isto é, os Seis 
(shad) pontos de vista. 

Os antigos Sábios da Índia se propuseram em suas meditações: 

1º  – Buscar o Uno, a Realidade imutável, base do Universo fenomenal. 

2º  – Buscar a Origem última de todos os fenômenos da natureza. 

3º  – Compreender o fim da existência terrestre. 

4º  – Determinar a relação da Alma humana individual com a Alma Universal, com o 
Uno, chamado Brahman. 

Assim, pois, cada um dos Seis Sistemas da filosofia hindu é, por sua vez, uma 
Ciência e um Guia para a evolução da alma. 

Os Shad-Darshanani são: 

1º  – O Vaysheshika (particularidades). 

2º  – O Nyaya. 

3º  – O Purva Mimansa (primeira meditação). 

4º  – O Sankya (nome). 

5º  – A Yoga de Patanjali (união). 
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6º  – A Uttara Mimansa ou a Vedanta (última meditação). 

A primeira é a ciência da matéria; a segunda, a ciência da Razão; o Purva 
Mimansa é a ciência da Ação; e Sankya, a da Evolução; a Yoga se ocupa da Inteligência; 
e a última é a Ciência de Deus, da Alma, do abstrato. 

Cada ciência constitui, por sua vez, um estudo do Universo e do homem, desde o 
ponto de vista especial. Considerados como Guia da Evolução, cada sistema ensina o 
aperfeiçoamento dos princípios constitutivos do homem, correspondentes ao plano e 
aspectos particular do Universo (visível e invisível) que se estuda. 

Este aperfeiçoamento consiste: 

I – No domínio do corpo ou princípios inferiores. 

II – No desenvolvimento dos princípios superiores. 

 

Ensina: 

I – A dominar os planos ou mundos inferiores. 

II – A adquirir o conhecimento do Eu e dos planos superiores. 

 

Estes planos do Universo e seus correspondentes princípios no homem, são: 

 

 

 

PLANOS DO UNIVERSO 

5 – ATMI 

4 – BUDHI 

3 – MANAS 

2 – ASTRAL 

1 – FÍSICO 

(O 6º  e 7º  planos não se 
fala aqui porque são ainda 
inatingíveis. Trata-se do 
Paranirvana e Maha-Paranirvana). 

 

 

 

 

PRINCÍPIOS DO 
HOMEM 

7 – ATMA. (Espírito) 

6 – BUDDHI (alma espiritual) 

5 – MANAS SUPERIOR (alma humana – Manas). 

4 – MANAS INFERIOR (alma animal – Kama-Rupa). 

3 – ASTRAL ou KAMICO 

2 – ETÉRICO 2 – Corpo etéreo-físico (Vitalidade – Prana 
ou Jiva). 

1 – FÍSICO3 (Rupa). 

 

Cada sistema corresponde a um destes planos ou princípios, salvo o sistema 
Sankya, que serve de ligação entre os três planos inferiores e os três superiores. 

1º  – O Vaysheshika diz relação ao corpo etéreo. 

2º  – O Nyaya, ao plano e corpo mental à razão ou Manas Inferior. 

3º  – O Purva Mimansa ao mundo moral e ao princípio Kama-manásico. 

4º  – A Sankya se refere à evolução dos mundos, a libertação do Purusha ou Ego 
de seus princípios inferiores. 

                                            
2 LINGA SHARIRA (vide ‘errata’ na Dhâranâ nº  8 a 12) 
3 STHULA SHARIRA (vide ‘errata’ na Dhâranâ nº  8 a 12) 
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5º  – A Yoga de Patanjali, trata do desenvolvimento final do intelecto ou Manas 
Superior, a fim de alcançar a consciência do Eu no corpo Budhico (corpo de Cristo), que é 
o corpo da união da Alma ou Ego com Deus, Atmã de Brahman. 

A Vedanta se refere ao desenvolvimento do Intelecto, Manas Superior e do 
princípio budhico, a fim de elevar a consciência do Eu até o plano Átmico e chegar a 
sentir a identidade do Atma do homem com o Atma de Brahman, isto é, a identidade do 
Raio com a Luz de onde emana. 

(continua)  4 

 
PALAVRAS DE BUDDHA 

 

Retirado na solidão sob um banian 5, o Buddha cismava: 

“Descobri uma verdade profunda, difícil de ser percebida; ela enche o coração de 
paz; ela é sublime e eleva-se acima de todo o pensamento, mas é obscura e somente o 
sábio pode compreendê-la. 

No turbilhão do Mundo agita-se a humanidade; no turbilhão do mundo, ela habita e 
encontra sua alegria. 

Para a humanidade será uma cousa difícil de compreender – o encadeamento das 
causas e dos efeitos, e mais difícil ainda, a compreensão da entrada no repouso de todas 
as formas, o desapego das cousas terrenas, a extinção da paixão – o NIRVANA. 

E então, apresentou-se no seu espírito esta estância que, até então, ninguém havia 
compreendido: ‘Porque anunciarei ao mundo o que tenho conquistado com o preço de 
tantos esforços? A verdade ficará oculta para aqueles que alimentam o desejo e o ódio. É 
cousa difícil de conseguir, profunda, inacessível para os espíritos grosseiros. Não poderão 
possuí-la, aqueles cujos desejos terrenos são envolvidos pelo espírito das trevas’. 

Porém, se imaginarmos um lago coberto de lotus, entre as rosas da água – lotus 
azuis, lotus brancos nascidos nas águas elevando-se para a luz – uns não emergem 
jamais, florescem no fundo. Outras rosas das águas, ao contrário, enfim, emergem e a 
água não molha as suas pétalas. Da mesma forma, quando o bem-aventurado lançou 
seus olhos sobre o mundo e percebeu os seres, cujos olhos espirituais não estavam 
velados, senão por ligeira camada de pó, enquanto que outros estavam obscurecidos por 
espessa poeira. Ele viu seres de um espírito lúcido e outros de espírito obscuro; uns 
fáceis e outros difíceis de instruir, e muitos que vivem na dúvida, no pensamento da morte 
e de suas faltas. 

E quando Ele viu tais cousas, pronunciou esta estância: ‘Que seja aberta a todos, a 
Porta da Eternidade – Que aqueles que têm ouvidos, escutem: Eu pensei em minhas 
próprias penas e, por isto mesmo, foi que hesitei em revelar aos homens a nobre 
Verdade’.” 

 

(M. I. 5) 

“Apareci no Mundo pela saúde de muitos, por compaixão pelo mundo, pela 
prosperidade, pela saúde, pela alegria dos deuses e dos homens”. 

 

 

                                            
4 2ª  parte em Dhâranâ nº 8,9,10,11,12, Agosto a Dezembro de 1926; 3ª  parte em Dhâranâ nº 13,14,15,16,17, Janeiro a Maio de 1927; 
4ª  parte em Dhâranâ nº 18,19,20, Junho a Agosto de 1927; 5ª  parte em Dhâranâ nº 25,26,27,28, Janeiro a Abril de 1928 
5 Árvore sagrada das Índias 
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(A) 

“Ao mundo envolvido nas trevas da Ignorância, Eu darei o belo raio da melhor 
Ciência, Eu o livrarei da velhice, da morte e de todas as dores”. 

 

Lalita-Vistara 

SOCIEDADE “DHÂRANÂ” 
 

No dia 22 de Maio p.p., teve lugar no salão nobre do “Instituto Nacional de Música” 
do Distrito Federal, o festival promovido pela nossa querida Sociedade e em benefício dos 
seus cofres sociais, cujos fins, já do domínio público, dispensam encarecimento e 
comentários. 

O programa, organizado com o concurso dos melhores elementos sociais desta e 
da vizinha cidade, enfeixou um harmonioso e agradável conjunto, que além da variedade, 
agradou imensamente pelos números apresentados. 

A festa teve início por um número de canto executado pela Exma. Sra. D. Carlinda 
Filgueiras Lima Costa, acompanhada ao piano pelo maestro Sr. J. Figueiras. 

Pelos aplausos colhidos na assistência numerosa e seleta, foi feliz a escolha feita 
pela Exma. Professora, cantando “Le Cid”, de Massenet, “Tres Frases”, de C. F. Góes, e 
a ballata e ária do “Faust”, de Gonnod. 

Por motivo de moléstia inesperada do orador, não pôde a Sociedade “Dhâranâ” ser 
apresentada ao público carioca pelo notável tribuno Dr. Penna e Costa, substituindo-o o 
Comandante Cícero dos Santos, Diretor-Social de “Dhâranâ”, que lamentando a falta da 
pessoa de quem momentânea e toscamente tomava o lugar, fez em rápidas palavras, o 
histórico da Sociedade “Dhâranâ”, expondo os seus fins construtivos de um programa de 
renovação física, social e espiritual da humanidade. Referiu-se à aceitação unânime que a 
Sociedade vai tendo por toda a parte, nela se antevendo a base firme e perfeita do 
advento de uma raça nova, mas desorientada atualmente pelo amolecimento de caráter, 
que tem origem na falta de educação mental do nosso povo. Dizendo que não desejava 
retardar o prazer do auditório, quebrando a sequência do interessante programa em que 
ele era apenas um simples intruso, agradeceu, arrematando as suas considerações, a 
presença confortadora de todos os presentes. 

Teve então lugar a segunda parte do programa com a apresentação, pelo Sr. 
Professor Dr. Manoel Ornellas, dos seus números de matemática transcendental, onde o 
famoso calculista executou operações aritméticas instantâneas, com algarismos que 
atingiram em poucos segundo de cálculo, as cifras dos sextilhões e mais ordens, 
numericamente superiores. 

Este interessante número, já algumas vezes apresentado aos estudiosos e 
cientistas da nossa Capital, deveria constituir um ponto de partida para os que desejam 
pesquisar sinceramente, se além da inteligência humana manifestada no nosso mental 
inferior, não existe um mental superior, onde o corpo físico se conduz como um mero 
telephóne, recebendo inúmeras manifestações, cujas leis, são reguladas por causas 
aparentemente desconhecidas. 

Em seguida, o Exmo. Sr. Dr. Raul Pederneiras (nessa ocasião ainda o digníssimo 
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa), completou o bom humor reinante em 
toda a sala, produzindo com o seu crayon de Mestre da Caricatura, charges magníficas 
de hilariante efeito. 

Por vezes, não se sabia o que mais admirar: se a arte espontânea e fina, que 
aparecia sob a forma de figuras no papel, ou se os motivos jocosos, troçando as pessoas 
e os nossos costumes sociais. A mais de um espectador pediu o notável Professor da 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ  
Data : Dhâranâ nº   5 a 7  –  Maio a Julho de 1926 – Ano II 

Redator: Cícero dos Santos 
 

 9

Escola de Belas Artes, que riscasse no papel as linhas que quisesse, sem simetria e 
confusas. Isto feito, o hábil caricaturista ligava aquele emaranhado de traços, com eles 
produzindo características e interessantíssimas figuras. 

Tanto os Professores Ornellas, como Raul Pederneiras, foram gostosamente 
ovacionados. 

A terceira parte foi completada na execução pelo Sr. Moacyr Lisserra, dum 
Concerto Fantasia, à flauta e ao piano, pelo Sr. Lyrio Panicale, que executou as seguintes 
músicas de sua autoria: Preludio, Valsa em lá menor e Tango Caprichoso. 

A Exma. Senhorita Zizinha Castro cantou A Despedida e Nunca mais; a Exma. 
Senhorita Jesy Barbosa, cantou a Esperança e Mágoas, e a senhorita Zaira de Oliveira, 
cantou Romantismo e O Sabiá (este número foi bisado), expressivas canções brasileiras, 
do maestro Sr. Eduardo Soutro, que os acompanhou ao piano, bem como os demais 
números de flauta, dos Srs. Moacyr Lisserra e Aureliano de Azevedo, que encerraram o 
programa executando a “Op. 35 (Doppler) Fantasia Húngara”, a duas flautas. 

A Sociedade “Dhâranâ”, impossibilitada de agradecer pessoalmente a tão distintos 
colaboradores do seu brilhante festival, pelo concurso gracioso que lhe prestaram no dia 
22 de Maio do corrente ano, envia agora, pelas páginas de sua Revista, estas linhas 
comovidas de sincera gratidão. 

 

O DIA DO LOTO BRANCO NA SOCIEDADE “DHÂRANÂ” 
 

Há trinta e cinco anos, na data de 8 de Maio, abandonava ainda uma vez o seu 
corpo físico, para transportar-se ao Plano Real, o venerável Ego que animava a grande 
personalidade de Helena Petrovna Blavatsky. 

Solenizando com respeito e a saudade devidas, essa comemoração de imensa 
repercussão no mundo espiritualista, a Sociedade “Dhâranâ” realizou na sua sede, uma 
reunião extraordinária que teve início com um estudo importante da personalidade da 
homenageada, através das suas múltiplas existências nesse planeta de transição, feito 
pelo nosso Venerável Diretor-Chefe, Sr. Professor Henrique José de Souza, estudo este 
que, pela sua concisão e oportunidade, despertou a atenção de todos os presentes. 

Seguiu-se-lhe com a palavra, a Exma. Sra. D. Gracília Baptista, prestimosa 2ª  
Secretária de “Dhâranâ”, a qual, com a sua característica ternura e emoção, moldou numa 
bem inspirada saudação à venerável personalidade de Blavatsky, um verdadeiro hino de 
afeto e gratidão. Frisou que a solenidade comemorativa daquele dia, não era de luto, mas 
de saudade, que os admiradores sinceros da benemérita e inesquecível fundadora da 
“Sociedade Teosófica” sentiam no interior de suas almas, relembrando não só a ação 
regeneradora e instrutiva que H. P. B. difundiu pelo mundo inteiro, mas, especialmente, os 
seus efeitos consoladores, tranquilizando pela Fé, que em todos incutiu, a ânsia imensa 
do saber oculto, que por vezes traz a salvação dos irremediavelmente perdidos. 

Em seguida a estas palavras, que em todos deixaram profunda impressão, o Sr. 
Diretor-Social propôs que, de pé, toda a assistência vibrasse os seus pensamentos pelo 
espaço de três minutos, a fim de reforçar a Forma-Pensamento Universal de 
Fraternidade, esta necessidade premente da humanidade e que por enquanto não passa 
de uma sublime utopia. 

Terminada esta concentração, foi encerrada a reunião pelo Sr. Diretor-Chefe em 
nome dos Nossos Veneráveis Dirigentes, sendo novamente executado, como no começo 
da solenidade, o “mantram de Dhâranâ”. 

Como de costume, a sala de reuniões, bem como o “Santuário”, estavam 
garridamente ornamentados de flores naturais. Antes de se dar início à comemoração do 
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dia do “Loto Branco”, realizou-se no Santuário, a “Corrente Mental”, obrigatória, do ritual 
da Confraria que dirige a cadeia setenária. 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 
 

Continuando a receber grande número de perguntas a respeito de sua missão, e 
mesmo fora dela, “Dhâranâ” a todas procura responder, consoante os seus 
conhecimentos e o que, a bem da Obra que lhe foi confiada, for permitido divulgar. 

Assim desejam ser informados os nossos consulentes: 

P – Se as outras “Ramas” da Confraria Budhista que nos dirige, se correspondem 
conosco; se conhecemos os seus Diretores materiais; se conhecemos as localidades em 
que funcionam? 

R – Apesar de antigas como o mundo, as Confrarias Budhistas do Norte da Índia e 
do Tibete, só há pouco tempo fundaram no Brasil, para a América do Sul, a “Rama” 
“Dhâranâ”, quinta do setenário criado e a cujos Diretores, muito paulatinamente foi sendo 
traçado o programa a ser cumprido. Este programa compreende no seu desdobramento, 
a educação mental dos homens, a fim de que fiquem todos conscientemente preparados 
para os futuros acontecimentos mundiais ou cósmicos, de que os tempos vão dando os 
esperados sinais. Estas sete “Ramas” poderão ser aumentadas para o número que os 
Nossos Veneráveis Mestres acharem suficiente, tudo dependendo, como eles dizem, do 
grau de apreço e boa vontade que a humanidade der aos seus Ensinos. 

Nós conhecemos as localidades em que se acham as outras seis “Ramas”, mas 
não tivemos ainda correspondência material (pelos processos materiais), com as 
mesmas, se bem que de algumas hajamos recebido, materialmente, as provas mais 
carinhosas de fraternal solidariedade. Estão, quase todas, num início de fundação e a 
preliminar para funcionarem sob os auspícios das Confrarias Budhistas, consiste na 
liberdade de ação e consciência, para aceitarem sem constrangimento, a orientação das 
aludidas Confrarias. 

P – Se a Sociedade “Dhâranâ” tem alguma afinidade com a Teosofia? 

R – A Sociedade “Dhâranâ” é também dedicada à Teosofia. O grande erro de todos 
os nossos interlocutores, consiste em confundir “Teosofia” com “Sociedade Teosófica”. 
“Teosofia” quer dizer “Sabedoria” (Sofia) “de Deus” (Théo) ou estudo da Sabedoria Divina, 
das Ciências Sagradas. A “Sociedade Teosófica” foi fundada pelo nosso inesquecível 
Mestre Helena Blavatsky, para difundir pelo mundo aqueles ensinos. “Dhâranâ” tem a 
mesma incumbência, mas, debaixo de outros moldes ou aspectos, em desacordo com os 
ensinados pela “Sociedade Teosófica”, no que concerne à finalidade dos seus destinos. A 
essa Sociedade, só nos ligam os laços da mais estreita e viva simpatia, com o ardente 
desejo de que não se perca no mundo, o formidável trabalho dos seus longos cinquenta 
anos! 

Isto quer dizer que Teosófos ou Teosofistas, são todos aqueles que isoladamente 
ou associados, dedicam-se ao estudo das Ciências Sagradas e Membros da Sociedade 
Teosófica, são as pessoas filiadas à Sociedade dirigida pelo fulgurante espírito de sua 
atual Presidente: Senhora Annie Besant, em Madras (Adyar) nas Índias Inglesas (Ásia). 

E desse modo ainda se explica que se “Teosofia” quer dizer “Sabedoria Divina”, a 
palavra “Vedanta” quer dizer “Fim da Sabedoria”, pois o termo Veda não quer dizer “livro”, 
mas sim “Sabedoria”, por ser um sinônimo imperfeito de “Sofia”. 

Um teósofo vedantista é, pois, um homem que se dedica ao estudo da descoberta 
da VERDADE!... 
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Ilustração: Foto 

Legenda: 

Templo buddhista de Khugarao 

 

 

AS SESSÕES PÚBLICAS DE “DHÂRANÂ” 
 

Têm sido muito concorridas as sessões públicas realizadas pela Sociedade 
“Dhâranâ”, em sua sede provisória em Niterói. A que se realizou no dia 4 p. p. 
correspondente ao mês de Julho, teve o concurso prestimoso do nosso venerável irmão 
Professor Manoel Ornellas, que tem à sua disposição, no campo das matemáticas, 
preciosos e inestimáveis elementos para produzir uma recreação instrutiva sempre nova e 
original. 

Desta vez o nosso ilustre colaborador apresentou a sua célebre criação: “a 
matemática infernal e os números diabólicos”, fazendo em rápidos segundos, operações 
sobre raízes cúbicas e quintas dos números. Antes destes cálculos, (que bem se podiam 
denominar elétricos), o Dr. Ornellas fez uma desenvolvida explicação sobre quiromancia, 
apresentando e analisando as mãos do homem feliz, do artista, do místico, do 
materialista, do poeta, etc., interessando grandemente ao auditório com curiosas 
revelações. 

Não tendo comparecido por força maior, o Exmo. Sr. Dr. Caetano de Oliveira, 
ilustre lente da Escola Politécnica, teve a palavra a distinta escritora D. Maria Rosa 
Moreira Ribeiro que, possuidora de uma dicção impecável, recitou a formosa poesia de 
Olavo Bilac “A missão de Purna”. A assistência não lhe regateou, bem como ao Dr. 
Manoel Ornellas, os aplausos a que fizeram jus. 

Seguiu-se com a palavra o nosso irmão Cícero dos Santos, para pronunciar a 
primeira conferência da sua série intitulada “O despertar da consciência”, dedicada ao 
povo brasileiro. Foram estas, mais ou menos, as palavras do Diretor-Social de “Dhâranâ”: 

 

O despertar da consciência 
 

– O que pretendem as religiões? Fazer adeptos. 

– Basta isto para justificar os seus fins e atestar as suas razões de existência? 

A resposta desta segunda questão determina a minha presença e palavra neste 
sagrado recinto, onde com a benevolência usual de todos vós, espero que o assunto de 
que passo a tratar, mereça a atenção indispensável à sua perfeita compreensão. 

As livrarias e os jornais, as tribunas profanas e os púlpitos sagrados, derramam 
copiosamente pelo mundo inteiro, ensinamentos teosóficos tendentes a aliciar prosélitos, 
por vezes divulgando assuntos, que melhor fora ficassem adormecidos e respeitados, no 
silêncio do abandono em que jaziam. A revelação dos seus textos, são muitas vezes mais 
prejudiciais do que a sua ignorância. 

Mas o afã de acrescentar centenas aos milhares já existentes de adeptos de suas 
doutrinas, obriga aos pastores de todos os rebanhos à prática de atos abomináveis e às 
vezes até sacrílegos. E quando os crentes de todas as religiões desejam conversar, não 
chegam a entender-se. Toda a conversa degenera em discussão, em cujo campo as 
idéias são imediatamente abandonadas, ficando apenas as pessoais a trocarem insultos 
soezes, pela descoberta que fazem dos recíprocos defeitos. 
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Tem-se a impressão, aliás mesquinha, de pregoeiros ou camelots de rua, 
reclamando a preferência para as suas mercadorias, no entender de cada um, superior às 
dos seus colegas, e que à tarde, porém, fossem todos ajustar contas com o mesmo e 
único patrão... O que eles queriam era vender. Conseguiram o seu fim, pouco lhes 
importando a imperfeita adaptação dos seus produtos, dentro das necessidades daqueles 
que os adquiriram. 

E quantas vezes não compramos um objeto de reclame cuja completa inutilidade 
só reconhecemos no momento de sua primeira aplicação? 

E quantas vezes também, não temos reconhecido com tristeza, a incapacidade da 
nossa religião para nos dar o refúgio e o conforto ambiciosamente pedido e baldadamente 
esperado, nos transes de dor e amargura que a cada passo nos assaltam pela vida? 

Nesse instante, vencidos e humilhados, increpamos as nossas crenças pela recusa 
de apoio e assistência, sem que nos acuda à consciência, aonde leve sequer, o 
pensamento de que exclusivamente a nós e não à nossa religião, cabe a 
responsabilidade da malograda esperança. 

Insistindo na minha grosseira comparação, poderíamos culpar ao vendedor 
ambulante de há pouco, a inutilidade de uma compra, que fizemos de afogadilho, sem o 
menor exame e consulta aos nossos interesses, mas, seduzidos apenas pela retumbância 
do “pregão” e pela aparência enganadora dum baixo preço? 

Poderemos culpar uma religião porque não nos proporciona os recursos para pagar 
o aluguel da casa ou não nos dá imediato alívio ao sofrimento que nos cansa a perda de 
um parente ou aos desgostos que sentimos contemplando a perversão dos nossos filhos? 

––– 

Mas, então, para que servem as práticas religiosas? 

Servem para unir o homem com Deus, de um modo consciente, justo e harmônico, 
promovendo a educação mental de todos nós, a fim de assegurar a eficácia daquela 
união. 

Para isto é imprescindível que antes de aprender a pedir a Deus tudo o que 
necessitamos, aprendamos a dar a este mesmo Deus, os esforços que empregarmos 
para alcançar a nossa perfeição. 

As religiões só nos ensinam a pedir, desde o pão nosso de cada dia até a salvação 
eterna de um amigo qualquer, pervertido e viciado, cuja condição de amizade não diminui, 
aliás a sua reconhecida decadência moral. 

Imaginai, caríssimos ouvintes, o que não seria o Paraíso Eterno dos Bem-
aventurados, se Deus, atendendo a todas as súplicas que lhe são feitas, fosse 
introduzindo na sua morada Eterna e Sagrada, todos os salafrários que deixassem 
dinheiro para uma missa!... 

O que não seria do mundo, se pelo simples fato de rezar um Padre Nosso, 
tivéssemos garantido o alimento físico que aí se pede! 

Perguntemos a este exército colossal de invocadores de Espíritos, de feiticeiros, de 
cartomantes, de adivinhos e pitonisas que enxameiam por todas as parte do mundo, onde 
o homem construiu no mínimo uma cabana, o que vão fazer lá milhares de pessoas em 
peregrinação aos seus penates? Vão pedir.. Mas pedir o que? Forças para suportar com 
coragem as vicissitudes da vida? Conselhos sobre a maneira de beneficiar os seus 
semelhantes? Talismãs para aumentar as suas virtudes e corrigir os seus defeitos, vícios 
ou pecados? Alguma reza ou algum defumador, para favorecer a harmonia do seu lar, 
incutindo o ânimo, a fé, o amor, o perdão, às pessoas das suas relações ou das suas 
antipatias? 

– Não. Nada disso. 
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Toda aquela corrente imigratória vai pedir e comprar por qualquer preço, objetos e 
façanhas sobrenaturais, para que se faça na vida a sua inteira vontade. Pede-se a um 
feiticeiro: Amor e Ódio – Recompensas e Castigos – Desgraças e Torturas – Mortes e 
Vinganças – em represália aos “ouvidos de mercador” que Deus mostrou, nada disto 
concedendo àquela turba de idiotas e ignorantes!... 

Quando Jesus nos recitou a Oração Dominical, de sublime interpretação esotérica, 
antes de nos ensinar a pedir o pão cotidiano, representativo da colheita que só faz quem 
planta, quem semeia, quem lavra a terra, regando-a com o suor do seu rosto, nos faz no 
começo da prece, a advertência do equilíbrio e da harmonia do Universo, dizendo antes: 
santificado seja o vosso nome, e mais adiante: seja feita a vossa vontade, assim na terra 
como no céu... 

Se cada um de nós, com os seus atos, é quem determina, quem escolhe, a 
vontade que o Nosso Pai Celestial deve ter para tratar conosco, o nome de Deus não 
seria santificado em parte alguma, se fosse feita aqui na Terra, não a Sua, mas a nossa 
vontade. 

––– 

Não vos iludais, meus prezados amigos, com a justiça de Deus. Ela não existe 
porque Ele é a própria justiça mesma. O Senhor Deus dos Exércitos que determinava 
batalhas e conduzia os povos eleitos à vitória, que mandava degolar crianças e passar 
milhares de guerreiros a fio de espada, continua sendo o Mesmo, que nos nossos dias, 
desencadeia uma conflagração européia, faz irromper uma peste universal, e de uma 
hora para outra, inverte os continentes pondo um Himalaia onde outrora havia um oceano. 

Este Senhor dos Exércitos, era modelado à feição das necessidades imperiosas da 
época, onde predominava uma barbaria, cujas atrocidades exigiam imediato e exemplar 
castigo. Matava-se mil para salvar um milhão, da mesma sorte que hoje se abatem 
milhões para salvar a humanidade inteira. 

Os flagelos empregados como profilaxia, eram manejados pelo mental, (não pelo 
pulso), do Grandes Iniciados, cuja missão dirigente das Raças e das Religiões, 
paradoxalmente derruba para depois levantar, assim saneando e reconstruindo. 

Para não irmos mais longe, vejamos Çakiamuni invectivando os brahmanes que 
implantaram uma religião de separatividade e de ritos inexpressivos ou extravagantes, 
olvidando a essência principal de todas as religiões, que devem procurar levantar a 
espiritualidade de seus crentes pela educação mental. 

Depois, já como Gautama, o Budha, reconduzindo as massas populares da Índia, 
para o seio de uma doutrina pura, cheia de amor, de renúncia e de fraternidade. Mais 
severa que a religião brahmanica, os sacerdotes desta, desmoralizados e corridos, 
conhecedores profundos da moral humana, fazem ver ao povo que “Brahma” é mais 
complacente, mais tolerante, e... mais humano que “Parabrahm” e de novo arrastam uma 
avalanche de fanáticos e miseráveis à prática das ignomínias que fazem hoje o suplício 
das religiões e a inquietação dos touristes que penetram no ventre faminto das Índias, 
onde o Ganges (o rio sagrado!) representa imperfeitamente, as suas dejeções... 

Dessa forma perpetua-se ainda no budhismo do sul, um arremedo grotesco de uma 
sublime e heróica doutrina, hoje vazia e estéril, que custou ao sublime Iluminado que foi 
Gautama, a sua renúncia à permanência ao lado de Seu Pai. 

Meditemos no gesto de Jesus, expulsando os mercadores do Templo e 
comparando os seus sacerdotes a sepulcros caiados por fora, mas repletos de podridões 
por dentro. 

Depois, já como Cristo, espalhando pelas multidões humildes, palavras de 
fraternidade, exemplos de amor, descrevendo-lhes em apólogos cheios de vida e 
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movimento, a missão que nos cabe na vida, de amar a Deus acima de tudo e desejar o 
bem aos que nos fazem o mal... 

O que resta hoje de tão sublimes ensinamentos? Uma Igreja opulenta e 
deslumbrante, egoística e ambiciosa, cheia de preconceitos e excomunhões, reservados 
aos que não querem aceitar servil e docilmente, sem exame, sem a menor consulta às 
próprias consciências e sem mais explicações, os seus dogmas absurdos e inadequados 
à moral e à cultura da época. 

Uma Igreja que converte os sentimentos da fé e da dignidade em moeda, apaga 
completamente no coração dos seus fiéis, toda idéia de esforço, para se obter 
regeneração e virtudes... Uma Igreja, em suma, que nos oferece a salvação eterna antes 
que nós a peçamos e sem que para alcançá-la, tenhamos concorrido com uma parcela 
mínima que seja, de trabalho próprio a fim de tornar mais digno o galardão obtido... 

Do mesmo modo que a justiça de Deus é uma ilusão, a sua misericórdia é outra. 
Do contrário, onde estaria o merecimento dos esforçados? Onde o valor dos que lutam e 
estudam para reconhecerem a sua essência divina, pautando a sua conduta na 
existência, de acordo com semelhante descoberta? E quantas e quantas vezes esse 
estudo e esse esforço, não representam sacrifícios? 

––– 

Não esperamos pela famosa misericórdia do Nosso Pai Celestial se não estamos 
em condições de recebe-la. 

Não vos iludais, também, com a eternidade de salvação, pela simples aquisição do 
passaporte de missas encomendadas. Mandai dizer a missa se vos aprouver, mas ficai 
certos de que a verdadeira chave que abre as portas de uma bem-aventurança periódica 
merecida, consiste na prática consciente de boas obras, orientadas pelo reto pensamento 
e pela reta ação. 

Enquanto não acordarmos a nossa consciência, cuja letargia já começa a alarmar 
os pensadores e teósofos da atualidade, tenhamos a absoluta certeza de que só teremos 
de homens, a denominação e o feitio externo, cujas cabeças, como as dos polichinelos de 
pano, só existem sobre os ombros como complementos da fabricação. 

Pensemos com os nossos cérebros, pois para outra cousa não nos foram eles 
concedidos, praticando os atos que o nosso livre arbítrio for selecionando, como produtos 
de uma escolha própria e que tragam como a melhor recomendação, as características de 
uma distinta personalidade. 

Mostravam a um ilustre maometano, o cemitério de uma cidade. Não só o visitante, 
como os membros da comitiva, iam lendo os diversos e longos epitáfios dos homens mais 
notáveis, que se haviam distinguido em vida, pelas obras boas ou más praticadas, e que 
segundo as tradições do país, deviam constituir uma legenda nas suas respectivas 
sepulturas. 

De repente, estacaram todos ante um sarcófago inteiramente despido da mais 
singela inscrição. 

– “Que fez em vida este homem?”, perguntou curioso o devoto de Mahoma. 

– “Nada”, responderam admirados os da comitiva. 

– “Que desgraçado”, retrucou o chefe maometano, “...viver sem ter praticado, 
ao menos, um crime...” 

Este episódio, aparentemente amoral, chama a nossa atenção para o sentimento 
de irritação que nos causa a inércia dos indiferentes a si próprios. Um crime, ao menos, 
seria um impulso violento da vontade, que o arrependimento e o remorso, viriam pouco a 
pouco harmonizar, restabelecendo o equilíbrio. Com este fato, não estamos preconizando 
que os erros e as faltas devam ser o início do despertar das nossas consciências, mas 
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sim, que devemos viver procurando auscultar as suas manifestações, conduzidas pelo 
estudo e pela noção das nossas responsabilidades no mundo, para a realização de atos 
onde transpareça nítida, inteira e perfeita a nossa alma, isto é, o Eu Real de cada um de 
nós, que nos caracteriza como criaturas humanas e o único elemento da nossa 
constituição setenária, que depois de evoluído e após a destruição do Não Eu, vai até aos 
pés do Criador com pleno conhecimento de sua existência: a nossa Personalidade. 

 

VIAGEM AO NORTE DA ÍNDIA 
 

Dos Veneráveis Mestres Dirigentes da Missão de Dhâranâ, acaba o Professor  
Henrique José de Souza, seu Diretor-Chefe, de receber convite para visitar no próximo 
ano, as Confrarias Budhistas do Norte da Índia, próximo ao Himalaia. Essa visita talvez 
será feita com mais dois ou tres membros da Diretoria. 

 

O CAMARADA DAS VESTES BRANCAS 
 

A seguinte narração é feita por um soldado francês e confirmada por diversos 
outros, em pontos diferentes, na ocasião da Conflagração Européia e transcrita em 
diversos jornais. 

Estranhas histórias chegaram até nós nas trincheiras. Ao longo da linha de 300 
milhas que vai da Suiça até ao mar, certos rumores corriam, cuja origem e veracidade 
eram por nós ignoradas. Iam e vinham com rapidez e lembro-me do momento em que o 
meu companheiro Jorge Casay, relanceando sobre mim um olhar estranho, com os seu 
olhos azuis, me perguntou se eu já tinha visto o Amigo dos feridos, contando-me então, 
tudo quanto sabia sobre este assunto. 

“Disse-me que, depois de muitos e violentos combates, se tinha visto um homem 
vestido de branco, inclinando-se sobre os feridos. As balas cercavam-no; as granadas 
caíam em redor dele, mas nada podia tocar-lhe. Era um herói superior a todos os heróis 
ou alguma cousa ainda de maior. 

Este misterioso personagem a quem os franceses chamavam ‘o Camarada vestido 
de branco’, parecia estar ao mesmo tempo em todos os lugares: em Nancy, na Argona, 
em Soissons, em Ypres, em qualquer parte onde houvesse homens que dele falassem 
com voz apagada. Alguns, não obstante, sorriam dizendo que as trincheiras produziam 
seus efeitos nos nervos dos homens. Eu, que frequentemente era pouco cuidadoso nas 
minhas conversas, dizia que para acreditar precisava de ver e que precisava da ajuda de 
uma baioneta alemã que me fizesse cair por terra, ferido. 

No dia seguinte os acontecimentos precipitaram-se com viveza neste pedaço de 
setor de frente. Os nossos canhões de grosso calibre troaram desde o amanhecer até a 
noite, para começarem de novo pela manhã. Ao meio-dia recebemos ordem para tomar 
as trincheiras da nossa frente, as quais se encontravam a 220 metros das nossas, e mal 
havíamos partido, percebemos que os nossos canhões não tinham preparado bem o 
terreno para a ofensiva. Era preciso um coração de aço para seguir para diante, mas nem 
um só homem vacilou. Tínhamos avançado 160 metros quando vimos que íamos mal. O 
nosso capitão ordenou que nos puséssemos a coberto e então fui, nesse momento, ferido 
em ambas as pernas. 

Por misericórdia de Deus, caí dentro duma cova e suponho ter desfalecido porque, 
quando abri os olhos, encontrei-me só. A minha dor era horrível; não me atrevia, porém, a 
mover-me com receio de que os alemães me vissem, pois estava a 60 metros deles e não 
podia esperar que tivessem dó de mim. Senti uma profunda alegria quando começou a 
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anoitecer. Caiu a noite e bem depressa ouvi umas passadas descuidadas., firmes e 
compassadas, como se nem a escuridão e a morte pudessem alterar o sossego daqueles 
passos. Bem longe estava eu de supor sequer quem era que de mim se aproximava, que 
mesmo quando distingui a claridade do branco na escuridão, imaginei ser um camponês 
em camisa ou alguma mulher que tivesse enlouquecido. Mas, de repente, com um ligeiro 
estremecimento íntimo, que não sei se foi de alegria ou de terror, compreendi que se 
tratava do Camarada vestido de branco e naquele mesmo instante as espingardas alemãs 
começaram a fazer fogo. As balas nem ao de leve tocavam o alvo, e ele levantando os 
braços como em oração, deixou-os novamente cair, ficando como uma dessas cruzes que 
tão frequentemente se vêem nas bordas das estradas da França. 

Então falou; as suas palavras pareciam familiares; do que me lembro, porém, foi 
das primeiras que pronunciou: 

– “Sim, tu conheceste-me”. 

E das últimas: 

– “Agora, porém, estão ocultos aos teus olhos”. 

Então, inclinando-se para mim, levantou-me nos seus braços – a mim que sou o 
homem mais corpulento do meu regimento – e transportou-me como uma criança. 

De novo devia ter caído em síncope, pois dei por mim numa cova pequena, junto 
de um ribeiro, quando o Camarada de branco estava lavando as minhas feridas e 
vendando-as. Parecerá, talvez, dum néscio o que vou dizer, mas eu, que sofria uma dor 
enorme, senti-me mais feliz naquele momento do que o tinha sido em toda a minha vida. 
Não posso explicar, mas parecia-me que durante todo o tempo da minha vida tinha 
estado à sua espera, sem dar conta dele. Enquanto as suas mãos me tocavam e os seus 
olhos me olhavam compadecidos, parecia que eu me não ocupava já da doença, nem da 
saúde, da vida ou da morte. E enquanto ele me limpava rapidamente, qualquer vestígio 
de sangue e de lama, sentia como se toda a minha natureza fosse lavada, como se toda a 
sujidade e imundície do pecado fosse apagada, como se me transformasse de novo em 
criança. 

Suponho que fiquei adormecido, porque quando acordei, tal sentimento havia se 
dissipado. 

No entanto, eu era um homem e desejava saber o que poderia fazer em favor do 
meu amigo, para o ajudar e servir. Ele estava olhando para o ribeiro e tinha as mãos 
juntas, como se orasse, tendo então reparado que ele também estava ferido. Julguei ver 
como que uma ferida isolada na sua mão e à medida que orava, formou-se uma gota de 
sangue que caiu no chão. Soltei um grito, sem poder dar-lhe remédio, pois aquela ferida 
pareceu-me mais horrorosa que as que eu tinha visto nesta amargurada guerra. 

– “Estás também ferido”, disse timidamente. 

Talvez me ouvisse, talvez adivinhasse no meu semblante, pois contestou 
gentilmente: 

– “É uma ferida antiga, mas doeu-me há pouco”. 

Notei, então, com pesar que a mesma marca cruel lhe aparecia no pé. Causar-vos-
há admiração que eu não desse por isso; eu próprio me admiro, mas somente quando lhe 
vi o pé é que o conheci ‘O Cristo vivo’. Tinha ouvido dizê-lo ao capitão, mas só agora 
tinha compreendido que ele tinha vindo até mim, que dele me tinha distanciado durante a 
vida, na ardente febre da minha juventude. 

Ansiava falar-lhe, agradecer-lhe, mas faltavam-me as palavras. 

Então, Ele levantando-se, disse-me: 

– “Fica hoje aqui junto da água. Amanhã virei buscar-te. Tenho um trabalho para 
fazeres por mim.” 
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Num momento partiu e enquanto espero, escrevo isto para não perder a memória 
deste acontecimento. Sinto-me fraco e só, e a minha dor aumenta, mas tenho a sua 
promessa e sei que Ele amanhã há de vir buscar-me”. 

(Transcrito da revista escocesa “Vida e Obras”) 

 

FORMAÇÃO DOS DEVAS 
 

Não há nenhum estudante de ocultismo que ignore o que seja um “deva” e como 
se forma esta poderosa força invisível, produto dos nossos pensamentos. Todos 
conhecem também a influência benéfica ou perniciosa dessas “formas-pensamentos” que 
confirmam o axioma: “o homem é o que pensa”. 

O cérebro humano sendo uma das mais maravilhosas “pilhas elétricas” conhecidas, 
formará uma corrente elétrica tanto mais potente e valiosa, quanto maior for o número de 
elementos constitutivos da sua complexa bateria. 

A Sociedade “Dhâranâ” tem como um dos seus encargos principais, o preparo das 
pilhas e a sua ligação, para aproveitar a energia mental produzida sob a forma de um 
“deva” ultrapotente, a fim de aplicá-lo em atos concretos de Paz e Fraternidade para toda 
a humanidade e começando pelo país que lhe serve de pátria. 

Rogamos por isso a todos os nossos irmãos e consócios, bem como a todos que 
simpatizem com os fins que temos em vista, para filiarem as pessoas de suas relações e 
amizade ao nosso quadro social, aumentando desta forma as vibrações que desejamos 
irradiar pelo mundo inteiro, de Paz, de Luz e de Progresso. 

Basta que cada membro de “Dhâranâ”, inscreva na nossa Sociedade, um (1) sócio 
(no mínimo), mensalmente, para que a nossa missão se torne menos árdua e mais 
rápida. Qual será o brasileiro, ou melhor: que será o homem verdadeiramente digno deste 
nome, que não anseie pela Paz Mundial, atualmente ainda tisnada pelos efeitos das 
guerras e das discórdias sem ideal e sem alvo? 

Por que havemos de permanecer cegos e surdos ante os ensinamentos que o 
último flagelo da humanidade, deixou na consciência de todos os habitantes deste 
planeta, de que a guerra é “a negação da nossa própria humanidade e o atestado mais 
vivo da nossa ignorância”? 

Meus caros irmãos e queridos leitores, os milhões de pensamentos combatentes e 
de suas vítimas, torturados pela miséria, pela desonra e pelo desespero, criaram um 
“deva” de sangue e de horror, que precisamos destruir. 

É a nossa dignidade de seres viventes que exige esta destruição, construindo um 
outro que lhe seja igual em “força”, mas contrário em fins... 

Vinde robustecer a Corrente Mental do Bem, que sendo de todos, também é vosso. 

 

Paulo Romariz 

CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS 

Com esta epígrafe, fica esta seção da Revista “Dhâranâ”, destinada a receber 
contribuições e donativos, que nos ajudem a prover materialmente os encargos onerosos 
da Sociedade “Dhâranâ”. 

Os empreendimentos da natureza daqueles que nos foram confiados, exigem das 
pessoas que deles tomam conhecimento, dois grandes auxílios difíceis de serem 
prestados nos tempos que correm: simpatia sincera e apoio material. 
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A crença, porém, que temos em nossas convicções é a certeza que nos aviva de 
que os nossos irmãos em humanidade estão sujeitos às leis imutáveis da perfeição e do 
progresso, impostas pela Natureza a todos os seres da Criação, nos afirmam que aquelas 
leis tardam mas não faltam. 

A Sociedade “Dhâranâ” avançará sempre no caminho que lhe foi mostrado e conta 
que a sua marcha seja seguida de perto, pelos seus amigos e fiéis servidores, tendo o 
auxílio generoso de todos para os gastos com a realização de sua Obra. 

Enviaram-nos quantitativos em dinheiro, os Srs.: 

José Herculano Monteiro...10$000 

H. J. S................................  5$000 

A. F....................................20$000 

A todos agradecemos sinceramente, com as maiores vibrações de amizade e 
reconhecimento. 

 

A MENSAGEM DE “DHÂRANÂ” AO POVO BRASILEIRO 
 

O jornal “A Noite”, o brilhante órgão de nossa imprensa, que se publica em São 
Salvador, Capital do Estado da Bahia, está transcrevendo na íntegra, a Mensagem de 
“Dhâranâ” ao povo brasileiro. 

Congratulamo-nos com este gesto altruísta, independente, tolerante e respeitoso 
de nosso colega da capital baiana, prova inconteste da compreensão que tiveram da 
nossa missão em pról do progresso espiritual e, por isso mesmo, material, do povo 
brasileiro. Em nome dos nossos Mestres, agradecidos. 

 

PÉTALAS DE LOTO... 

 

“Quanto mais honesto se é, mais dificilmente se suspeita que os outros o não 
sejam.” 

 

“É doce a morte, quando podemos nos últimos instantes, consolar-nos pela 
recordação de uma bela vida.” Cícero 

 

“Sede humildes se desejares conquistar a Sabedoria e mais humildes ainda, se já a 
conquistastes”. A voz do silêncio 

 

“O antagonismo entre a ciência e a religião é devido, principalmente, ao fato de 
serem as doutrinas religiosas até há muito pouco tempo aliadas à doutrina de criações 
especiais.” João Fiske 

 

“A discordância da ciência não propriamente contra a religião, mas sim contra as 
supervivências idólatras de uma má filosofia, pela qual a religião que a apóia está mais ou 
menos oprimida. A verdadeira ciência prosseguirá no cumprimento das suas mais 
benéficas funções, como é a de aliviar a humanidade da pesada carga de uma errônea 
ciência que lhe é imposta em nome da religião.” Huxley 
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“Eu prefiro o testemunho de minha própria consciência a quantas apologias 
queiram fazer de mim”. 

 

“Todos, nesta vida, estamos sujeitos a deveres: guardar-lhes fidelidade, eis a 
honra; desprezá-los, eis a vergonha.” Cícero 

 

“O Mundo é o meu país e o Bem é a minha religião”. Thomas Paine 

 

SOCIEDADE “DHÂRANÂ” 
 

A Câmara Municipal de Niterói, com a sanção do Sr. Prefeito, Dr. Villa Nova 
Machado, acaba de conceder à Sociedade Dhâranâ, uma área de terreno, para serem 
construídos o seu templo e sede. 

A bondade dos dirigentes materiais desta cidade, serviu de complemento aos 
desejos de nossos Mestres. Eles, portanto, que os abençoem e recompensem pelo bem 
que acabam de praticar em prol da nossa causa, que aliás, é a causa comum – a 
Regeneração Social. 

 

UM COLABORADOR ESFORÇADO 
 

Carlos Pinheiro Valle, o nosso amado irmão Tesoureiro, tendo trabalhos a 
desempenhar, concernentes às suas responsabilidades particulares, deixa nesta data as 
funções que exercia na Sociedade “Dhâranâ”. 

Sincero e devotado amigo de todos nós e da Obra, onde os seus esforços, e 
porque não dizer, os seus sacrifícios, transparecem através do grande impulso material 
tomado pela Sociedade, o seu afastamento do cargo que tão proficuamente exerceu, 
deixa, de fato, uma brecha difícil de ser preenchida. 

Apesar de valiosa a sua cooperação e a despeito da falta que vamos sentir da sua 
íntima conveniência, reconhecemos a procedência dos motivos que determinam essa 
imperiosa interrupção. 

Acompanhados que sempre fomos, pela assistência generosa dos Nossos Únicos 
e Verdadeiros Dirigentes, esperamos que o nosso venerável ex-Tesoureiro resolva 
satisfatoriamente os seus interesses, para regressar à nossa intimidade, no mesmo 
estado de espírito com que ora se retira. 

A Diretoria da Sociedade “Dhâranâ”, além de perfilhar os sentimentos de amizade e 
de gratidão que todos os consócios manifestam pela dedicação do nosso irmão Carlos 
Pinheiro Valle, resolveu com o seu nome, inaugurar o Quadro de Honra dos seus Sócios 
Beneméritos, como reconhecimento muito espontâneo, embora singelo, dos grandes 
serviços que Carlos Pinheiro Valle prestou à Obra de “Dhâranâ”, desde quase a sua 
fundação. 

Que as vibrações de Paz, Luz e Progresso dos nossos Mestres, não o abandonem, 
favorecendo-lhe a realização de todos os seus desejos, a fim de que o mais breve 
possível, possa o nosso prezado companheiro retomar os trabalhos com que ilustrou a 
sua fecunda atividade. 
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EXPLICAÇÕES URGENTES E NECESSÁRIAS 
 

Há tempos a Sociedade “Dhâranâ” foi obrigada a fazer uma revisão geral do seu 
quadro social, substituindo todas as suas carteiras de identidade. Por esta revisão, 
ficaram nulas e de nenhum efeito, todas as carteiras primitivas e as concessões do título 
de Sócios Honorários, dispensadas a várias pessoas. 

Surgem agora certos cavalheiros, anunciando (não sabemos com que fito), que são 
representantes da Sociedade “Dhâranâ” e da sua Revista. 

Fazemos público por isto, que por enquanto os nossos únicos Representantes são 
as pessoas cujos nomes estão exarados na seção de “Expediente” da Revista “Dhâranâ” 
e que além destas, não possuímos outras. 

A impertinência daqueles que se fizeram passar pelo que não são, nos imporá o 
duro dever de publicar os seus nomes, pois sendo inconfessáveis os motivos de 
semelhante alegação, trazem-nos o direito de suspeitar de todos eles. 

Somos zeladores e responsáveis por uma Obra que não inventamos, nem 
escolheríamos para divertimento, tais os sacrifícios penosíssimos a que ela nos obriga, 
mas se fomos os encarregados de mantê-la tão sagrada como a recebemos, este 
compromisso será cumprido, custe o que custar. 

 

NO PÓRTICO DE SALOMÃO 

 

Pregava à multidão, tendo no olhar sereno 

Fulgurações de amor, o doce Nazareno. 

 

A turba se premia, ansiosa, murmurante, 

Para ouvir de Jesus a frase fascinante. 

 

Que vibrava sutil, irônica, lançada 

Em face ao Sinédrio, qual uma vergastada. 

 

Na plebe há um murmúrio estranho de repente, 

E em roupagens de seda e ouro, refulgente, 

 

Apareceu soberba uma visão pagã: 

A loira Magdalena, a bela cortesã, 

 

Parou diante do Cristo a esbelta galiléia, 

Atenta ao verbo santo de uma santa idéia. 

 

Ela ouvira contar cousas maravilhosas! 

Ele matava a sede de almas sequiosas... 

 

Ele, a vista levava aos cegos de nascença, 
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E os mortos levantava à luz da nova crença. 

 

Fitou-O e estremeceu. Aquele olhar bondoso 

Fê-la entrever um mundo novo, luminoso! 

 

Um mundo onde a pureza, a cordura, a paciência, 

Davam mãos à justiça, à piedade, à clemência. 

 

Jesus falou de amor, de paz, de redenção, 

De lutas, desvarios, egoísmos e perdão. 

 

Falou dos pobrezinhos, dos desamparados, 

Dos que vivem sem pão, do nus, dos desolados. 

 

E em Maria fitando o calmo olhar profundo, 

Falou de um luxo torpe e vil que há pelo mundo... 

 

A cortesã tremeu ao golpe desse olhar 

De uma funda censura e de um fulgor sem par! 

 

E após, num gesto nobre, a linda pecadora 

O diadema baniu da cabeleira louca. 

 

Tirou-o, e arremessando-o à turba surpreendida, 

– “Jesus teve razão!”, bradou-lhe comovida. 

 

– “É tudo para os pobres!”, e cruzando os ares 

Passavam braceletes, broches e colares... 

 

Apenas por adorno, de ouro em mil novelos, 

Ficou-lhe sobre a espádua o manto dos cabelos. 

 

Depois, singela, humilde, a túnica de neve 

Do meigo Nazareno, uniu a boca breve. 

 

E esse beijo de afeto e súplica, e pureza, 

Vibrou cheio de unção por toda a Natureza! 

 

Desde então, vem cortando os séculos, serena, 

A história do sublime amor de Magdalena. 

Graciélla Aédon 
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 O DIA 10 DE AGOSTO 
 

A Sociedade Dhâranâ vai solenizar no dia 10 de Agosto p. vindouro, o segundo 
aniversário da sua fundação, por meio de uma sessão pública, às 20 horas, na sua sede 
social provisória, à rua General Andrade Neves, nº  305 – Niterói. 

Futuras conferências na Sociedade Dhâranâ e que serão previamente anunciadas 
pela imprensa: 

Continuação da série de Conferências, intitulada: “O Despertar da Consciência”, 
pelo Com. Cícero dos Santos. 

Primeira da série de conferências, intitulada: “A Missão de Dhâranâ”, pelo Prof. 
Henrique J. Souza, Diretor-Chefe de Dhâranâ, obedecendo ao seguinte sumário: 

Primeira conferência: A minha apresentação; SHAMBALLAH, o país sagrado dos 
deuses; A Mongólia e o autor de Bètes, Hommes et Dieux; Bolschevismo e Budhismo; 
Cabeça e pés da Índia; Budhismo do Norte, Conhecimento ou Sabedoria Divina, escrito 
com um ‘D’ e Buddhismo do Sul, sistema moral e religioso, pregado pelo Senhor 
Gautama, escrito com dois ‘D’, que melhor deveria ser chamado de BUDHAISMO; A 
Centelha Cristo ou Buddha, uma só e mesma cousa; A Teosofia pregada por Blavatsky 
outra cousa não é, senão o Budhismo do Norte da Índia e do Oeste do Tibete; O Mestre 
K. H. e a intervenção do MAHA-CHOAN na balbúrdia da Sociedade Teosófica no começo 
da sua fundação; Todos os Instrutores pregaram e pregarão a mesma Verdade, de 
acordo com a evolução das raças e sub-raças. 

Segunda conferência: A lenda herética ou malévola de que Blavatsky encarnou-se 
no corpo de um marinheiro; Algumas das suas vidas passadas e onde ela se encontra 
atualmente; A Missão dos 7 RAIOS DE LUZ ou a Segunda Linha Teosófica (BUDHISTA), 
para que o Grande Edifício de 50 anos não venha a ruir; A KALI YUGA ou idade negra; O 
ano de 1897 e o erro da Sociedade Teosófica de Adyar; Os senhores da sombra que 
procuram interceptar a Missão do Nirmanakaya atual; A mosca na teia e as contradições 
de uma Mensagem; Salvemo-la; C. Jinarajadasa, o budhista, será o futuro presidente da 
Sociedade Teosófica; Desejo atual de H. P. Blavatsky. 

Terceira parte: REENCARNAÇÃO E KARMA e a inutilidade das religiões que não 
pregarem as sublimes LEIS que regem o DESTINO dos homens e de todas as Cousas; 
TOLERÂNCIA e RESPEITO para com a VERDADE, seja ela pregada de que modo for, 
mas nunca para com a MENTIRA; O porque da minha viagem às Índias (NORTE) no 
próximo ano, em obediência ao chamado dos Mestres que dirigem  a Missão dos 7 
RAIOS de LUZ; Dhâranâ, Sociedade mental-espiritualista, Dhâranâ, futura confraria 
budhista no Brasil; Como Dhâranâ foi recebida no nosso meio espiritualista e a maldade 
dos que pregam a Fraternidade Universal; A confusão do Espiritualismo no Brasil ou o 
ano da guerra religiosa, por mim profetizado; A Mensagem de H. P. B.; Aos que quiserem 
crer; O GRANDE IDEAL DO TESCHU-LAMA vingará desta vez; O Futuro próximo do 
Mundo; Questão de vida ou morte a favor da Verdadeira Obra do Nirmanakaya atual; 
Conclusão. 

 

PALAVRAS DO MESTRE T 6... 

 

Do pedestal em que Dhâranâ se acha erguida, não há forças que a possa 
desapear. As intrigas, as mentiras, as falsidades e tudo mais quanto por aí se trama, com 

                                            
6 Um dos nossos Mestres, que se assina por T. R. será o futuro Diretor-Chefe de Dhâranâ, quando o atual tiver desencarnado, e caso 
já tenha completado o tempo para a sua vinda. Outros virão em Ramas diferentes esparsas em outros países do mundo, 
acompanhando as pegadas do Instrutor. 
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uma hipócrita bondade, são meras presunções de humanas criaturas, que se arrogam o 
direito de julgar os atos e as vidas de suas irmãs e até mesmo aquilo que desconhecem, 
sem se mirarem no espelho baço de suas próprias consciências. 

Por isso mesmo, Dhâranâ deve ser mais exigente na escolha dos seus associados, 
preferindo a qualidade e não a quantidade. Ela tanto é uma Obra Divina com 7, como com 
7 mil. 

Para complemento do programa que vos foi traçado, bastam as conferências 
públicas e a Revista, pois com essas duas ferramentas, preparareis o campo, semeareis 
a boa e nova semente, embora alguma se perca, devorada pelas aves daninhas. Poucas 
germinarão, mas, futuramente, a colheita será grandiosa e, então, não mais haverá fome, 
nem incertezas. 

A vossa própria defesa reside na certeza do mandato que vos foi confiado, 
auxiliando uma Obra que não sendo vossa, é, no entanto, de todos os homens. 

Portanto, é contra nós, é contra a Obra Divina, quer creiam ou não, que eles se 
revoltam. E desse modo, é conosco que eles terão de entender-se, como representantes 
que somos da consciência tranquila dos que praticam o BEM e até mesmo, do remorso 
pertinaz e mortal dos que praticam o MAL. 

 

A MINHA BENÇÃO PARA TODOS VÓS 

T. R. 

 

AVISO 
 

Doravante as reuniões em Dhâranâ, obedecerão ao seguinte método: 

SESSÕES EXOTÉRICAS (Domingos às 15 horas; Quintas às 20 horas) 

Todas as sessões durarão duas horas. 

Primeira parte: (Esotérica e somente do domínio dos Ir. Budhistas) – Efetuada 
dentro do Santuário. 

Segunda parte: CIÊNCIA OFICIAL (Meia hora) 

Terceira parte: TEOSOFIA, BUDHISMO ou Sabedoria Divina (Uma hora) 

SESSÕES ESOTÉRICAS: Dia 27 de cada mês e outras que nos forem indicadas. 
Só podem assisti-las os Irmãos Maiores ou Budhistas. 

 

NOTA IMPORTANTE: Para evitar dúvidas futuras e mal entendidos por pessoas 
ignorantes da nossa Missão e que no entanto se arrogam o direito de nos querer julgar, 
fazemos ciente aos interessados que, dentro da sede de Dhâranâ não se pratica 
Espiritismo 7. 

Forçada como toda Obra nova para profanos, Dhâranâ, no começo da sua 
existência, realizou durante algum tempo, sessões práticas, inclusive algumas dedicadas 
à Imprensa de nossa terra e pessoas de destaque no nosso mundo intelectual, com o fito 
único de demonstrar a autenticidade da Missão que lhe fora confiada. A fundadora da 
Theosophical Society, Mme. H. P. Blavatsky, nosso prezadíssimo Mestre teve que usar do 
mesmo recurso e hoje essa conceituada Sociedade, possuindo milhares de adeptos pelo 

                                            
7 Os nossos Mestres ou Dirigentes, habitando este planeta, embora dentro de Confrarias Budhistas do Norte da Índia e do Tibete, 
onde raríssimas pessoas no mundo, têm o direito de lá penetrar, ipso facto para comunicar-se conosco, não poderia ser pelas práticas 
do Espiritismo. 
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mundo, no entanto, nenhum deles vai tomar contas da Presidente atual, do que se pratica 
lá dentro, nem exigir “milagres”. 

Lendo esta Revista, assistindo as sessões públicas de Dhâranâ, qualquer pessoa 
de inteligência vulgar, depreenderá imediatamente, dos fins a que a mesma se destina, 
isto é: divulgar a Ciência Eterna e sagrada, educar a mente dos seus associados de 
acordo com o BUDHISMO DO NORTE 8; dar combate ao analfabetismo, aos vícios e 
maus costumes que concorrem para a decadência moral de nossa raça; criar, quando 
isso for possível, hospitais, escolas e asilos para doentes, crianças abandonadas e 
velhos. 

 

AOS INTERESSADOS NA MISSÃO DE DHÂRANÂ 
 

Todo e qualquer pretendente a Membro de Dhâranâ, dará entrada como Irmão 
Menor e irá pertencer à parte Exotérica (Sociedade Mental-Espiritualista), fazendo um 
juramento solene perante os demais irmãos e subscrevendo-o ao mesmo tempo. De 
acordo com o seu progresso mental e compreensão da Obra, comportamento e demais 
requisitos indispensáveis, dará então, entrada na parte Esotérica (Rama Budhista no 
Brasil). 

 

A Diretoria 

 

 

                                            
8 BUDHISMO, escrito com um ‘D’, quer dizer: Conhecimento, Sabedoria, Iluminação, etc, mesmo significado de Teosofia. Blavatsky 
explica muito bem o assunto no primeiro volume da Doutrina Secreta. O grande Mestre K. H. declarou-se franca e positivamente 
BUDHISTA, como se pode verificar nas suas cartas precipitadas (ler a belíssima obra do budhista C. Jinarajadasa, Vice-Presidente da 
Theosophical Society: Les Premiers Enseignemente des Maitres). 
BUDDHISMO, escrito com dois ‘D’, quer melhor deveria ser chamado de BUDDHAISMO, é o sistema moral e religioso, pregado pelo 
Senhor Gautama, o buddha. 


