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AOS NOSSOS LEITORES 
 

Nas arremetidas furiosas de obstáculos – cada vez mais difíceis de serem 
transpostos, aliás, fato comum aos empreendimentos concernentes às obras de 
espiritualidade – esta revista abandonou por longo tempo a arena da luta em prol de um 
Ideal, que representa a página mais brilhante de quantas possui a História das humanas 
civilizações. 

Assim é que, nesta data, ela volta a cumprir o seu dever – como órgão oficial 
que é da “Sociedade Teosófica Brasileira”, na expectativa de que, desta vez, tais 
obstáculos hajam desaparecido, como nuvens que foram, ameaçadoras de mau tempo, 
deixando transparecer em toda a sua majestática grandeza, o cerúleo manto de um 
Firmamento promissor de melhores dias. 

A todos os membros da S. T. B. e digníssimos leitores de “Dhâranâ” as nossas 
escusas. 

A Redação 
 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS 
 

A S. T. B. conhecedora da situação dolorosa por que ora vem atravessando o 
mundo – especialmente no que diz respeito ao Brasil – para o qual é a sua missão – 
resolveu iniciar  
uma série de conferências públicas, como o meio mais eficaz de levar ao conhecimento 
do povo os motivos dos seus sofrimentos e como remediá-los. 

Quer na “Loja Morya” – que funciona na Capital da República – quer na “Loja 
Kut-Humi” – em Niterói – essa série de conferências já se acha bastante adiantada. 

Futuramente, esta revista publicará na íntegra todas essas conferências. Hoje, 
porém, o faz com o estudo do Presidente da S. T. B., o qual foi dividido em três 
conferências seguidas, realizadas nas datas de 31 de Maio, 7 e 14 de Junho p. passado, 
cujos termos são os seguintes: 

Amados irmãos: 
Se se contam às centenas os que conhecem a Obra maravilhosa em que a S. T. 

B. se acha empenhada, outrotanto, não acontece com milhares outros despreocupados 
com assuntos de tal natureza – embora que uma grande parte não esteja incluída nesse 
rol, pelo fato de lhe não terem chegado às mãos, não só os números anteriores da revista 
“Dhâranâ” – órgão oficial da mesma Sociedade – como também, os inúmeros artigos que 
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temos lançado pelas colunas da imprensa indígena – verdadeiro grito de Alerta dirigido à 
alma grandiosa de nossa Pátria! 

Assim é que procuramos sintetizar no presente estudo quanto temos dito 
anteriormente, acrescido, porém, de assuntos outros relativos ao estado atual por que 
está passando o mundo – principalmente os que de perto nos dizem respeito. 

Escrito em linguagem simples e despretensiosa – visando apenas a nítida 
compreensão por parte das várias modalidades intelectuais que o honrarem com alguns 
instantes de atenção – possui ele TRES PARTES, cujos títulos são os seguintes: 

1a – Que representa a S. T. B. no Neo-Espiritualismo? 
2a – Que é Teosofia? 
3a – ONTEM E HOJE ou PODER TEMPORAL E PODER ESPIRITUAL 

(precedido de ligeiros traços biográficos do faraó Kunaton, ou aquele que, 1370 anos 
antes de J. C. já procurava romper as relações entre o Estado e a casta sacerdotal, que 
gera a religião de Estado...) 

No entanto, a exiguidade do tempo de que dispomos para falar, não nos 
permitiria a leitura completa de tal estudo, além de ser um absurdo atrair-vos para um 
ambiente como este, onde se procura amenizar – tanto quanto possível – a insipidez da 
palavra de uma figura apagada – como é aquela a quem honrais com a vossa valiosa 
atenção – para obrigar-vos a sacrifício muitíssimo maior. 

Por isso mesmo, de acordo com as partes de que o mesmo se compõe, dividi-lo-
emos em três conferências distintas. 

A mais, era necessário preparar o espírito de nossos ilustres ouvintes para a 
linguagem que fomos forçados a adotar na Terceira parte – contrária ao nosso feitio, mas 
perfeitamente justificável, não só por estar de acordo com a parte de nosso Programa, 
que exige um combate intenso e decisivo contra tudo quanto possa ocasionar o 
retardamento evolutivo da Humanidade – a começar por nós brasileiros, como também, 
por não poder ser outra a linguagem, em uma situação insustentável, como é a que ora 
estamos atravessando. 

O Sr. Ministro da Justiça, falando há poucos dias aos jornais, que convocou para 
o seu gabinete, declarou, conforme foi publicado: “O governo não tem nenhum interesse 
em restringir a liberdade dos jornais. Se nós fizemos a Revolução para derrubar os 
homens que violavam as leis – e nenhuma outra lei tem mais força que a liberdade de 
pensamento – como imaginar, sequer, que fosse possível tirar aos jornalistas o direito de 
exercer sobre os nossos atos, o direito de criticar! Dizer crítica não importa em dizer 
licença. Sempre que se procurar diminuir ou achincalhar o governo – nós tomaremos 
providências, cassando àqueles que se excedam a si próprios a faculdade de pensar com 
maldade e escrever com propósito condenável”. 

Em nenhum lugar deste artigo – inclusive a Terceira parte – se encontra o menor 
desrespeito ao Governo – pelo contrário, incita-se o povo a auxiliá-lo à altura de suas 
forças, para que o mesmo possa levar avante os elevados ideais de que se acha 
inspirado, como ainda se chega a afiançar que a vitória da Revolução era um fato previsto 
nesse momento grandioso em que tudo se transforma para uma Era nova de paz, 
sabedoria e justiça na face da terra. 

E com isso, mais uma vez se prova que “os fins justificam os meios” e até... que 
a “intenção é tudo”. 

Não são poucos os que confundem – de boa ou má fé – tolerância com 
indiferentismo, com passividade e, sobretudo, com atitudes acomodatícias. 

Seria uma traição aos próprios ideais que nos inspiram, se imitássemos esse 
proceder que somos os primeiros a condenar. 

Sabemos, no entanto, das grandes tempestades que se vão desencadear sobre 
nós; porém, sabemos também que “A’ vaincre sans péril, on triomphe sans gloire” 
(Quando se vence sem perigo, triunfa-se sem glória). E a nossa maior glória não é outra 
senão a de bem servir à Humana Causa! 
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E com maior propriedade, aquele outro adágio, que encerra um mundo de 
filosofia: “Eleva-se o homem na vida e se choca com a família. Se se eleva um pouco 
mais, choca-se com o povo. Se mais ainda, com a nação e, finalmente, com o mundo 
inteiro”. 

Muito pior, em se tratando de uma Obra, cujas diretrizes estejam afastadas da 
órbita traçada pela atual humanidade, pois embora a evolução por esta alcançada à custa 
de dores e sacrifícios sem conta, no entanto, está mui longe de ser aquela que a Lei 
Universal lhe exige, como complemento de sua missão neste Globo. 

E como poderia a Humanidade avançar ou sair dessa órbita, se em cada Ciclo 
de que está repartida a Vida Universal, não lhe aparecessem Seres Superiores – 
verdadeiros “super-homens” que se distanciaram dos demais e, por isso mesmo, 
portadores da Verdade, na sua pureza cristalina, possuam o privilégio de lhe apontarem o 
verdadeiro Caminho a seguir? E mais ainda, de transmitir a outros sóis de menor 
grandeza, para que estes – por sua vez – possam transmiti-la aos que se fizeram 
retardatários do mesmo Caminho? 

Tal como na nossa infância, necessitamos de que outros nos auxiliem a ensaiar 
os primeiros passos, para depois podermos marchar sós nessa Vereda – misto de dores e 
alegrias, que é a vida humana – assim, todo homem necessita de quem ao menos lhe 
aponte o caminho a ser percorrido. 

Outra cousa não representa a mística “Escada de Jacob”, onde algumas almas 
sobem para contemplar a Luz face a face e novamente descem para compartilhar com as 
demais da Iluminação que no alto foram receber!... 

Mas... a dificuldade está justamente no reconhecimento de tais Seres Superiores 
e até mesmo dos “eleitos ou escolhidos” – herdeiros presuntivos de tão valioso 
patrimônio, que há de, forçosamente, passar de mão em mão, entre os que dele se 
fizerem dignos, até que a Humanidade inteira haja feito a escalada do céu, ou melhor, 
contemplado a Luz face a face! 

E essa dificuldade encontra-la-eis, por exemplo, na Eneida de Virgilio (VI, 129), 
quando a sibila de Cumes diz a Enéas: “Hoc opus, hic labor est”, isto é, “aí é que está a 
dificuldade”, referindo-se não só àquela de ser reconhecido na terra um desses Gênios 
inspiradores da Humanidade, como também, a de qualquer deles poder sair do “inferno”, 
que outro não é senão aquele que a própria etimologia da palavra nos esclarece: “in-fera” 
ou lugar inferior, isto é, este baixo mundo de ilusões em que vivemos, porquanto, aqueles 
que se dão em holocausto pela Humana Causa, jamais poderão sair da atmosfera inferior 
ou terrena, enquanto um só homem aí continue escravizado por falta dos conhecimentos 
indispensáveis à sua própria libertação. 

E... como se tivesse provado a quase impossibilidade do reconhecimento desses 
privilegiados Seres – grandes ou pequenos – ninguém poderá levar a mal que qualquer 
outro homem, inspirado apenas pelo fraternal desejo de bem servir aos seus irmãos em 
Humanidade, se aproprie indebitamente de um título alheio, arvorando-se em pálido raio 
daqueles Sóis resplandecentes – os quais, por sua vez, o são do Verdadeiro e Único Sol 
que ilumina todos os Universos siderais... 

É que, por mais pálidos que sejam os raios que nos cheguem através das 
anfractuosidades de um abismo onde estejamos imersos, são sempre recebidos como 
áureos Raios do Sol da Esperança de uma era nova de paz e de felicidade na vida. 

Em um dos textos sagrados do Manu, encontram-se as seguintes palavras: “Do 
mesmo modo que o último soldado de um exército pode, algumas vezes, com uma flecha 
inflamada destruir a mais sólida fortaleza do inimigo, assim, o homem mais fraco, quando 
se faz campeão corajoso da verdade, pode derribar as mais sólidas muralhas da 
superstição e do erro”. 

Não cessamos de afirmar que ninguém possui o privilégio de ensinar cousa 
alguma a outrem, mas tão somente, concorrer para o despertar da sua Consciência, 
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porque não há um só homem que não seja um deus embrionário e, por isso mesmo, 
possuidor de todas as verdades dentro de si mesmo. 

Ésquilo – o grande criador da tragédia grega – simboliza de modo incomparável, 
tudo quanto vimos de dizer, na personalidade do Prometeu acorrentado à espera do 
Epimeteu libertador. 

Do mesmo modo, esses maravilhosos contos que embalaram a nossa infância – 
como por exemplo, o da “Bela adormecida no Bosque”, que outra não é senão a Verdade 
adormecida no seio de cada homem, à espera que ele se metamorfoseie no “príncipe 
encantador” e, por seus próprios esforços, se resolva a despertá-la desse sono fatal em 
que vivia. O bosque ou floresta negra simboliza as trevas onde se debate a Humanidade 
inteira, justamente por falta dessa Luz maravilhosa – Centelha divina que arde em todas 
as cousas, mas que, desgraçadamente, só é buscada por um número de elite, para não 
dizer, de homens que compreenderam a sua necessidade, como realização natural da 
grande Lei que rege a evolução dos seres!... 

Outrora, nas Escolas iniciáticas do Egito – após o discípulo ter passado longo 
tempo a meditar sobre os grandes problemas da vida – inclusive o “quem és, de onde 
vens e para onde vais” – aparecia-lhe o Hierofante sagrado, que lhe fazia entrega de uma 
lanterna acesa e apontava-lhe – sem outro gesto ou palavra – a entrada obscura dos 
subterrâneos do Templo – verdadeiro labirinto, onde o neófito tinha que passar pelas 
várias provas exigidas. 

Abrimos aqui um parênteses, para dizer que a Maçonaria é a única instituição 
secreta conservadora dessas reminiscências de um passado longínquo da Humanidade 
e, como tal, não é para admirar que essas provas hajam perdido – de certo modo, o 
verdadeiro sentido, além de que não eram realizadas em corpo físico, mas sim em Astral. 

Assim é que, o Hierofante – como despertador da consciência do neófito, 
apenas lhe indicava o caminho a ser percorrido. As provas, representavam os inúmeros 
obstáculos a serem vencidos na vida, pois que para isso, mister se faz que o homem 
possua uma fé inquebrantável em si mesmo – principalmente quando inspirado por ideais 
elevados; esteja ainda de posse de sabedoria bastante para resolver os mais complicados 
problemas que se lhe apresentem na Vereda da vida; uma coragem indomável para 
resistir a todos os embates, mas... em silêncio conserve todos os benefícios que haja 
prestado aos seus irmãos em Humanidade. 

Esta era uma das muitas interpretações do próprio simbolismo da Esfinge ou o 
SABER, OUSAR, QUERER e CALAR! 

Na Índia, é axioma conhecido: “Quando o discípulo está preparado, o Mestre 
aparece”. O sentido não é o que geralmente se pensa, mas tão somente, o do próprio 
discípulo se transformar em Mestre. 

E é por esta razão que, o final daquelas provas egípcias, por nós citadas, era a 
volta do discípulo vitorioso à presença do Hierofante, que lhe havia entregue a lanterna 
acesa, o que importa dizer, que o Mestre ou a Consciência figurada até então no 
hierofante e, se quiserem, na própria luz da lanterna, que serviu para guiar os passos do 
neófito através dos vários labirintos, havia sido despertada naquele que doravante estava 
apto a prosseguir sozinho através da espinhosa Vereda da Iniciação do gênero Humano 
em busca da Meta desejada. 

E com isso, sem nenhum outro valor que não o da vossa própria aquiescência 
em virdes aqui ouvir tão toscas palavras, eu começo a vos fazer entrega de uma lanterna 
de débeis chamas, mas que, de coração vos desejo, possam elas elevar-se à altura da 
hierarquia a que pertenceis – pois deuses fomos todos, mas nos temos esquecido – a fim 
de que possais voltar um dia ao ponto de onde partimos, pouco importa o Nome que lhe 
queiram dar as várias escolas filosóficas, seja de Ishvara, de Sol Espiritual, Deus, Força 
primária e outros tantos, desde que tal realização interprete o verdadeiro sentido da 
“Parábola do Filho Pródigo”, que volta à Casa Paterna – tão mal compreendida por 
aqueles que só enxergam através da letra morta. 
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De fato, o homem é um deus embrionário, porque nele vivem em estado latente 
todas as potências divinas. 

Despertá-las, digo eu agora, imitando a Sibilia de Cumes: EIS A DIFICULDADE. 
Porém, como quem diz dificuldade não diz impossibilidade, basta que abandoneis – uma 
vez por todas – essa falsa lei tão preferida pela mor parte dos homens, ou seja, a “do 
menor esforço” pela “do maior esforço”, por ser a única que conduz o homem à posse 
completa de sua Consciência ou Eu Verdadeiro. 

Sol lucet omnibus! O sol brilha para todos! Mas em se tratando do Espiritual, 
diremos nós, “brilha em todos e para todos”... 

E por isso mesmo, acrescentamos: “Surge et ambula”, isto é, “Ergue-te e 
caminha”... ó Humanidade paralisada por tua própria culpa! 
 
 

À GUISA DE CREDENCIAIS 
ou 

Que papel representa a S. T. B. no Neo-Espiritualismo? 
 
I 
 

A “Sociedade Teosófica Brasileira” fundada na cidade de Niterói aos 10 dias do 
mês de Agosto de 1924 com o nome “Dhâranâ”, e passando a usar o atual em 8 de Maio 
de 1928 – nada mais é do que uma “Escola de Iniciação esotérica”, cujos ensinamentos 
são os mesmos da gnóstica ou Neo-Platônica alexandrina de Ammonio Sacas – eco fiel 
das antiquíssimas doutrinas do Oriente – trazidas no século passado para o mundo 
ocidental pelo incompreendido Ego que teve o nome de Helena Petrovna Blavatsky. 

Trata-se de um núcleo independente, formado por “livres pensadores” ou 
Teósofos – na extensão da palavra – e como tal, nada tendo de comum com outras 
sociedades congêneres senão a fraterna solidariedade que a todos deve unir. 

Se caráter é o de livre investigação e de crítica a favor de tudo quanto possa 
concorrer para a mais franca evolução humana. 

Embora visando acima de tudo, esse Ideal gigantesco tido até hoje como uma 
utopia – a Fraternidade Humana – a S. T. B. foi fundada especialmente para preparar o 
terreno onde fará o seu aparecimento a anunciada raça cósmica, a que alguns dão o 
nome de Ibero-Americana, os Teósofos, de “Sétima sub-raça”, finalizadora do Ciclo Ário, 
mas que, com propriedade, poder-se-ia chamar de “A Raça sintética”, isto é, da 
inteligência e da bondade – tais as características predominantes de seu tipo. 

E é por esse motivo que a S. T. B. visa em primeiro plano a infância brasileira, 
por nela estar contida a esperança dessa futura geração eminentemente culta e de 
aspirações para o mais além das atuais concepções humanas. 

Porém, como para construir seja necessário destruir – para não dizer 
transformar – faz parte do vasto Programa que a mesma já começou a por em execução, 
o combate intensivo ao analfabetismo, aos vícios e maus costumes sociais, como a tudo 
quanto possa concorrer para o retardamento na evolução de nossa Raça. 

A S. T. B. não permite em seu seio a prática de qualquer seita religiosa, nem 
rituais ou demonstrações outras de psiquismos doentios, que automatizam a vontade 
alheia, e por isso mesmo, considerados como obra perniciosa ou de “Magia Negra”, 
aceitando, no entanto, para o seu Quadro de membros ou discípulos, qualquer homem – 
sem distinção de raça, casta, crença ou cor – desde que seja digno e capaz de assumir 
as elevadas responsabilidades que pesam sobre a mesma Sociedade. 

Para maior difusão de sua Obra, a S. T. B. fundará Lojas ou Ramas nos diversos 
Estados da União, possuindo desde já as seguintes: “Loja Morya”, na Capital da 
República, funcionando no prédio nº  73 (sobrado), à Praça Tiradentes; a “Loja Kut-Humi”, 
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em Niterói – provisoriamente em uma das dependências da Sede Central, à Rua Gavião 
Peixoto, nº  284 e finalmente, uma em formação em Belém (Pará), que terá o nome de 
“Loja Hilarião”. 

A Sede Central em Niterói, é considerada como a parte Interna ou Esotérica da 
Obra. Esta parte se compõe de determinado número de membros, os quais só serão 
substituídos por morte, e cuja escolha recairá entre os irmãos que mais se distinguirem 
nas Lojas. 

A S. T. B. mantém um órgão oficial, denominado “Dhâranâ” para difusão dos 
ideais em que se acha empenhada. 

O Programa de ensino na S. T. B. está organizado nas Sete Linhas seguintes: 
1a – Línguas sábias, RELIGIÕES COMPARADAS, Ética, Simbologia Arcaica. 

Instrutores: Prof. Henrique José de Souza e Eng. Agr. Antonio C. Ferreira. 
2a – Matemáticas e Astronomia. Instrutor: Capm. de mar e guerra Tancredo de 

Alcantara Gomes. 
3a – Ciências naturais. Instrutor: Eng. civil Eduardo Cicero de Faria. 
4a – Ciências fisico-alquímicas e agrícolas. Instrutores: Prof. Henrique José de 

Souza e Eng. Agr. Antonio C. Ferreira. 
5a – Antropologia, História, Direito e Ciências sociais. Instrutores: os mesmos 

da Linha anterior. 
6a – Belas artes, Estética. Instrutores: Diversos sob o controle do Presidente 

da S. T. B. 1 
7a – Ciências aplicadas à vida. Instrutores: Diversos sob o controle do 

Presidente da S. T. B. 
–––––– 

 Já há mais de meio século atrás dizia um daqueles Seres superiores por nós 
referidos – a quem denominaremos de Kut-Humi – por meio de uma de suas cartas 
dirigidas a Mr. Sinnet, quando do início da fundação da S. T. pela Sra. H. P. Blavatsky e o 
Cel. H. S. Olcott: “A parte intelectual da Humanidade parece estar agrupando-se em duas 
classes: uma que se prepara, inconscientemente para largos períodos de aniquilamento 
temporal ou estado de inconsciência, devido à deliberada rendição do intelecto a seu 
aprisionamento nos estreitos sulcos da superstição e do fanatismo – processo que não 
pode deixar de produzir uma completa deformação do princípio intelectual; outra, dando 
gosto irrestritamente às suas inclinações animais, com a deliberada intenção de 
submeter-se à morte pura e simples, em caso de fracasso, a séculos de degradação, 
depois da dissolução física. Estas “classes intelectuais”, influindo sobre as massas 
ignorantes, às quais atraem, e que alçam seus olhos para as primeiras, como exemplos 
nobres e adequados a seguir, degradam e arruinam moralmente aqueles a quem deviam 
proteger e guiar. Entre a superstição degradante e o mais degradante ainda materialismo 
brutal, a alva pomba da Verdade, apenas possui o sítio onde descansar seus pés 
fatigados e mal acolhidos”. 

Continua ele: “Em vista do crescente triunfo e ao mesmo tempo do mau 
emprego do livre pensamento e da liberdade (o reino universal de Satan, como o 
chamaria Eliphas Lévi), como há de ser restrito o instinto natural combativo do homem 
para que não cometa crueldades jamais ouvidas e barbaridades, tiranias, injustiças, etc., 
etc., se não for por meio da sedativa influência da fraternidade e da aplicação prática das 
doutrinas esotéricas de Budha? Pois como se sabe, a emancipação total do governo 
desse poder onipotente e único, que é a Lei e a que chamam Deus os sacerdotes, e 
Budha, Sabedoria Divina, Iluminação, Teosofia, os filósofos de todas as idades – significa 

                                            
1
 Todas as artes estão incluídas nesta parte, desde a “divina arte” – especialmente a da sublime tríade inspiradora da Humanidade 

“Beethoven – Wagner – Bach”, até os bailados clássicos, o Teatro antigo (reconstituição da tragédia grega ou mistérios eleusinos), a 
poesia, a pintura, escultura e tudo mais quanto de belo e grandioso possa concorrer para a perfeita iniciação dos homens. Nesta parte 
está incluída ainda a seleção dos espécimes apropriados à nova geração. A S. T. B. já possui alguns pupilos sob a sua guarda – já se 
vê – educados pelos inconfundíveis e sãos princípios da Teosofia. 
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também a emancipação da lei humana. Uma vez desligadas e libertadas do peso-morto 
das interpretações dogmáticas, nomes pessoais, conceitos antropomórficos e sacerdotes 
assalariados, as doutrinas fundamentais de todas as religiões provarão ser idênticas em 
seus significados esotéricos. Osíris, Krishna, Budha, Christo aparecerão como nomes 
diferentes para o mesmo e único caminho real que conduz à beatitude final: Nirvana”. 

Em se tratando de um Adepto ou “Homem Superior” – tal como já dissemos, à 
vanguarda da Humanidade, quer pelo seu saber, quer pela sua perfeição – é muito 
natural que não considere a palavra “intelectual” como geralmente é empregada, mas sim 
como um simples convencionalismo, pois que, a posse de uma certa cultura, não implica 
em sabedoria perfeita, para que, consciente ou inconscientemente, essas classes possam 
servir de guias ou instrutoras das “massas ignorantes”. 

O verdadeiro filósofo ou “amante da Sabedoria” – segundo seu verdadeiro 
sentido etimológico – este sim, está em condições mais apropriadas ao caso. E é por tal 
motivo, que o Adepto Kut-Humi, diz que as “‘classes intelectuais’ abusam do emprego do 
livre pensamento e da liberdade”, pois não possuem os indispensáveis “atributos 
espirituais”, justamente pelo “aprisionamento nos estreitos sulcos da superstição e do 
fanatismo”. Muito pior, ainda, em se tratando de prosélitos de religiões ocidentais, 
porquanto todas elas nada mais são do que espessos véus impiedosamente lançados 
sobre a Verdade, na sua virginal nudez. 

Nessa “Classe de intelectuais” – além dos escritores de obras ao sabor da 
péssima moral de nossos dias – figuram alguns jornais – em número reduzido, é bem 
verdade, mas suficiente para ocasionar graves desordens, quer em indivíduos de índole 
fraca, quer na vida interna e externa do país. 

Sabemos de alguns, cuja entrada em certos países estrangeiros, é proibida, pela 
sua leitura ser nociva ao povo, pois além de um vultuoso noticiário de crimes, que 
desgraçadamente se constata no nosso país – o sistema de descrevê-los com todas as 
minúcias, é condenável sob todos os pontos de vista. 

O escândalo é hoje motivo para o aumento das edições de certos jornais 
incompatíveis com o progresso de nossa Raça. 

Vemos diariamente o resultado de tão condenável processo jornalístico: os 
crimes se reproduzem – principalmente o suicídio – e quase sempre pelos mesmos meios 
empregados pelos seus autores ou protagonistas. 

Felizmente – como já dissemos – a maioria de nossa Imprensa compreendeu 
perfeitamente o seu valiosíssimo papel nesta obra de saneamento moral e intelectual de 
nossa Raça. 

E é de ver-se como as baterias estão assestadas contra tudo e todos que sirvam 
de obstáculo a esse surto grandioso de progresso que se nota nos nossos dias – 
principalmente contra os indesejáveis expulsos de outras nações e que para aqui vêm 
empestar um ambiente que se procura a todo transe expurgar dos inúmeros males que o 
afligem. Os vícios do ópio, da cocaína e de outros tantos entorpecentes – sem falar na 
“escravatura branca”, para a qual a própria Polícia tem as suas vistas voltadas neste 
momento, tal o número vultoso de pedidos que fazem estrangeiros “para que as suas 
noivas possam vir residir no Brasil – é uma consequência lógica do papel pernicioso de 
tais desclassificados, que aqui se introduzem sorrateiramente – para não dizer, 
espalhando moedas entre os que deviam obstar a sua entrada no nosso país. 

Como se sabe, a influência do meio é a causa principal da decadência moral; é, 
em última análise, a atuação direta e imediata de uma série de fenômenos de imitação 
sobre as nossas faculdades morais e intelectuais. 

A palavra eloquente de um mestre produz menos efeito no espírito de um 
discípulo, do que aquilo que se pratique na sua presença, pois que o exemplo causa 
maiores danos do que outros quaisquer. 

O luxo, por exemplo, gera nos cérebros débeis a inveja que não tarda a 
transformar-se em tentação, mais tarde em atos, chegando quase sempre ao roubo e até 
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mesmo ao assassínio – sem falar num sem número de infelizes, que se entregam ao 
mercado vil da carne, para poderem obter tudo aquilo quanto certas damas de elite 
ostentam, sem saber os grandes males que ocasionam. 

Não se pode negar que a exagerada exposição contínua das riquezas, exerce 
uma influência poderosa sobre os desprotegidos da sorte, cuja consciência não se ache 
ainda desenvolvida. 

Desde o momento em que um povo faz do dinheiro o padrão da sociedade, a 
civilização há de ressentir-se fatalmente, do eixo frágil em torno do qual evolui; este é o 
caso presente. O dinheiro abre todas as portas, facilita o favor. Nada há pois de 
estranhável em que o pobre experimente o desejo de gozar também de todos os favores 
que o dinheiro concede. 

O eminente sábio espanhol Dr. Mario Roso de Luna, em referência à palavra 
Luxúria, diz em sua formidável obra “Aberraciones psíquicas del sexo”, à pág. 79: 
“Luxúria, em seu etimológico sentido, não é o ato fisiológico sexual, porquanto, luxúria, 
vem de ‘jogo’ e de ‘luxo’, isto é, das mórbidas excitações que o luxo e a ociosidade 
provocam na imaginação de ambos os sexos: na mulher que, para agradar cada vez mais 
ao homem, adorna-se em excesso; no homem, quando assim a contempla, transgredindo 
aquele preceito salomonico, que diz: Afasta os teus olhos da mulher adornada para que 
não caias em tentação... e essa tentação, dizemos nós, pode ocasionar gravíssimas 
consequências, principalmente, em se tratando da mulher alheia, tal como diz aquele 
outro do Evangelho: Quem olha a mulher de outro com olhos de deleite, já cometeu 
adultério com ela em seu coração. 

Diante de todos esses fatos, é que afirmamos não haver propriamente 
criminosos, mas tão somente, casos patológicos motivados pelo descaso dos dirigentes 
de povos, na questão importantíssima da formação do caráter. 

Já dizia o visconde de Bonald: “Esperar o delito para o punir, quando é fácil 
corrigi-lo, é uma barbaria inútil, um crime de lesa-humanidade, que desonra um código e 
um governo”. 

 A sociedade é responsável pelos crimes de que se queixa e que rebaixam o seu 
prestígio. 

Inconscientemente ou não, os favorecidos excitam os apetites das classes 
inferiores e... não é arrojando aqui e ali um porta-moedas, mais ou menos recheado, 
como se há de acalmar a sede de ouro entre os deserdados. 

O exemplo tem que vir de cima, se é que se deseja por termo aos sentimentos 
de inveja que explodem em forma de roubo, assassínio ou anarquia. 

Quando um povo colocar a instrução acima do dinheiro; quando todas as honras 
forem para o homem instruído, ao sábio, ao benfeitor, o pobre atraído pelas radiantes 
fulgurações de semelhante ideal, imitará o exemplo que lhe dão, porque o povo é um 
grande imitador e segue o caminho que lhe traçam os que vão à sua frente. Se nele, 
apenas encontra o vício, ao vício se vê conduzido; se encontra a virtude, para ela se 
voltará do mesmo modo. 

No entanto, o que dizer da instrução entre nós? Que ao em vez de ser facilitada, 
quer ao filho do pobre, quer ao do rico, criam-se taxas extorsivas, obrigando os infelizes a 
que não possuam este direito sagrado que se não pode negar a ninguém na vida: o da 
instrução? Enquanto isso, se decreta – inconstitucionalíssimamente – o ensino religioso 
nas escolas, como se isso fora a solução do momentoso problema – principalmente em 
se tratando de uma religião que perdoando a falta ou pecado, pela confissão e a 
comunhão, concorre para a sua reincidência. 

Entre nós, o indivíduo que comete uma falta, é condenado a uma pena, já por si 
infamante, sem que o juiz que a aplica leve em conta os recurso morais e intelectuais que 
possa possuir o delinquente. Só a uma cousa se atende: a culpabilidade. Daí se deduz 
que não se educa o criminoso no sentido de uma conduta mais humana. Todo o esforço é 
exercido sobre o castigo, sem que ninguém pareça suspeitar que castigar não é educar. 
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O fato de castigar pode fazer parte de um sistema educativo; porém, por si só não pode 
ser fecundo em resultados. Acontece, com efeito, que o preso não renuncia, de modo 
algum, a cometer novos crimes, quando lhe derem a liberdade, mas sim, se acautele de 
maneira tal, que possa evitar um novo castigo. Ensinaram-lhe unicamente a agir com 
cautela. 

Em resumo, a segurança pública depende do nível moral da sociedade. Por 
conseguinte, o criminoso não deve ser castigado, senão educado e vigiado, até que a sua 
mentalidade o obrigue a seguir a linha reta. 

Reconstruir! É o brado universal! Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a 
moral, os costumes; reconstruir a escola, o lar; reconstruir o caráter, ao mesmo tempo 
que se transmude o cérebro! 

O homem tem que ser educado segundo o sistema integral ou aquele que visa 
os tres corpos de que o mesmo se compõe, isto é, o físico, para as funções perfeitas do 
organismo humano; a moral, para a formação do caráter, ou aquela que transforma a 
alma em divina; e finalmente, a intelectual, para o Espírito ou Inteligência. 

A fundação da S. T. B. é uma resultante lógica dessa Reconstrução exigida no 
presente século. Imitá-la, é o dever das demais agremiações de caráter verdadeiramente 
espiritualistas, porquanto, o privilégio não é deste ou daquele. Trata-se de um movimento 
oculto exigido pela própria Lei Universal, ou aquela que rege os destinos de homens e 
cousas. 

E desse modo, o espírito de imitação, que – como já foi dito – tanto propende 
para o mal como para o bem, irradiar-se-á desta vez, como verdadeira bênçãos descidas 
dos céus por sobre esta pobre Humanidade há tantos milênios acorrentada nas férreas 
cadeias da DOR, justamente pela sua ignorância ou falta dos conhecimentos divinos, que 
outros não são, senão, aqueles apregoados pela TEOSOFIA. 

A S. T. B. criada como uma necessidade natural do presente século, “ipso facto” 
não podia restringir o seu trabalho única e exclusivamente para a solução dos graves 
problemas do “porque da vida” e até mesmo do “post-mortem”. Por isso mesmo, os da 
convivência social e todos quantos possam concorrer para o aprestamento deste 
“amanhã resplandecente” – por ela mesma anunciado – estão incluídos no seu vasto 
Programa a ser executado. 

Se assim não fosse, pelo que deveria ela então interessar-se? Pelo mesmo que 
os demais consideram como o “summum-bonum” da vida? O futebol – por exemplo – que 
embora possuindo o seu lado valiosíssimo da confraternidade entre outros povos do 
Globo – no entanto,  quando em sentido abusivo, em vez de concorrer para a formação 
de uma raça potente e valorosa, arruina-a pelas graves perturbações fisiológicas que daí 
se originam – inclusive as moléstias do coração, devido à aceleração constante a que o 
obrigam os exercícios violentos? 

Ainda, pelo carnaval ou “carne vale” – essa reminiscência das famosas 
saturnaes romanas, onde durante três dias todas as classes sociais se nivelavam na 
prática de atos da mais baixa libidinagem; onde servos e senhores bebiam na mesma 
taça e estreitavam nos seus braços, as mesmas mulheres fatigadas de amor corrupto? E 
dizer-se que outrora e hoje Homens de outra envergadura, procuram transformar esse 
nivelamento caótico, ou da perversão dos sentidos, naquele que é o “summum bonum” de 
todas as aspirações: a perene Fraternidade entre os homens! 

Ou ainda, pelas questões do sexo – problema até hoje indecifrável para o 
homem e causa única de sua involução – principalmente quando encarado como motivo 
de gozo ou prazer, e não como um ato natural à procriação dos seres? 

Não há dúvida de que o homem hodierno está atacado de um mal terrível, ao 
qual poderíamos chamar de “coitomania”, pois que acima disso ele não enxerga outra 
cousa de maior valor. 

E assim segue ele a sua “via-crúcis” carregando o pesado madeiro do sexo – 
segundo a simbólica “Queda dos Anjos” das velhas Teogonias, que nos ensinam (Vide 
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“Aberraciones psiquicas del sexo”, pág. 75 – Roso de Luna) que, primitivamente os 
homens eram assexuados, como assexuadas são as plantas chamadas criptogâmicas e 
bissexuadas ou andróginas, como os deuses, a maioria das plantas. “Chegaram, então, 
os homens”, disse Platão no seu Banquete, “a tal grau de sabedoria e poder, que os 
deuses invejosos, os dividiram em sexos, cujas recíprocas metades se buscam sempre, 
porém, jamais se unem. Desde então, a Natureza zomba impiedosamente de nós, 
porquanto, dessa união dos sexos opostos não nasce a identificação ou fusão desejada, 
mas o Ternário – o filho”. 

E dizer-te que possui o homem em sua fronte uma Centelha do Fogo Sagrado, 
que resplandece em toda a sua luminosidade com o nome de Inteligência, a qual lhe 
permitiu triunfar sobre os demais seres e que ele, no entanto, procura apagar, nivelando-
se – pelos seus atos bestiais – aos mais embrutecidos representantes do reino animal! 

Esquecido de sua estirpe divina, cai – cada vez mais – na animalidade, 
porquanto, só dá ouvidos aos rugidos da “besta apocalíptica” que vive no seu interior! 

É essa a interminável luta entre o Eu e o Não-Eu! 
E daí, o afirmarmos que, por mais materialistas que aparentem ser as célebres 

“doutrinas de Freud”, são, no entanto, a expressão fiel do que se passa no imo da mor 
parte dos homens – pouco importa a atenuante do nome de “subconsciente”, desde que 
se trata do cabedal de atos e pensamentos maus, atesourados no seio de todos quantos 
até hoje não quiseram ouvir os lamentos tristonhos de sua Consciência: “A Voz do 
Silêncio”... 

Que diriam esses enfatuados sábios, que se fizeram senhores do mundo, se 
lhes disséssemos que, tal como acontece aos irracionais – não passam de meros 
“acidentes sexuais”, porquanto, o que menos preocupa a maioria dos casais, é o 
resultado dignificante de semelhante ato: o Filho? 

Nas classes abastadas – com algumas exceções – o nascimento de um filho é 
recebido com verdadeira demonstração de desagrado, para não dizer, como se uma 
catástrofe tivesse destruído o lar e... por isso mesmo, motivo para que se tome enérgicas 
providências, a fim de que semelhante desgraça jamais aconteça... 

De fato, nesta época em que o lar deixou de ser o verdadeiro “santuário da 
família”, os filhos se tornaram os maiores obstáculos à vida desregrada e infeliz, que 
levam alguns casais!... 

“Um povo que não ama suas plantas, suas flores, seus frutos, é incapaz de 
compreender e amar a criança, flor das flores da flora humana”. 

E eis, porque proferiu com verdadeira precisão, o ilustre médico patrício – Dr. 
Almir Madeira, no “Primeiro Congresso de Proteção à Infância”, as seguintes palavras: 
“Verdadeira antítese biológica, sobre ser um crime de lesa-pátria, um atentado contra os 
princípios de moral e altruísmo, a renúncia à procriação vai ganhando terreno 
insidiosamente, nas classes abastadas e remediadas. Sente-se já, com efeito, a execrável 
propaganda do neo-malthusianismo, que oxalá não chegue à perfeição da existente na 
França, onde ele se faz intensamente, até mesmo com a adesão de escritores e 
profissionais – que os há entre nós – colaboradores impudentes do despovoamento”. 

E mais adiante: “O Brasil tem necessidade de muitos filhos que lhe povoem e 
cultivem o extensíssimo território; ‘ou ainda’: para conjurar o perigo que nos ameaça, não 
é possível contar tão somente com os espíritos eleitos, abnegados, que se dispõem a 
suportar todos os pesares, sempre difíceis de prever, máxime nas classes pobres. Urge 
que o Estado se encarregue de atender às necessidades do casal pobre com filhos, 
assistindo-os e protegendo-os até a idade de poderem entregar-se a qualquer trabalho 
remunerador, punindo severamente os neo-malthusianistas e  faiseurs d’anjes; taxando 
fortemente os celibatários; instituindo creches, obrigatoriamente, nas oficinas; mantendo e 
subvencionando o maior número possível de estabelecimentos de proteção à mulher e à 
criança, combatendo o urbanismo, adotando, enfim, todas as medidas tendentes a 
resolver o grande problemas”. 
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E é por isto, dizemos nós, que muitos países já instituíram prêmios aos casais 
que tiverem muitos filhos – principalmente varões – pois que o grande mal já vem 
avassalando o mundo inteiro. 

Que é a infância, senão, o futuro de uma raça forte e poderosa? 
“Os direitos da puerícia”, dizia o grande Victor Hugo, “são mais sagrados do que 

os do pai, porque se confundem com os do próprio Estado”. 
E do mesmo modo, Paul Strass: “Educar a criança, é cultivar o seu espírito, 

enriquecendo-o com os conhecimentos necessários ou úteis; o coração, sufocando nele 
os gérmens das paixões e dos vícios, que crescem conosco, e implantando nele o amor 
do bem e da virtude”. 

Há meio século atrás, já o ilustre escritor francês – Joséphin Péladan – previa 
em sua maravilhosa obra “Finis latinorum”, o tipo clássico do homem e da mulher de 
nossos dias, chamando-os de “degenerados do fim da raça” – os mesmos aliás que a 
verve de nossa gente apelidou de “o almofadinha” e “a melindrosa”... 

Gina Lombroso – a ilustre filha do grande Cesar Lombroso (doutora em letras e 
em medicina) – diz na sua obra de alta psicologia – “L’ame de la femme” – cuja leitura 
indicamos a toda mulher que se honre em possuir o nome de mãe: “É um fato que entre 
as mulheres não se encontre um Dante, um Shakespeare, um Newton, porém a verdade 
é que fazer poemas ou descobrir as leis universais, não é assunto nosso: a mulher não 
pode consagrar a uma obra-prima senão o que em sua alma não for absorvido pelas 
preocupações da família, porque nenhuma excelência poderá jamais exonerá-la de suas 
humildes funções de mãe – para as quais o instinto a atrai e a natureza a destina. A 
passionalidade prepara instintivamente as mulheres a auxiliar os demais, antes que a 
produzir por conta própria”. 

Do mesmo modo, Michelet: “Les hommes superieurs sont tous les fils de leur 
mére; ils en reproduisent l’empreinte morale aussi bien que les traits”. 

Efetivamente, a mãe é a melhor mestra que a humanidade conhece e admira, 
para formar cidadãos dignos e cônscios dos seus deveres cívicos e até mesmo 
espirituais, do mesmo modo que, esposas e filhas exemplares, que se não esquecerão 
jamais de praticar os ensinamentos e exemplos daquela que lhes deu a vida e guiou os 
passos na adolescência. 

O esplendor de Esparta, foi uma consequência legítima do prestígio, que 
gozavam ali as mulheres, as quais se conduziam tão patrioticamente como os homens, 
que lhes bebiam no seio o excelente alimento do corpo e do espírito. 

Victor Hugo – na prodigiosa inspiração de sua pena, definiu o papel do homem e 
da mulher, com estas palavras: “O homem pensa; a mulher sonha. Pensar é ter uma larva 
no cérebro; sonhar, é ter na fronte uma auréola. O homem é a águia que voa; a mulher, 
rouxinol que canta. Voar, é dominar o espaço; cantar, é conquistar a alma. O homem tem 
um fanal: a consciência; a mulher, uma estrela: a esperança. O fanal guia; a esperança 
salva...” E assim por diante. 

********************* 
Chegamos a um ponto tal de decadência moral, que exige de todos os homens 

dignos e cônscios dos seus deveres para com os demais – pouco importam as suas 
crenças políticas ou religiosas – formar um dique poderosíssimo contra as águas 
invasoras de semelhante catástrofe, que ameaça destruir a tudo e a todos. 

Convençamo-nos de que tudo deve ser transformado! 
Parodiando Blasco Ibañez, poderíamos dizer: “O velho sistema já não vive; o 

que nós vemos é apenas o seu cadáver, mas um cadáver enorme, que custará a remover 
e cuja conservação devora muito dinheiro. A Inquisição ainda vive em nós; não tememos 
a fogueira, mas nos causam pavor o que diriam. A sociedade estacionária e refratária à 
toda inovação, é o Santo Ofício moderno. Cícero interrogaria pela segunda vez: – 
Agradam-vos os costumes atuais, juizes? Um tal estado social satisfaz-vos? 
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Que resta pois fazer? Protestar! Protestar! Embora que ‘clamando no deserto’, 
segundo as palavras de São Paulo – ‘Todos nós ressuscitaremos; porém nem todos 
seremos mudados!’ Só merecem ser ‘mudados’ e acompanhados os que aqui ‘clamaram 
no deserto’; ou então ‘pregando aos peixes’, como Antonio de Padua, por não encontrar 
quem o ouvisse... E assim, tenhamos que repetir por longo tempo ainda aquela outra 
frase do mesmo Cícero, dirigida a Catilina: ‘Quousque tandem...’ (Até quando, Catilina, 
quererás abusar da nossa paciência?) 

Os tempos presentes realizam a célebre profecia atribuída ao apóstolo de 
Pathmos: “A grande Babilônia tornou-se a morada dos demônios e o repasto de toda ave 
que nos cause asco, porque todas as nações beberam do vinho de sua impudicícia e os 
reis da terra se prostituíram com ela.” 

********************** 
“Todas as vezes, ó filho de Bhârata, que Dharma – a lei justa – declina e 

Adharma – o contrário a Dharma – se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e 
destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga”. (Bhagavad 
Gita) 

Essas palavras foram proferidas por Sri Krishna a Arjuna, querendo provar que, 
todas as vezes que a Humanidade se encontre afastada da Lei – tal como acontece no 
momento atual – Ele se manifestará, não em corpo físico como pensarão alguns “que 
esperam de um Messias a salvação que lhes há de vir por si mesmos” – mas por meio de 
uma dessas épocas de transição completa, de que fala a História – caracterizadas pelo 
predomínio de um penetrante espírito progressivo, manifestado nos diversos campos, 
tudo analisando, revendo, modificando – ciências, artes, idéias, doutrinas, dogmas e 
princípios, a história e a vida, enfim, de todos os povos. 

É o eterno “Destruens et Construens” de Bacon; o “Corsi e Ricorsi” de Vico, a 
mobilidade constante das sociedades humanas, em que tudo se transforma em mutações 
sucessivas, em ritmos – mais ou menos longos – em sequências de épocas, que 
germinam obscuramente, florescem um momento no esplendor de uma civilização 
triunfante, definham depois em períodos de decadência e morrem, como tudo no 
Universo, para dar lugar a outras formas, a outras vidas, a outros seres... 

É mais do que isto! É a reação espiritualista contra o materialismo utilitário, pela 
aspiração a uma nova ordem moral, que equilibre na justiça, no bem e na verdade, a vida 
das sociedades. 

É, finalmente, uma dessas fases grandiosas que o homem vulgar não pode 
aperceber, mas que, no entanto, são manejadas ou acionadas pela Potências Ocultas, 
que regem os destinos de homens e cousas, até que, finalmente, a Humanidade tenha 
alcançado o máximo da sua evolução na Terra!... 

Já a incompreendida Helena P. Blavatsky afirmava em tom profético: “Em breve 
estaremos no fim do ciclo. Os cataclismos se sucedem. Grandes forças estão sendo 
acumuladas para esse fim, em partes diversas”. 

E com maior meridianismo, o Dr. Buchaman – o célebre criador da psicometria: 
“O período da convulsão se aproxima... As grandes perturbações agravadas 

pela guerra que terá lugar na Europa, no começo do século XX – serão o golpe de 
misericórdia desferido contra as grandes monarquias... Não será em 1916, que a paz se 
restabelecerá completamente... Tudo ficará destruído, a religião como tudo mais.” 

Já pela grande guerra que teve começo em 1914 e que em 1916 não havia 
terminado, como também, a extraordinária reação que se vem dando contra as religiões – 
principalmente a de Roma – que teve seu início no México 2 e agora de um modo mais 
                                            
2 A título de curiosidade, transcrevemos um telegrama vindo do México com data de 5 de Setembro de 1926, onde personalidades de 
grande responsabilidade no mundo intelectual – inclusive Einstein – felicitam o Presidente Calles pela sua decidida campanha contra a 
reação clerical. Era este o conteúdo do dito telegrama: “Em nome de todas as sociedades culturais unidas e dos partidos progressistas 
da Lia que subscrevem a presente, felicitamos o governo do México pela decidida campanha contra a reação clerical, protegida, no 
momento universal, pelo imperialismo mundial. O Congresso Internacional contra o Imperialismo, na Convenção de Bruxelas, a reunir-
se em Novembro próximo, está disposto a intervir em favor dos direitos do México, na sua luta pela cultura. Por isso, pedimos a V. Exa. 
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patente, na Espanha, e até mesmo na Itália, como dizem os últimos telegramas, se pode 
avaliar com que exatidão aquelas profecias se vem realizando. 

Sem querermos passar por profeta – principalmente, em uma época onde os 
falsos proliferam por toda parte e nada sofrem – mas os reais ou verdadeiros – como um 
Ojeda, por exemplo – pagam caro a sua ousadia de falar às massas sem traje de rigor e 
escolha de lugar mais próprio do que a praia da Gávea – à guisa daquele outro louco, a 
quem dão o nome de Jesus, o qual não escolhia lugar para dizer as verdades de que era 
portador; ainda mais, de acordo com o adágio popular de que “ninguém é profeta em sua 
terra” – já tivemos ocasião de anunciar – aliás pelo mesmo processo empregado por H. P. 
Blavatsky, o Dr. Buchaman e outros mais – todos os fatos acontecidos e por acontecer – 
principalmente no período de 1930 a 1931. 

E por isso mesmo, não tememos em afirmar – mais uma vez – que os fatos até 
hoje considerados irrealizáveis, vão ter acontecimento na face da terra – visando, em 
primeiro plano, as nações ibero-americanas, empenhadas no grande serviço em prol do 
advento dessa Raça anunciada. 

Todas elas estão passando por uma transformação completa, quer em assuntos 
políticos, sociais ou religiosos. 

Quanto ao Brasil, até mesmo na parte referente às suas atuais dificuldades – 
inclusive a falta de estabilidade na sua política interna – não são apenas uma resultante 
da crise mundial – como se propala – mas também, uma exigência carmica para o 
aprestamento desse “amanhã resplandecente”!... 

Praza aos céus que, os fatos ocorridos nestes últimos tempos em Espanha, ou 
aquela que procurou sacudir o jugo religioso que a oprimia – para não dizer, causa única 
de todos os seus males – sirvam de exemplo edificante às demais nações sul-americanas 
– oriundas daquele Tronco e de Portugal – para que, por sua vez, não continuem nesse 
estado mórbido em que vivem! 

A própria Natureza no-lo diz e todos o sentimos: hemos chegado ao termo das 
totais modificações. 

Todas as predições assinaladas, desde tempos remotíssimos se ajustam 
maravilhosamente à nossa época – principalmente o que diz respeito aos terremotos, 
vulcões, epidemias, fome, amoral, egoísmo, crimes, revoluções, guerras e tudo mais 
quanto constitui o lastro da vida atual. 

E quanto às nossas afirmativas sobre o Advento dessa Raça de elite – que tem 
por berço o Brasil e demais nações da América do Sul – além de citarmos alguns vultos 
proeminentes do Ocultismo, poderíamos, ainda – se o tempo nos sobrasse – falar sobre o 
que dizem a respeito vários mitos e lendas sul-americanas – já que a maioria do povo 
ignora o que a chamada ciência positiva vem – por sua vez – afirmando, através dos seus 
mais conspícuos representantes. 

Por exemplo, o profundo sociólogo mexicano Vasconcellos, profere em tom 
sentencioso: “É dentre as bacias do Amazonas e do Prata, que sairá a futura raça 
cósmica, que realizará a concórdia universal, porque será filha das dores e das 
esperanças de toda a Humanidade”. 

Do mesmo modo, um interessante estudo – embora que fragmentário – 
publicado pela revista americana “Scientific Review”, assinado pelo chefe da missão 

                                                                                                                                                 
que envie um representante do México à Liga – (a) Henri Barbusse, de Paris; Einstein (de Berlim), Kuo-Ken, da Universidade de You, 
de Pequim; Sklatvala M. P. de Londres; Berlim Helens Stueker Comité General; Schoenajch de Berlim e Direccion Telegrafica 
Danziger, de Berlim.” 
O Presidente Calles respondeu com as seguintes palavras: “Recebi o telegrama no qual, em nome de todas as organizações culturais 
unidas e dos partidos progressistas, a Liga que elas representam, felicitam o governo mexicano pela sua luta decidida contra a reação 
clerical e na qual também se dignaram informar-me que o Congresso Internacional contra o Imperialismo se reunirá, em convenção, 
em Bruxelas, no mes de Novembro próximo, e que está disposto a intervir em favor do direito do México, na sua luta pela cultura. 
Rogo-lhe apresentar os meus mais sinceros agradecimentos a todas as eminentes personalidades a que se refere o seu telegrama, 
manifestando-lhes que o governo a meu cargo está disposto, sem temor algum, a levar por diante a sua obra de eliminação do atraso e 
do fanatismo, não apenas para o bem do povo mexicano, mas ainda, como uma contribuição para a definitiva liberdade e 
engrandecimento de todos os povos (o grifo é nosso). Ser-me-ia muito grato que o México fosse representado na Liga. – (a) Plutarcho 
Elias Calles, presidente dos Estados Unidos do México”. 
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científica, enviada pela Universidade de Pensilvania, às expensas do fundo Cornegie, o 
qual procura demonstrar que “em vários países sul-americanos já se notam as 
características de uma raça definida”... 

Um grupo de modernistas da “Academia paulista de letras”, instituiu um grêmio 
com o título de “Verde-amarelismo” – ou as cores do pavilhão nacional – e que tem à sua 
frente uma das mais florescentes mentalidades brasileiras: Menotti del Picchia. 

Num manifesto definidor, os ilustres acadêmicos – além de apontarem o Brasil 
“como o berço de uma nova civilização”, citam palavras completamente idênticas àquelas 
que temos proferido por várias vezes, isto é, de que “os benefícios resultantes da ‘Nova 
Civilização’, serão como bênçãos derramadas sobre os demais povos do mundo”. 

Até ha bem pouco o Brasil viva esquecido pelas outras nações! 
De repente – como se um grande metabolismo oculto houvesse transformado a 

face das cousas – todas as vistas convergem para ele! 
E a razão do fato não é difícil de demonstrar: trata-se da atração natural para o 

centro de gravidade, isto é, para o lugar donde vai surgir uma “Nova Civilização”, 
portadora de melhores dias para o mundo! 

Mui natural é, portanto, que todos os povos oprimidos o reconhecendo como 
uma “Nova Canaã” ou “Terra da Promissão” – já pela grandeza incomparável de seu solo, 
já pelos elevados sentimentos que caracterizam a alma de seus filhos – o busquem neste 
transe doloroso por que atravessa a Humanidade inteira – na doce expectativa de aí 
poderem encontrar todos os benefícios, que até então lhe foram sonegados. 

E desse modo, o Brasil – cujo nome bem exprime que é nele onde se conservam 
acesas as brasas do Fogo Sagrado ou da Sabedoria e, por isso mesmo, se fez o 
Santuário da Iniciação moral do gênero humano, a caminho da sociedade futura – dá o 
exemplo dignificante aos demais povos do mundo, que acima dos chamados deveres 
cívico, existe um outro que não reconhece fronteiras e, portanto, faz do mundo uma 
grande “Pátria Humana”: a Fraternidade Universal! 

E assim, além de ficardes sabendo qual o papel que representa a S. T. B. no 
Neo-Espiritualismo, compreendestes – na vossa esclarecida inteligência – a grande 
responsabilidade que pesa sobre os ombros de todos os brasileiros, dignos de tal nome, 
em se fazerem obreiros ou construtores desse incomparável Edifício, que representa, de 
fato, a página mais brilhante das humanas civilizações! 

Salve, pois, Brasil, personificado neste momento, nos seus filhos aqui presentes. 
Seja a Paz com todos os seres! 

 
 

QUE É TEOSOFIA? 
 
II 

 
 
 
 

 
 

 
Antes de respondermos à pergunta que serve de título a esta segunda parte de 

nosso estudo, mister se faz a explicação de outras muitas, por serem justamente a causa 
principal da confusão estabelecida em torno da mesma. 

Quanto ao termo Religião, por exemplo, vejamos o que diz o eminente Teósofo 
Dr. Roso de Luna na Introdução de “El simbolismo de las religiones del mundo”: “Ligo, 
ligas, ligare é atar ou ligar em latim, e re-ligo, religas, religare, “ligar duas vezes”, a pura 

“Desvendemos o que é falso para 
chegarmos ao que é verdadeiro” –
Ragon 
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etimologia de nossa palavra religião. É, portanto, religioso tudo o que liga, e irreligioso, o 
que separa ou desliga. Por isso, Brahmã, não o suposto deus bramânico, mas o símbolo 
ario-hindu da criação, a formação, o crescimento (da raiz sânscrita “brig”, dilatar-se ou 
estender-se), é o símbolo religioso por excelência dos hindostânicos, como irreligioso ou 
de maldade – valha a frase – é o símbolo destruidor e necromante de Shiva e, como tal, 
existe uma verdadeira religião debaixo de cada vínculo com que se ligam todos os 
homens, do mesmo modo que, debaixo de cada manifestação do Amor, da Arte ou da 
Ciência – cousa prevista por Goethe, quando disse ‘que quem possui uma arte, não mais 
necessita de outra religião senão a de sua própria arte’, e também por Wagner, em seu 
decantado e rebelde Credo artístico, que começa: ‘Creio em Deus Pai, em Mozart e 
Beethoven e em todos os seus discípulos e continuadores!’...” 

E em outros dos seus incomparáveis estudos: “Krishna, Buddha, Jesus, etc., 
foram Seres Superiores que nos deram doutrinas eficazes, para que nós – com os nossos 
próprios esforços – nos remíssemos. Nenhum deles fundou a religião confessional que se 
lhe atribui. Quem logo fundou-a, foi o imperialismo de seus pretensos discípulos, os quais, 
escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que ‘religião’ – não ‘crença’ – não é 
senão a dupla ‘ligadura’ de fraternidade entre os homens, segundo a sua etimologia 
latina”. 

Tal como já foi dito na Primeira parte deste estudo, a Humanidade prefere 
sempre tudo quanto possa despender menos esforço e por isso mesmo, não quer perder 
tempo com assuntos de tal natureza – embora que sejam os únicos que resolvem os 
graves problemas da vida. 

Há uma diferença entre perceber e entender a verdade. Podemos percebe-la 
com o coração e entende-la com o cérebro. Ou melhor, podemos sentir a verdade 
intuitivamente e examiná-la intelectualmente. 

Se os que vivem neste século cultivassem a faculdade de perceber a verdade 
pelo coração, examinando depois por meio da inteligência o que sentiram, muito breve 
teríamos por toda parte uma condição melhor e mais feliz da sociedade. Porém, a 
desgraça de nossa época consiste em que as faculdades intelectuais foram levadas ao 
último extremo de seu poder de resistência, para examinar as formas exteriores das 
cousas, sem perceber seu caráter espiritual, por meio do poder da intuição. 

Mas que é a intuição? Quem é capaz de defini-la? No entanto é uma realidade. 
Não se assemelha à inteligência, porque esta discorre, analisa e busca a 

solução a todos os problemas; informa a consciência, abstrai, dispõe princípios 
generalizadores; a inteligência chega a sintetizar, vai do conhecido e por argumentos 
tenta invadir o desconhecido; a inteligência não se contenta com observar o meramente 
material: aventura-se ainda no terreno do imaterial – o espiritual; vai até esquadrinhar o 
infinito, onde, como é natural, acontece perder-se em conjecturas. Nada disso é próprio 
da “intuição”. 

A intuição, tal como a entendemos, tem algo do instinto, porém mais elevado; é 
uma percepção espiritual, que nos prepara e, instintivamente, sem percebermos porque, 
nos faz agir “com conhecimento exato”, impulsionado, precisamente, pela inspiração, se 
carece de tal conhecimento. É uma simples inspiração que se assemelha exteriormente 
ao instinto “sublimado”; ambos têm de comum o não ser a resultante da reflexão. Porém, 
a intuição não se limita ao material; estende-se ao espiritual. Que é a fé senão uma 
verdadeira intuição? Claro é que na fé, nem sempre se esteja certo; por isto mesmo, 
tampouco asseguraremos que a intuição proporcione forçosamente idéia exata. Nem 
sempre o homem está em condições de poder interpretá-la devidamente; do mesmo 
modo, nem sempre uma máquina obedece à intenção do mecânico. Não devemos 
esquecer que o homem é um ser material, embora que em si habite o espírito. 

A fé é uma intuição. Certo que, para desenvolve-la contribui a força persuasiva 
do pregador; porém, não criaria raízes se não estivesse auxiliada pela intuição do ouvinte; 
essa intuição não se concretiza precisamente a tal ou qual crença, mas descobre na 
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pessoa a idéia de Algo Superior, de uma futura existência ultra-terrena e, essa idéia vaga 
a relaciona com o que disse o pregador, que deseja ensinar-lhe determinada crença. 

A intuição é mais atrevida do que a própria inteligência; ela é algo assim como 
um farol que orienta o rumo da inteligência e por isso mesmo, foi a voz interna que guiou 
a todos os descobridores, como Galileu, Newton, Colombo e outros tantos. Mas, 
desgraçadamente, se despreza o seu estudo. 

Voltemos à palavra Religião e vejamos o que diz, por exemplo, o eminente 
teósofo Franz Hartmann: “O verdadeiro fim de um sistema religioso, deve ser, portanto, 
ensinar como pode uma pessoa desenvolver a potência de perceber a verdade. Pedir a 
alguém que acredite na opinião expressa por outro e que fique satisfeito com semelhante 
crença, é o mesmo que desejar que ele continue na ignorância, confiando mais em outro 
do que em si mesmo. Uma pessoa sem conhecimento, não pode ter convicção nem fé e a 
sua adoção por qualquer sistema, depende das circunstâncias sob as quais se criou ou se 
viu rodeada. Acha-se mais inclinada a adotar o sistema que seus pais ou vizinhos 
herdaram. E se troca de sistema, o faz geralmente por mero sentimentos egoístas, 
esperando conseguir algum proveito para si, por meio da troca. Considerada essa pessoa 
espiritualmente, ver-se-á que nada lucrou com tal proceder, ficando nas mesmas 
condições de ignorância, porque para se aproximar da verdade, todo homem tem que 
amar a verdade pela própria verdade, e não, pelas vantagens que dela possa usufruir. 
Considerado intelectualmente, pouco ganhará por haver trocado uma superstição por 
outra. A única maneira pela qual o homem chegará à verdade, é amar a verdade pela 
própria verdade, livrando ao mesmo tempo a sua inteligência de todo prejuízo e 
predileção, para que a Luz que cintila esta verdade penetre em sua mente”. 

Referindo-se ao religionismo de hoje, diz ele: “Que outra cousa é o religionismo 
de hoje mais do que uma religião de terror? Os homens não querem evitar os vícios, 
porém querem evitar o castigo que lhes possa advir. Ensina-lhes a experiência que as leis 
da Natureza não são mutáveis e, no entanto, seguem eles agindo contra a Lei Universal. 
Pretendem crer em um Deus que é imutável e no entanto, rogam a esse Deus que lhes 
auxilie, quando desejam despedaçar a sua própria Lei! Quando se elevarão até a 
verdadeira concepção de que o único Deus possível, é aquele poder universal que age 
pela Lei, sendo ele próprio a Lei e, como tal, não podendo ser modificado? Quebrar a Lei, 
é o mesmo que quebrar ao Deus que está dentro de nós e o único meio de obter perdão, 
depois de assim haver procedido, é restituir a Lei, criando um novo Deus dentro de nós”. 

Sim, porque as atuais religiões jamais poderão conduzir o homem ao seu 
verdadeiro destino, porquanto não é pelo temor a um Deus vingativo e às penas infernais, 
com que “livre de paixões, isento de temores, e munido de uma fé inabalável em si 
próprio, ele poderá alcançar o pináculo da glória ou o cume da Montanha... onde tremeluz 
o Triângulo Mágico da Iniciação!... 

De fato, o que existe é a Lei e a Lei pertence a todos os homens, desde que 
estejam de acordo com ela – a começar pela própria Natureza, isto é, pelo 
aperfeiçoamento humano, por meio da união de seu espírito com a Vida Una. 

É, portanto, dentro e não fora, que o homem deve buscar a Deus. “Somente uma 
mente inteligente e bem dirigida e educada, pode distinguir com exatidão e penetrar nos 
mistérios ocultos da Natureza. Só os de coração puro, podem ver a Deus”. 

Aquele que alcançou semelhante grau não necessita buscar um Adepto que o 
instrua, porque ele é o próprio Adepto. Daí, o que dizem os livros sagrados: “Quando o 
discípulo está preparado, o Mestre aparece”. 

Do mesmo modo, nos ensina Gotama, o Buddha: “A mente humana iluminada é 
maior do que um anjo e um Deus; a razão intuitiva está acima do sacerdote e da 
revelação; o domínio de si mesmo é melhor do que o jejum, a mortificação e a prece; a 
caridade, maior do que o sacrifício e o culto”. Seu lema era justiça, e de seus 
ensinamentos se deriva – com maior clareza – a lei do Karma ou de causa e efeito, ação 
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e reação, distribuição e retribuição, através das encarnações da alma em diversos corpos 
humanos. 

E ainda, nestas elucidativas palavras do incomparável teósofo espanhol Roso de 
Luna – na sua magistral obra iniciática “La Esfinge”: “Não deve esquecer o Teósofo: 
‘devoção’ vem de ‘devas’ e ‘man’, ‘manu’, o homem, vem do radical sânscrito ‘manas’ – ‘o 
pensamento’ – e, portanto, só exercitando a sua própria mente com o estudo, e não 
impetrando os favores de ninguém por excelso que seja – poderá ele chegar a ser um 
‘welsungo’, um ‘rebelde’, um Prometeu, em suma”. 

Se o nosso intento é, justamente fazer luz sobre tudo quanto o povo 
desconhece, não podemos prosseguir sem dar alguns esclarecimentos sobre a palavra 
Prometeu. 

Dizem alguns: “Da haste de nártex – do prananthos – que, pelo atrito contra um 
disco de vidoeiro, fazia chispar a chama com que o pastor ario do platô asiático acendia o 
fogo do seu lar, saiu o mito Índico do ‘Pramantha’, o ser interiormente agitado e 
exteriormente agitante, que extrai o desconhecido do conhecido, o puro do viciado, o 
luminoso das trevas”. 

E assim acrescentam: “Prometeu é, portanto, a eterna revolta do espírito contra 
o Destino ignoto, a ânsia secular de liberdade que agita a espécie, a sua obstinada 
ambição de dominar a natureza. Prometeu é toda a energia humana, o esforço incessante 
que busca melhorar as condições da nossa vida, que cria as artes e as ciências, que 
funda a cidade e o templo, que estabelece a ordem social, que edita as leis, que vence o 
tempo e o espaço, põe ao seu serviço as forças cegas da natureza, faz, enfim, sobre a 
terra esta coisa que nenhum outro ser da criação realizou: a civilização. A lenda de 
Prometeu, é verdadeiramente, a Epopéia da Humanidade”. 

“O Professor Kulm” – diz H. P. Blavatsky – “considera que o nome de Prometeu 
vem do sânscrito Pramantha – o instrumento usado para acender o fogo, porque a raiz 
mand ou manth implica em movimento rotatório e a palavra manthami, expressando o 
processo de acender o fogo, adquire assim o significado de ‘arrebatar’, e daí, por sua vez, 
pramantha, roubo. Isso é muito engenhoso”, continua ela, “porém não é de todo exato; 
além disso há nele um elemento muito prosaico. Não há dúvida de que na natureza física, 
as formas mais elevadas se desenvolvem das inferiores; porém, no mundo do 
pensamento acontece, justamente, o contrário. Uma origem mais poética é a da 
Svastica”. “Seu protótipo é o Matarishvan ario, divina personagem relacionada com Agni, 
o deus do Fogo dos Vedas. Matih, em sânscrito, é ‘entendimento’, um sinônimo de Manas 
e de Maliat”. Prometeu, pois, como filho de Fohat, também tem a sua história. 

“O argumento da trilogia de Ésquilo, da qual se perderam duas obras, é 
conhecido de todo homem culto. Prometeu – o semideus – rouba aos Deuses (os Elohim 
hebreus), o seu segredo relativo ao Fogo Criador. Por causa desse ‘sacrilégio’, Cronos – 
o Tempo – derriba-o das alturas, entregando-o a Zeus – Pai e Criador de uma 
Humanidade, a quem esse havia mantido cega intelectualmente (o grifo é nosso) – à 
maneira dos animais – porque não queria de modo algum admitir que ela se fizesse igual 
em inteligência aos seus próprios criadores. Assim, Prometeu – o Divino Dador do Fogo e 
da Luz, é condenado a sofrer espantosa tortura no cimo do Cáucaso – melhor dito, 
‘cárcere da vida’ –; porém, o triforme Destino ou Karma, cujos decretos até aos próprios 
Deuses obrigam, ordenam que tais torturas só durem até que nasça a Zeus um filho mais 
forte que ele e da estirpe de IO. ‘O Prometeu das Idades’ que, ao libertar Prometeu, 
liberte a Humanidade de suas dores, ou como diz o texto: Este filho, o negro Epafos, 
precipitará, finalmente, de seu trono a Zeus, reduzindo a nada o seu poderio e cumprindo-
se assim a maldição que o próprio Cronos lançou a este deus do raio terrível, pois que tal 
poder não lhe evitará a queda fatal e ignominiosa...” 

Em resumo, lenda de Prometeu é a própria manifestação divina – inconsciente 
no começo (perdoem-nos a frase) e a sua volta consciente ao seio do Infinito. É a 
Humanidade que adquire experiência através de um extensíssimo período de lutas e 
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sofrimentos sem conta ou o próprio Prometeu acorrentado, que se transforma em 
Epimeteu libertador. Sendo que, isoladamente, cada homem pode figurar essas duas 
simbólicas personagens da Mitologia grega, desde que, pelos seus próprios esforços se 
liberte “das férreas cadeias da ignorância em que tem vivido”, provando com isso o dito de 
São Paulo: “Todo ser bom pode encontrar o Cristo em seu homem interno” e até inúmeras 
passagens dos livros sagrados, inclusive a “Voz do Silêncio”, quando diz: “Afasta-te da 
ignorância e também da ilusão. Vira o rosto às decepções do mundo: desconfia dos teus 
sentidos: eles mentem. Mas dentro de teu corpo – escrínio das tuas sensações – procura 
no impessoal o Homem Eterno; e tendo-o encontrado, olha para dentro: tu és Buddha” (ou 
Cristo, se o quiserem). 

Este é justamente o estado de consciência que a Humanidade há de alcançar 
um dia, para logo depois voltar ao ponto de onde partiu, ou aquele que o Teósofo 
chamaria de “7º  Princípio” ou “Átmico”. 

Ou então, quando o genial teósofo Roso de Luna, diz em “Simbologia arcaica”: 
“Através desses ciclos de esforço e descanso que caracterizam a vida, o Ego humano 
adquire experiência ao longo – não de uma, mas de múltiplas vidas, galgando 
progressivamente essa mística ‘escada de Jacob’ que, a partir de seu estado atual, 
continua a evolução do homem. À frente dessa escada se encontram os Mestres ou 
Mahatmas, que vêm assim a ser Irmãos Maiores das raças, nessa tríplice hierarquia de 
heróis, semideuses e deuses, de que sempre nos falaram os gregos, ou a de santos, 
confessores e mártires, etc., que veneram as Igrejas – graus sucessivos da humana 
evolução, tal como sabiamente nos ensina aquele célebre aforismo cabalista, tão superior 
às idéias darwinianas: ‘Um cristal se transforma em vegetal; um vegetal em animal; um 
animal em homem; o homem em um espírito e o espírito em um deus’.” 

Voltemos novamente ao ponto em que estávamos, quando fomos forçados a 
abrir este parênteses, ou seja, o referente ao termo Religião. 

“Religião – no seu verdadeiro sentido” – diz Franz Hartmann, “quer dizer a 
ciência que examina o vínculo com que está unido o homem à causa donde se origina, ou 
melhor, que trata da relação entre a Humanidade e o mundo das causas. A verdadeira 
religião é, por isso mesmo, uma ciência mais elevada do que outra qualquer que se funde 
nas percepções dos sentidos e que não possa estar em desacordo com o verdadeiro da 
ciência. A religião e ciência verdadeiras são, em realidade, a mesma cousa. Uma religião 
que se prenda às ilusões e uma ciência ilusória, são igualmente falsas e, quanto maior for 
a obstinação com que se prendam a essas ilusões, mais pernicioso será o efeito”. 

Deve, portanto, haver uma distinção entre “religião” e “religionismo”, “ciência” e 
“cientificismo”, “mística” e “misticismo” e até mesmo, entre “Teosofia” e “Teosofismo”. 

O mais elevado aspecto da religião, é praticamente a união da humanidade com 
a Suprema Causa, da qual emanou sua essência desde o princípio. 

Em seu aspecto secundário, ensina as relações existentes entre a Grande 
Causa Primeira e a Humanidade; em outras palavras, as relações entre o Macrocosmo e 
o Microcosmo. 

Em seu aspecto mais inferior, o religionismo consiste nos louvores às formas 
mortas, na adoração de ídolos, de orações vãs, para persuadir a alguma deidade 
imaginária que nos favoreça; em rogar a Deus para que modifique a sua opinião e para 
conseguir favores contrários à Justiça. 

A ciência em seu aspecto mais elevado, é a consciência das leis fundamentais 
da Natureza e, por conseguinte, é uma ciência espiritual, baseada no conhecimento do 
espírito dentro de nós mesmos. 

Em seu aspecto inferior, é um conhecimento dos fenômenos e das causas 
secundárias ou superficiais, que as produzem e que erroneamente os nossos cientistas 
as julgam como causas finais. 

Em seu aspecto mais inferior, ainda, o cientificismo é um sistema de observação 
e de classificação de fenômenos externos, cujas causas não conhecemos. 
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O Religionismo e o Cientificismo estão continuamente sujeitos à transformação. 
Criados com ilusões, morrem logo que acabam tais ilusões. A verdadeira Ciência e a 
verdadeira Religião são unas e se reunidas à Prática, formam a pirâmide trilátera, cuja 
base está na terra e cujo cima alcança o céu. 

Mística, em seu verdadeiro sentido, é o conhecimento espiritual, isto é, o 
entendimento das cousas espirituais e superiores aos sentidos, obtido pelos poderes da 
percepção espiritual. Esses poderes estão contidos germinalmente em toda organização 
humana, porém são poucas as pessoas que os possuam desenvolvidos suficientemente 
para que sejam de um serviço prático. 

Misticismo, é um desejo para as ilusões: um desejo de penetrar nos mistérios 
que se não podem compreender; um anelo para satisfazer apenas a nossa curiosidade 
em tudo quanto não tenhamos o poder de compreender. É o reino das fantasias, dos 
sonhos, o paraíso dos que vêem espectros e das tolices espirituais de toda classe. 

Porém, qual é a verdadeira religião e a verdadeira ciência? Não resta a menor 
dúvida que existe uma relação exata entre a Humanidade e a causa que a chamou a 
existir e, portanto, uma verdadeira religião e uma verdadeira ciência hão de ser as que 
ensinem os verdadeiros termos daquela relação. Se olharmos superficialmente todos os 
sistemas religiosos do mundo, encontrar-lo-emos aparentemente em contradição. 
Observaremos uma grande massa de superstições e absurdos amontoados sobre algo 
que pode ser verdadeiro. 

Admiramos a ética e as doutrinas morais de nosso sistema religioso favorito e 
aceitamos com isso todos os seus escombros teológicos, esquecendo que a ética de 
quase todas as religiões é essencialmente a mesma, e que os escombros que as rodeiam 
não formam uma religião verdadeira. É absurdo crer que qualquer sistema possa ser 
verdadeiro quando não encerre em si a verdade. Porém, é igualmente evidente que uma 
cousa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. A Verdade não pode ser mais 
do que uma. A verdade não se modifica; nós sim, modificamos e, por isso, se modifica 
para nós o aspecto da verdade. 

Qualquer homem inteligente – excetuando os que são cegos voluntariamente – 
reconhece que todos os sistemas religiosos do mundo, contêm certas verdades, que 
intuitivamente reconhecemos como tais; mas, como não pode haver mais do que uma 
verdade fundamental, todas essas religiões são ramas da mesma árvore, embora que as 
formas com as quais a verdade se manifeste não se assemelhem. 

A mais elevada verdade, em sua plenitude, não é conhecida pelo indivíduo na 
forma mortal. Aqueles que chegaram a um estado perfeitamente consciente da verdade 
absoluta, não necessitam fôrma que a contenha; pertencem a uma classe sem forma; não 
poderiam estar em unidade com o princípio universal se estivessem ligados pelas cadeias 
de uma personalidade; uma mente tão extensa que não possa ser contida pelo cárcere 
carnal, não necessita mais daquela prisão. 

E daí, a impossibilidade de se querer descrever a outro o que é o conhecimento 
de si mesmo. Só o que possuímos em relação conosco, pode ter para nós uma existência 
verdadeira; o que não conhecemos não existe quanto ao que a nós se refere. Não se 
pode provar praticamente ao cego, a existência da luz; do mesmo modo, é impossível 
dar-se prova de conhecimentos transcendentes àqueles, cuja capacidade não transponha 
a região dos fenômenos externos. 

Não há nada mais elevado do que a verdade, e por isso mesmo é que a sua 
aquisição é o mais elevado dos ideais humanos. O ideal mais elevado no Universo há de 
ser um ideal universal. A constituição de todos os indivíduos formou-se segundo uma só 
Lei Universal e, portanto, o ideal mais puro ou elevado tem que ser o mesmo ideal para 
todos e ao alcance de todos. E ao adquiri-lo, todos os indivíduos formarão uma só família 
ou unidade espiritual. Enquanto o homem não reconhecer o ideal mais elevado do 
Universo, para ele – seja qual for o seu ideal – será o superior, porém, com o fato de 
existir na sua mente, tal ideal, não implica em que não exista um outro mais elevado. E a 
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prova, é que na maioria dos casos, todos se cansam daquele ideal que chamavam de 
“superior”. 

Há de haver um estado de perfeição que esteja ao alcance de todos e além do 
qual ninguém poderá adiantar, enquanto a totalidade do mundo não se adiante mais além 
desse estado. Todos os indivíduos possuem o mesmo direito de alcançar o mais elevado; 
porém, nem todos possuem o mesmo poder desenvolvido; uns podem alcançá-lo com 
maior rapidez, outros podem retardar no caminho e, acontece também, que a maioria cai 
e tem que recomeçar a subir a escada evolutiva. Outro não é o significado da “Parábola 
do bom semeador”, atribuída a Jesus. 

A Humanidade, embora que imperfeitamente desenvolvida, reconhece 
intuitivamente o que é verdadeiro, nessa ânsia incontida de evoluir cada vez mais. 

O cientista que raciocina segundo o plano das percepções dos sentidos, é o que 
está mais afastado do reconhecimento da verdade, porque toma as ilusões produzidas 
pelos sentidos, como realidade e repele as revelações de sua própria intuição. O filósofo 
incapaz de ver a verdade, procura adquiri-la por meio de sua inteligência e pode 
aproximar-se da mesma até certo ponto; porém aquele em quem a verdade adquiriu a 
condição consciente, reconhece a verdade por percepção direta, por isso mesmo, a ela 
está unido e não pode enganar-se. 

Essa condição é incompreensível para a maioria dos indivíduos – tanto para os 
cientistas e filósofos, como para os ignorantes. E no entanto, existiram e existem homens 
que alcançaram aquele estado. Estes, são os verdadeiros Teósofos, porquanto, nem 
todos que se dizem teósofos o são, como tampouco os que se dizem Cristãos são um 
Cristo. O verdadeiro Teósofo e o verdadeiro Cristão e até mesmo Buddhista ou Mahatma, 
são um só, porque são formas humanas em que a Alma Espiritual Universal chegou a ser 
consciente. 

E é por isso que o eminente teósofo Franz Hartmann, diz: “Um verdadeiro 
Cristão, é inteiramente diverso do meramente externo. Os primeiros cristãos formaram 
uma organização secreta, uma escola de Ocultistas, que adotaram certos símbolos e 
sinais, a fim de de representarem as verdades que compreenderam e, dessa maneira, 
poderem comunicá-la entre si, ocultando-a dos ignorantes. Do mesmo modo, um Teósofo 
verdadeiro, não é um sonhador, senão uma pessoa mui prática. Por sua pureza de vida 
lhe vem o poder de receber verdades elevadas, que não podem receber os indivíduos 
ordinários”. 

“A Verdade é uma só, embora os homens lhe dêem nomes diferentes”, diz o Rig-
Veda. 

Os homens de todas as partes do mundo em quem ela chegou a ser consciente, 
tiveram a mesma percepção. Isso vem explicar porque razão as revelações de todos os 
profetas são idênticas umas com as outras, quando alcançaram o mesmo grau de poder. 
Só os termos diferem. 

Se a ciência e a religião, a natureza e a moral, o universo e o homem forem dois 
termos irredutíveis e sem princípio superior, serão fatalmente falsos: uma ilusão e nada 
mais. A ciência abstrata é um verbo inanimado; ela isola e dispersa. Porém, a Sabedoria, 
que é a Ciência do Amor aplicada à alma e à Humanidade, une e concentra; ela é o Verbo 
vivo. 

Mas, no entanto, não podemos deixar de fazer justiça à ciência moderna – filha 
de Bacon e de Descartes – justamente por se ter estabelecido sobre a rocha da 
experiência e da razão, pois se até agora só lhe foi possível medir os pés da grande Ísis, 
há de chegar o dia em que se elevará até o coração e a cabeça da deusa. 

********************** 
Hemos chegado, portanto, ao ponto onde tem cabimento a resposta à pergunta 

que serve de título a esta segunda parte de nosso humilde estudo: “Que é Teosofia?” 
A Teosofia ou “Sabedoria Iniciática das Idades” – através dos seus múltiplos 

nomes de Sanatana-Dharma, Gupta-Vidya, etc., etc., nada mais é do que a chamada 
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Doutrina Esotérica – essência de todas as religiões presentes, passadas e futuras; ou 
melhor, é a Verdade inabordável (para a maioria dos homens), mas que coleia inatingível, 
sempre, no fundo de todas as religiões e filosofias. 

De fato, as religiões correntes ou exotéricas, não passam de pobres e 
embaçados espelhos onde se refletem pálidos raios da Religião-Sabedoria. 

Não erram absolutamente os que a denominam de Budhismo Esotérico, porque 
este nada tem de comum com a “seita buddhista”, criada pelos pretensos discípulos do 
Budha, à qual se poderia então chamar de Budhismo Exotérico, porquanto ninguém 
ignora que Esoterismo escrito com ‘s’, quer dizer secreto ou oculto, e Exotérico com ‘x’, 
revelado ou público. 

Se lhe quisessem ainda dar o nome de Religião Crística ou Átmica, não poderia 
do mesmo modo estar errado – embora que Teosofia não seja religião – porquanto ela 
tende a fazer de cada homem um Cristo, ou um Budha, um Iluminado, etc. 

Teosofia não significa, como pensam alguns – inclusive a ignorante 
interpretação das vulgares enciclopédias – comunicação direta com Deus – 
principalmente o Deus antropomorfo das religiões correntes, nem mesmo “ciência de 
Deus”, porque – tal como nos ensina o emérito polígrafo espanhol – o Dr. Mario Roso de 
Luna – a Divindade é abstrata. Inefável e Incognoscível, Pelago imenso donde tudo 
emana e onde tudo volve – mas “ciência dos deuses” ou dos heróis, homens 
representativos; ou ciência integral da “superação”, acima de nossos vulgares viveres de 
animais – mais ou menos raciocinadores. “Theos”, em grego, equivale, ainda, a 
Movimento, Ação e Força Espiritual, como “Theoin” foram chamados os astros, por seu 
eterno movimento. 

Teosofia não é, portanto, privilégio de ninguém, nem de Sociedades portadoras 
de tal nome – inclusive as que desvirtuaram os fins a que foram criadas, instituindo novas 
religiões – como se as bastardas já existentes, não fossem suficientes – por isso mesmo, 
indo de encontro ao seu próprio lema de “não há religião acima da Verdade”, ou quando 
apresentam ao mundo um Instrutor, que necessita de frequentar Academias, para no fim 
de contas dizer ao mundo “que ninguém precisa de quem o instrua” (?), sem se lembrar 
que, ao falar assim aos seus prosélitos, está dando instruções, para não dizer, 
contrariando aquilo que ele mesmo prega. 

Perde-se na noite dos tempos a existência da Ciência oculta ou Doutrina 
Esotérica. “Conheciam-na todos os grandes povos da antiguidade, assim na Ásia, como 
na África, Europa, América e mesmo na Oceania, segundo o demonstram a unidade e 
universalidade de seus símbolos, gravados em caracteres indeléveis, nos seus 
respectivos templos. E quem houver penetrado nas profundezas desta Ciência, lerá 
sempre as mesmas verdades nos muros de Palenque, como nos de Luxor; nos pagodes 
lavrados na entranha da rocha da Índia, como nos restos ciclópicos de toda a região 
mediterrânea e nos colossos, que a ilha de Páscoa nos revelam a existência de raças e 
continentes submersos. 

Os Brâmanes da Índia, do mesmo modo que os Yogis do mesmo país; o 
hierofantes do Egito, os profetas de Israel, os Essênios cabalistas, os Gnósticos, os 
Cristãos, do mesmo modo que todos os filósofos e pensadores, possuíram todos eles 
Doutrinas Esotéricas, ou melhor, a Doutrina Esotérica, por outro nome Teosofia. 

O “Livro dos Mortos”, do antigo Egito, contém a Doutrina Esotérica do Egito; a 
filosofia Yoga, contém o Esoterismo da Índia; a Cabala, a dos Hebreus; e assim por 
diante. 

Pela tradição, ela tem vindo até os nossos dias, embora com certas lacunas e 
graves erros, devido a falsas interpretações. 

Os ensinamentos da Doutrina Arcaica – por outro nome, Teosofia – têm uma 
origem divina, que se perde na noite dos tempos. 

“Origem divina, não quer dizer – entretanto – uma revelação de um Deus 
antropomórfico, sobre uma montanha, cercado de raios e trovões, mas, segundo o 
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compreendemos, uma linguagem e sistema de ciência comunicados à Humanidade 
primitiva por outra Humanidade tão avançada, que parecia divina aos olhos da 
Humanidade imatura”. (H. P. Blavatsky) 

A Teosofia, é a lei fundamental da Ciência oculta – de que a profana ou positiva 
nada mais é do que uma tênue projeção, e à qual Blavatsky chamou de “a unidade radical 
e última essência de tudo quanto existe na Natureza, desde o átomo e o homem até o 
astro; desde o ínfimo infusório até o Anjo ou Dhyani mais elevado, tanto no mundo físico 
que conhecemos, como no mundo psíquico e espiritual que não percebemos, tal como 
disse Platão na sua “República”, “de que somos durante a escravidão desta vida ilusória, 
como eternos prisioneiros que, de costas para a luz, tomamos como realidades as 
sombras que se projetam nas paredes do nosso cárcere”. Verdade, dizemos nós, que é 
conservada na “Língua dos Mistérios” ou das raças pré-históricas, por Seres Superiores – 
“frutos excelsos de evoluções passadas, com o nome de Doutrina salvadora do Shudra-
Dharma-Mandalam, ou a primitiva Religião-Sabedoria, da qual foram portadores todos os 
iluminados que a este mundo vieram. 

A Teosofia nos guia por sobre os objetos de percepção e dirige, portanto, os 
nossos passos para a Fonte de onde emanamos – pouco importa seu Nome – e nela 
encontramos a solução de todos os problemas e resposta a todas as perguntas – o que 
se torna impossível às religiões predominantes, justamente por não cogitarem do ensino 
esotérico, mas apenas do culto – aliás, explorado à custa da ignorância dos seus 
prosélitos. 

Teósofos ou “neoplatônicos”, “ecléticos e harmonistas”, foram chamados os 
filósofos alexandrinos que, com Ammonio Sacas quiseram deduzir da “Gnoses” (palavra 
que quer dizer “conhecimento”), o estudo comparado das religiões, normas científicas de 
conduta. 

O próprio Ammonio Sacas (Vide Chave da Teosofia de H. P. Blavatsky), não 
conseguiu religião alguma concreta, e seus sucessores, embora procedessem de campos 
opostos, como Porfírio (o mosaísmo), Jâmblico (a Teurgia egípcia), Proclo (o 
ocidentalismo), Plotino (Gnoses cristã), etc., foram chamados “filaleteos” ou amantes da 
verdade sem véu religioso. 

Ecléticos ou “sincretistas”, por seu espírito de crítica; “harmonistas”, por 
buscarem a suprema Síntese filosófica; “analogistas”, por aplicarem a chave hermética de 
que “o que está no alto é como o que está embaixo”; e Teósofos, enfim, por buscarem 
para o homem vulgar, a suprema ciência da “superação”, que lhe há de fazer um rebelde, 
um titã, um Prometeu, um herói. 

E quanto ao verdadeiro herói, dizemos: “O Gênio não é o escravo do intelecto, 
mas sim, o seu senhor. Como as águias, não tem outras cadeias senão as suas próprias 
asas. Eleva-se para os céus desconhecidos e excelsos, para roubar aos deuses seu 
cetro. Ama quanto deve amar e odeia tudo quanto deve ser odiado. É o misterioso 
peregrino que, em noites estreladas, para interrogar o Mistério, dirige sua rota para as 
constelações sublimes do espírito. Sua vida é sacrifício, porque entre os de baixo – tal 
como é o mundo inteiro – ele é o eternamente incompreendido, por levar em sua alma 
todas as luminosidades do divino”. 

Este sim, é o verdadeiro herói, e não o sanguinário que vai para os campos de 
batalha destruir vidas!... 

Os gregos, discípulos de hindus, parsis e egípcios, colocavam acima da 
humanidade vulgar, à esta outra Humanidade dos heróis, dos semideuses e dos deuses 
invisíveis... 

“Porém, é o caso”, diz Roso de Luna, “que o homem mais vulgar traz consigo o 
gérmen de um herói, porquanto não ignora que tendo nascido, ipso-facto, é um 
condenado à morte! E, no entanto, leva a rir a vida inteira!” 

A palavra sânscrita YOGA define – por sua vez – não só o verdadeiro sentido 
etimológico de Religião, como o de Teosofia, porquanto este termo designa a união com o 
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Todo, por meio de concentração, meditação e ação. Chama-se Yoga, todo e qualquer 
processo capaz de libertar o Ego humano do mundo terrestre ou mayavico (ilusório), para 
o unir à Consciência Universal: Ishvara (o Logos donde emanaram todas as 
individualidades). 

Para nós, a melhor de todas as Yogas é aquela apregoada pelo próprio Gotama 
– como já dissemos em outros lugares: “Uma mente iluminada, é maior do que um anjo e 
um deus... etc. Portanto, só exercitando cada um a sua mente por meio do estudo, 
harmonizado com um caráter elevado, verá um dia seu Ego libertar-se das “ilusões do 
mundo terreno”. 

É a união das duas Doutrinas: a “do Olho” e a “do coração” ou os dois caminhos 
laterais Jnana – o do conhecimento – e Bhakti – o da devoção, pois que existe um terceiro 
no centro que é o do Karma, ou da ação – aquele que obriga o homem a vários 
nascimentos, justamente por seus atos e pensamentos serem de ordem exclusivamente 
terrenos. 

Tal como um aerostato, que necessita alijar todo o seu lastro de areia para poder 
subir cada vez mais, assim o homem que deseja alcançar as regiões sublimes do divino, 
tem que despojar-se de tudo quanto possa atraí-lo para este baixo mundo. 

De acordo com o que acabamos de afirmar, encontrareis no Bhagavad-Gîta, 
quando Krishna diz a Arjuna: “Quem assim conheça em sua essência (aquele que adquire 
tal conhecimento por percepção espiritual) Meu divino nascimento e minhas ações 
divinas, não mais nascerá quando deixar o corpo, senão, que a Mim se unirá, oh! Arjuna! 
Livres de paixão, temor e cólera, purificados em fogo (iluminados) de sabedoria, acolhidos 
a Mim e repletos de Mim, já muitos imergiram no Meu Ser”. 

*********************** 
Nós – “Teósofos” ou “livres-pensadores”, não podemos comungar em religião 

alguma positiva, seja hinduísmo, budismo, bramanismo, cristianismo, protestantismo ou 
outra qualquer, porquanto o “nosso único dogma é o da Fraternidade Humana – sem 
distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor, e o nosso único e Supremo Mestre dos 
Mestres – tal como vimos de explicar – é o nosso Eu-Divino, nosso Espírito, cuja voz é a 
da Consciência emancipada e livre.” 

Daí, o que disse H. P. Blavatsky: “Se se prescindir dos ensinamentos secretos 
fica a religião reduzida à fraude e à mentira. Entretanto, as massas necessitam de um 
freio moral, porque o homem vive ansioso pelo mais além e não pode viver sem um ideal 
qualquer que lhe sirva de farol e de consolo. Ao mesmo tempo, nenhum homem vulgar, 
embora nesta época de geral cultura, pode satisfazer-se com verdades demasiadamente 
metafísicas e sutis, de difícil compreensão, do que provém o perigo de suplantar com o 
absurdo e cerrado ateísmo, a fé em Deus e seus santos. Nenhum verdadeiro filantropo 
ocultista, poderá supor – nem por um instante – que a Humanidade possa subsistir sem 
religião, embora que as religiões de nossos dias – principalmente as ocidentais, que se 
limitam à santificação do Domingo – valham mais do que se prescindir delas. Porém, se 
como disse Bunyan, a religião é a melhor armadura do homem’, também é a que mais 
embaraça nossos livres movimentos e contra sua capa de hipocrisia lutam ocultistas e 
teósofos. Se afastarmos essa capa tecida pela fantasia humana e arrojada sobre a 
Divindade pela mão astuciosa de sacerdotes ávidos de domínio e poderio, não bastará ao 
homem o verdadeiro ideal da Divindade, o único Deus vivo da Natureza. Os primeiros 
albores do século XX anunciam o destronamento do Deus de cada país e a proclamação 
da Única e Universal Divindade – não o Deus da mísera piedade, mas a imutável Lei – o 
Deus da justiça retribuidora; não, o da misericórdia, que é simplesmente um incentivo 
para se cometer o mal e reincidir nele. Quando o primeiro sacerdote inventou a primeira 
prece egoísta, perpetrou-se o mais nefando crime de lesa-Humanidade”. 

E esses primeiros albores a que ela se refere, já se fazem sentir de modo muito 
patente. Haja visto o que se vem de passar na Espanha e agora mesmo em Roma – a 
Sede do Cristianismo, sem falar no que se aproxima dos nossos dias!... 
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Diz ela ainda: “O Teósofo não crê em milagres divinos nem diabólicos, nem 
bruxos, nem profetas, nem augúrios, mas tão somente em Adeptos capazes de realizar 
fatos de caráter fenomênico, a quem julgar por palavras e atos... O estudante de 
Ocultismo não deve professar determinada religião, embora tenha o dever de respeitar 
toda opinião e crença para chegar a ser Adepto da Boa Lei. 

Não deve sujeitar-se aos prejuízos e opiniões de ninguém, e há de formar as 
suas próprias convicções, de acordo com as regras de evidência, que lhe proporcione a 
ciência a que se dedica... sem atender a encômios de fanáticos sonhadores, nem a 
dogmatismos teológicos... “Jesus pregou uma doutrina secreta e “secreta”, naquele 
tempo, significava: Mistérios de iniciação, que foram repudiados ou alterados pela Igreja”. 

Voltaire caracterizou em poucas palavras os benefícios dos Mistérios ao dizer 
que, “entre o caos das superstições populares, existia uma instituição que evitou sempre 
a queda do homem em absoluta animalidade: a dos Mistérios!” 

A eterna rebeldia de Blavatsky, em demanda da Suprema Meta Espiritual, está 
expressa nestas palavras: “Há uma Lei Eterna na Natureza, que tende sempre a ajustar 
os opostos e a produzir uma harmonia final. Mercê a esta Lei de desenvolvimento 
espiritual, que sobrepujará a física e a puramente espiritual, a Humanidade ver-se-á livre 
de seus falsos deuses, encontrando-se finalmente redimida por si mesma”. 

O próprio Ammonio Sacas, ensinou que a religião das multidões correu pari 
passu com a filosofia e que com esta se foi corrompendo gradualmente, por vícios de 
conceitos, mentiras e superstições puramente humanas. Era necessário, portanto, restituí-
la à sua pureza original, purificando-a da escória e interpretando-a filosoficamente, pois o 
propósito do Cristo foi estabelecer à sua prístina integridade, a Sabedoria da antiguidade; 
reduzir o domínio da superstição que prevalecia no mundo; corrigir os erros introduzidos 
nas diversas religiões. 

“Os primeiros ‘Reis Divinos’ ou Seres superiores vindos – segundo tradição – de 
outros planetas, durante a Terceira Raça lemuriana, lançaram os alicerces das 
Instituições iniciáticas, que logo na Atlântida foram degenerando em religiões positivas 
pela fatal influência da infantilidade e pobreza mental dos homens aos quais eram dadas 
à guisa de outras tantas instrutivas e morais fábulas. Aquela influência superior, ou 
“Religião do Espírito”, manteve-se, entretanto, mais ou menos secreta e afastada do 
comércio dos vulgares ou dos “pequenos”, durante o resto da época lemuriana e a 
maioria dos séculos atlantes, como centros semelhantes aos dos países drávidas da Índia 
e o grande Colégio do Jardim das Hespérides, no Ocidente, Colégio que, pouco tempo 
antes da catástrofe da Atlântida, foi trasladado para o Oriente (itinerário de IO), através 
das regiões subterrâneas, até a Armênia e Ário-Índia ou Bactriana e Afeganistão (Oxus, 
Iaxartes, Paropamiso e Meseta de Pamir) daí irradiando-se várias correntes, uma delas 
para o Indo e o Ganges (Índia), constituindo os etíopes orientais; outra, para o Nilo 
(Egito), dando origem aos etíopes ocidentais, etc. Isso, por suposição, ocorreu há onze 
mil anos ou muitíssimo mais, segundo certas autorizadas cronologias” (Vide pág. 289 de 
“Simbolismo de las religiones del mundo” de Roso de Luna). 

Na Introdução de “Simbologia Arcaica”, diz o mesmo autor: “A origem das 
religiões e dos sacerdotes, está resumida nestes conceitos: 

Diz-se que no começo não houve Mistérios Iniciáticos. O conhecimento (Vidya) 
era propriedade comum e predominou universalmente, durante a Idade de Ouro ou Satya-
Yuga. Segundo o comentário: Os homens ainda não haviam produzido o mal naqueles 
dias de felicidade e de pureza, porque a sua natureza era mais divina do que humana. 
Porém, ao multiplicar-se rapidamente o gênero humano, multiplicaram-se também as 
idiossincrasias de corpo e de mente, e o espírito encarnado manifestou-se em debilidade. 
Nas mentes menos cultivadas e sãs, enraizaram-se certos exageros contrários à natureza 
e suas respectivas superstições. Dos desejos e paixões até então desconhecidos, nasceu 
o egoísmo pelo qual, amiúde, abusaram os homens de seu poder e sabedoria, até que, 
finalmente, foi preciso limitar o número de conhecedores. Assim, teve começo a Iniciação. 
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Cada país impo-se um sistema religioso acomodado à sua capacidade 
intelectual e às suas necessidades espirituais. Porém, como os sábios prescindissem do 
culto e simples formas, restringiram a mui poucos o verdadeiro conhecimento. A 
necessidade de encobrir a Verdade, para resguardá-la de possíveis profanações, se 
deixou sentir cada vez mais em cada geração e assim se converteu em Mistério. 
Estabeleceram-se os Mistérios em todos os povos e países, e procurou-se ao mesmo 
tempo, evitar toda contenda e erro, permitindo que nas mentes das massas profanas 
enraizassem crenças religiosas exotéricas inofensivas, adotadas, no começo, às 
inteligências vulgares – como róseos contos para crianças – sem receio de que a fé 
popular prejudicasse as filosóficas e abstrusas verdades, ensinadas nos santuários 
iniciáticos, mesmo porque não devem cair sob o domínio do vulgo, as observações 
lógicas e científicas dos fenômenos naturais, que conduzem o homem ao conhecimento 
das eternas verdades, que lhe consentem aproximar-se do dintel da observação, livre de 
prejuízos e ver com olhos espirituais, antes que com os olhos do corpo físico. 

Com o decorrer dos tempos, na Quinta Raça – a Ária – alguns sacerdotes pouco 
escrupulosos, prevaleceram-se das simples crenças das gentes e acabaram por elevar as 
Potestades Superiores à categoria de Deuses, afastando-se completamente da única e 
universal Causa das causas... 

Naqueles primitivos dias não constituíam os brâmanes ou sacerdotes, uma casta 
aparte, mas qualquer homem podia ser brâmane, por méritos próprios e em virtude da 
iniciação. Entretanto, pouco a pouco, foi prevalecendo o despotismo e a dignidade de 
Brâmane passou de pais a filhos como herança. Os direitos de sangue (nepotismo) 
suplantaram o verdadeiro mérito e... desta maneira, instituiu-se a poderosa casta dos 
brâmanes.” 

********************* 
Todas as verdadeiras Sociedades secretas do mundo, tiveram como principal 

objetivo, a formação de uma Fraternidade Universal, sem distinção de raça, crença, sexo, 
casta ou cor – para não dizer, a unificação da família espiritual, que é a Humanidade na 
sua totalidade! 

Nenhum outro dever por parte do homem se assemelha a este; é um dever que 
abarca em sua extensão todas as leis sagradas e os mais elevados princípios de moral 
pregados pelos grandes Iluminados de todas as épocas. 

Todas as idéias em sua última essência, existentes na natureza e na inteligência 
do homem, possuem uma tendência especial a estender-se ou desenvolver-se, e a idéia 
da Fraternidade jaz no recôndito da natureza humana, subsistindo nela, mais ou menos 
desfigurada; e apesar de que a necessidade de realizar essa idéia fosse reconhecida por 
todas as nações e todas as crenças, nas várias épocas da história do mundo, sua 
realização prática fracassou pelo egoísmo humano e, especialmente pelo interesse e 
degeneração dos sacerdotes de cada religião. 

A Centelha Divina reside em nós porque nos penetrou o Espírito Divino. Essa 
Centelha ou Luz Divina, acompanha o homem em todos os seus renascimentos terrenos 
e existências eternas e tem ele consciência de sua existência, segundo a pureza de sua 
vida. Há, em verdade, mui poucos que conheçam e sintam em seu interior a Luz, como os 
Sábios, os Rishis, os Munis, os Mahatmas, etc. Esses são, como já dissemos, os Irmãos 
Maiores da raça humana e foram os que idealizaram a formação de uma Fraternidade 
Universal. 

Diz o Mahabharata que “o Amor Universal, inclui o amor a todos os seres 
animados, o amor assim (Samabhava), é a real e verdadeira base do sentimento 
religioso. Igualmente no Bhagavad Gîta, diz Sri Krishna: “Por saber que Atmã vive em 
todos os elementos e todos os elementos em Atma, o sábio vê todas as criaturas de igual 
modo”. 

O Onisciente e sábio Vaivasvata Manu – ou aquele que há um milhão de anos 
atrás escolheu na sub-raça semítica Atlante, as sementes da 5ª  Raça – a Ária – 
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conduzindo-as à Terra Sagrada e Imperecível – prévio advento do presente Manuantara, 
a necessidade da observância de uma só e idêntica religião para todos os homens, que 
em vista da crença no amor e na caridade universais, pudesse subsistir neles em todas as 
épocas, a fim de assegurar o seu progresso espiritual nas diferentes linhas de evolução 
da natureza. No entanto, esse sublime auxílio do grande Manu fracassou por completo, 
devido aos atos da humanidade atual; e que, em vez de uma religião universal, surgiram 
religiões, credos e seitas, todas rivais e hostis entre si, semeando a desarmonia e 
desunião nas diferentes classes da humanidade. Porém, grande é o auxílio da Teosofia 
para reviver e restabelecer entre essas diversas classes de homens, o objeto do auxílio 
original do grande Manu. 

De fato a Teosofia é a “Arca de Salvação”, em cujo bordo poderão navegar 
desde já – sobre as ondas tempestuosas do mar da vida – todos os homens de boa 
vontade, isto é, livres de preconceitos, isentos de ódios e de idéias separatistas, mas em 
ânsias de um Ideal verdadeiro, onde possam abastecer a sua mente e o seu coração com 
a Sabedoria e o Amor – que são dons naturais de todos os homens. 

Um atento estudo do Bhagavad-Gîta – esse pequeno livro que representa a 
verdadeira Bíblia para a Humanidade – capacitará a qualquer da fundamental Unidade na 
natureza, por isso mesmo, demonstrando a esquecida Religião da Sabedoria Eterna ou 
Sanatana-Dharma. Por exemplo, quando Krishna diz a Arjuna: “O ser harmonizado pela 
Yoga vê morar o Eu em todos os seres e todos os seres no Eu, vendo o Eu por toda 
parte”. 

Se intrepidamente empreendermos a vereda da Yoga e o Amor indicado pelo 
santo Krishna naquele referido versículo e cumprirmos todos os nossos deveres de 
acordo com os seus puríssimos ensinamentos, fatalmente criaremos em nós um coração 
bondoso e amante, pronto a compartilhar dos sofrimentos e misérias de todos os seres 
existentes. E quando essa for a natural e expontânea tendência de nosso coração, 
poderemos exercitar melhor todas as nossas energias em benefício dos demais, com o 
mesmo zelo e ardor que o fazemos para nós mesmos. 

Temos que aprender a prestar os nossos auxílios a favor de nossos irmãos e 
amigos, livrando-os das suas tribulações e misérias, do mesmo modo que participando de 
suas alegrias e pesares. 

Quando nossas mentes houverem adotado tão sublime atitude, a realização 
prática da Fraternidade Universal se estabelecerá de fato na terra, pois que, Fraternidade 
Universal não significa comer e beber na mesma mesa ou a uniformidade nas maneiras e 
no traje; todas essas práticas externas não são essenciais. A verdadeira Fraternidade, é 
um assunto do coração e não de meras aparências e cerimônias. 

É pela pureza e nobreza de coração com que se pode compreender e realizar 
uma vez por todas a idéia da Fraternidade Universal. 

Há quem sustente que pelo exercício da vontade poder-se-ia efetuar a formação 
da Fraternidade, com algum viso de probabilidade; porém, tal cousa não é possível, a 
menos que a vontade não haja modelado no passado Karma do indivíduo a idéia da 
Fraternidade Universal; e assim, ela não pode surgir no seu coração. 

O campo sobre o qual as idéias se enraízam, é a natureza astral do homem. As 
idéias do bem e do mal são o resultado do Karma no estado presente ou o de anteriores 
existências. E assim, a natureza das idéias depende da condição do presente ou passado 
dos Karmas do homem. As ações e experiências profundamente impressas nos 
nascimentos anteriores, como os da vida presente, deixam no plano astral suas 
sementes, que germinam formando idéias semelhantes nas vidas sucessivas, criando 
uma tendência à prática de semelhantes atos; e em tal fato descansa a força ou 
debilidade da vontade humana. 

Se reconhecermos que o modelo de nossa própria vontade depende de nosso 
Karma e se a vontade é considerada como o primeiro fator na formação de uma 
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Fraternidade Universal, nosso Karma deve ser, pois, de natureza que possa produzir e 
criar facilmente a idéia dessa mesma Fraternidade Universal. 

Tal idéia contém tudo quanto há de nobre e elevado no coração humano e seu 
desenvolvimento depende, principalmente, da pureza de pensamentos, palavras e atos ou 
obras. 

Se seguirmos, pois, as regras fundamentais da Fraternidade Universal, nos 
preparamos para o cultivo dessas tríplices virtudes em o nosso coração, e só pelo firme e 
decidido cultivo das mesmas, podemos nos aproximar e conhecer, portanto, a verdadeira 
idéia da Fraternidade. 

Essas tríplices virtudes estão expostas em todos os livros sagrados – 
principalmente nos Dez deveres do Manu – de que a Igreja Romana, como outras tantas 
copiaram os seus Mandamentos. 

Inútil expô-los, quando todo homem os conhece. 
O Karma de nossas vidas anteriores, combinado com a influência da civilização 

materialista dos tempos presentes, arrojou as sementes do egoísmo nas inteligências de 
nossos irmãos ários, em todos os seus assuntos sociais, nacionais, políticos e religiosos. 
Essa gigantesca erva do egoísmo destruiu-lhes por completo sua primitiva e simples 
maneira de viver, como ainda, a simpatia e a caridade para com todos os seres vivos, 
como os grandes Rishis e Munis do passado trataram firmemente de incutir através dos 
seus escritos e ensinamentos. 
 E, como tal, não se deseja a união fraternal e... se surge em alguém essa idéia, é 
arrancada impiedosamente pela má erva que tem o nome de civilização moderna. 
 “O homem”, diz H. P. B., “é o campo de batalha – o Kurukshetra do universo. 
Todos os Jivatmas hão de lutar nesse campo, todos hão de ser ou foram homens.” E que 
nós acrescentamos: “O Universo evolui perpetuamente e, em espiral ascendente, a 
Humanidade inteira. E se nessa espiral ascendente aperfeiçoarmos o corpo físico, as 
emoções e os pensamentos brilharão em toda vivíssima luz do Supremo Bem. Nada pode 
reter a evolução, e quem não a seguir, será vítima de sua desgraçada incompreensão”. 
 Por lei de evolução, a moral da Idade Média não pode ser a de hoje, como a de 
hoje não poderá ser a de amanhã, porque a ciência da alma deve guiar-nos pelo caminho 
da perfeição, que nos aproxima – cada vez mais – da Divindade – pouco importa o Nome 
que lhe queiram dar. E, enquanto por um lado as ciências positivas se assenhoreiam da 
Matéria, a Ciência da Alma – que é a Teosofia – nos desvenda o Tesouro oculto, que 
todos nós guardamos – sem sabe-lo – no imo de nosso coração, cujos delicados latejos 
devem ser os prudentes e humanitários passos, que nos guiando para a Infinita Verdade, 
a Suprema Bondade e a Beleza Ideal, nos identifiquem com o Coração do Universo, que 
é o nosso Pai Comum! 

************************* 
 Ex Oriente Lux! Desde séculos – quer no ideal, quer no histórico, o Oriente vem 
sendo o coração do mundo. Em suas poderosas e antigas civilizações se deram elevados 
ensinamentos e germinaram sentimentos de espiritualidade, que fizeram aqueles povos 
sábios e místicos. 
 O amor e a aspiração para o mais além do humano, mantém ainda ali corações 
puros que, como sacrário vivo, alimentam o fogo da santidade purificadora, que se 
estende e vivifica como o sol de luz e vida que dali nos vem. 
 Sim, é do Oriente que vem toda a Luz que se reflete por sobre a Humanidade! 
 “No Oriente floresce o Loto – Místico emblema de serenidade budhica... e essa 
planta simbólica consta, na sua alegoria, de sete raios. Quatro, sustêm as respectivas 
folhas num plano horizontal, determinado pelo nível das águas; dois mais elevados, 
sustêm outras duas folhas no ar, as quais formam os dois vértices inferiores de um 
triângulo, em cujo vértice superior resplandece a flor sagrada”. 
 Falando da Índia, diz o inspirado escritor francês Alexandre Dumas – cujas obras 
são um repositório de ensinamentos iniciáticos – no seu romance “Les Mohicans de 
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Paris”: “L’Inde, a l’aquelle il doit toujours révenir, chaque fois que, las de son Occident 
disputeur, l’Européen a besoin de retremper son ame aux sources primitives; l’Inde, cette 
mère commune du genre humain; l’Inde, notre majestueuse aisule, fut payé de sa tendre 
pieté, en demeurant féconde; son symbole, chest la vache nourricière. Guerres, 
desastres, servitudes, passent sur elle depuis trois mille ans, et son intarissable mamelle 
est toujours prête á desalterer trois cent millions d’hommes, indigênes ou étrangers.” 
 A Índia é de fato, a mãe dos homens, como o Egito poderia ser chamado de Pai; 
ambos se completam. 
 No entanto, quer um, quer outra, vem sofrendo as consequências do seu mau 
Karma, isto é, desde que ambos entraram em decadência, pelo desvirtuamento da 
Verdade primitiva, hoje completamente esfacelada entre as inúmeras seitas que aí se 
constatam – principalmente na Índia – tornando-o um povo fanatizado e supersticioso – 
por isso mesmo, presa segura para os dominadores dos fracos e oprimidos, que sabem 
muito bem aproveitar-se dessas ocasiões difíceis porque passam as várias nações do 
mundo! 
 Tal fato, não concorre, no entanto, para que deixe de ser aí onde a Verdade é 
ciosamente conservada longe da vista dos seus escravizadores e do resto da 
Humanidade, pois como é sabido, “a chave que abre as ebúrneas portas que nos 
interdizem o acesso aos arcanos dos mais recônditos santuários, se acha oculta em um 
Seio misterioso, e este primeiro Seio se acha nos remotos países assinalados pelo 
grande vidente do século passado – Emmanuel Swedenborg: Ex Oriente Lux! 
 Quanto ao Egito, a própria História o descreve: “Despedaçada pela queda do 
Supremo Pontificado Universal, a centralização hierárquica não mais opunha à invasão 
das paixões o seu dique tutelar. Os sacerdotes (tal como hoje) transformaram-se em 
homens... e o culto às paixões desregradas, foi estabelecido. A pior das rotinas – a da 
inteligência – elevou domicílio nos templos; ao espírito, a letra morta substituiu. Os 
pontífices perderam desde logo a chave tradicional dos hieróglifos sagrados, a fim de que 
fosse realizada na face da terra, a profecia de Thot, o Trimegisto: “Egito, não restará de 
tuas relíquias senão as vagas narrações que a posteridade jamais dará crédito... e sobre 
a pedra fria apenas palavras gravadas, contarão a tua devoção... O divino tornará a subir 
ao céu; a Humanidade, abandonada morrerá completamente e o Egito ficará deserto e 
viúva de homens e deuses!... Ela, outrora, a Terra Santa, amada dos deuses, por sua 
devoção a seu culto, será a perversão dos santos, a escola da impiedade, o modelo de 
todas as violências. Então, cheio de desgosto por todas essas cousas, o homem não mais 
terá pelo mundo nem admiração, nem amor!...” 
 Assim definiu Hermés – o tríplice fundador da religião, da filosofia e da ciência – o 
futuro do glorioso Egito... o que importa dizer, o futuro de todos os povos oriundos 
daquele Tronco!... 
 De fato, o Esoterismo cedeu lugar ao Exoterismo! A Religião-Sabedoria foi 
transformada; a idolatria, sucedeu ao culto do verdadeiro Deus; a superstição à Magia; as 
desordens da moral arrastaram imediatamente as desordens sociais e os Faraós 
oscilaram em seus tronos! Aproveitando esses momentos de perturbações, o inimigo 
invadiu o território... e o Egito inteiro, devorado pelas chamas, desmoronou sobre o 
sangue de seus filhos!... 
 Que resta hoje daquela inconcebível civilização e de tão soberbas magnificências? 
 Ruínas e areia!... 
 Porém – como já tivemos ocasião de dizer no nosso artigo “O Futuro Imediato do 
Mundo” – os tempos esperados já chegaram! E portanto, Índia e Egito despertam! Ambos 
estão repletos de enigmas... como única solução às questões impostas pelos destinos 
humanos. Uma, através dos seus misteriosos pontífices, seus deuses vivos, Mahatmas, 
Homens que lêem no livro terrível de Karma... O outro, através dos túmulos profanados 
dos seus reis e deuses...; do mistério insondável das suas Esfinge e pirâmides seculares 
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e... dos seus imensos areais – testemunho mudo de uma civilização prodigiosa que já se 
foi!... 
 Assim, esse oceano de centenas de milhões de seres humanos, se ergue em 
vagas monstruosas, como se fora sorver a Humanidade inteira!... 
 Karma vai abrir uma nova página na História! 
 E essa página somos nós que a vamos escrever! 
 As doutrinas dos Templos de Osíris, de Ísis e de Amon-Ra, nos aparecem como 
um alto símbolo, como um exemplo profético da unidade primordial e final da Ciência e da 
Religião. 
 Naqueles Templos sacrossantos, eu, vós e um pequeníssimo número de elite que 
possui a Humanidade, fomos receber tudo quanto de grandioso subsiste em nossas 
almas. 
 E é um dos motivos porque muitas vezes, quando meditamos e, por isso mesmo, 
nos elevamos pelas regiões sublimes do espaço, nos sentimos naquele país misterioso 
que hoje é apenas como um farol entre a Ásia e a Europa, entre Oriente e Ocidente, mas 
que continua iluminando os mais longínquos caminhos! 
 E... a visão continua: Lá está a Esfinge, com a sua face voltada para o Oriente e 
coroada de um disco de ouro. Quando o sol da manhã emergia da cadeia arábica, seus 
primeiros raios iam iluminar o disco e a face da Esfinge, que resplandecia, então, como 
um sol de face humana, ou como um deus aureolado de chamas. 
 E logo após, o Verbo inflamado de Hermés: “O rio de oiro vem de Osíris – a 
Inteligência; o rio azul vem de Ísis – o Amor; o rio escarlate vem de Râ – a Vida; o rio 
esmeraldino vem de Nephtys – a Substância Universal”. 
 E sobre as águas celestes, voga, majestosamente, a barca de Ísis; a deusa está 
assentada ao leme; seu filho Hórus, armado de lança, está de pé à proa. 
 No centro da barca ergue-se um palanquim, cujos capitéis de colunas de lotos, 
suportam – à guisa de cúpula – um globo brilhante, reflexo do Sol de Osíris. Nesse 
Templo resplandecem as Sete grandes Divindades – tal como na “Arca da Aliança”, os 
Sete Elohins. Porque, no mundo celeste, todas as idéias aparecem como pessoas e cada 
espírito as percebe segundo sua força ou poder. À essa visão, a alma exulta de alegria e 
exclama: “Eu sinto passar em mim o sopro dos deuses. Eu sou Osíris, Ísis, Rá e Nephtis”. 
E... os remadores respondem: “Sobe na barca a milhões de anos para cumprir o teu ciclo 
divino”. Recebido na barca, o homem transformado em Osíris, exclama por sua vez: “Eu 
sou o homem e conheço o amanhã. Sou senhor do renascimento mais uma segunda vez. 
Atravesso o céu, atravesso a terra, acompanho os passos dos manes, como filho vivo. 
Concedem-me isso, por ser eu de conduta firme. Estendo o braço como senhor do 
diadema. Estendo as pernas como corredor e levanto-me ornado do ureus mágico. Vivo 
amado dos deuses e viverei sempre. Resplandeço fora do ovo no país dos Mistérios. 
Estou diante dos Grandes Chefes Divinos, diante do Grande Senhor do hemisfério 
inferior”. 
 Mas... é a própria Lei quem nos faz despertar, porquanto, não veremos jamais o 
Egito, com todos os seus sublimes mistérios!... 
 O nosso caminho é para o Ocidente, para as terras novas... para o futuro, que deve 
ser o complemento do passado e do presente!... 
 E era por esse motivo que há milênios atrás, já dizia Hermés, ao seu discípulo 
Asclépias: 
 – “Aqueles que devem dominar a Terra serão enviados e estabelecidos na 
extremidade do Ocidente e... onde, por mar e por terra, afluirá a raça mortal.” 
 – “Mas, onde estarão eles agora?”, pergunta-lhe o discípulo. 
 – “Estão estabelecidos em uma grande cidade na montanha da Líbia. E... com isso, 
já vos disse demais.” 
 Do mesmo modo, há meio século atrás, quando o “Rei do mundo”, termina as suas 
prodigiosas profecias: “... Então, Eu enviarei um povo, agora desconhecido, que com mão 
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firme arrancará as más ervas da loucura e do vício e conduzirá os que ficarem fiéis ao 
Espírito do Homem na batalha contra o mal... Eles fundarão uma nova vida sobre a terra, 
purificada pela morte das nações. Então, os povos da Agarta sairão de suas cavernas 
subterrâneas e aparecerão na face da terra”. 
 E esse povo já começa a chegar, para “arrancar as más ervas da loucura e do 
vício” – tal como disse o “Rei do Mundo”. Esse povo será composto de todos quantos se 
queiram alistar sob o alvo Estandarte da Paz, do Amor, da Sabedoria e da Justiça, 
desfraldado pela Sociedade Teosófica Brasileira, pois que é Ela quem vem de anunciar 
uma Era Nova de Paz e de felicidade para o mundo! 
 A nós, pois, todos os homens de boa vontade, sem distinção de nenhuma espécie, 
repetimos: “Os tempos esperados já chegaram”... 
 Seja a Paz com todos os seres! 

--------------------- 
 
 “Nasce a aurora! Tu resplandeces no horizonte, como Aton em seu dia! 
 As trevas fogem, quando os teus raios vêm beijar a face da terra! 
 Toda Natureza freme de amor e alegria!... 
 ...... 
 Tu estás no meu coração; não existe nenhum outro que te possa compreender 
 como Eu, pois sou teu filho, saído de tua carne: Kunaton! 
 

(Trechos de um dos Hinos de Kunaton) 
 

AMENOFIS IV ou KUNATON  3 
 

 Ao fazermos a biografia póstuma do grande faraó Amenófis IV – por outro nome 
Kunaton – o ser mais extraordinário entre todos aqueles a que o velho Egito chamava, ao 
mesmo tempo, de “reis e deuses”, é como se estivéssemos, neste momento, banhados 
pelos vivificantes raios daquele mesmo Sol a quem ele dedicou hinos de uma beleza de 
inspiração tal, que é difícil encontrarem-se iguais, mesmo em nossos dias. 
 Como se sabe, “relembrar é reviver”. Assim, o falar-se ou escrever-se relembrando 
atos e cousas relativos à vida de um ser não mais deste mundo, não passa de uma 
evocação, embora que inconsciente!... 
 Assim sendo, é bem provável que se fôramos fazer a biografia de um outro faraó, 
ao invés de bênçãos ou vibrações de Paz e de Amor, viessem sobre nós as terríveis 
maldições de um daqueles misteriosos deuses, que não admitiam se lhes perturbasse a 
continuação de uma vida terrena de fausto e poderio – hoje usufruída no chamado país 
de Amenti ou região dos mortos. O processo da mumificação não visava outra cousa, 
senão prender ou ligar a alma ao corpo físico!... 
 E logo nos acudiram à imaginação as mortes misteriosas dos profanadores do 
túmulo de um Tut-ankh-Amon, por exemplo, primo e sucessor do nosso biografado de 
hoje. 
 Como se sabe, a primeira vítima foi o próprio Lord Carnavon, que desprezando o 
aviso contido abaixo do escaravelho sagrado, tocou-o e foi picado por um outro que 
entrava naquele momento no túmulo e... poucas horas teve vida. As palavras do aviso 
eram: “Aquele que me tocar morrerá”. Do mesmo modo, existiam outras palavras inscritas 
nas paredes que cercavam o túmulo faraônico, cuja tradução foi feita pelo Dr. Mardrus, 
em entrevista concedida à imprensa de seu país, que é a seguinte: “Maldita seja a mão 
que se levante contra a minha forma e seja aniquilada. Que sejam destruídos os que 
ofenderem meu nome, minhas efígies, as imagens de meu Duplo e minhas fundações! 
Esses, cairão com o fogo de meu pai Amon! Uma grande desgraça cairá sobre eles. Tal é 
                                            
3
 Esta biografia do faraó Kunaton está baseada nas obras de Maspero e de A. Moret sobre os “Reis e Deuses do Egito”. 
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a minha execração e a minha vingança meditada e oculta no fundo de meu peito por toda 
a eternidade!” 
 Interpelado pelo repórter se acreditava na repercussão maléfica dos túmulos 
faraônicos contra os seus profanadores, o Dr. Mardrus respondeu: “Estou absolutamente 
certo de que os egípcios sabiam condensar dentro da múmia e em torno dela, um 
princípio dinâmico, que ignoramos por completo”. 
 Não é de admirar tal resposta, porquanto já dizia o grande Pasteur: “Aquele que 
não possui senão idéias claras, é evidentemente um néscio. Os antigos compreenderam 
a força misteriosa do fundo das cousas”. 
 Ninguém ignora o que aconteceu a todos os da comitiva de Lord Carnavon – 
inclusive Georges Jay Gould, Woolf Joel e Sir Archibald Douglas Reid, tendo este morrido 
inexplicavelmente no momento em que projetava os Raios X sobre a múmia do faraó. As 
vítimas foram em número de dez. 
 O último da expedição, obcecado com a morte dos demais, atirou-se há bem pouco 
tempo, da janela de sua residência sobre objetos egípcios de sua coleção, que estavam 
empilhados em um alpendre! 
 Até que ponto pode chegar a curiosidade da ciência ocidental! 
 Rule Britannia! Governa, Inglaterra, enquanto serves de “agente cármico” às 
nações que necessitavam de grandes sofrimentos, porquanto os tempos são chegados!... 
Os teus dias de dores aí vêm! Suave mari magno... “É doce, quando no vasto oceano os 
ventos levantam as ondas, contemplar de terra firme os perigos a que outros estão 
expostos!...” (De natura rerum, II, 1 – Lucrecio). 
 Que dizer da fatídica múmia de Katesbet através um rosário de fatalidades que 
pesaram sobre todos quantos com ela estiveram ligados? Como é sabido, a múmia havia 
desaparecido do sarcófago no deserto, quando a caravana foi surpreendida por uma 
daquelas terríveis tempestades que se desencadearam naqueles infindáveis oceanos de 
areia! Apenas a tampa do sarcófago veio ter ao British Museum de Londres, onde se acha 
velada por uma cortina, para não ser vista nem tocada por pessoa alguma e... que os 
próprios guardas do Museu se recusam a limpá-la, tais os fatos horrorosos que 
acompanham a sua trajetória desde o dia em que foi retirada de seu túmulo milenar! 
 A primeira vítima, foi seu próprio dono ou o chefe da dita expedição, que limpando, 
a bordo, o seu revólver, foi atingido em plena fronte por uma bala, caindo imediatamente 
morto. Do mesmo modo, quanto ao carregador que a trouxe de bordo para o cais: dentro 
de poucos dias estava hemiplégico. O pintor que reproduziu a tampa, ficou cego e assim 
outras muitas pessoas – inclusive guardas do Museu – sem falar em duas nossas 
conhecidas, que pertenceram a esta Sociedade, quando ainda portadora do nome 
“Dhâranâ”, as quais sofrem até hoje as consequências de se terem aproximado da 
referida tampa no British Museum de Londres. Uma está quase cega – por sinal que mora 
nesta cidade; a outra, além de um paralisia dos músculos do pescoço, está atacada de 
uma caquexia lenta que a vai secando dia a dia, tal como se fôra a própria múmia que ali 
ressuscitasse!... 
 No entanto – como já tivemos ocasião de dizer – nada tememos em fazer a 
biografia do faraó Kunaton, já por não sermos profanadores de túmulos, já por se tratar de 
um “Rei divino”, portador do Verbo Solar na Terra, cujas vibrações só podem trazer ânimo 
e vitalidade bastante a quem toma a sua vida como exemplo edificante a seguir, por isso 
mesmo, procurando derribar os falsos ídolos das religiões bastardas ou pervertidas!... 
 E desse modo se explica o porque desta Biografia precedendo à Terceira parte de 
nosso humilde estudo. 

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

SURGE ET AMBULA... KUNATON! 
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 Amenófis IV reinou mais ou menos de 1370 a 1376 antes de J. C. dentro, portanto, 
da 18ª  dinastia dos Amenófis e Thutmés (1321/1580). 
 Como todos os seus antepassados, Amenófis IV era considerado como filho e 
herdeiro dos deuses, e particularmente, como sucessor de Amom-Ra, padroeiro da 
majestosa cidade de Tebas, então capital do Novo Império. 
 Nas muralhas e nos templos da cidade, estavam gravadas as cenas tradicionais 
que atestavam a procriação do rei pelo deus... e, portanto, seu direito de governar os 
homens. 
 Romper as relações entre o Estado e a casta sacerdotal que gera a religião de 
Estado, foi sempre uma obra árdua em todos os países e em todas as épocas da História, 
principalmente em se tratando de um país como o Egito daquela ocasião onde a crença e 
servilismo ao deus Amom-Ra estavam enraizados na alma do povo. 
 Naquela época, Amon encontrava-se em todo o seu poderio e grandeza! Dois 
séculos tinham apenas decorrido em que os Pastores vindos da Ásia, ocupavam ainda o 
Delta e meio Egito, assenhorando-se das cidades, roubando os campos, arruinando os 
templos dos deuses indígenas, em proveito de suas divindades: Bâal, o asiático e 
Sutekhu, o grande guerreiro. Foi com o auxílio de Amon que, os pequenos reis tebanos 
da 17ª  dinastia puderam começar a guerra da independência, repelindo pouco a pouco 
todos os pastores para fora do Egito, até que Ahmés 1º  os expulsou definitivamente. 
 Se Thutmés I e Thutmés III puderam conquistar as Escadas da Síria, atravessar o 
Líbano, passar o Oronte, atingir as margens do Eufrates; se seus sucessores, os 
Amenófis tinham sob seu protetorado a Síria e a Palestina ao Norte, a Núbia ao Sul, não 
era por Amon ter combatido com o Faraós e guiado na peleja os arqueiros e os carros do 
Egito? As narrações oficiais dessas campanhas, gravadas sobre os muros de Karnack e 
de Luxor, atestavam que tais vitórias eram proezas de Amon; que os países cativos eram 
prisioneiros de Amon e que todos os tributos pagos na Síria e na Núbia, vinham aumentar 
os tesouros de Amon. O deus tebano enriquecido e fortalecido por tantas vitórias, tornou-
se o deus nacional, o deus da desforra contra os asiáticos. 
 Pai dos Faraós, conquistador do estrangeiro, Amon era o deus que, por intermédio 
dos seus sacerdotes, assegurava a força e a autoridade do rei no governo interior do 
Egito. Após o glorioso reino de Thutmés I, questões dinásticas haviam enfraquecido a 
casa real; tinham sido expulsos vários Faraós de seus tronos, suplantados por uma 
mulher – a rainha Hatshopitu, a qual possuía um templo em Deir-el-Bahari – e 
alternadamente recebidos e expulso até que finalmente triunfantes. Os grandes 
sacerdotes de Amon, haviam presidido a tais intrigas (sempre os mesmos em todos os 
séculos e em todas as partes...), horas dando, horas retirando o seu apoio. Tornaram-se, 
assim, verdadeiros “intendentes ou governadores do palácio”, dispondo do poder civil e, 
ao mesmo tempo, das funções religiosas (?). No tempo de Hatshopitu, o príncipe 
Hâpusend – sob Amenófis III – e Ptahmer haviam acumulado as funções de “profeta em 
chefe de Amon, diretor de todos os profetas do Norte e do Sul governador da cidade de 
Tebas, vizir do Egito inteiro”. “Um tal poder temporal e espiritual concentrado na mesma 
mão, eis aí um terrível perigo para o Faraó!...” 
 Sabe-se muito bem como terminam essas situações ambíguas, onde o “vassalo 
para ser rei desapropria-o pouco a pouco de seu trono, para aí se instalar um dia”. Assim 
se passaram as cousas no Egito, alguns séculos mais tarde, no fim da 20ª  dinastia. 
Foram os sacerdotes de Amon, que se fizeram Faraós. Essa revolução sacerdotal já 
havia tido começo no fim da 18ª  dinastia. Porém, Amenófis IV, foi o homem que modificou 
o curso das cousas: não permitiu aos sacerdotes de Amon destronar os reis; foi ele quem 
tentou destruir o sacerdócio de Amon, suprimindo ao mesmo tempo os sacerdotes e o 
deus decrépito. 

********************** 
 O homem que ousou medir-se com esse poderoso Amon, era um desses colossos, 
cuja força física e temperamento combativo explicam o vigor moral e o ascendente 
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pessoal? De modo algum: Amenófis IV era um adolescente de estatura mediana, franzino, 
de formas arredondadas e afeminadas. Os escultores do tempo no-lo apresentam 
fielmente com o corpo de andrógino, cujos seios proeminentes, largos quadris, coxas 
roliças, porém com um aspecto doentio, não permitem crer na sua formidável capacidade 
intelectual e resistência física, para tão difícil empreendimento. 
 A mãe do rei, Tii, mulher preferida de Amenófis III, era de nascimento vulgar; seu 
pai Iuáa e sua mãe Tuáa, eram portadores de nomes, que muitos julgaram de 
procedência semítica; porém, logo se descobriu que ambos eram egípcios, quando em 
1905 Mr. Theodor Davis descobriu em Tebas o túmulo intacto de seus pais. “Todos os 
objetos encontrados no túmulo, são do mais belo estilo egípcio e nenhum denota o menor 
traço de influência estrangeira... As próprias múmias não apresentavam indício algum 
positivo”. 
 Os hinos religiosos compostos por Amenófis, testemunham uma inteligência 
mística, uma sensibilidade muito viva, que se espalhava por toda a sua natureza. Era de 
um caráter bondoso a toda prova; espírito sutil, tenaz e sistemático. Este sonhador e 
místico ia até o fim de suas idéias e era rápido em todas as suas resoluções. 
 Desde o começo de seu reinado, Amenófis IV encontrou-se em presença do deus 
Amon de Tebas, cujo clero tinha-se tornado poderosíssimo. 
 Uma reação se fazia necessária. No ano 6 de seu reinado, Tebas não era mais a 
capital. A “cidade de Amon” tornou-se a “cidade de ATON”; os bens do deus tebano foram 
confiscados em proveito do deus Aton; o grande sacerdote de Amon e todo o sacerdócio 
amoniano não mais existiam, porquanto o culto de Amon era proibido em todo o território 
egípcio. O próprio nome de Amon não mais podia ser pronunciado, nem escrito sobre 
pedra ou papiro, e como, a despeito de tudo isso, pudesse ele ainda perdurar no presente 
e no futuro, o rei mandou apagá-lo de todos os monumentos, de maneira que não os 
prejudicassem, mas tão somente a memória do deus caído. Enfim, para demonstrar a sua 
completa ruptura com a tradição passada, o rei procurou mudar o seu próprio nome de 
Amenófis para o de Kunaton ou “aquele que agrada ao deus Aton”. 
 Inútil dizer da resistência tremenda encontrada pelo mesmo, por parte do 
sacerdócio de Amon e de que meios teve ele que lançar mão para vencê-la!... 
 No entanto, seu reinado de 6 anos apenas, não foi bastante para implantar as suas 
elevadas idéias na terra, que outras não foram senão as de restabelecer a Verdadeira 
Religião-Sabedoria entre os homens. 
 “Aton é o disco solar; é a forma tangível e visível de Râ – o Sol – o mais antigo e 
mais popular, talvez, dos deuses egípcios. É representado sob a forma de um disco, 
dentro do qual se acha um uroeus; os raios do disco caem até o solo, como braços 
munidos de mãos e estas depositam oferendas sobre os altares; estendem o signo da 
vida nas narinas do rei, cingindo-o aos seus em um amplexo. Em resumo, Aton se torna 
para Kunaton o que era Amon para Amenófis: um deus verdadeiro, um pai; não mais um 
deus tirano.” 
 O rei procurou colocar a serviço de Aton um sacerdócio sob o tipo do clero tebano. 
Aton é originário de Heliópolis e seu Grande Sacerdote traz o mesmo título: ur-ma – 
“grande vidente” – tal como o de Râ. Mas o rei não quis confiar a velha cidade sacerdotal 
de Heliópolis à guarda do novo culto. Foi em uma cidade nova – Kutaton ou “Horizonte de 
Aton”, hoje El-Amarna, sobre a margem direita do Nilo, entre Mênfis e Tebas, que ele 
fundou o templo de obelisco central, consagrado ao deus Aton. Na Núbia, perto da 
terceira catarata, ele edifica uma outra cidade Gem-Aton – e na Síria uma outra ainda, 
cujo nome é completamente desconhecido. Ambas servem de capitais em países 
conquistados, ao novo deus de Estado. 

Não somente o Faraó toma por sua conta a gestão dos bens do novo deus, 
como organiza e formula a doutrina. A revolução que ele realizou não foi somente política 
e econômica. Depois de ter posto a mão sobre o sacerdócio e os bens chamados de “mão 
morta”, ele procura modelar as almas e orientar a fé para um outro ideal mais humano. 
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Como dissemos, os seus hinos de beleza, de inspiração e expressão, não se 
encontram iguais. É um verdadeiro adorador da Natureza! Os egiptólogos admitem seus 
hinos “como exprimindo conceitos novos na literatura teológica dos Egípcios: a adoração 
de um deus qualificado único, só, criador todo poderoso; a expressão de um sentimento 
da natureza, que associa o homem, os animais, as plantas, a água e a terra na adoração 
do deus. Providência única de tudo o que existe e vive. Esses sentimentos e sua 
expressão foram cousa nova no Egito”. 

“A intenção do rei parece ter sido esta: propor a adoração dos egípcios, não 
mais um deus artificial, particular a determinada cidade, nem de caráter exclusivamente 
nacional; porém, um deus encarnando uma força da natureza e por ela podendo impor-se 
à adoração universal. Com efeito, o rei escolheu o Sol – deus primitivo da Humanidade, 
cujo poder e benefícios para todos, não aparece em nenhuma parte mais absoluto do que 
nos países do Oriente. Este deus não se apresenta mais aos homens como outrora, sob a 
forma de um falcão heráldico; é um disco radiante, que se torna o simulacro falante da 
divindade; um hieróglifo, que todos os homens – egípcios ou estrangeiros – saberiam ler e 
compreender logo a primeira vista”. 

Nos ideais do grande Faraó Kunaton, estavam sintetizados os mesmos 
apregoados pela Teosofia, que outra não é, senão, aquela “Verdade Solar” de que ele se 
fizera intérprete no mundo!... 

Há, pois, segundo a sua opinião, no centro do mundo, uma Energia vivificante e 
ponderadora que, diante dos seres vivos, joga o papel de Providência. Essa Energia, é ao 
mesmo tempo Calor e Pensamento. Conhece-se um texto daquela época, onde o deus 
Ptah, tal como Aton, é chamado: “a inteligência e a língua dos deuses, fonte dos 
pensamentos de todo deus e de todo homem e animal”. 

Quanto a Platão e até mesmo Santo Agostinho, não fazem outra cousa, senão 
expressar as mesmas idéias de Kunaton, quando dizem: “É o próprio deus Verbo, o Verbo 
alado que, pelo comércio, as artes, a ciência, circula através dos homens, aproximando-
os, civilizando-os e servindo de mensageiro ao pensamento divino”. 

A reforma do rei Amenófis IV ou Kunaton, não foi propriamente uma reação 
política contra a autoridade invasora desses “intendentes de palácio” – que eram os 
grandes sacerdotes de Amon – mas tão somente, uma forma mais humana de religião, 
aliás, a mesma concepção arcaica que tinha sido sua florescência no tempo do Antigo 
Império, quando o deus Râ dominava os deuses vivos. 

Como um grande reformador, Kunaton acabou com a antiga escola dos artistas 
decoradores dos templos, encorajando-os a deixar aquele estilo artificial e convencional, 
pelo mais próximo da natureza. Fez com que o representassem – ele e os seus – tal 
como eram e não com artifícios, como fizeram os seus antepassados: com as suas 
imperfeições física e na intimidade de sua família – onde quase sempre se encontrava. 
Nesses quadros, que ainda subsistem, vêmo-los sempre em atitudes familiares, cercado 
de usa mulher e filhas. 

No fim de seu reinado, o Faraó delega ao seu mais devotado confidente – Merira 
– o cargo de “Sumo-Sacerdote” e grande vidente de Aton; porém, tendo o cuidado 
necessário de lhe não conferir funções civis e de isolar em seus poderes religiosos, 
confiando a outros a administração financeira e judiciária do Egito. 

Há quem afirme que a Obra de Kunaton foi prematura ou precipitada!... 
Dar-se-á o fato que a Humanidade atual – embora a sua pretensa redenção por 

Jesus – o Cristo – seja melhor do que aquela que o crucificou? Do mesmo modo, quanto 
a do tempo de Gotama – o Budha – e até mesmo a de Yezeus Krishna, que viveu pelos 
3.000 anos antes de Jesus Cristo e de cuja vida e nome se serviu o Catolicismo para 
copiar a de Jesus? 

Quanto mais em se tratando de um Kunaton que, equiparado a um Gotama, por 
exemplo, não passa de uma estrela de segunda grandeza!... No entanto, “à tout seigneur 
tout honneur!” (A todo Senhor, todas as honras!) 
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Assim, a obra de uns como a de outros, seria do mesmo modo prematura e 
precipitada! Tal não acontece, no entanto. De quando em vez, mister se faz que um 
grande ou pequeno Sol – tal como já dissemos na primeira parte deste estudo – venha 
fazer vibrar a tônica da Verdade, impulsionada pelo Planetário no começo da Ronda!... 

E a prova disso, o temos naquelas palavras já por nós citadas e extraídas do 
Bhagavad Gîta: “Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma – a lei justa – declina e 
Adharma – o contrário a Dharma – se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e 
destruição dos maus... etc.”. 

Kunaton, foi portanto a Manifestação Divina, no momento em que se fazia 
necessária, porquanto o que prevalecia era o Espírito das Trevas ou da Ilusão. Ele vinha 
para destruir e construir ao mesmo tempo! 

E como estejamos atravessando uma época semelhante, é natural que não 
faltem destruidores das falsas bases em que se apoia o Edifício atual da Humanidade, a 
fim de que o mesmo possa ser reconstruído por inteiro! 

Daí o exclamarmos “Alea jacta est! Delenda Carthago!” (A sorte está lançada! 
Destrua-se Carthago!) 

 
 

ONTEM E HOJE ! 
ou 

PODER TEMPORAL E PODER ESPIRITUAL ! 
 

“O filósofo verdadeiro nem pretende reformar tudo, 
nem submeter-se a tudo, pois que não é nem um tirano, nem 
um escravo. Por isso mesmo, a filosofia pode e deve discutir de 
igual modo, os motivos da crença religiosa e os da crença 
científica” – Montesquieu 

 
Na parte anterior a esta, demonstramos que Teosofia e “Religião-Sabedoria”, ou 

a primitiva religião dos nossos antepassados – chamemo-Los de “Reis Divinos” – são 
uma só e mesma cousa. Do mesmo modo, as causas que concorreram para o seu 
desvirtuamento e, por isso mesmo, se fragmentasse nas várias religiões existentes no 
mundo. 

Todos quantos nos têm honrado com a sua atenção, devem ter compreendido 
que, esta série de conferências tem obedecido a um seguimento perfeito, a fim de 
preparar o espírito de todos para a nítida compreensão do assunto que vamos abordar na 
presente parte. 

A biografia do Faraó Kunaton, que precede a esta parte, só por si era suficiente 
para um estudo psicológico dos fatos passados e presentes das civilizações humanas. 
Ela sintetiza tudo quanto pudéssemos dizer a respeito dos dois poderes: temporal e 
espiritual. 

No entanto, em breves palavras procuremos dar melhores esclarecimentos aos 
nossos ilustres e caros ouvintes. 

Em diversas épocas da História, encontramos os indícios de uma frequente 
oposição entre os representantes dos dois poderes: espiritual e temporal. No entanto, eles 
não “são tão velhos como o mundo” – tal como se costuma dizer dos fatos e cousas que a 
memória não alcança – porquanto, como já dissemos, houve uma “Religião primitiva” e 
esta poderia tomar-se como a fusão de dois aspectos indissoluvelmente ligados na 
unidade de uma síntese, ao mesmo tempo superior e anterior à sua distinção. E é por 
esse motivo que a doutrina indiana nos ensina que nos começo só havia uma casta. 

Daí, os poderes Espiritual e Temporal se fazerem duas cousas distintas, que 
equilibram as sociedades humanas, mas que só se fundirão quando aquelas houverem 
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alcançado a mesma espiritualidade primordial. Até lá, a luta prosseguirá sempre e será a 
causa das grandes hecatombes que cairão sobre o mundo. 

Em todos os tempos a cousa passou-se do mesmo modo: na Índia, encontra-se 
tal antagonismo sob a forma de rivalidade entre os Brâmanes e os Kshatryas (guerreiros). 
Na Europa, na Idade Média, aparece principalmente naquilo que foi chamado “a questão 
do Sacerdócio e do Império”. Poder-se-ia encontrar outros exemplos notadamente no 
Oriente: na China, as lutas que se produziram em certas épocas entre os Taoístas e 
Confucionistas, cujas respectivas doutrinas se relacionam aos domínios dos dois poderes. 
No Tibete, a hostilidade testemunhada no começo pelos reis do Lamaísmo, que acabou, 
aliás, não somente por triunfar, como também por absorver completamente o poder 
temporal na organização “teológica”, que existe ainda atualmente. 

Os fatos mais em evidência na Idade Média – ou justamente quando a Igreja 
prosperava à sombra da frondosa árvore da ignorância 4 – foram os seguintes: “Inundada 
a Europa em bárbaros, Roma, com a astúcia que sempre lhe foi peculiar, correu logo ao 
encontro dos novos dominadores para ganhá-los à sua causa, por todos os meios 
possíveis. A política manhosa e hipócrita que usara com o paganismo, dera-lhe bons 
resultados. Sendo-lhe impossível converter o mundo pagão ao cristianismo, a Igreja 
tomou o deliberado propósito de converter-se ao paganismo (Malvert, Ciência e Religião). 
De Constantino para cá, ela educa os futuros senhores do Império até o ano 395 – tempo 
das primeiras invasões, a fim de que, por favor, a deixem viver. Este período entre a vida 
e a morte, prolonga-se até Carlos Magno ou pouco antes – época em que já é tão forte, 
senão mais, como o poder civil. Sua força deriva de seu trabalho anterior: uma longa série 
de gerações fora conquistada e educada por ela, durante quase cinco séculos, e essas 
gerações haviam, forçosamente, de se mostrar solidárias com sua mãe – a Igreja – de 
quem haviam recebido a educação. Os reis, como Carlos Magno, conhecendo a 
preponderância do clero sobre as massas, trataram de explorar essa mesma 
preponderância em benefício da sua própria ambição e domínio. Carlos Magno, longe de 
combater o clero, porque mesmo lhe teria sido impossível pelas causas que deixamos 
indicadas, encheu-o de riquezas e privilégios, não porque o amasse, mas para que lhe 
submetesse as hordas rebeldes ao seu domínio. (Cantu’ – História Universal). 

Os sucessores de Carlos Magno não possuindo a habilidade deste, ou 
fracassaram em frente do poder formidável da Igreja (alicerçado na profunda ignorância 
das massas), ou puseram-se em guerra aberta com ela. O resultado não podia ser 
negativo. A Igreja educara as massas para que lhe obedecessem, e esta obediência 
salvou-a das garras dos Henrique IV e das dos Frederico II, que certamente a teriam 
esmagado na ausência daquela obediência cega dos povos. Assim, pois, durante alguns 
séculos, a Igreja é um poder arbitrário, que não reconhece limites em parte alguma. Os 
papas, os bispos e o clero arrogam-se a propriedade do mundo e o domínio das nações! 
E ai de quem lhes resista! porque será excomungado nesta vida e condenado 
eternamente na outra! Chega mesmo um momento em que os reis são obrigados, de 

                                            
4 Somente os que não tenham lido os nossos artigos anteriores, nos julgarão como inimigos da Igreja. Somos, sim, inimigos de tudo 
quanto possa concorrer para o retardamento na evolução dos seres. Assim é, que soubemos sempre “separar o bom trigo do joio”, 
quando prestamos homenagens àqueles que, embora pertencendo a tal Igreja, se conduziram como verdadeiros cristãos, como: um 
Agostinho, Francisco de Assis e até mesmo um Pio X (Josepho Sarto) ou aquele que deveria servir de exemplo edificante a outros 
pelas suas virtudes – inclusive, quando da conflagração européia, dá a maior demonstração de tolerância e respeito para com as 
crenças alheias, lançando uma encíclica dirigida aos chefes de todas as religiões, pedindo-lhes que implorassem ao Deus único de 
todas elas, para que fizesse cessar a luta entre os homens. Como se pode conceber a infalibilidade dos papas, quando um Pio X age 
de tal modo e os demais, além de condenarem as outras religiões, ainda as amaldiçoam? Do mesmo modo, seríamos inimigos do 
Espiritismo – onde mantemos um círculo enorme de amigos – quando condenamos a sua parte prática, isto é, a mediunidade 
provocada e, no entanto, rendemos as maiores homenagens à sua doutrina de amor e caridade para com todos os seres! Assim, 
ainda, à própria Teosofia quando criticamos, por exemplo, a má orientação que foi dada à obra grandiosa de H. P. Blavatsky, e no 
entanto, expurgada de tudo quanto lhe foi indebitamente introduzido, é como ser fôramos todos de uma só família teosófica – já que o 
somos de fato espiritualmente – embora que não faltem muitos que prefiram formar “fronts” ou barreiras opostas, quando era nosso 
dever atender aquele apelo eloquente de nossos Maiores, quando diziam: “Unamo-nos para resistir”, em oposição ao de “Dividamos 
para governar”... dos que primam por destruir a Obra grandiosa dos Seres de Compaixão! 
Quem diz Teósofo, diz a elite espiritual da Humanidade, por isso mesmo, impossível chamar elite a maioria. Se assim fora, a 
Humanidade não mais estaria sob o domínio da dor, cuja única causa é justamente a da falta de Luz ou Sabedoria. 
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joelhos, a pedir perdão aos papas, representantes de Deus na Terra. Gregório VII depõe 
solenemente o imperador Henrique IV, da Alemanha; Gregório IX manda devastar, pelos 
seus exércitos, os domínios de Frederico II; Inocêncio IV julga-se com o direito de tirar e 
pôr reis a seu talante e, em consequência, destrona Sancho II, de Portugal e lhe dá um 
sucessor que proteja a Igreja e favoreça o clero; finalmente, Bonifácio VIII quer fazer o 
mesmo com Filipe, o Belo, de França; mas este não está pelos ajustes; manda esbofetear 
o papa e reduzi-lo à prisão, onde acaba os seus dias. 

Desde esse momento, o poder dos papas diminui a olhos vistos, e ocasiões 
chegam em que são uns verdadeiros manequins. Filipe II e Luis XIV ameaçam reprimir 
severamente os desmandos da Igreja. Este último ameaça mesmo o papa de queimá-lo 
numa fogueira. No século XVIII, os papas chegam a ser o joguete da Revolução ou dos 
caprichos de um sucessor de Carlos Magno. (História das Riquezas do Clero – José 
Martins). 

Assim, um poder que, na Idade Média, chegara a ser tudo, perdeu por completo 
o seu prestígio. 

Porém hoje? Na parte atinente ao Brasil, procura-se – nada mais, nada menos – 
do que concorrer para a “guerra religiosa”, tão temida pelo Marechal Floriano Peixoto. E 
quanto ao resto, é o que vamos falar no capítulo que se segue, porém antes dizendo algo 
ainda a respeito da distinção entre os dois poderes: Espiritual e Temporal. 

Em hebreu, essa distinção que apontamos entre os dois poderes, é designada 
pelo emprego de raízes que se correspondem, mas que diferem pela presença das letras 
Kaph e Coph, as quais são respectivamente, por sua interpretação hieroglífica, os sinais 
da força espiritual e da força material, onde, de um lado os sentidos de verdade, 
sabedoria, conhecimento; e do outro, os de posse, poder, domínio ou justiça: tais são as 
raízes hac e haq, kan e qan, as primeiras formas designando as atribuições do poder 
sacerdotal e as segundas, as do poder real, isto é, os dois Poderes; espiritual e temporal. 

O mesmo está simbolizado nas duas Colunas do Templo de Salomão – até hoje 
adotadas pela Maçonaria, isto é, Jakim e Bohaz. 

No próprio Taro, encontramos duas lâminas que correspondem perfeitamente 
aos dois poderes: o Papa (lâmina 5) e o Imperador (lâmina 4). 

Com maior propriedade no mistério contido no “Rei do Mundo” e seus dois 
Ministros ou Colunas vivas: um, representando a Justiça – o Poder Temporal; o outro, a 
Sabedoria ou Conhecimento – o Poder Espiritual. O “Rei do Mundo” é a síntese dos dois 
poderes – como “Governo Oculto do Mundo”. 

São os Três Chefes da Agharta – a “Terra Santa”. Éden ou “Paraíso Terrestre!”... 
E representam os “Três Reis Magos” de que fala a Bíblia, mas tão mal interpretado pela 
Igreja Romana! 

–––––– 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

“Dat veniam corvis, vexat censura columbas”. (A 
censura poupa os corvos e persegue as pombas) – Verso de 
Juvenal, Satiras, II, 63. 

 
“É pelo livro, e não pela espada, que a humanidade 

vencerá a mentira e a injustiça e conquistará a paz final da 
fraternidade entre os povos.” Emile Zola 

 
 

“Favete linguis !...” Favorecei-nos com o silêncio ! 
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Dizem que até há bem pouco, nenhum brasileiro possuía o direito de manifestar 

as suas idéias, porquanto “a liberdade de pensamento” estava cerceada pela chamada 
“lei celerada” – principalmente quando tal cousa visasse apontar “os desmandos dos 
governos anteriores” – mas que, atualmente, de acordo com a nossa própria Constituição, 
qualquer homem nascido nesta Pátria privilegiada, volta a possuir os mesmos direitos que 
outros países cultos conferem ao ser – cuja hierarquia lhe permite o uso do raciocínio e 
da lógica, isto é, expender idéias que possam ser de utilidade a todos, mas que, no 
entanto, podem ser ou não aceitas por outros seres da mesma espécie. 

Assim é protegido com o escudo infrangível que nos ofertaram aqueles que se 
dizem “libertadores da consciência nacional”, que vamos entrar de viseira erguida e de 
lança em riste, na arena da crítica despretensiosa – porém sadia e eficaz, pelos sãos 
princípios que a inspiram – a fim de apontar as causas, ou melhor, os causadores das 
graves perturbações por que vem passando a Humanidade em sua quase totalidade – 
principalmente as que nos dizem respeito de perto. 

Além disto, é uma resposta cabal e definitiva aos ataques soezes que, de 
quando em vez, nos fazem “os eternos inimigos da evolução humana”, já dos púlpitos de 
seus templos, já pelas colunas de seus jornais – mantidos à custa da ignorância de seus 
prosélitos, ou quando distribuem, mensalmente, instruções entre as suas congregações 
para que nos dêem combate sem tréguas, tal como a “Intenção geral para o mês de 
Setembro de 1930”, de que possuímos um exemplar. 

Diz o genial polígrafo espanhol – Roso de Luna – na Introdução de sua 
incomparável obra “El Tesoro de los lagos de Somiedo”, à pág. XXV: “A higiene moderna 
impede desenterrar cadáveres. Deixai ao passado que sepulte os seus mortos.” 

Infelizmente, no momento somos forçados a remover cadáveres para a flor da 
terra, já que nos fizemos coveiros no vasto cemitério onde perambulam mortos-vivos ou 
seres não mais possuidores da menor parcela de espiritualidade – por isso mesmo, 
animados pelo impulso violento de seus próprios atos e pensamentos exclusivamente 
terrenos!... 

Assim, tomemos da pá e da enxada e desentulhemos as sepulturas de ONTEM 
E DE HOJE. 

–––––– 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Antes da Revolução – diz Victor Hugo – a construção social era a seguinte: 

embaixo, o povo. Acima do povo, a religião representada pelo clero; ao lado da religião, a 
justiça representada pela magistratura. 

E nesse momento da sociedade humana, o que era o povo? A ignorância. Que 
era a religião? A intolerância. Que era a justiça? A injustiça. 

A trindade que imperava absorvendo, sugando o trabalho, destruindo, 
perseguindo a arte e as ciências, era o clero, a nobreza e o rei. 

“Animus meminisse horret”... (Minh’alma freme de terror 
ao recordar tais cousas) – Eneida, II. 12. 

 
“Em cada aldeia da França há uma luz – o mestre-

escola – e uma boca que sopra – o padre”. Victor Hugo 
 

“Morro cristão, mas não católico. Morro sem ódios, 
perdoando aos meus inimigos, porque estou em paz com a 
minha consciência”. Últimas palavras de Antonio José de 
Almeida, ex-Presidente  de Portugal. 
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Foi quando surgiu o livre-pensamento reclamando pela boca dos filósofos, dos 
cientistas e dos artistas, o respeito pela dignidade humana. 

Graças ao apostolado santo desses racionalistas, que se congregaram para nos 
desvendar os mistérios da natureza e com a crítica desassombrada, escalpelar as lendas 
forjadas nos templos católicos, o homem pôde compreender a sua superioridade, a sua 
grandeza, ganha no evoluir contínuo dos séculos, e que progressivamente o levará à 
conquista final: a sua Consciência emancipada! 

O dogma dizia: “Crê ou morre”. A Ciência – com a doçura e tolerância que 
caracterizam a razão e a verdade – disse: “Crê se deveres crer”. 

E através das risadas e o humorismo de suas comédias, Voltaire ensinava ao 
povo “que toda a ciência do padre é a nossa credulidade”. 

“Os poderosos ouviram – na perturbação da embriaguez, no delírio da orgia, 
entre o incenso do altar e o perfume da cortesã, entre o tilintar das taças derramando 
vinho e o ruído dos ferros vertendo o sangue dos oprimidos, os brados que já não eram 
humildes queixas, mas enérgicos protestos”. 

No esplendor oriental de “Versailles”, o sultão finalmente vencido pelo 
Catolicismo – tal como o seu antecessor de Babilônia – viu nitidamente por sobre o 
mármore, no fundo das taças, nas tapeçarias de seu serralho, as palavras sinistras de 
maldição e vingança! 

E foi então que exclamou: “Aprés moi le déluge!” 
E o dilúvio veio, destruiu, inundou, cobriu com seu lençol de águas purificadoras, 

os escombros do despotismo católico feudal”. 
A grande massa humana, nivelada sempre nestes grandes momentos da 

História – levada pela impetuosidade das correntes evolutivas – arremessou-se de 
encontro às muralhas simbólicas da Bastilha. 

Não mais fogueiras inquisitoriais e outros suplícios, com que até então se fazia 
calar os que ousassem defender ideais da mais pura solidariedade humana, ou que 
apontassem os erros dos Verdugos da Verdade, do Amor e da Justiça entre os homens! 
Tudo isso foi destruído e apagado com o sangue vil dos chacais dos mosteiros e solares! 

E todos os povos entoaram o Hino da Liberdade: 
 

“Allons enfants de la Patrie 
Le jour de gloire est arrivé”... 

 
Tomavam a aurora pelo dia. Passaram-se os anos. Quando viu o povo 

despertado do seu letargo, a velha Igreja estremeceu – qual fera enraivecida por lhe 
terem arrancado a carniça. A consciência humana libertada, era o dogma morto. Chamou 
às armas a velha milícia, o batalhão negro, os janizaros do papa. Ressurgiram os jesuítas! 

“Com a hipocrisia que os caracterizam, não se arremessaram de encontro aos 
homens da revolução, com o ímpeto cruel e fanático, mas leal, dos bandidos das 
cruzadas. Não! Os assassinos de Henrique III e do papa Clemente XIV, os conspiradores 
de Londres e dirigentes da revolta dos Guaranis, são prudentes, covardes, maquiavélicos! 

Que fizeram então? Mudaram de tática. Aquilo que faziam ostensivamente, às 
claras, o fazem hoje ocultos na toga do juiz, na farda do pretoriano, sob a figura angélica 
da irmã de caridade, sob o vulto austero do professor ou na horrenda personificação do 
carrasco. 

O jesuíta ali está em toda parte, em todos os lugares: no templo, no lar, na 
escola; velando sobre o berço, sob a máscara de pai, passando sobre o túmulo como a 
cruz ou farejando o cadáver como o corvo”. 

Conhecedor da influência da mulher no espírito da maior parte dos homens, ele 
explora o “sexo frágil” em proveito próprio – através do confessionário e das suas 
“amáveis sugestões, em palestras de sacristia – onde “se enterra os vivos e desenterra os 
mortos!...” 
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Ensinou-lhe a experiência de alguns séculos que, o melhor meio de destruição, é 
o de introduzir-se sorrateiramente – como lobo disfarçado em ovelha – nas Instituições 
chamadas secretas e aí deixar o veneno mortal da traição, da mentira, do ódio e da 
intriga, pois sabe muito bem que nessas Instituições estavam contidas todas as 
esperanças, que a Humanidade possuía em sua defesa. 

Não fosse ele o adepto do célebre lema: “Dividir para governar” e que age 
sempre escravizado à célebre fórmula jesuítica: Perinde ac cadaver, isto é, obedecendo 
como cadáver... porém, com a capa hipócrita do Ad majorem dei gloriam (Para maior 
glória de Deus), com que foram cometidos os maiores crimes em nome da Divindade! 
Sim, porque esse poder oculto, sombrio, misterioso, formou-se fora da Liberdade, não 
admitindo as Constituições, nem conhecendo os “Direitos do Homem”. Os jesuítas não 
têm pátria e desprezam as leis. Uma única cousa reconhecem: os Estatutos de sua 
ordem... (Conquistas da Revolução Francesa). 

E agora mais do que nunca – juridicamente falando – eles perderam esse direito 
pátrio, porquanto, com a vitória do “Tratado de Latrão”, o Vaticano fez-se um país 
legalmente constituído, por isso mesmo nacionalizando a todos os seus membros ou 
representantes, pouco importa o lugar onde hajam nascido. Não existem sacerdotes 
brasileiros, portugueses, espanhóis, etc.; o que existem são membros do Vaticano, isto é, 
“vaticanenses”. 

No entanto, a formidável mentalidade do Padre Antônio Vieira, diz na sua Arte 
de furtar, cap. L, que tem por título “Mostra-se qual é a jurisdição que os reis têm sobre os 
sacerdotes” : “É o sacerdote isento de jurisdição dos leigos, por direito divino e humano. E 
com isto, está que há muitos casos em que os eclesiásticos ficam sujeitos às leis civis, 
como os seculares; e para melhor inteligência desta verdade, havemos de pressupor que 
este mundo é como o corpo humano, que não se pode governar sem cabeça; e até os 
brutos, diz São Jerônimo, Epístola 4: Duclores sequuntur suos: in apibus principes sunt: 
grues unum sequuntur ordine literato: Os grous seguem um que os guia; as abelhas têm 
uma que as governa; e todos os animais reconhecem domínio em outros. Os homens 
levados deste ditame da natureza, que é lei muito forçosa, para não serem mais estólidos 
que os brutos, fizeram reis e escolheram magistrados, a quem se submeteram, para 
serem regidos”. E em outros lugares: “E também se colhe que o papa não é senhor 
temporal de tudo; porque Cristo só o poder espiritual lhe deu, e o temporal só os povos 
lho poderiam dar, e consta que não lho deram”.5 

Porém, justamente aí é que “pega o carro”, pois tendo a Igreja – por artes de 
“berliques e berloques” – se assenhoreado desse poder espiritual para seu papa, com 
muito menos razão lhe poderia dar o povo o “poder temporal” – que de nenhum modo lhe 
compete – tal como esclarece o próprio Antônio Vieira, quando diz “que os homens para 
não serem mais estólidos que os brutos, fizeram reis e escolheram magistrados, a quem 
se submeteram para serem regidos”, ou quando afirma “que o Cristo só ó poder espiritual 
lho deu” – aliás com impropriedade, porquanto Aquele a quem chamam de Cristo jamais 
tratou de semelhante assunto. 

No entanto o que vemos? É o próprio Papa quem deseja acumular – para não 
dizer açambarcar – os dois poderes, porquanto a sua maior preocupação é governar o 
mundo, intrometendo-se na vida política das nações – que aliás já lhe tem custado caro 
muitas vezes – inclusive agora por parte do fascismo, na própria pátria do Catolicismo, – 
interferindo em tudo e... por meio de seus vassalos – desde que se acredite que as suas 
ordens não sejam o eco das do “papa negro” ou geral dos jesuítas – através das do “papa 
vermelho” ou chefe dos cardeais – promova guerras civis, como no México, etc.,  e outras 
tantas misérias que se não coadunam com as doutrinas de Amor e de Perdão pregadas 

                                            
5
 Por esta e outras muitas verdades afirmadas pelo Padre Antônio Vieira, contrárias ao proceder de sua Igreja, foi ele preso 

incomunicável, e para defender-se só lhe deram tinta, pena e papel; porém, a sua defesa citando livros, páginas e até linhas, 
maravilhou de tal modo os seus algozes, que estes chegaram a dizer: “ele está possuído do demônio, pois nenhum outro poderia 
defender-se de tal maneira...” 
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por Aquele de quem se diz ser único representante na terra. E ninguém pode contestar o 
que dizemos, porquanto são eles próprios que afirmam, por exemplo, ter tomado parte na 
“Revolução Brasileira” – e que os chefes revolucionários foram todos educados em 
“Colégios dirigidos por jesuítas”, assim como quem diz que tais “chefes” nada mais foram 
do que autômatos ou “bonecos maquinados” nas mãos dos seus antigos mestres! Si non 
e vero... são eles que o afirmam, senão vejamos: 
 

Alguns dias depois da vitória da revolução, não faltou quem viesse pela 
imprensa afirmar todas essas cristianíssimas verdades – inclusive “Um observador 
católico”, signatário do artigo intitulado “A Igreja católica e a revolução”, donde extraímos 
os trechos principais: “Aqui, declarada a vitória, a Junta Governativa, antes de quaisquer 
resoluções, se pôs em contato com o cardeal-arcebispo, cuja palavra ungida de prudência 
(santa prudência!!!) e bondade cristã, foi aceita e acatada. Lá no sul apareceu D. Becker, 
arcebispo de Porto Alegre, prestando assistência espiritual (todos os grifos são nossos) 
aos exércitos libertadores (pudera, se com essa assistência espiritual já se começava a 
trabalhar a favor da própria Igreja!...) E nem tínhamos necessidade de tais demonstrações 
positivas, porque uma campanha, cujo pendão glorioso, foi levantado por Antônio Carlos 
só podia orientar-se em harmonia com o nosso passado visceralmente cristão. “Continua 
o articulista”: Juarez é de uma família toda religiosa. Juarez é católico de comunhão. José 
Américo de Almeida, o substituto de João Pessoa, foi aluno do Seminário da Paraíba. 
Sobre os homens de Minas, continua ele, nunca houve sombra de dúvida. E quanto ao 
Rio Grande, Getúlio Vargas, por exemplo, Plínio Casado, João Neves da Fontoura, foram 
alunos do Ginásio de São Leopoldo, dos jesuítas. 
 

Diante de tais palavras, é para repetir-se mais uma vez: 
 

“Superstição! Nome funesto através da História inteira!... As maiores desgraças 
– segundo o grande tribuno da Revolução francesa – foram causadas por homens que, 
com ela julgavam obedecer a Deus e salvar su’alma!... Ela – segundo Plutarco – do 
mesmo modo que acontece com a água, resvala sempre para o mais baixo e profundo, 
enchendo de medo e incerteza o ânimo: Dela, dizia Curtiss: “Nulla res efficatius 
multitudinem regit quam superstitio; allioqui impotens saeva mutabilis uba religione capta 
est, melius vatibus quam ducibus suis paret”. 

Não desejamos dar crédito nessas fanfarronices de alguns representantes do 
clero, porque isso seria desvirtuar o verdadeiro sentimento que impeliu aqueles que, a 
todo instante se vangloriam de ter lutado pelo “soerguimento material, moral e intelectual 
de nossa raça”, fazendo-se portanto, “libertadores da consciência nacional”, ou ainda, 
“redentores da Pátria Brasileira”. 

O Catolicismo deve ser posto de parte nesta questão puramente cívica, embora 
que ele teime em querer passar por venal e criminoso, intrometendo-se numa questão 
que não era absolutamente de sua alçada. O verdadeiro Poder Espiritual, muito menos, 
porquanto admitindo ele as guerras, as revoluções e outros meios de extermínio, como 
verdadeiras provas “cármicas” ou “flagelos de Deus”, como as chama o próprio 
Catolicismo, ipso facto não podia de modo algum interferir em assuntos dessa natureza, a 
menos que fosse para apaziguar ânimos, aconselhar paz, ou então, pensar feridos, 
auxiliar moribundos – não reconhecendo vencidos nem vitoriosos, mas tão somente 
homens ou irmãos, unidos pelos mesmos laços espirituais, partidos de um Pai Comum. 
Este proceder sim, é que de fato poderia ter o nome de Religião, mas não o daquela que 
é a primeira a afirmar tê-los atiçado uns contra outros e... depois ainda dizer missas 
campais, em honra aos vencedores – tudo isso na expectativa de obter o maior quinhão 
depois da luta fratricida!... 

E... não fossem eles “os benzedores de espadas!...” 
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A Revolução não foi chefiada por membros do Catolicismo – tal como se procura 
propalar. E a prova disso está em que o clero “não querendo arriscar uma cartada em 
falso”, possuía dois bandos: um pró e outro contra a Revolução. Um, que fazia inserir nos 
jornais a figura grotesca do Sr. Júlio Prestes entrando a cavalo em uma Igreja, para essa 
profanação surtir efeito entre os fanáticos; e outro, que lhe dava apoio e solidariedade, por 
meio de visitas a Palácio e telegramas e cartas consecutivos, como possuímos inúmeras 
provas!... 

Certa vez presenciamos uma palestra interessante entre dois sacerdotes – aliás 
professores de português e outras línguas. Um deles – o brasileiro – mas cujo nome nos 
falha a memória, dizia para o outro: “Você faz propaganda pelo Júlio Prestes e eu a favor 
do Antônio Carlos. Assim, de qualquer modo estamos bem”. 

Por estas e outras se pode avaliar de tudo mais!... 
No entanto, a vitória da Revolução era um fato, porquanto vinha com a 

impetuosidade natural da Corrente evolutiva, que visa esta parte do Globo – tal como já 
demonstramos na Primeira parte deste estudo – não por aqueles que primam em 
concorrer para o retardamento no progresso espiritual da Humanidade... mas pelas 
“Potências Superiores” que regem os destinos de homens e cousas, ou melhor dito, pelo 
Karma do Brasil, tornando real o célebre aforismo de que cada povo tem o governo que 
merece”... 

O nosso dever, como de todo brasileiro digno desse nome, é não construir 
barreiras a essa impetuosidade evolutiva, mas ao contrário, auxiliar à altura de nossas 
forças a este, como a qualquer outro Governo, cujas diretrizes estejam gizadas para o fim 
colimado, isto é: o engrandecimento material, moral e intelectual de nossa Raça, cujos 
destinos são muito mais importantes do que pensam “certos intelectuais”, que estão ao 
lado dos jesuítas, para não dizer, seus prepostos ou assalariados!... 

Porém, acontece que “religião” para tais intelectuais, não passa de objeto de 
luxo, para ser usado com vestes apropriadas e igrejas frequentadas pela elite católica; 
com altares privilegiados, onde as indulgências são maiores do que nos outros altares – 
por isso mesmo, o preço é mais elevado; onde uma missa com incenso, órgão e coro 
possui maior valor do que uma simples; do mesmo modo que uma missa “pro-defuntis” 
salva qualquer indivíduo das penas infernais – por mais criminoso que tivesse sido na 
vida – pois que, essas duas doutrinas Redentoras da Humanidade, chamadas de 
Reencarnação e Karma, não passam de meras fantasias desses pobres diabos de 
Teósofos e Ocultistas, e até mesmo de um Paulo – santo daquela Igreja – quando nos diz 
que “a morte é a maior das mentiras”, ou quando o mesmo afirma em Éfesos, III, 16 e 17, 
que “todo ser bom pode falar ao Cristo em seu homem interno”... e que nós 
acrescentamos: seja judeu, muçulmano, budista, hindu ou cristão. 

Que quereis? “É a religião de nossos pais”, dizem eles, esquecendo que isso 
não é motivo bastante para cultivarem o mesmo erro de seus pais, que aliás podiam dizer 
o mesmo dos seus, se fossem judeus, muçulmanos, etc. E assim se entrincheiram na 
mera letra morta de uma “religião que não conta ainda vinte séculos de existência e que 
passou até os nossos dias, por uma série de modificações, que lhe não permitem 
absolutamente ser reconhecida como a pura e arcaica doutrina dos evangelhos”. 

Do mesmo modo, quando se afirma que “foi a religião católica quem pôs termo à 
Revolução e que evitou, portanto, maiores descalabros”, outra cousa não se faz, senão, 
falsear o verdadeiro sentido das cousas, isto é, negar as virtudes naturais de nosso povo 
– por excelência ordeiro, bom e generoso – que evitou, tanto quanto possível, pegar em 
armas contra seus irmãos de pátria. 

Mas que, o clero agiu cristãmente entre as forças revolucionárias – visando 
única e exclusivamente, os interesses de Roma – ninguém pode contestar, pois que a 
maioria dessas forças, quando aqui chegava, trazia o peito repleto de medalhas dos 
santos que, enquanto salvaram miraculosamente a uns, puniam com a morte ou aleijava 
impiedosamente, os do lado contrário – embora que nascidos no mesmo país!... Entre 
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essas medalhinhas milagrosas sobressaía a da santa da moda – Terezinha do Menino 
Jesus – ou aquela que destronou os demais santos da Igreja Romana, tornando-os 
decrépitos e, por isso mesmo, não mais fazedores de milagres !... 

A população inteira da Bahia sabe que o Arcebispo daí – além de intrometer-se 
indebitamente na política – pois este não é o papel do sacerdote – mantinha uma estação 
de rádio clandestina no seu palácio. (Vide jornais da época). 

Que diria o atual Governo se caísse na antipatia dessa mesma gente que ontem 
lhe dava um apoio fictício, se amanhã ela procedesse do mesmo modo para consigo? 

E eis porque dizemos e repetimos: o clero nada mais fez do que trabalhar pelos 
interesses de Roma, pois patriotismo não pode haver por parte daqueles que são os 
primeiros a renegar as leis de todos os países, só reconhecendo os de sua ordem. 
Religião? Muito menos, porquanto ódio, intriga, traição, mentira, etc., não pode ser de 
modo algum prática religiosa!... Mas, simplesmente uma cousa: ser implantado no Brasil o 
imperialismo psíquico papal – quando as demais nações, inclusive a velha Espanha se 
livram dele – através da destruição da mais esplendorosa conquista da consciência 
nacional – a liberdade de culto e pensamento, voltando-se a ministrar nas escolas 
públicas o ensino religioso, golpeando-se, portanto, a nossa maior e mais legítima 
conquista do regime republicano! 

Enquanto nós – teósofos e ocultistas – e milhares de homens bem intencionados 
– procuramos velar pela infância brasileira – que é o futuro grandioso de nossa Pátria, a 
Igreja Católica – uma nação encurralada na cidade de Roma – quer dominar essa mesma 
infância, torcer-lhe o cérebro, educando-o na superstição e no fanatismo dos seus 
ensinamentos, como meio seguro de ter nas mãos os futuros homens do Brasil! 

E é por isso que eles trabalham ativamente, já quando S. E. – o cardeal-
arcebispo – na sua prédica do último dia do mês mariano, incita as suas ovelhas a formar 
um partido católico, a fim de que na nova Constituinte, o Catolicismo seja a Religião de 
Estado; já quando vão colocando em lugares de destaque na política, membros dessa 
Igreja – tal como o do Maranhão, ou o célebre sacerdote  “que faz e batiza ao mesmo 
tempo” – além de tornar esse dia ponto facultativo! 

Sabedores de que o Catolicismo se acha em franca decadência, eles lançam 
mão de todos os recursos – inclusive procissões carnavalescas pelas avenidas, onde não 
faltam palmas e vivas, tal como naqueles três dias imitadores das saturnaes romanas; 
faz-se vir apressadamente jesuítas de “cultura aprimorada” para nos darem lições de 
moral; arranjam-se festas coloniais ao VII Centenário de Antônio de Pádua – onde não 
faltam os foguetes, as fogueiras e os “comes e bebes”... e mil outras novidades ao gosto e 
paladar de nossa gente, para ver se a velha Igreja ressuscita! 

Enquanto isso, o famoso “Lampião” do cangaço nordestino – oriundo do 
fanatismo pregado pelo padre Cícero – de eterna memória – festeja a seu modo todas 
essas vitórias da Igreja Romana, desonrando lares, queimando a face de pobres moças, 
pelo simples fato de usarem vestidos e cabelos curtos, roubando, assassinando, 
cometendo enfim as maiores infâmias! 

Ou então, continua essa horrível faina comercial da construção de suntuosos 
templos aos novos deuses pagãos, transformando a nossa belíssima capital em um 
imenso cemitério de colossais jazigos, encimados de cruzes fálicas... enquanto inúmeras 
famílias pobres, residem nos morros, em casebres cobertos de zinco e na iminência – tal 
como já tem acontecido algumas vezes – de ficarem soterradas sob os escombros de 
outros escombros – que são suas casas – ao menor vendaval que se desencadeie sobre 
a cidade!... 

A Bahia – dizem – possui 365 igrejas católicas, ou uma para cada dia do ano. O 
Rio de Janeiro ultrapassa esse número; os demais Estados seguem tão belo exemplo! 
Mas... ninguém ousa interceptar essa ânsia criminosa da edificação de templos, como se 
se quisesse mudar a cidade do Vaticano para o Brasil!... 
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Nesse ínterim, o México que enxerga mais longe... já cogitou de uma lei para 
diminuir o número de sacerdotes, ou seja, um para cada 10.000 habitantes! 

O Brasil – principalmente a sua capital – tornou-se uma verdadeira Sapucaia 
clerical. 

Expulsos da maior parte dos países cultos do mundo – inclusive agora a 
Espanha, que era o verdadeiro ninho dos jesuítas – vemos aqui chegar aos magotes, 
dezenas e dezenas de padres estrangeiros – cada qual mais ignorante, mais imundo – 
física e moralmente – portadores todos eles de instruções confidenciais de seu amo e 
senhor – o geral dos jesuítas – que, em profusão apavorante pela nossa urbe – nos dão a 
impressão dolorosíssima de que o Rio de Janeiro – uma das mais belas capitais do 
mundo – transformou-se na vetusta cidade de Lhassa – capital do Tibete – onde quase 
toda a população é composta de “lamas” ou sacerdotes lamaístas. 

Simplesmente horrível esse contraste com os nossos foros de país culto e onde, 
de fato, estão sendo preparados os alicerces do futuro Edifício da Humanidade! 

********************* 
“Dividir para governar”, diziam aqueles astuciosos e perversos de outrora, 

enquanto os Heróis da Verdade, da Honra e da Justiça, retrucavam: “Unamo-nos para 
resistir”... 

Porém, com quem contar nos dias atuais para tornar realidade o grito de alarme 
dos Heróis do passado, se a maior parte do que subsiste daquela época ou foi criado de 
novo, não passa de “róseos contos infantis” e objetos de exploração e domínio? 

Com a Maçonaria, ou “aquela que em todas as épocas foi considerada como a 
gloriosa mensageira da Verdade e do Bem, que através dos séculos vem abrindo largo 
sulco de caridade e justiça? Cuja religião não é o judaísmo, nem o catolicismo 
exclusivista, nem o protestantismo estrito, mas a catolicidade verdadeiramente digna 
desse nome: a filantropia universal?” (Livro dos Esplendores) 

De fato, a Maçonaria sempre combateu a ignorância sob as suas formas, a 
usura, a traição e o celibato religioso, trabalhando sempre pela liberdade, o triunfo, a 
vitória da razão, a fim de implantar a era da Fraternidade entre os homens, por isto 
mesmo, quebrando as algemas que o despotismo prende aos pulsos dos povos!... 

Infelizmente, tudo está mudado! A Maçonaria – especialmente no Brasil – com 
algumas exceções – é uma dependência do clero. Por isto mesmo, as “Folhas de Acácia” 
mirram tristonhas sobre os túmulos dos Antepassados, que jamais permitiriam a milésima 
parte dos fatos degradantes e dolorosos, que hoje tem acontecimento na face da terra. 

Daí as sisões, a política interna, as vilanias e traições, que no seu próprio seio 
se desenvolvem... tecidas pelas mãos traiçoeiras dos jesuítas, pois como dissemos em 
outros lugares, eles visam, de preferência, as “Instituições Secretas”, por saberem que aí 
estão contidas todas as esperanças que a Humanidade pode ter em sua defesa. 

E a prova mais cabal do que vimos de afirmar, está no fato dolorosíssimo que 
teve acontecimento em um dos governos anteriores, em que os discursos políticos 
proferidos dentro da Maçonaria, chegavam ao conhecimento do Presidente da República, 
que mandava imediatamente prender “tão ousados maçons”... É quase impossível de 
acreditar-se; mas, desgraçadamente é a pura verdade!... 

Na Itália não houve necessidade de tal manejo dentro das Associações secretas, 
porque o Sr. Mussolini incumbiu-se de acabar com todas elas, por insinuações dos 
jesuítas – embora que hoje já pense de modo diferente!... Quando foi do momento 
preciso, isto é, de se dar a vitória ao “Tratado de Latrão”, não houve quem ousasse 
interceptar o gesto magnânimo de S. M. “Il Duce”, contra o sangue dos Heróis de 70! 

Emile Zola já previa tal fato, quando em sua obra Rome, à pág. 441, diz: “Os 
jesuítas, apesar de seu espírito de conciliação, tiveram sempre uma atitude irreconciliável 
a respeito da Itália, já por não terem perdido a esperança de reconquistar Roma, já 
porque aguardem o momento de tratar com o verdadeiro vencedor”. 
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E o vencedor apareceu na pessoa de Mussolini – embora que a face das cousas 
tenha mudado de certo modo! Em todo caso, “qui nescit dissimulare, nescit regnare!...” 

Enquanto as suntuosas catedrais do mundo, anunciavam com “repiques de 
mofa”... e solenes Te-Deums, a vitória do Vaticano, entre nós – além dessas 
manifestações grotescas de regozijo – não faltaram intelectuais que cantassem “em verso 
e prosa” o “bom sucesso desse parto original havido da mancebia eclesiástico-fascista”!... 

Assim é, que entre tais intelectuais apareceu um denodado campeão do 
Catolicismo e perseguidor atroz da Teosofia – cujas iniciais P. G., à guisa de faturas 
comerciais, demonstram ter sido PAGO para isso – que, entre muitas asneiras, saiu-se 
com esta: “Quanto à própria Roma há que afirme ter sido doada por Constantino. O certo 
é que esse soberano depois de feito cristão, mudou a sede do seu Império para que a 
Cidade Eterna ficasse sendo sede da Igreja. E é curioso observar que depois de 
Constantino nenhum imperador conseguiu permanecer longo tempo em Roma, sendo a 
do Papa a única autoridade estável, que os romanos nesse tempo conheciam”. 

A ingenuidade do articulista a respeito da personalidade de Constantino é de 
pasmar, porquanto qualquer homem de vulgar cultura a conhece: “Constantino, o 
imperador assassino e, portanto, excluído de todos os templos pagãos, que lhe 
recusaram Iniciação – como ao próprio Nero em Roma foi recusada pelo assassínio de 
sua mãe – encontrou acolhimento no seio da Igreja nascente e repudiada de todos os 
filósofos e nobres da antiguidade. Em paga, tornou-se cristão e implantou – com a sua 
espada manchada com o sangue de sua família – o Cristianismo no império romano”. 

Assim é, meu caro irmão Sr. P. G. como o réu de vários assassínios em pessoas 
de sua própria família, foi elevado às nuvens e quase canonizado pelos ministros do novo 
culto, por tê-los cumulado de riquezas e dado liberdade de ação à Igreja, por isso mesmo, 
com maiores direitos, do que o “velho chaveiro do céu”, o ser a Pedra fundamental onde 
está edificada a Igreja romana. 

No entanto – como um verdadeiro milagre, para não dizer ressurgimento de 
consciências até então adormecidas – a elite das várias facções do Neo-Espiritualismo – 
em maior número, o Espiritismo – começa a lançar veementes protestos contra o estado 
atual das cousas – principalmente o que diz respeito ao inconstitucionalíssimo decreto do 
ensino religioso nas escolas – pouco importa o direito a todos os credos, quando a nossa 
Constituição de 24 de Fevereiro, assentou o ensino leigo, firmando a doutrina da não 
ingerência de qualquer seita religiosa nas casas de instrução. 

Não era propriamente isso o que o Catolicismo desejava – principalmente depois 
de sujeito tal Decreto às modificações de outros para... coonestar as cousas – mas sim, “o 
ensino obrigatório do Catolicismo nas escolas”. E a prova disso o temos em um artigo do 
Sr. Hermann Corré – publicado no “Estado de São Paulo” – onde o mesmo Sr. cita o 
gesto do Episcopado Brasileiro declarando não aceitar o Decreto do Governo Provisório e 
aguardar sobre o assunto o pronunciamento da nação brasileira, legitimamente eleita, etc. 

Quanto ao dizerem alguns defensores do “ensino religioso nas escolas”, que 
outros países adotam semelhante sistema, não é motivo bastante, pois como já foi dito na 
primeira parte deste estudo, ao Brasil cabe missão completamente diferente – para não 
dizer novíssima – do que a das velhas nações do mundo, cujas épocas de esplendores já 
se passaram. 

O que não resta a menor dúvida, é que o gesto impensado do Sr. Ministro da 
Educação – pois não foi outro o seu autor – concorreu para que o Brasil retrocedesse ou 
involuísse alguns séculos!... se piores cousas daí não advierem!... 

No entanto, o espírito iluminado de um Mahatma Gandhi, por exemplo, num 
artigo dirigido à mocidade indiana, reafirmou que os missionários estrangeiros seriam 
retirados do país, a menos que dedicassem as suas atividades aos trabalhos 
humanitários, porque o proselitismo vinha se fazendo sentir em toda a Índia; e 
acrescentava: “A Índia não necessita de fazer a conversão de uma fé em outra”. 
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De fato, “do Oriente nasce a Luz que banha o mundo inteiro, e por isso mesmo a 
Índia não podia aceitar a sua própria mercadoria vinda de contrabando, e pior, adulterada 
ou podre! 

Diante de tudo isso, o que acontece? O Brasil aceita o que as demais nações 
repelem como inúteis e até prejudiciais, por isso mesmo, sujeitando-se ao jugo religioso – 
para não dizer pernicioso – que oprimia a outras nações, hoje completamente livres e 
independentes. 

A Maçonaria de Pernambuco, foi a primeira que ousou afrontar o bote traiçoeiro 
das feras sedentas de ódio, vingança e desejo de domínio! 

Mas... desgraçadamente, senhoras e senhoritas – esquecendo o seu verdadeiro 
papel de mães – quer no presente, quer no futuro – vieram para as ruas de Recife fazer 
propaganda do “ensino religioso nas escolas” – insufladas, como já dissemos em outros 
lugares, pelos seus confessores... ou aqueles que sabem aproveitar-se do “sexo frágil” 
para tirar os maiores proventos junto aos homens, que se deixam levar “pelo canto das 
sereias”...! 

E nessa ocasião, já o clero pernambucano, dizia: “É o mínimo que se pode exigir 
(em paga do serviço prestado à Revolução, perguntamos nós?). O Governo 
revolucionário – diziam eles – para fazer justiça, há de atender aos reclamos da 
consciência nacional”... Salvo seja, porquanto hoje, mais do que nunca, está 
exuberantemente provado que “a consciência nacional” não é tão somente representada 
por católicos. O elevadíssimo número de favoráveis ao ensino leigo nas escolas responde 
“quae farte”, pelas nossas palavras. 

A Igreja nada quer, querendo tudo! Os seus sacerdotes não trazem vantagem 
alguma à Nação! Esquivam-se de pagar impostos, alegando que vêm em serviço da 
Igreja, ou em missão apostólica; arranjam com facilidade pasmosa tudo quanto querem, 
até insenção do selo postal para os seus jornais. Em resumo, só dão prejuízos à Nação – 
sem falar em que são os maiores inimigos da Ciência! 

Em 1915, já se tramava interna e externamente contra a República Brasileira – 
para não dizer, contra a Consciência Nacional – tal como procurou demonstrar a “Liga 
anti-clerical”, em um Manifesto que tinha por título e subtítulo: as eleições federais e o 
partido católico. Os jesuítas querem restaurar a Monarquia no Brasil; os agentes de Roma 
e o príncipe D. Luiz de Bragança. Era este o seu conteúdo: 

 
“Cidadãos! 
Os jesuítas tentam a restauração no Brasil. Evitemo-la. 
A revolução de 1880 nos garantiu algumas conquistas liberais, entre elas a 

liberdade religiosa, com a separação da Igreja do Estado. Os jesuítas e as congregações 
religiosas, emissários de Roma tentam fundar no Brasil um vasto “império” católico. São 
os mesmos monstros que espantaram e horrorizaram o mundo, sob o pretexto de 
expurgar a heresia; que torturaram e perseguiram os homens de idéias novas, os 
cientistas sinceros, um Galileu, um Giordano Bruno, um Vanini, um Campanella, um 
Colombo; que queimaram vivos os judeus, porque estes continuavam a guardar a lei de 
Moisés em nome do deus dos próprios judeus. 

Não podereis ficar indiferente ao que se passa no Brasil. 
Tudo o que a imprensa inglesa disse, antes da guerra, está se realizando ponto 

por ponto. 
Roma, quer dominar, de novo, o mundo. Diz-se a representante de Deus na 

Terra e, por isso, a Terra é dela. 
O seu trabalho de açambarcamento dos governos está se operando tenazmente, 

em toda a parte, pelo suborno, pela propaganda, por todos os meios lícitos e ilícitos. 
Ainda há pouco tempo, o cardeal Arco-Verde por um simples decreto seu, incorporou ao 
patrimônio eclesiástico os bens das irmandades ao Estado. O grito de alerta nos foi dado 
o ano passado, pelo Lancashire Daily Post, onde se lê: “A Santa Sé tem enviado vários 
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emissários secretos ao Brasil, à Argentina e aos outros países sul-americanos a fim de 
estudar cuidadosamente as condições políticas e ver quais são as probabilidades de uma 
forte reação clerical.” 

No Brasil especialmente este movimento, está sendo iniciado e, graças às 
manobras dos jesuítas, o príncipe D. Luiz de Bragança, que é conhecido pelo seu 
extremo fanatismo católico, prontificou-se a colocar-se à frente de uma campanha 
monarquista com o intuito de restabelecer no Brasil um “império clerical”. 

Ora, meses depois, um jornal do Rio, “A Rua”, publicava na sua edição de 6 de 
Agosto a reprodução fotográfica de uma medalha de alumínio encontrada entre os 
jagunços do padre Cícero, com a efígie do príncipe de um lado, e do outro as armas 
imperiais, prova, diz o jornal, de que nos Estados do Norte tem havido pelos sertões, uma 
campanha de intuitos restauradores. 

Esta campanha faz-se agora, abertamente, aqui, na Capital. O partido católico 
pleiteia eleições, organiza comícios e assinala no seu programa, os princípios clericais 
repudiados pela República. 

Em plena praça pública, há dias, o candidato católico declarou que toda a 
imprensa do Rio estava a seu lado, com exceção do diário A Rua. Isso nós o 
confirmamos, pois com dificuldade obtemos qualquer publicação anti-religiosa. Roma 
avassala o Brasil. A sua audácia chega a tal ponto que empreendeu nos Estados Unidos, 
como denunciou um padre romano, Jerermich Crowley, de Chicado, no seu livro The 
parochial School, com o subtítulo: a curse to the church, a menace to the nation, a 
dominação das escolas primárias leigas pelas escolas paroquiais, isto é, a destruição da 
mais segura garantia liberal daquela nação; seu ensino primário. 

É tempo de reagirmos! 
Deus para essa gente é apenas a arma do terror e do suborno. 
Com ele dominam as consciências, servilizam as vontades, acumulam riquezas. 

É incalculável a quantia fabulosa que anualmente se remete para Roma. 
É dinheiro nosso; vai manter as cortes eclesiásticas ou serve, aqui mesmo, para 

edificar palácios, como o do largo da Glória, em que mora o servo de Jesus Cristo, do 
Jesus nascido, segundo a lenda, numa estrebaria. 

Victor Hugo disse: “Em cada aldeia de França há, atualmente, uma luz – o 
mestre escola – e uma boca que sopra – o padre!” 

Cidadãos, recusai os votos aos candidatos católicos. Eles são Roma, isto é, a 
ignorância, o fanatismo, o despotismo, a Inquisição. Lembrai-vos dos vossos filhos. Sois 
responsáveis pela escravização deles. 

A Igreja é o inimigo de todos nós. 
 

Rio, 17 de Janeiro de 1915. 
A Liga Anticlerical 

 
Telegramas há pouco chegados de Roma, tratando dos últimos fatos ocorridos 

entre o “Vaticano e o Facio”, falam do discurso proferido por S. S. o Papa aos 
representantes estrangeiros – dentre eles o da famosa “Ordem dos Cavaleiros de 
Colombo” (The Knight of Columbus). 

Não podemos deixar de informar aos nossos prezados e ilustres ouvintes o que 
vem a ser semelhante Ordem, que tem sua sede na América do Norte. 

Ela é para o Catolicismo, o mesmo que a Ku-Klux-Klan é para o Protestantismo: 
um meio material de defesa, porém cujos processos criminosos e vis, representam um 
verdadeiro atentado contra todos os princípios humanos e divinos. 

Assim é, que procuramos transcrever o “Juramento Solene” que fazem os 
ingressantes de tal Ordem, o qual foi publicado pelo “Congressional Record” de 15 de 
Fevereiro de 1913, pág. 3262, onde se revela a crueldade daqueles que, com a cruz do 
Cristo, encobrem o punhal assassino que lhes pende da cinta: 
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JURAMENTO DOS CAVALEIROS DE COLOMBO 

 
“Eu... em presença de Deus Onipotente, da Bem-aventurada Virgem Maria, do 

Bem-aventurado São João Batista, dos Santos Apóstolos São Pedro e São Paulo, de 
todos os Santos das sagradas hostes do céu, e de ti, meu Pai Espiritual – Superior Geral 
da Companhia de Jesus – fundada por Santo Inácio de Loyola, no pontificado de Paulo III 
e continuada até hoje; pelo ventre da Virgem Maria Mãe de Deus e por Jesus Cristo, 
declaro e juro que Sua Santidade, o Papa, é o vigário de Cristo e o único e verdadeiro 
chefe da Igreja Católica ou Universal em toda a terra; que em virtude das chaves para 
abrir e fechar dadas à Sua Santidade por meu Salvador Jesus Cristo, tem ele poderes 
para depor os reis hereges, príncipes, estados, comunidades e governos e destruí-los 
sem crime algum. Assim, pois, com todas as minhas forças, defenderei esta doutrina e os 
direitos e costumes de Sua Santidade contra todos os usurpadores heréticos ou 
autoridades protestantes, especialmente da Igreja Luterana da Alemanha, Holanda, 
Dinamarca, Suécia e Noruega e dos ramos da mesma, estabelecidos na Irlanda e no 
continente americano e de todos os aderentes a quem se considera hereges e 
usurpadores, inimigos da Santa Madre Igreja de Roma. 

Renuncio e desconheço doravante qualquer compromisso com um dever para 
com qualquer rei herege, príncipe ou Estado, chame-se Protestante ou Liberal e a 
obediência a qualquer de suas leis, magistrados ou oficiais. 

Declaro mais que, as doutrinas das Igrejas da Inglaterra e Escócia, dos 
Calvinistas Huguenotes e outras de nome Protestante ou Maçônica, são condenadas e 
assim, todos aqueles que não as abandonarem. 

Declaro, igualmente, que ajudarei, assistirei e aconselharei a todos e a qualquer 
dos agentes de Sua Santidade, em qualquer lugar onde esteja, já na Suíça, Alemanha, 
Holanda, Irlanda ou América, ou em qualquer outro reino ou território aonde vá e farei 
tudo que puder para extirpar as doutrinas heréticas, Protestantes e Maçônicas e para 
destruir a todos os seus pretensos poderes legais e de qualquer espécie que sejam. 

Prometo e declaro que, entretanto, me é permitido figurar como membro de 
qualquer religião herética com o fim de propagar os interesses da Santa Madre Igreja; 
guardarei segredo e não revelarei os conselhos dos agentes, seguindo suas instruções: 
não os divulgarei direta ou indiretamente por palavras, escritos ou qualquer outro modo, 
não agindo senão para ajudar tudo que me seja proposto, pedido ou ordenado, por 
intermédio de ti, meu Santo Padre ou por outrem desta Sagrada Ordem. 

Declaro mais e prometo que não terei opinião e vontade próprias, nem reserva 
mental alguma, senão que, como cadáver, obedecerei incondicionalmente a cada uma 
das ordens que receba de meus superiores da milícia do Papa e de Jesus Cristo. 

Que irei a qualquer parte do mundo onde se me envie; às regiões frias do Norte; 
aos espessos montes da Índia, aos centros de civilização da Europa ou às silvestres 
cabanas dos bárbaros selvagens da América, sem murmuração ou queixa; serei 
submisso a tudo o que me seja ordenado. Prometo e declaro que farei, quando se me 
apresente oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os 
hereges, Protestantes e Maçons, tal como se me ordene fazer; extirpá-los-ei da face da 
terra; que não levarei em conta idade, sexo ou condição; que enforcarei, queimarei, 
destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei e enterrarei vivos a esses infames hereges; 
abrirei os ventres de suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos nas paredes, a 
fim de aniquilar essa execranda raça. 

Que, quando não possa fazer isso abertamente, empregarei a taça do veneno, a 
estrangulação, o aço do punhal, a bala de chumbo, sem ter em consideração a honra, a 
classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam as suas condições na 
vida pública ou privada, tal como me tenha sido ordenado em qualquer tempo pelos 
agentes do Papa, ou pelo Superior da Irmandade do Santo Padre, da Companhia de 
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Jesus. Para tudo isto consagro-lhe toda minh’alma e todas as minhas forças físicas e com 
a adaga que agora recebo, escreverei meu nome com sangue, em testemunho deste 
juramento; se manifestar falsidade ou tibieza em minhas determinações, podem meus 
irmãos e camaradas – soldados da milícia do Papa – cortar minhas mãos e pés, enforcar-
me, abrir meu ventre e nele queimar enxofre e aplicar-lhe todos os castigos que se 
possam conceber e executar sobre a terra, e que minh’alma seja triturada pelos demônios 
nas chamas infernais para todo o sempre. 

Que darei meu voto sempre a um dos Cavaleiros de Colombo, de preferência a 
um protestante, especialmente a um Maçom e que farei com que todo o meu partido faça 
o mesmo; que se dois católicos estiverem contendendo, verei qual o mais devotado à 
Santa Madre Igreja e lhe darei meu voto. 

Não tratarei nem empregarei a um protestante, se estiver em minhas faculdades 
tratar ou empregar um católico. Colocarei uma jovem católica no seio de famílias 
protestantes, para que semanalmente preste informações dos movimentos familiares dos 
hereges. 

Que me aprisionarei de armas e munições a fim de estar pronto, quando me seja 
ordenado a defender a Igreja, já individualmente, já na milícia do Papa. 

Tudo o que juro pela Bendita Trindade e pelo Bendito Sacramento que vou 
receber, executar e mais que cumprirei este juramento.” 
 

Por estas e outras, foi que o ilustre escritor português – Pedro Cyriaco da Silva, 
tradutor da célebre obra de Volney – “Les Ruines” – diz em uma das suas anotações: 
“Rios de sangue têm corrido debaixo do indigno pretexto de se exercerem estas 
abominações a serviço de Deus; erro propagado por fanáticos, por malévolos, finalmente 
por Teólogos; que sem ponderarem que ao Deus de paz nunca poderiam ser bem aceitos 
os horrores da guerra, armaram Nações inteiras umas contra outras, espalhando o frívolo 
princípio de que isso era do agrado do Senhor!... Ah! Monstros! Que contradições! E 
imbuis o povo incauto, a multidão indouta em máximas que geram a sua ruína? E não 
tendes no Divino Legislador, Apóstolos da Ignorância e do Despotismo, um claro exemplo 
do contrário que anunciais? É acaso pela violência que ele converteu tantos entes? Não 
foi com as armas da persuasão e doçura que superou formidáveis obstáculos? É pois 
falso que deste original imitásseis os horrores que cometestes. Corai de pejo; se de 
vergonha sois capazes, intolerantes impostores! Corai de pejo, pelas intrigas, crimes e 
excessos perpetrados à face da terra, de que vós, com pequena exceção, sois origem! 
Cinzas ilustres de tantos varões beneméritos, reanimai-vos e vinde acusar perante as 
presentes gerações estes filhos das trevas! Profundo Descartes! Imortal Galileu! Sábio 
José Anastácio! Saí de vossos túmulos e vinde lançar em rosto aos inimigos das 
Ciências, os infortúnios que vos martirizaram! 

Impossível me será traçar num golpe de vista a linha infinita de vossas 
maldades! As vergonhosas expedições dos Cruzados, as crudelíssimas carnificinas dos 
Índios, tantos destes miseráveis e inocentes devorados pelas chamas e entregues ao 
ferro, às fogueiras e tormentos inquisitoriais, às intrigas políticas, à cizânia e discórdia 
entre os povos, à perseguição dos Huguenotes, à matança na horrível noite de São 
Bartolomeu, à expulsão dos Judeus!....oh! eu nunca acabaria se projetasse enumerar 
vossas maldades, vistas sanguinárias e cobiçosas empresas!... Ainda tacitamente bramis, 
e vosso estragado coração se enraivece por ser impossível, pois, o progresso da 
civilização o veda, reproduzirem-se cenas para vós jucundas! Mas ah! antes os raios 
celestes vos partissem e sobre vós chovessem, e a terra vos tragasse!” 

Mas, dizemos nós, a vida da Igreja é tão curta, como curta será a vida de todos 
quantos se assentarem na cadeira pontifícia, onde jamais se assentaram nem assentarão 
Aqueles “cujo Reino não é deste mundo!” 

Dentro em breve assistiremos ao choque tremendo entre duas forças contrárias, 
que desde já se dão combate sem tréguas: o Bolchevismo ou o materialismo bravio e o 
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Fascismo, cujo choque arrastará a Igreja para o abismo fatal da morte. Mas... donde sairá 
uma terceira Potência, como verdadeira Espiritualidade: A Teosofia ou Doutrina Arcaica – 
Saber divino, saber que sublima e regenera o homem, elevando-o para as regiões 
ultrafísicas do Universo, Verdade esta que foi pregada pela boca de todos os Iluminados 
que a este mundo têm vindo! 

O desenvolvimento cultural por que está passando a Humanidade neste século 
de luzes, e até mesmo as graves perturbações que se desencadearão fatalmente sobre o 
mundo – manifestada através de consecutivos terremotos, devastadoras inundações, 
pragas e epidemias – algumas até desconhecidas da ciência – guerras civis e talvez entre 
nações, etc., etc., serão a causa da obrigatoriedade do nivelamento de consciência e de 
sentimentos de todos os povos do Globo, por isto mesmo, construtora das bases onde se 
assentará o Edifício futuro da Humanidade! 

É o crepúsculo do velho Ciclo da materialidade para o amanhecer 
resplandecente do áureo Ciclo da Espiritualidade, onde todos os homens se 
compreenderão e se amarão como diletos filhos de um Pai Comum!... 

E é justamente a Teosofia que vem anunciar ao mundo esta Era nova de Paz, 
Luz e Progresso na Terra! 
 
 

EXPEDIENTE 
 

O ACORDO ORTOGRÁFICO 
 

O chefe do Governo Provisório assinou, na pasta da Educação o seguinte: 
“Decreto nº  20.108, de 15 de junho de 1931 – Dispõe sobre o uso da ortografia 

simplificada do idioma nacional nas repartições públicas e nos estabelecimentos de 
ensino. 

O chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil: 
Considerando a vantagem de dar uniformidade à escrita do idioma nacional, o 

que somente poderá ser alcançado por um sistema de simplificação ortográfica que 
respeite a história, a etimologia e as tendências da língua, resolve: 

Art. 1º  – Fica admitida nas repartições públicas e nos estabelecimentos de 
ensino a ortografia aprovada pela Academia Brasileira de Letras e pela Academia de 
Ciências de Lisboa.  

Art. 2º  – No “Diário Oficial” e nas demais publicações oficiais será adotada a 
referida ortografia. 

Art. 3º  – Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, em 15 de junho de 1931, 110º  da Independência e 43º  da 

República”. 
–––––– 

 
Somente do próximo número em diante, esta revista obedecerá à nova 

ortografia, em vista de já se achar no prelo quando foi assinado o Decreto acima 
mencionado. 

Do mesmo modo, não podendo sofrer modificação alguma, os clichês fixos desta 
revista (capa, emblema, etc., etc.) continuarão por longo tempo ainda com a antiga 
ortografia. 
 

A REDAÇÃO 
–––––– 
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LOJA KUT-HUMI  6 
 

Aos vinte e seis dias (26) do mês de Dezembro de 1930, fundou-se na cidade de 
Niterói, a “Loja Kut-Humi”, segunda Rama da S. T. B. e cuja Diretoria foi empossada em 
vinte e oito (28) do mesmo mês, por meio de uma sessão pública, cujo Programa foi 
devidamente anunciado em vários jornais do Rio e Niterói. 

A sessão foi dirigida pelo Presidente da S. T. B. – Prof. Henrique J. Souza, que 
disse da razão de ser da mesma reunião e dos triunfos que dia a dia vinha alcançando a 
mesma Sociedade, como provava a fundação de mais uma Loja ou Rama e as 
proximidades da de mais duas – uma no Pará e outra no Paraná – prova inconteste da 
compreensão que vinha tendo por parte de verdadeiros eleitos, a missão grandiosa que a 
mesma Sociedade possui para o Brasil. Falando sobre as dificuldades que todo aspirante 
à Luz da Verdade, encontra no seu caminho, citou a célebre frase da Eneida de Virgílio 
“Hoc opus hic labor est” (Aí é que está a dificuldade), dando a verdadeira interpretação 
das palavras proferidas pela sibila de Cumes, quando explica a Enéas a dificuldade que 
há em... voltar dos infernos... ou melhor, dos planos inferiores (in-fera), abordando depois 
várias questões sociais, principalmente a do indiferentismo pelos sofrimentos alheios e, 
por isso mesmo, a necessidade de modificação do caráter, visando, acima de tudo, o 
maior de todos os ideais: a Fraternidade entre os homens, sem distinção alguma. 

Logo a seguir, foi cantando pelo Coro da S. T. B. o mantram a Agni (o Fogo 
Sagrado), com acompanhamento ao harmonium, e depois o mesmo senhor empossou o 
Presidente e demais membros da Diretoria da “Loja Kut-Humi”. 

Em seguida, foi dada a palavra ao Engenheiro Antonio Castaño Ferreira, que 
dissertou sobre a “Fraternidade Branca”, tão mal interpretada por uns e negada por 
outros. 

Usou, ainda, da palavra o Presidente da “Loja Kut-Humi” Sr. Carlos Gonçalves 
de Souza – ativo e inteligente filho do Presidente da S. T. B. que leu um interessante 
estudo sobre a personalidade de Kut-Humi, além de uma série de ponderações sobre o 
chamado “Trabalho dos Adeptos”, o qual foi bastante apreciado por todos. 

Concedida a palavra a qualquer que desejasse fazer uso da mesma, ergueu-se 
o ilustre Presidente da “Loja Morya” – Engenheiro civil Eduardo Cícero de Faria, que 
saudou a “Loja Kut-Humi” em seu nome particular e do de todos os membros da Loja que 
funciona sob a sua direção. 

Ninguém mais querendo usar da palavra, foi cantado o Hino social e encerrada a 
sessão pelo Sr. Presidente da S. T. B., que agradeceu à assistência o realce dado à 

                                            
6 A palavra Kut-Humi, de procedência tibetana, não é escrita nem pronunciada como a maior parte dos teosofistas o fazem e até 
mesmo o “Glossário Teosófico”. Como quase todas as palavras tibetanas, deve ter um traço de união entre as duas palavras e a sua 
pronúncia é breve e não longa: KUT-HUMI e não ‘KUTHUMI’. 
Por outro lado, não se deve tomar a palavra Kut-Humi (embora como a do adepto Gulab Sing), como determinado Ser, mas sim, como 
uma Linha de Seres afins; do mesmo modo que os Moryas (nome de procedência atlante), os Serapis, etc, etc. Assim é que entre Qu-
tamy, o autor da “Agricultura nabatheniana” e Kut-Humi, se estabeleça confusão. Olcott, Sinnett e outros, escreviam, como ingleses e 
americanos que eram, KOOT-HOOMI, o que por sua vez é errôneo. 
Entre as muitas cousas interessantes que figuram no estudo do Presidente da “Loja Kut-Humi” desta Sociedade – o Sr. Carlos 
Gonçalves de Souza – há o seguinte trecho, que condiz perfeitamente com o que acabamos de afirmar: “Ao redor do próprio Mestre 
Kut-Humi, que deu o nome a esta Loja, correm diversas afirmações que, sendo verdadeiras, também são mentirosas – verdadeiras, 
porque são a expressão lídima do real, dos olhos que viram e, mentirosas, porque são a narração autêntica de quem viu e não 
entendeu. Para exemplo, citarei o trecho de uma carta de Mohini Mohan Chattergy, quando em Dargeling. Conta ele que, certa vez, lá 
chegou um tibetano vendedor de bibelots, que à sua casa foi ter para oferecer-lhe as suas mercadorias e, curiosos, sabendo que 
Sundook – que este era seu nome – pertencia à seita dos Gelugpas, fizeram-lhe várias perguntas sobre a existência de Mestres, de 
outros seres que diziam, no Tibete, eram dotados de poderes extraordinários, etc., ao que Sundook respondeu que tais seres existiam 
e que não se tratava de lamas comuns, aos quais eles eram muito superiores; que habitavam as montanhas de Tjigad-jé, perto da 
cidade de Lhassa; e narrou grande número dos seus feitos. Neste meio tempo, alguém lhe mostrara um retrato do Mestre Kut-Humi 
sem lhe dizer uma palavra. Sundook tomou-o, admirou-o por alguns segundos, depois, como se o tivesse reconhecido, curva-se ante o 
retrato com um profundo respeito, dizendo que aquele era um Chohan (Mahatma), que ele havia visto. Narra, então, que o viu seguido 
de um grande número de Ghelungs, no lugar chamado de Gian-tsi ou Jahantsi, a dois dias de viagem de Tjigad-jé. Perguntando-se-lhe 
como se chamava aquele mestre, ele respondera, com grande surpresa de todos, que eles eram conhecidos pelo nome de Kut-Hum-
pa. Mas, por que eles? – perguntou-se-lhe ainda. Refere-se a um ou a vários? Os Kut-Hum-pas são numerosos e assim se chamam, 
porque o seu Guru, chamando-se Kut-Humi, é natural que os seus discípulos sejam os Kut-hum-pa desde que ‘PA’ significa discípulo, 
homem, etc.” – Nota da Redação 
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mesma solenidade, com a sua presença, e aos que tomaram parte no Programa pelo seu 
valioso concurso. 
 

LOJA HILARIÃO 
 

Encontra-se na capital paranaense a nossa esforçada irmã Sra. Gracilia de 
Bittencourt Baptista, que para aí foi em missão especial da S. T. B. com o fim de fundar 
naquele próspero e generoso Estado do Norte, a “Loja Hilarião”, porquanto, motivos de 
ordem oculta ou privativa da Obra, já haviam escolhido semelhante lugar para a sede 
daquela Rama ou Loja da S. T. B. 

Inútil dizer-se que essa fiel servidora da Obra em que estamos empenhados, 
tem ali desenvolvido a mais franca atividade, a fim de levar a bom termo a difícil 
incumbência que pesa sobre os seus ombros. 

Porém, as demonstrações de carinho, apoio e solidariedade, que a mesma tem 
recebido – sobressaindo na imprensa a “Folha do Norte”, que teve a generosa delicadeza 
de pôr as suas colunas à disposição daquela nossa irmã – e no mundo culto, o Dr. 
Nogueira de Faria – o qual tem sido de uma dedicação à toda prova, auxiliando-a, 
protegendo-a, dispensando-lhe obséquios de valores inestimáveis – como se, do mesmo 
modo, ou melhor ainda, estivesse inscrito nas nossas fileiras; em resumo, o círculo de 
relações que a mesma já possui, entre o que de mais fino apresenta a família paraense – 
dão-nos o direito de augurar uma vitória completa para aquela nossa prezada irmã. 

A S. T. B. possuída da maior gratidão por todos esses requintes de gentileza de 
que se acha cercada a sua esforçada emissária, deixa consignada nestas linhas a sua 
imorredoura gratidão, já que, fundando aí uma Rama sua, será uma estação receptora 
das vibrações mentais, que diariamente emite da sua Sede em Niterói, como verdadeiras 
bênçãos descidas dos céus sobre todo o território brasileiro, para não dizer, sobre aquele 
que representa neste momento, o Santuário da Iniciação moral do gênero humano, a 
caminho da sociedade futura. 

 
 

CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE H. P. BLAVATSKY 
 

A “Sociedade Teosófica Brasileira”, comemorará na data de 30 para 31 de Julho 
p. vindouro – por meio de uma sessão solene – o centenário do nascimento do 
incompreendido Ego, que em sua última existência teve o nome de Helena Petrovna 
Hann Fadéef de Blavatsky – considerada como “a mártir do século XIX” – cujos 
ensinamentos por ela trazidos do seio das Fraternidades ocultas do Oriente, representam 
esse Manancial inestimável de Sabedoria – cujas águas puras e cristalinas, já começam a 
banhar aquilo que se pode chamar “a elite das nações do mundo ocidental”. 

As terríveis campanhas de difamação movidas contra ela – até mesmo nos 
nossos dias, por pessoas que não a conheceram – não foram motivo bastante para que 
os fachos empunhados pelos seus discípulos se apagassem. Ao contrário: todos quantos 
desejem palmilhar o “Caminho da Verdade, do Amor e da Justiça, encontrá-lo-ão 
iluminado pelas radiantes fulgurações deles emanadas – por isso mesmo, servindo-lhes 
de Farol protetor, a fim de que possam alcançar a Meta desejada. 

 
 

ATENEU TEOSÓFICO 
 

Acaba de fundar-se em Madrid o ATENEU TEOSÓFICO, sob os auspícios da 
Rama Hespéria, por uma plêiade de intelectuais de renome, dentre eles, o emérito 
polígrafo Dr. Mario Roso de Luna, como seu Presidente. 
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Dado o imenso serviço que o mesmo vem prestar à Humanidade inteira – nesta 
época de sofrimentos sem conta, causados única e exclusivamente por falta da 
verdadeira SABEDORIA – é de esperar de todos os homens de boa vontade o seu 
auxílio, por mais insignificante que seja. 

Para que os nossos leitores fiquem inteirados dos reais valores do Ateneu 
Teosófico, transcrevemos as suas próprias palavras: 

“Os ensinamentos do Ateneu Teosófico são os mesmos da Escola gnóstica ou 
Neo-platônica alexandrina de Ammonio Sacas, eco fiel das antiquíssimas doutrinas do 
Oriente, hoje trazida de novo ao mundo ocidental pela incompreendida e principesca 
mártir russa Helena Petrovna Blavatsky e mantidas nos três princípios da Sociedade 
Teosófica por ela fundada em Nova York a 17 de Novembro de 1875, a saber: 

a. Criar o núcleo de uma Fraternidade Universal da Humanidade, sem distinção de 
raça, sexo, credo, casta ou cor. 

b. Estudar, crítica e comparativamente, as religiões, ciências, artes e filosofias, 
tanto do Oriente como do Ocidente. 

c. Investigar acerca das leis ainda desconhecidas da Natureza e dos poderes 
latentes no Homem, como exige a Lei da Evolução. 

O lema do ATENEU TEOSÓFICO, como o da Sociedade Teosófica originária, é 
o de Maharajah de Benares: “Não há religião acima da Verdade”. A Verdade há de ser 
investigada por quantos meios de razão, sentimento, imaginação e vontade dispõe a 
sempre progressiva Mente do homem. “Teosofia” não significa, como se julga, “ciência de 
Deus”, porque a Divindade é Abstrata, Inefável e Incognoscível, pélago imenso donde 
tudo emana e tudo volve, mas “Ciência dos deuses”, ou seja, dos heróis, os homens 
representativos, super-homens, isto é, a ciência integral da superação, acima de nossos 
vulgares viveres de animais mais ou menos raciocinadores. Por isto, a Beethoven, por 
exemplo, o consideramos modelo de teósofos, pois que, nascidos em péssimas 
condições hereditárias, avassalado sempre na luta pela vida e incompreendido, soube, 
como um novo Prometeu, roubar ao Mistério o fogo divino de sua música imortal e, 
vivendo assim amargamente, qual verdadeiro herói, no recente centenário de sua morte, 
ser honrado pelo Planeta inteiro, como um semideus, como diriam os gregos. “Theos”, em 
grego, equivale ainda, a Movimento, Ação e Força Espiritual e “Theoin” foram chamados 
os astros por seu eterno movimento. 

O Ateneu Teosófico coloca-se, desde o primeiro instante, dentro da mais 
absoluta liberdade de consciência, pois sua norma é a da tolerância com todas as idéias e 
todos os homens de boa vontade e porque seu caráter é o de livre investigação e de 
crítica com respeito a tudo quanto possa enobrecer ao homem, acima de suas misérias 
animais, em demanda de um amanhã resplandecente em que chegue a ser uma 
realidade prática a atual utopia da Fraternidade Universal. Por isto se limita hoje 
modestamente, e como único fim essencial, a criar entre os que assim sentem, pensam e 
querem, um novo núcleo da dita Fraternidade, que possa servir de exemplo, ensinamento 
e estímulo para os demais. 

O Ateneu Teosófico encaminha-se para tornar efetivo aquele dito de Terêncio de 
“sou homem e nada humano me é alheio”, ou melhor, de “tudo conspira no Universo”, 
como disseram os gregos, porque tudo é harmônico e solidário, pese a transitórias 
desarmonias no grande plano da Evolução, vulgo Criação. 

Por isso o Ateneu Teosófico se ocupará, não só de ciência, arte, história, etc, 
como também, doutrinalmente, de religião e de política, porém, não com exclusivismos de 
seita, mas com o mais amplo espírito de crítica, porque se não nos interessam os 
problemas  da convivência social nem os do possível “mais além da vida”, que nos poderá 
então interessar? Não obstante, jamais se lançará o Ateneu Teosófico, como tal 
instituição, a ação, a luta por idéia alguma, pois a altura de abstração ideológica em que, 
desde o primeiro momento se coloca, será com a Universidade que diploma a juristas e 
não defende pleitos; a médicos, e não exerce medicina; a arquitetos, sem construir por si 
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nenhum edifício material, desde que sua tarefa é puramente instrutiva, investigadora, 
educadora e de tolerante convivência social entre as políticas, as ideologias e credos 
mais opostos. É, em resumo, o Ateneu Teosófico, igual a qualquer outro Ateneu, 
Universidade ou Academia; porém assim como nestes se segue hoje o chamado “método 
positivista” ou experimental, o Ateneu Teosófico proclama e há de seguir em sua atuação 
o “método analógico” que tantos frutos tem dado já nas ciências como hipóteses com a do 
éter, a gravitação universal, a da relatividade, etc., todas elas fundadas na “lei de Analogia 
ou de Harmonia”, contida na famosa sentença da Tábua esmeraldina de Hermés 
Trimegisto, que diz: “o que está em cima é como o que está embaixo”, para agir o mistério 
da Harmonia, que é a União do Vário no Uno. Este método, superior e anterior a todos os 
outros, é o que na história da Ciência aparece abrindo caminho, com suas hipóteses 
seriais ou harmônicas, à marcha ulterior e mais lenta da observação e da experiência. 

A época moderna exige desde já uma nova orientação de síntese, que é a 
mantida pelo Ateneu Teosófico; porque, descoberta já a unidade da Matéria no Cosmos 
pela análise espectral; a da Força, pela Gravitação universal, e a da Vida, pelos estudos 
biológicos, há que procurar o meio para melhor conhecer e praticar a lei da Evolução, de 
Causalidade e de Finalidade do Cosmos, que as sintetiza; buscá-la, dizemos, até onde 
nossa ciência atual o permita e ainda mais além, com a Mística tradicional das escolas 
religiosas aparentemente opostas, tendo presente as infinitas possibilidades que a mente 
humana abre a sentença pitagórica ensinada também por Jesus de “o Homem é de 
estirpe divina”, ou a de “deuses sois e o tendes esquecido”. 

Por tudo isto, o Ateneu Teosófico pede o nobre e desinteressado auxílio de 
todos os homens de boa vontade e também dos Poderes públicos, nacionais e 
estrangeiros, que não poderão menos ver com agrado surgir entre as negruras atuais da 
Espanha e do mundo, semelhante OASIS espiritual.” 

A diretoria do Ateneu Teosófico, está assim organizada: Presidente – Dr. Mario 
Roso de Luna; Vice-Presidente – Dr. Eduardo Alfonso; Contador e Diretor da Seção de 
propaganda da S. T. E.  – Sr. Don Luis Garcia Lorenzana; Tesoureiro – Joaquim F. 
Guillén e Secretário – Wenceslau Calle”. 

O maior desejo, é que o “ATENEU TEOSÓFICO” tenha uma vida longa – o que 
é de prever pelo acolhimento que vem recebendo do verdadeiro mundo culto – para 
felicidade desta pobre Humanidade nos estertores de uma agonia lenta. 

 
 

LOJA HILARIÃO 
 

Na última hora, recebemos de nossa esforçada irmã Gracilia de Bittencourt 
Baptista – que se acha em Belém do Pará – auspiciosa notícia de que acaba de fundar 
ali, a “LOJA HILARIÃO”, da qual é Presidente. 

Outra cousa não era de esperar daquela fiel servidora da Obra em que a S. T. B. 
está empenhada, já pelos inauditos esforços pela mesma desenvolvidos, já pelos 
valiosíssimos elementos de que se acha cercada. 

No próximo número daremos notícias mais detalhadas. 
Parabéns à nobre Irmã Gracília de Bittencourt Baptista pela sua vitória em toda 

linha. 
 
 
 

 
 


