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O TIBETE E A TEOSOFIA 
 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

Pelo Dr. ROSO DE LUNA 

IV 
 

Caminhos Tibetanos: o melancólico e solitário TARIM 
 

O Caminho dos Hann, do Turquestão à China, cruzava outrora, repetimos, 
comarcas fertilíssimas que hoje se acham sepultadas sob imensos desertos de mais de 
mil quilômetros de extensão. Esses dois pavorosos desertos são o de Tak-lama-kan e o 
de Gobi, de que separadamente nos ocuparemos. 

O primeiro, que mede uma extensão maior do que a Península Ibérica, e o menos 
inacessível e, relativamente, mais conhecido por ter sido objeto de várias explorações em 
nossos dias. 

Seguindo os passos de Prjewalsky em 1870, o sueco Sven V. Hedin, partiu do mar 
Cáspio em 1893: cruzou o Turquestão russo por Samarcanda – a Marakanda de 
Estrabão, rainha das cidades legendárias do sonho milno-charnego da Ásia Central em 
União de Buckara e de Kiva ou “Shiva” – e por Ox, a cidade do “Touro sagrado” – chegou 
a Kax-gar, que é a povoação mais ocidental da China, em um itinerário de 500 
quilômetros e permaneceu uns 9 anos percorrendo aquelas zonas desérticas em diversas 
explorações, que são, como as do Abade Huc, “um monumento da energia humana”. 
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Hedin cruza a cordilheira do Altaí pelo desfiladeiro de Tong-burur (7.000 metros) e 
o rio Kisil-su (água vermelha), o deserto que fica entre Kaxgar e o Jarkandaria (ou “rio 
Yarkend”, porque “daria”, “duero”, significa rio que, dito de passagem, justifica a 
etimologia parsi de nosso castelhano “Tarim”), chegando à pequena e misteriosa aldeia 
de Lailik e depois às regiões montanhosas do Masar-tag, Choka-tag e Tusluk-tag (“tag”, 
montanha e “Tago”, “Tego” ou “Tajo”, rio de montanha, portanto), com seus poéticos lagos 
sagrados de Serun-kul e Cru-kul (“kul”, “luk” ou “lak”, como provável etimologia do “lacus” 
latino, de nosso “lago” castelhano e ainda do “lán-kara”, sânscrito). Depois alcançou 
Hedin as confluências do Yor-kand-daria, o Aku-daria e o Kota-daria até chegar ao Tarim 
em Kechik, onde este rio abriu em épocas históricas um novo leito entre a areia, sem 
prejuízo de que outras suas correntes subterrâneas sigam entretendo os restos de vida do 
lago Lop-nor e ainda se unam debaixo das areias do Gobi, com o anguloso curso superior 
do Rio Amarelo chino. Cruzou, enfim, o sueco, as jamais estudadas colônias de Bostan e 
de Teres; a selva duplamente virgem de Dung-Kotán, até estabelecer seu quartel general 
para ulteriores empresas, no oásis de Yangi-kul, logo destruído por uma cheia em 1901. 

Do acampamento de Yangi-kul, empreende Hedin a penosíssima excursão pela 
parte sul do deserto de Tatran, de superfície quase dupla do Tak-lama-kan, às margens  
do Cherchen Daria (quase 300 quilômetros); visita o antigo povoado pagão-lamaísta de 
Atti-kush-padis-chah, hoje sepultado, como tantos outros; sofre frios polares noturnos até 
de 30 graus abaixo de zero e calores como no Sahara; bebe as águas do lago Tana-
bagladi e logo, na iminência de perecer de sede, fome e cansaço naquelas dunas 
movediças, caminhando por vales ou baixios de dezenas de quilômetros, formados pelo 
vento, à mercê de um furacão repentino, o negro Kara-burán que, quase os sepultou em 
neve e areia; tem na Noite de Natal a água a 140 quilômetros, o que está consignado no 
seu diário: “no próprio polo não seria mais inconsolável a noite de Natal”. Duas semanas 
depois de sua saída, a falta do precioso líquido foi tal que cabia aos expedicionários “uma 
colherada d’água por cabeça”, chegando-se até a beber azeite rançoso, o espesso líquido 
das conservas, o sangue palpitante das aves e carneiros que levavam e, misturadas com 
açúcar e vinagre, as urinas dos camelos!... Dois dos bagageiros sucumbem a tais 
tormentos, com todos os animais de carga que, abandonados a seu destino e “chorando 
como seres humanos”, fazem arrancar a Hedin esta frase final: “Orei por eles, meus 
mártires camelos!” 1 

Graças, principalmente, a estas expedições o teósofo pode formar uma idéia, em 
conjunto, da sepultada bacia do Tarim – outrora Empório do Saber Perdido e hoje zona 
inóspita vedada ao homem vulgar, embora com misteriosos retiros iniciáticos, aos quais 
alude a mestra H. P. B. com estas palavras: “A Natureza tem lugares reservados para os 
seus eleitos e mui distante das comarcas habitadas existem doces retiros, onde o homem 
superior pode adorar à Divindade, como os nossos primeiros Pais ou Pitris o faziam”. 

Pela parte do Oeste, começa a referida região nas alturas do Mustagata, ou “porta 
de Mustá”, por onde cruza, abaixo de picos de mais de 7.000 metros, o Caminho primitivo 
da Bactriana, que se une com o dos Hann, logo baixando para o rio Oxus e a meseta de 
Pamir. Ao sul, uma tríplice barreira de montanhas (Tag) de perto de 8.000 metros; o 
Alting-tag, o Arka-tag e o Ustum-tag, isolam-no das zonas herbáceas do norte do Tibete 
propriamente dito, lugares onde apenas se aventuram no verão alguns comerciantes 
nômades e caçadores furtivos. Pelo este mal separam aquela comarca da do Gobi, as 
derivações boreais do Hishthofen e o Nan-chan com sua porta de Humboldt, cujas 
derivações se unem, por sua vez, com os imponentes alinhamentos glaciais do Tian-
schan, coalhadas de lagos misteriosíssimos e em frente de tais fraldas do norte se 

                                            
1 Para não repetir a trágica passagem, conduzimos o leitor curioso à leitura de nosso artigo “O eterno anelo evolutivo”, publicado no O 
Loto Branco, de maio de 1930, onde se descreve a passagem relativa a esses animais mártires. – Nota do autor 
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estende a Dzungaria – pátria ancestral dos ciganos ou gitanos, 2 outro deserto que, 
adicionado aos anteriores e ao de Zaidán, abarcam uma extensão igual à do próprio Gobi. 
A “porta de Irtych ou da Dzungaria”, penetrando no grande lago Balkasch e sua estepe 
russa, é um dos “desaguamentos” históricos das gentes mongóis, tibetanas e zíngaras 
para os países ocidentais, separadas, para o norte, por um dos dédalos montanhosos 
mais inextricáveis do Planeta, da bacia siberiana do Ienissei, bacia esta que é, ao mesmo 
tempo, uma da dos maiores e mais desconhecidos rios. 

Constituem assim a região do Tarim e a da Dzungária, dois verdadeiros anfiteatros 
aproximadamente tão grandes como Espanha: duas imensas séries de “terraços”, como 
se diz hoje em linguagem geológica, com toda a poesia que, em grau minúsculo, 
assombra ao viajante em nosso país diante de recantos como o de Bierzo, que não temos 
necessidade de descrever por já o termos feito no nosso Tesouro dos Lagos de Somiedo. 
Em tempos remotos, o Tarim – que, em ponto grande, faz lembrar ao nosso Duero, – com 
seu afluente originário, o Yarkend-daria, caminhou para o que hoje se conhece com o 
nome de Rio Amarelo chino, muito mais próximo do Tian-chan limite norte de sua bacia, 
que o Altin-tag, seu limite sul. Verdadeira aluvião de caudalosos rios nascidos desta 
última cordilheira, nele penetravam pelo lado direito ou meridional, como aqueles que, da 
Cantabro-asturica e a Ibérica penetram no Duero por sua margem direita ou do norte. Tais 
rios alimentavam as velhas cidades de Guma, Khotan, Polur, Keria, Nia Tchertchen, etc. e 
outras mais do caminho dos Hann; porém, o tempo que tudo consome, desenvolveu, 
como tecido gangrenoso, o terrível deserto, e todos esses rios – tal como acontece aos 
rios costeiros de nossa região levantina e a que vimos do Duraton, em lugar de aumentar 
suas águas com a descida, perderam-nas todos eles, debaixo da areia fatídica, como logo 
em seguida o Tarim, até o ponto em que hoje não há quase “nada humano”, arremedando 
– por sua disposição – aqueles vastos territórios, duas crateras lunares, como as infinitas 
que o telescópio nos mostra em nosso morto satélite, e onde existem “planícies”, como as 
percorridas por Dutreuil de Rhims, “mais altas que o cume do Monte-Branco, cheias de 
neve em pleno verão e com lama até o ventre dos cavalos”. (Grenard, Le Tibet) 

E não obstante: seres superiores habitam estes desertos! 

“Detalhes que me foram dados discretamente, por certos anacoretas da escola dos 
Dzogs-them – consigna Alexandra David Neel, na notabilíssima passagem de sua obra 
Místicos e mágicos do Tibete – que mais adiante comentaremos – comprovam a 
existência de certos seres que, tendo alcançado o mais alto grau de espiritualidade, 
transmutaram (“eucarísticamente” de acordo com a etimologia de eu “eu” e karystos 
“milagre”, “prodígio” sempre, dentro de leis naturais, embora desconhecidas), a 
substância de seu próprio corpo em outra de natureza mais sutil, possuindo já esta, 
qualidades mui diferentes das da carne grosseira. A maior parte dos homens, entretanto, 
é incapaz de discernir a transformação operada naquela carne”. 3 

                                            
2 O próprio nome Dzungaria, proveniente de Dzin, Dzyan, Dgin, Jaino ou Jina, gênio, etc., e Gauri, a amarela, significando, portanto, “a 
cidade amarela dos gênios”, ou tão somente, “o gênio amarelo”, explica a procedência do termo “cigano”, zíngaro (Dzin-garo ou gauri, 
etc.) e outros tantos com que se conhece esse povo nômade, isto é, que hoje vagueia sem destino certo na superfície do globo! – Nota 
do tradutor. 
3 O termo “eucarístico” (proveniente de eucaristia), com a lógica interpretação de “prodígio ou milagre do eu”, pelo incomparável 
Teósofo espanhol Roso de Luna, também poderia ter a de fenômeno da manifestação do “Eu-Crístico” ou “Sétimo Princípio dos 
Teósofos” e até, da Teofania dos neoplatônicos, cuja significação é: “a iluminação do homem pela própria Divindade”, ou melhor, da 
manifestação do Eu-Consciência em todo e qualquer homem que haja alcançado a Meta desejada, isto é, o ciclo final de sua evolução 
na terra. Para os ocultistas orientais, tanto vale pelo “despertar de Kundalini”: o princípio vital universal que se manifesta em tudo e em 
todos. 
Daí o já termos afirmado no decorrer da nossa “Mensagem” (parte referente ao Espiritismo) que, é este apenas o caso em que o 
homem pode ser chamado de “médium” ou veículo pelo qual a Divindade, ou melhor, seu Eu – partícula do Grande-Eu se manifesta... 
e como está maravilhosamente expresso, seu Eu – partícula do Grande-Eu se manifesta... e como está maravilhosamente expresso na 
própria fórmula délfica do Nosce te ipsum (conhece-te a ti mesmo), como síntese ainda do “busca dentro de ti mesmo o que procuras 
fora”. Mas nunca, de “veículo” para entidades de origem puramente astral ou anímica, isto é, referentes à Alma ou Psiqué (Psyké). Um, 
é o ser consciente trabalhando em benefício do próximo; o outro, é um simples joguete nas mãos de seres inconscientes e... muitas 
vezes, até perversos e, por isso mesmo, capazes de aniquilar uma vez por todas , a pobre vítima que lhe cai nas garras. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data : Dhâranâ nos  73 a 74   –  Julho a Dezembro de 1932 – Ano VII 

Redator: Henrique José de Souza 
 

 4

Por mais impossível que possa parecer semelhante asserção – mil vezes repetida 
por sinceros orientalistas a respeito de tais lugares serem habitados por seres superiores: 
jinas, gênios, shamanos (ou “homens regios”, semidivinos), todes, mahatmas, grandes 
místicos, super-homens, mestres ou outros nomes com que se lhes queira chamar, 
devemos dizer com Williams James: “É preciso saber, antes de mais nada, que os 
estados místicos não são mais do que janelas abertas para um mundo novo, mais 
excelso”, ou com Edmundo Gonzales Blanco, em sua obra O Universo invisível; “o 
historiador do psiquismo pergunta assombrado se a humanidade contemporânea, ao 
repelir o materialismo científico e cultivar o espiritualismo experimental não retorna ao 
ponto de partida... aquele que fora da Matemática pura pronuncia a palavra ‘impossível’ 
carece, diz Arago, de prudência... Nada é demasiadamente extraordinário para ser 
verdadeiro, se estiver de acordo com as leis da Natureza... Modelados nossos conceitos 
sobre o descontínuo da sensação, a imaginação criadora forja, segundo Bergson, o 
contínuo...”, ou finalmente, com Franz Hartmann, “algumas pessoas possuem grandes 
poderes intelectuais, porém, pouca espiritualidade; outras têm poder espiritual, porém 
uma inteligência fraca. Os que possuem as energias espirituais bem modeladas e 
asseguradas por uma inteligência forte, são os eleitos” e estes eleitos existem isolados, 
solitários, com vida verdadeiramente sobre-humana, a quem não mais afetam as 
debilidades e misérias de uma “carne” transcendida pela virtude e força da yoga 
contemplativa e que, podem portanto, habitar, e de fato habitam, em regiões que são 
mortais para a humanidade vulgar, que deles apenas tem vagas notícias, como o animal 
as tem dos Ateneos e Academias... 

Esses excelsos personagens, contra cuja existência e doutrina salvadora se 
chocarão sempre as enganadoras teorias do cego e cético positivismo, pulsam, no 
entanto, no fundo de todos os fatos da História e irão aparecendo, mais ou menos, 
claramente, no decorrer destas modestas linhas. 

 

 

A MINHA MENSAGEM AO MUNDO ESPIRITUALISTA 

 
QUINTA, SEXTA E SÉTIMA PARTES 

–––––– 

ESPIRITISMO, OCULTISMO, TEOSOFIA E MAÇONARIA 

–––––– 

O MISTÉRIO DOS NÚMEROS, DOS SONS E DAS CORES! 

 

IV 

 

                                                                                                                                                 
Esse mesmo fato se acha maravilhosamente compreendido por aqueles que são iniciados nos grandes mistérios da vida, na passagem 
mítica do batismo de Jesus, no rio Jordão, por João Batista (J. B. símbolo das colunas laterais do Templo de Salomão!...), quando o 
“Espírito Santo desce sobre o mesmo”, isto é, quando Ele – Jesus, possui direito ao segundo termo com que é aclamado no mundo, 
isto é, Jesus, o Cristo, ou Aquele que recebeu a Centelha Crística, a Divindade, ou seu pai, a quem a cada instante o mesmo citava!... 
Na mesma razão está Gotama, o Buddha, que tanto vale pelo primeiro termo: o Sábio, o Iluminado, o “ungido”!... 
São essas coisas que a Igreja precisava saber... para ensinar aos seus prosélitos, ao invés de os deixar na mais dolorosa 
incompreensão dos excelsos mistérios em que está encerrada a própria vida humana! 
Mas é que, quem não tem não pode dar! A ignorância dos prosélitos – pela lei da relatividade – é igual à dos pseudo-pastores, como 
se disséssemos que, pastores e ovelhas vivem na mesma animalidade ou ignorância... sem querer dar ouvidos ao apelo dos 
“verdadeiros pastores” ou “condutores de gado”, donde procede, por exemplo (como já dissemos em uma anotação de nossa 
Mensagem, número anterior desta revista) a palavra Gotama (Go ou gau – gado, boi, etc., e tama, além de provir de tamas – matéria 
tamásica, ou representativa da obscuridade, das paixões, etc., etc., que nos daria, em síntese, “o condutor, guia ou pastor de seres 
passionais, ou melhor, vivendo na obscuridade, é ainda forma anagramática – tama – de ATMA ou o 7º  princípio Crístico de que já 
falamos acima. Que se pode desejar de mais claro?... – Nota do tradutor. 
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“A Evolução é a lei da Vida. O número é a lei do Universo. A Unidade é a lei de 
Deus”. (Princípios pitagóricos) 

 

A Ciência dos números e a arte da Vontade, já diziam os sacerdotes de Mênfis, são 
as duas chaves da Magia que abrem as portas do Universo. 

O número não era considerado pelos antigos iniciados como uma quantidade 
abstrata, mas como a virtude intrínseca e ativa do Um Supremo – origem da harmonia 
universal. A Ciência dos números era a das forças vivas, das faculdades divinas em ação 
nos mundos e no homem, no macrocosmo e no microcosmo. 

De fato, se partirmos da “Unidade para a diversidade” – segundo nos ensina uma 
das Estâncias de Dzyan, isto é, de que “Deus se divide para realizar o supremos 
sacrifício” – logo deparamos com a sua tríplice manifestação, já com os nomes que lhe 
dão as várias escolas filosóficas e religiosas, como por exemplo: Vontade, Sabedoria e 
Atividade; Pai, Filho e Espírito Santo – as Três Pessoas dos cristãos; a Trimurti do 
esoterismo hindu – Brahmã o criador, Shiva, o destruidor, ou melhor, transformador, e 
Vishnu, o conservador; como forças centrífuga, centrípeta e equilibrante, e até, nas Tres 
Normas ou Parcas mitológicas – Clotho, Lachesis e Atropos, cuja primeira sustinha a 
roca, a segunda fazia girar o fuso e a última, cortava o fio. 

Essa Causa Una e Trina – Deus ou Logos das principais religiões – é adorada 
como Ishwara ou Pratyagatma na Índia (o Ser Supremo donde emanaram todas as 
individualidades; centro de existência imutável, que vive no seio da Existência Única, 
como Logos Solar, Espírito cósmico, Atmâ, etc.); como Tetragramaton (Jod, Hé, Vau, Hé) 
na Cabala. Considerado em seu papel ativo, é chamado o Demiurgo (o criador do mundo, 
entre os gnósticos), ou ainda, Viswakarma, o Deus arquiteto, construtor do Universo. 
Pouco importa o nome que lhe derem, é sempre o Deus com atributos – Brahmâ-Saguna, 
proveniente da Divindade abstrata sem atributos – Bramâ-Nirguna. 

Com essa tríplice manifestação, tudo evolui através do Setenário, produzindo os 
refinamentos infinitos da matéria imponderável – razão, portanto, da multiplicidade das 
coisas, e desde logo, o fenômeno dos sons e das cores – tal como na arte musical. 
Harmonia, Melodia e Ritmo através das sete notas da escala. 

De fato, nos números, nos sons e nas cores estão contidos os grandes mistérios da 
Vida. 

É como se disséssemos que, números, sons e cores nada mais são do que um 
fenômeno transcendentalíssimo produzido pela repercussão ou eco (vibração, portanto) 
da Palavra ou Verbo, através dos vários estados de matéria – cada vez mais densos – até 
chegar à que conhecemos com o nome de “matéria física”, ou mundo que lhe é 
correspondente.4 

                                            
4
 Dizem as escrituras que “o mundo foi criado em sete dias, pelo poder do Verbo”, isto é, da Palavra, do SOM. Foi, portanto, este que 

deu causa à formação do Universo. 
E não foi outra a razão porque o grande vidente do século XVIII, Emmanuel Swedenborg já afirmava que, “a lei mais essencial da 
Natureza é a da vibração. Um ponto morto, um ponto imóvel é absolutamente impossível dentro do nosso sistema. Os movimentos 
sutis, que chamamos de vibrações ou ondas; os mais vigorosos, que chamamos de oscilações; as trajetórias dos planetas, que 
chamamos de órbitas; as épocas da História, que conhecemos como ciclos; tudo, enfim, é um movimento ondulatório, cíclico, de ondas 
no ar, no éter, na água, na aura, na terra, por nebulosas, pensamentos, emoções de todo o imaginável, etc.”. 
O próprio termo PESSOA ou PER-SONA nos indica que é “aquilo pelo qual o SOM se manifesta”. 
A palavra Som procede do sânscrito swanas, cujo radical swan quer dizer: ressoar, retinir, etc. 
Swan quer dizer ainda, cisne ou “a ave sagrada”, que ao morrer, entoa um canto misterioso (tal como fazem outras aves)... como 
despedida da vida. Foi daí que nasceu a frase muito usual de “o canto do cisne na hora da morte”. Mozart afirmou que o seu Réquiem 
“era o seu canto de cisne...” 
O Hamsa é o cisne védico que cria os Universos como veículo do Som eterno, o OM sagrado das tradições. 
Este SOM é o Logos platônico, os trovões do Apocalipse, as trombetas das visões de Ezequiel, a “Voz Divina” ou o “Akasha-Vani” dos 
hindus, o Vach (donde proveio o termo “vaca sagrada”, tão mal compreendido por muitos fanáticos da moderna Índia), que se 
manifesta como Sarasvati, a deusa da Palavra e da Eloquência. 
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Tal mistério está contido na doutrina do “Verbo-Luz ou Palavra universal e da 
evolução humana através dos sete ciclos planetários”, seguida daquela outra da “tríplice 
natureza do homem e do Universo, do microcosmo e do macrocosmo, coroada pela 
Unidade Divina”; como ainda, na que nos ensinam os Puranas: “O Grande Arquiteto do 
mundo dá o primeiro impulso ao movimento rotatório de nosso sistema, caminhando 
alternadamente sobre cada planeta e sobre cada corpo”, cujos planetas, como se sabe, 
são SETE! 5 

                                                                                                                                                 
É, ainda, representado no Swan-Yin dos chineses, ou “A Voz melodiosa”, a Mãe da Sabedoria, donde procederam os nomes Lohans 
ou Sohans, que tinham os seus sacerdotes – nome também dado aos primitivos Arhats budistas, pelos belos hinos que entoavam. Na 
mesma razão estão os “11 Dhâranis” ou “mantrans”, usados nas escolas trans-himalaias (de acordo com o “Senhor das 11 Faces!...”). 
A própria palavra Lohengrin (Lohan-grin ou gwin, jim ou jina, etc.) de que se serviu o grande gênio inspirador da Humanidade – que foi 
Wagner – é originário do Swan-Ritter  brabantino do “Cavaleiro do Cisne”, etc., etc. 
Nunca se deve esquecer que “a música é a arte de sentir e de pensar em sons”; daí, ser cognominada de “divina arte”, por ser na Terra 
o reflexo incomparável da “harmonia das esferas”. 
Dizem os livros sagrados: “Entre as cores e sons descansam as chaves para os resultados objetivos dos processos ocultos do 
pensamento. Não só por eles se produzem os efeitos diretos, como também, por seu uso – consciente ou inconsciente – os poderes 
elementais da Natureza podem ser captados e guiados pela Vontade! 
Toda a Magia dos antigos consistia em se dirigirem eles aos seus deuses nas suas próprias linguagens, isto é, segundo os 
ensinamentos ocultos de que “a linguagem dos homens não pode atingir aos Senhores. Para dirigir-se a tão elevados Seres, mister se 
faz empregar a linguagem de seu elemento respectivo...” E sobre a natureza da linguagem de tais elementos, são eles, ainda, que nos 
ensinam: “Ela é composta de SONS e não de palavras; de Sons, de números e formas. Aquele que souber servir-se dessas tres coisas 
conjuntamente, atrairá a resposta do poder dirigente, isto é, do deus, do gênio ou força regente do elemento especial de que tem 
necessidade. 
É a mesma linguagem, pois, das encantações ou dos mantrans, como são chamados nas Índias. O SOM é, com efeito, o agente 
mágico mais poderoso e eficaz e a primeira das chaves que abrem a porta de comunicação entre os mortais e os Imortais. 
Nos Upanishads se encontra: “No Svara estão os Vedas e os Shastras, e no Svara está a música. Toda a gente está no Svara: Svara é 
o próprio espírito”. 
A verdadeira tradução da palavra Svara, é a corrente da onda de vida. 
“Esse movimento ondulatório”, diz o grande sanscritista Rama Prasad, na sua obra ‘As forças sutis da Natureza’, “é que provoca a 
evolução deste no estado primitivo da não diferenciação, e assim por diante, para todo o sempre. De onde vem esse movimento? Esse 
movimento é o próprio espírito”. 
A mesma palavra Atmã, contém a raiz at, movimento eterno; pode-se observar, de maneira signficativa, que a raiz at se relaciona com 
as raízes ah, sopro e as, ser, que não é outra coisa, senão, uma variante dele. Todas as raízes têm por origem o som produzido pela 
respiração dos animais. 
Na ciência do Alento, o símbolo técnico da inspiração é sa e o da expiração, ha. É fácil de ver como esses símbolos estão ligados às 
raízes as e ah. A corrente da onda da vida precipitada chama-se tecnicamente, Hansachasa, isto é, o movimento de ha e sa. A palavra 
Hamsa, de que se faz tanto uso em muitas obras sânscritas e que se emprega para significar Deus, não é, senão, uma representação 
simbólica dos dois processos eternos de vida, ha e sa. 
A corrente primordial da onda de vida, diz ele, ainda é, pois, a mesma corrente que, no homem, toma a forma dos movimentos de 
inspiração e expiração dos pulmões e é a fonte da evolução e da involução do Universo, fonte que penetra tudo”. 
“Foi o Svara que deu uma forma às primeiras acumulações das visões do universo”; o Svara causa a involução e a evolução; o Svara é 
o próprio Deus, ou melhor, o Grande Poderio (Maheshvara). 
Pelo que se vê, Svara, ou aquilo que se pode chamar de “o Hálito de Brahmâ”, não é nem mais nem menos do que a inteligência 
abstrata, ou se tal expressão for mais compreensível, o movimento inteligente. 
E é por isso que no mesmo livro se encontra: “No Svara estão pintados e representados os Vedas e os Shâstras, no Svara, os mais 
elevados Gandharvas, e no Svara, todos os três mundos; o Svara é o próprio ATMA”. 
5
 Maior mistério se oculta no 3 e no 7 a respeito dos Sons e das Côres! Diremos apenas que, segundo é sabido, as cores do espectro 

solar são 7, de acordo com os 7 raios de Luz, simbolizados nos Arcanjos, Elohim ou Dhyans-Chohans..., onde cada um possui a sua 
tônica natural. 
Simbolizam, ainda, os Sete estados de consciência pelos quais a Humanidade tem de passar para alcançar a sua evolução completa 
na Terra, dos quais os 3 primeiros são Atma-Budhi-Manas e os 4 outros, são os chamados “4 Princípios inferiores”, que um dia serão 
esmagados, ou melhor, cavalgados pela própria Humanidade redimida, segundo a tradição antiga do “Kalki-avatara” ou o “Guerreiro 
descido das nuvens, cavalgando um cavalo branco”. 
Como é sabido, as Sete cores do prisma têm como matrizes ou cores primárias: o amarelo, o azul e o encarnado; as outras quatro são 
complementares, ou melhor, nuances daquelas três primeiras. 
Assim é que, o magno problema da vida, comparado ao mistério das 7 cores do espectro solar, está em se fazer desaparecer as cores 
complementares que são nuances, mistura ou falsas colorações das 3 cores primárias, ou melhor, da Tríade Superior – Atmã-Budhi-
Manas – a fim de que esta volva à sua original pureza e luminosidade... É o que se pode chamar “a posse completa da Consciência 
Universal”, já que a Tríade Superior, nada mais é do que manifestação da Unidade-Síntese, cuja cor é o branco para a maioria... mas, 
para os conhecedores dos altos mistérios da Vida, é outra mui diferente!... (Dos nossos “Livros de Revelações”). 
O número Sete é profundamente venerado pelos que conhecem o mistério de tudo quanto se manifesta no universo, inclusive entre os 
brahmanes, em cujas escrituras se encontra, por exemplo, o seguinte: 
Sapta-Richis, os sete sábios da Índia; 
Sapta-Pura, as sete cidades celestes; 
Sapta-Dwipa, as sete ilhas santas (continentes e também globos das cadeias planetárias, já que uma coisa é sombra da outra, 
segundo a teoria hermética de que o que “está embaixo é igual ao que está em cima”... Os continentes, segundo os Puranas, são sete: 
Jambu, Plaksha, Salmali, Kraunka, Shaka e Pushkàra); 
Sapta-Saamudra, os sete mares; 
Sapta-Nady, os sete rios sagrados; 
Sapta-Par atta, as sete montanhas santas; 
Sapta-Arania, os sete desertos sagrados; 
Sapta-Vrukcha, as sete árvores celestes; 
Sapta-Cula, as sete castas; 
Sapta-Loka, os sete mundos superiores e inferiores, etc.  ... 
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No homem, por exemplo, através dos seus três corpos, com os quais tem que 
atravessar – por meio da experiência adquirida em múltiplas existências – os sete estados 
de matéria, que no caso vertente, melhor será dito, os sete estados de consciência da 
escala evolutiva dos seres. 6 

                                                                                                                                                 
Segundo os brahmanes, o número sete encerra em seu sentido místico, uma representação alegórica do Deus irrevelado, da Tríade 
inicial e da tríade manifestada: Zyaus, o Deus irrevelado – germe imortal de tudo o que existe; Tríade inicial, Nara-Nari-Viradj, porque 
Zyaus, tendo dividido seu corpo em duas partes (o Pai-Mãe das escrituras santas), macho e fêmea – Nara e Nari, produziu Viradj, o 
Verbo Criador, Tríade manifestada, Brahma, Shiva e Vishnú (são as três deusas da Mitologia grega: Cloto, Lachesis e Atropos, uma 
que fiava, outra que tecia e outra que cortava o fio. Do mesmo modo que Brahmã é o Criador, Shiva o destruidor, ou melhor, 
transformador e Vishnú, o conservador). 
A Tríade inicial, puramente criadora, transforma-se em Tríade manifestada, uma vez o Universo saído do Caos, para criar 
perpetuamente, conservar eternamente e consumar sem cessar. 
Devemos lembrar como um sinal indelével de origem, como os Judeus deram, igualmente, um sentido misterioso ao número sete. 
Segundo a Bíblia: 
O mundo foi criado em Sete dias; 
As terras devem repousar todos os Sete anos; 
O ano do jubileu sabático, volta todas as Sete vezes, Sete anos; 
O grande lustre de oiro do templo, tem Sete braços, cujas Sete chamas representam os Sete planetas (melhor dito, “corpos físicos” dos 
7 Planetários!...) 
Sete sacerdotes fazem ressoar Sete trombetas durante Sete dias em volta de Jericó e as muralhas dessa cidade se desmoronam no 
sétimo dia, depois que o exército israelita deu Sete voltas em torno da mesma. 
Encontra-se no “Apocalipse” de João: 
As sete igrejas (as sete religiões, embora a de Roma queira ser a única); 
Os sete candelabros; 
As sete estrelas; 
As sete lâmpadas; 
Os sete selos (sinetes, símbolos, etc.) 
Os sete anjos (Michael, Gabriel, Samael, Raphael, Sachiel, Anael e Cassiel. Seus nomes esotéricos são bem outros); 
Os sete vasos; 
As sete chagas. 
Do mesmo modo, o profeta Isaías querendo dar uma idéia do brilho da auréola que cerca Jehovah, diz: 
“Que ela é sete vezes maior do que a luz do Sol e semelhante à luz dos sete dias reunidos”. 
A religião Católica, que é uma cópia infiel de tudo isso, pois foi onde arrecadou todos os retalhos de que se compõe, também fala em 
Três Pessoas distintas e um só Deus verdadeiro”, reproduz o que dizem os judeus, etc., etc., fala nas Sete profecias de Ezequiel e até 
possui os candelabros de sete velas, que ela própria ignora ser um símbolo dos Sete Elohim, Arcanjos, etc. Sem falar em Jesus, Maria 
e José, que nunca foram entidades viventes ou pessoas, como ela (Igreja romana) o julga; do mesmo modo que copiou o Padre-
Nosso, Ave-Maria e Salve-Rainha, etc., etc., do Kodisck hebreu, como também, dos textos hindus – como provaremos no decorrer de 
nossa “Mensagem ao mundo espiritualista”. 
E como acabássemos de comemorar o centenário de Goethe, repetimos aqui estas suas palavras: “Para atingir a perfeição na arte do 
colorido, o artista deve coordenar os efeitos morais (o grifo é nosso) das cores, os seus efeitos fisiológicos, a sua natureza técnica, 
enfim, a influência que sobre elas exercem as circunstâncias exteriores. As cores atuam sobre a alma; podem excitar-lhe sensações, 
despertar-lhe emoções – idéias que nos tranquilizam ou nos agitam e que, ou provocam a tristeza ou as alegrias”. 
E é por isso que dizemos: e como “gostos e cores não se discutem”, foi que gostamos ou preferimos a TEOSOFIA, por ser a Cor 
Síntese donde as demais cores – as religiões e filosofias – se derivaram! 
Repetimos esta anotação publicada no número anterior desta revista, no artigo intitulado “Iniciando pelo Rádio”, porque... “água mole 
em pedra dura...” – pese isso a opinião de muita gente que implica com repetições – inclusive o jesuíta L. Franca, que chega a dizer 
nas suas Noções de História das filosofia: “Salvo exceções (graças a Deus que existem “exceções”!...) a literatura budhista é quase 
sempre escrita ‘no mais insuportável dos estilos’ (citando Barth, mui propositadamente, por ser favorável à sua Igreja) e acrescenta por 
sua conta: “estilo derramado, prolixo, enfadonho e repisado em inúmeras repetições”... 
Se com todos esses defeitos o Budhismo não foi compreendido (se é que não foi... pois acima da Consciência está o “Perinde ac 
cadaver”...!) pelos Franca (sinônimo de lealdade, sinceridade, franqueza e outras grandes virtudes), Barth e outros mais, que dirá se a 
linguagem obedecesse ao estilo “não derramado...” desses críticos do Ocidente, que se fizeram “filhos espúrios do Oriente” ou o lugar 
donde procede toda a Luz que se “derrama” (aí, sim, é que tem razão o derramar!) ou reflete por sobre a Humanidade inteira!... 
Mas é que, o jesuíta Franca, por exemplo, ignora ou finge ignorar o que disse um outro mais sincero de sua Igreja – que foi Frei 
Domingos Vieira, à página 845, do seu Dicionário da Língua Portuguesa, quando fala do termo Budhismo: “No Cristianismo existem 
vários traços do Budhismo na sua formação”... Diante disso... se não presta o Tronco, que fará o resto da árvore, a não ser que desta 
só existam “as parasitas” (ou “os parasitas”, se o quiserem, como sugadores ou vampiros da “Árvore de Bodhi”, donde provém o termo 
Budhismo ou Bodhismo, isto é, “Iluminação, Sabedoria perfeita, etc, etc”) Não há como dizer: Traduttore, traditore!” 
6
 Muita gente confunde corpos com estados de consciência. Daí o negarem a existência de 3 corpos e afirmarem que são 7. 

Roso de Luna, em La Esfinge (obra que recomendamos aos estudantes de Teosofia, por ser a mais sintética de quantas se conhece), 
falando das classificações das várias escolas filosóficas, diz, a respeito do Homem sétuplo: “As duas classificações de yogis e 
vedantinos são, no fundo, o precedente histórico da chamada classificação setenária teosófica, que foi dada pela primeira vez ao 
mundo ocidental na famosa obra de Sinnett “O Budhismo Esotérico”, o qual, seguindo os ensinamentos de então, dividiu o homem em 
um Ternário ou Tríade Superior, como diriam os pitagóricos, a saber: Espírito, alma espiritual e mente superior ou abstrata (“Atmâ-
Budhi-Manas”, ligada pela mesma mente ao Quaternário Inferior (“kama-manas”) ou mente animal e seu invólucro kamarupico: “linga-
sharira” ou corpo astral perispírito dos espíritas, corpo glorioso (como diria São Paulo), “prana” ou vida e “sthula-sharira” ou corpo 
físico”. 
Isso importa em dizer que nesse quaternário inferior (os quatro elementos: Sthula-sharira, Prana, linga-sharira e Kama-rupa) está o 
corpo físico, logo sustentado pela Alma, em Manas e pelo Espírito, em Budhi e Atmâ. Na Vedanta, o Sthula-sharira corresponde a 
Anna-maya-kosha; Prana, Linga-sharira e Kama-rupa a Pranmaya-kosha; parte de Kama-rupa (daí a teosofia falar em Mental inferior e 
Mental superior) e Manas, correspondendo a Mana-maya-kosha, Vijñana-maya-kosha; Budhi e Atmã a Ananda-maya-kosha e Atmã. 
Na Taraka-raja-yoga, os quatro princípios inferiores correspondem a Sthula-upadhi; Manas a Sukshma-apadhi e Atmã a Atmã. Extraído 
do quadro de correspondências dos elementos do Homem, segundo as várias escolas, da Doutrina Secreta (de H. P. Blavatsky). 
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O grande Iniciado que foi São Paulo, quando fala de sua Epístola 1 aos coríntios, 
refere-se à existência de “um corpo material, um corpo espiritual (o “perispírito” dos 
espíritas) e um espírito”, embora que as religiões vulgares confundam – “com o seu típico 
materialismo”, como disse o genial teósofo espanhol Roso de Luna – como um só, os dois 
distintos termos de “Alma e Espírito”. 

Por sua vez, Plutarco nos diz que “o homem se compõe de três corpos: o Físico, o 
astral ou anímico e o espiritual”. E acrescenta: “Erram grandemente os que confundem o 
Espírito ou Inteligência (nous) com a Alma (Psyké). Não menos, os que confundem a 
Alma (Psyké) com o Corpo (Soma). Da união do Espírito com a alma, nasce a Razão; da 
união da Alma com o Corpo, nasce a Paixão. Daqueles três Elementos, a Terra deu o 
corpo; a Lua deu a alma e o Sol deu o Espírito; donde se conclui que, o Homem justo e 
consciente de todas essas coisas, é, ao mesmo tempo, durante sua vida física, um 
habitante da Terra, da Lua e do Sol”. 

Os antigos sábios hindus, comparavam o homem a uma flore de Loto: “Sua raiz 
corpórea está no fundo do lago; suas folhas psíquicas, no seio tranquilo e “lunar” das 
águas; enquanto, a sua corola – que é a alma já livre da escravidão terrena, e seu 
perfume, como o próprio Espírito – se banham sob os vivificantes raios do Sol!”. 

O Loto é, de fato, o místico emblema da serenidade budhica... porque, é a planta 
simbólica que, em sua incomparável alegoria, consta de sete talos. Quatro, (tal como os 
“quatro princípios inferiores” do Budhismo Esotérico) sustêm as respectivas folhas num 
plano horizontal, determinado pelo nível das águas; dos mais elevados, sustêm outras 
duas folhas no ar, formando os dois vértices inferiores de um triângulo, em cujo vértice 
superior resplandece a Flor Sagrada, isto é, a “Tríade Superior”, conhecida com o nome 
de Atma, Budhi e Manas – verdadeiro Eu de cada homem, para não dizer, os pequenos 
Eus de que é formada a Humanidade inteira, como partículas do grande Eu ou 
Consciência Universal! 

Tudo isso se harmoniza, ainda, com as três forças principais que agem através dos 
“sete chacras” (centros de força) existentes no homem, porque de fato, elas são oriundas 
daqueles três “Aspectos do Logos”; como as “Três Cordas da Vina de Shiva”, ou melhor, 
as “três gunas” ou qualidades de matéria, conhecidas com os nomes de: Rajas, a 
atividade, a energia, a força centrífuga; Tamas, a inércia, a obscuridade, a força 
centrípeta, e Sattva, o ritmo ou equilíbrio que daí resulta, donde: Verdade, Pureza e Luz, 
ou Beleza, Verdade e Bondade, como querem outros, mas, de qualquer modo, 
divinamente expressas nas exigências musicais de Harmonia, Melodia e Ritmo...! 

E é partindo desse princípio – especialmente do que era ensinado nos Colégios 
iniciáticos do antigo Egito – que a Franco-Maçonaria adotou os Três graus de Aprendiz, 
Companheiro e Mestre; do mesmo modo que se acha maravilhosamente expresso nas 
“Três Veredas ou Caminhos” das iniciações bramânicas, isto é, Jnana, o conhecimento; 
Bhakti, a devoção e Karma, a ação – sendo que os dois (caminhos) laterais condizem 
perfeitamente com as duas “Colunas do Templo de Salomão” (Jakim e Bohaz) e até... 
com o de uma famosa Faternidade trans-himalaia, conhecida como dos “Bhante-Jaul” (B 

                                                                                                                                                 
Pelo que se viu, esses elementos são o sustentáculo dos três corpos, ou melhor, os veículos que ligam os mesmos entre si. Em outro 
capítulo explanaremos melhor o caso, principalmente o que resta post-mortem; que é o que se apresenta nas sessões de espiritismo; 
que é o verdadeiro “ego” ou parte encarnante no homem, etc. 
Agora diremos, apenas que, esse quaternário inferior é o esforço das quatro Raças que já apareceram... (residentes ainda na 
conformação de nosso organismo) e a Tríade Superior, a parte divina que age interna e externamente no homem... porquanto, a raça 
ária a que pertencemos, vem desenvolvendo o Mental (isto é, apurando as imperfeições de Manas inferior, para Manas superior, a fim 
de que o mesmo seja banhado por Budhi (digamos, na 6ª  Raça-Mãe, mui longe de nossos dias, ainda) e, finalmente, na 7ª  por Atmã, 
ou melhor, redimindo a Humanidade do seu quaternário inferior. Daí, a tradição do “Kalki-avatara” ou Cavalo Branco, isto é, “o 
guerreiro que cavalga o cavalo branco” (Atmã, Budhi-Manas cavalgando o quaternário inferior, etc.) 
No próximo capítulo, falando do passado, do presente e do futuro da Humanidade até o final da Ronda, abordaremos o assunto com 
maior amplitude. 
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e J, portanto), da qual as velhas tradições afirmam ser seu Dirigente “o divino Maha-
Chohan” 7 

Até mesmo no processo respiratório – ainda hoje desconhecido da Ciência oficial, 
como muitas outras coisas mais – vemos que é feito através dos três seguintes nâdis 
(canal, conduto, etc): Ida, narina esquerda ou lunar; Pingala, narina direita ou solar; e 
Sushumna, ambas as narinas (melhor dito, respiração central ou andrógina), por isso 
mesmo, o momento em que os verdadeiros Yogis procuram comunicar-se (ligar-se, unir-
se, tal como o significado do termo Yoga: união, ligação, etc.) com seu Eu divino (seu Pai, 
seu Cristo ou seu Deus, como querem outros). 

Como se viu, a função respiratória ou do “Sopro de Vida” no homem, obedecendo 
ao transcendental problema do ternário divino, isto é, através de três condutos ou canais 
(nâdis), sujeita-se, no entanto, ao princípio metafísico do quaternário, porquanto, o 
processo respiratório obedece a quatro tempos, a saber: período de inspiração, período 
de conservação do ar nos pulmões, de expiração e finalmente, da conservação  do ar fora 
dos pulmões. Assim acontece com a respiração das marés: enchente, preamar, vazante e 
baixa-mar; do mesmo modo que nos períodos ou fases lunares de nova, crescente, cheia 
e minguante, sendo que, neste caso, cada período é de sete dias ou de vinte e oito para 
os quatro, cujo número (28) encerra grandes mistérios que não podem ser ditos de 
público. 8 

A cabala, por sua vez, nos fala de três mundos manifestados e um não 
manifestado, relacionados com os três sóis físico, psíquico e espiritual e mais um oculto, 
cuja síntese maravilhosa está expressa no Tetragramaton sagrado, isto é, no Iod ou Jod, 
como princípio ativo; o Hé, como princípio passivo; o Vau, como equilibrante ou Espírito 

                                            
7 Daí, ainda, a razão porque muitos iniciados adotaram por nome oculto aquele onde figurassem as duas letras misteriosas: J. B. José 
Bálsamo, por exemplo, (Cagliostro) representando a Maçonaria egípcia, não podia deixar de possuir um nome esotérico nessas 
condições. Os próprios termos Jerusalém e Belém (nascimento e morte hipotéticos de Jeoshua Ben Pandira, o chamado Jesus pelos 
ignorantes da vida de tal Ser) se relacionam ao caso. Do mesmo modo, Yokanan ou o mítico João Batista (J. B., portanto), como 
predecessor do “Messias prometido” – já que todo aquele que falar na Redenção Humana – através seus “Sete Redentores”, ou 
melhor, “partículas do Redentor-Síntese”, que só virá no final da evolução humana, como a própria Humanidade salva ou redimida (por 
seus próprios esforços) – dizemos, tal ou tais Yokanans (ou João Batista), são o símbolo das colunas laterais (J. e B., ou melhor, das 
duas Veredas ou Caminhos) cujo terceiro – o do meio ou Karma – é Ele, o chamado Messias (o Messiah ou Sosioh persa, o Maitréia 
das tradições trans-himalaias, ao qual se tem erguido tantas estátuas no passado e até no presente, “cuja vinda será no Ocidente”, 
como dizem tais tradições. Tudo isso está ligado ao próprio nome de Shamballah, ou “País do Ocidente”, de que teremos de falar em 
outro Capítulo). O Caminho central ou de Karma, é o de todos os Crestos, ou “homens da dor”, que em Cristos se hão de tornar, 
quando houverem alcançado a Meta desejada, isto é, o fim de tal caminho: a consciência plena de si mesmo!... 
Afora as definições de Burnouf e de outros grandes sanscritistas a respeito da palavra Maitreya, encontra-se em “Fragments extraits du 
Kaudjour” (Annales du Musée Guimet, tomo V, pág. 84), o seguinte: “Maitreya (ou do amor, Maitreya ou Maitri-samadhi). Em tibetano 
Byams-pa. Ting-ge-hdzin, é o samadhi ou contemplação. Byams-pa significa compaixão ou complacente e corresponde a Maitri e a 
Maitreya. Maitri, é o amor distribuído entre todos os seres. Maitréia, é o nome do Budha que deve aparecer quando acabar o período 
assinalado a Sakya-Muni”. 
Todas essas definições não deixam de possuir o seu valor. Porém, acrescente-se esta de hoje: Maitri provém de Maya (matéria ou 
ilusão) e tri (três), que traduzido ao pé da letra, seria “três vezes ilusão”, ou três ilusões, se o quiserem; mas, no seu verdadeiro sentido 
oculto, é: aquele que venceu as três qualidades de matéria (digamos os três corpos, os três mundos, etc., etc.). É, portanto, “o senhor 
dos três mundos” – o Rei dos Reis, cujo símbolo está maravilhosamente expresso no do “Rei do Mundo”, entre seus 2 Ministros ou 
Colunas laterais (J. e B.) e representado, ainda, por tudo quanto já se falou acima – inclusive os 3 Caminhos ou Veredas, etc. Como 
ainda, nos “Três Reis Magos”, que a Igreja pensa terem sido reais ou verdadeiros, do mesmo modo que, alguns ocultistas e até, 
teósofos eméritos. 
Esse símbolo envolve, o maior de todos os mistérios, ou seja o do Pranava ou Palavra Sagrada (o A U M), sujeita a sete 
transformações, algo assim, como já se falou neste Capítulo a respeito do Ternário através do Setenário...! 
Em número atrasado desta revista, tivemos ocasião de explicar como tal Palavra deve ser pronunciada e os seus grandes valores 
ocultos. Porém, sem esquecermos de acrescentar que, todos esses valores são nulos, quando semelhante processo é feito (como 
muito bem disse o Mahatma Kut-Humi), por pessoas de caráter mal formado – principalmente, querendo fazer mau uso da mesma, em 
benefício próprio, por isso mesmo, em detrimento do próximo (que pela Lei das coisas, é a própria pessoa operadora. “Não faças aos 
outros o que não queres que te façam”. “Ama ao teu próximo como a ti mesmo”. São frases por demais expressivas para serem aqui 
comentadas). 
8
 O verdadeiro mês lunar é de 28 dias, isto é, 7 dias para cada uma das 4 fases lunares. Nenhuma outra ocasião melhor para a 

reforma do Calendário do que o ano de 1933, pois começa em um Domingo e no primeiro dia da Lua Nova. Tudo se ajustava 
perfeitamente! Mas, como os anos tivessem de ser de 13 meses, assombrou os adeptos de Gregório XIII – o autor da reforma do 
antigo Calendário!... E assim, tal reforma ficará para... “as calendas gregas” (donde provém a palavra Gregório)!... 
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Santo e a repetição do Hé, nada mais do que a quarta fórmula de tão sublime operação 
mágica, como se disséssemos, a volta ou retorno à Unidade!... 9 

A Tríade ou “lei do Ternário” é, pois, a lei constitutiva das coisas e a verdadeira 
chave da vida, já que a mesma se nos apresenta em todos os graus da escala da 
existência, desde a constituição da célula orgânica, até a constituição hiperfísica do 
homem, do Universo e de Deus – tal como uma Luz Eterna que traspassa as coisas para 
tornar mais claras ou transparentes, como mui bem expresso se acha em um oráculo de 
Zoroastro: 

O número três reina por toda parte no universo 

E a Mônada é o seu princípio. 

Do mesmo modo que, nos Versos Doirados de Pitágoras: 

A Tríade Sagrada, imenso e puro símbolo 

Fonte da Natureza e modelo dos deuses. 

Assim é que, partindo da Unidade – como dissemos no começo deste estudo, logo 
encontramos o número Três e a seguir, o Sete, perfazendo aquele misterioso número, 
que é o 137... de que os Livros sagrados evitam falar ao profanos, quanto mais quem de 
tal mistério nada conhece. 

E com isso terminamos o presente capítulo, que só teve por fim preparar as mentes 
dos nossos mui caros leitores, para o que vamos tratar no seguinte, pois, além de ser 
uma explanação mais clara do Um, do Três e, mui especialmente, do SETE – através do 
mistério das Raças e suas respectivas sub-raças – cada uma delas representando um 
dos Sete graus de consciência que a Humanidade é forçada a alcançar, durante a sua 
peregrinação neste planeta – é ainda, a resposta àquela pergunta que fizemos no fim do 
capítulo publicado no número anterior desta revista. 10 

H. J. SOUZA 

Presidente da S. T. B. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

                                            
9
 São as “Quatro Cabeças”, os 4 sóis Nahoas, os 4 sóis da Cabala, etc. Myer’s, na sua incomparável Cabala, diz: “Aziluth: o nome com 

que se designa o mundo dos Sephirot, chamado mundo das emanações. Olam Aziluth. Aziluth, é o Grande Selo Sagrado, por meio do 
qual se copiaram todos os mundos que têm em si impressos a imagem do Selo. E como este grande Selo compreende três graus, que 
são os três sures (protótipos) de: 
1º  – Nephesh: a alma vital; 
2º  – Ruah: a alma racional; 
3º  – Neshamad: alma suprema. 
Assim os selados receberam também três sures: 
1º  – Briah; 
2º  – Yetzirah; 
3º  – Asiah; 
Sendo estes três sures um só selo. 
Aziluth: o supremo dos quatro mundos da Cabala, relaciona-se unicamente com o puro Espírito de Deus. 
O mistério do Ternário que se faz quaternário para fundir-se novamente no Um, está ainda contido nas “Três Faces cabalísticas” (em 
hebreu: Partzuphim), que são: 
1º  – Arikh-Anpin: o Face Larga; 
2º  – Seir-Anpin: o Face Curta; 
3º  – Resha-Hivrah: o Cabeça ou Face Branca. 
Essas “3 Cabeças” estão numa só cabeça (isto é, 3 mais um, igual a quatro, mas expresso numa só coisa... que tem o nome de Attikah 
Kadosha – Santos antigos e as Faces). 
Quando tais faces olham uma para outra, os “Santos antigos” em três cabeças ou Attikah Kadosha, recebem a denominação de Arikh 
Appayem ou seja “Caras largas”. 
10 Tal pergunta foi: “Tendo a Humanidade vencido – na sua longa ascensão para o Divino – o estado de consciência em que se 
encontra atualmente – pouco importa se longe ainda do término de experiências por que tem de passar até a sua completa redenção – 
é admissível que a mesma continue agindo segundo os graus de consciência alcançados em épocas remotíssimas de sua História – 
embora que, todos eles, harmônicos ou afins com a infância de sua vida?” 
Todas as palavras sânscritas, hebraicas, etc., conservamos na sua verdadeira grafia. 
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 A mesa que presidiu a sessão inaugural da nova sede da S. T. B. na Capital da 
República. 

 

Ilustração: foto 

Um flagrante da assistência. 

 

 

EXPEDIENTE 
 

REVISTA “DHÂRANÂ” 

 

Como uma deferência toda especial para com os leitores de DHÂRANÂ – já que se 
trata de uma revista de distribuição gratuita – levamos ao conhecimento de todos que, 
este número sai atrasado e equivalente a um semestre, pelos graves acontecimentos que 
tanto abalaram e enlutaram o nosso País. 

A Redação 

–––––– 

AOS NOSSOS LEITORES 

Para melhor elucidação daqueles que se interessam por assuntos teosóficos (já 
que este termo inclui o de Ocultismo) e, ainda, respondendo a todas as cartas que nos 
são dirigidas, indagando onde são encontradas as melhores obras no gênero – 
principalmente as do emérito polígrafo espanhol Dr. Roso de Luna – damos abaixo uma 
lista das principais Empresas Editoras, sendo que, as indicadas com o sinal (*) possuem 
nos seus catálogos todo o colossal monumento literário daquele incomparável e 
inconfundível autor espanhol: 

 

(*) R. MAYNADE’ – Apartado 787, Barcelona – Espanha – (Catálogos gratuitos). 

(*) EDITORIAL PUEYO – S. L. Arenal, 6 Madrid – Espanha – (Catálogos gratuitos). 

Editorial Escribano – Ortuño, 4 (Hotel) – Ponte de Vallecas, Madrid – Espanha. 

(*) NICOLAS B. KIER – Talcahuano, 1075 – Buenos Aires – Argentina – Faz 
permuta da sua revista “La Estrella de Occidente”, com qualquer revista ou jornal que lhe 
seja enviado; do mesmo modo que envia gratuitamente os seus catálogos. É ainda o 
agente da conhecida e valiosíssima revista teosófica “El Loto Blanco”, hoje com o nome 
de TEOSOFIA, para cuja leitura chamamos a atenção dos que anseia , com sinceridade, 
a sua evolução espiritual e a dos seus irmãos em humanidade. 

–––––– 

Chamamos, ainda, a atenção dos nossos leitores, para a revista ALBOREA, que se 
edita em Arcos, 1199, esq. Aguillar, Buenos Aires (Argentina), sob a direção da Sra. Adela 
T. Cassinelli, nome sobejamente conhecido no mundo culto e que é ainda, a esforçada 
Diretora da Federação Americana “Vanguarda Teosófica”, de cujos valores já nos 
ocupamos em outro número desta revista. 

DHÂRANÂ ocupando-se de semelhante assunto, não visa outra coisa, senão, 
contribuir com uma parcela mínima de esforço, em prol da “Causa Teosófica” no mundo, 
sem se preocupar com as várias diretrizes que se quis dar à Verdade Única, segundo o 
próprio dito do Rig-Veda: “Há uma só Verdade, embora os homens lhe dêem nomes 
diferentes”. 
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AQUELES QUE, DE FATO, DESEJAM ADQUIRIR PROFUNDOS 
CONHECIMENTOS DA CIÊNCIA ETERNA E SAGRADA – A SABEDORIA INICIÁTICA 
DAS IDADES, POR OUTRO NOME, TEOSOFIA – NÃO PODEM DEIXAR DE FAZER A 
LEITURA DAS OBRAS DO GÊNIO IMORTAL DE NOSSO SÉCULO, QUE FOI MARIO 
ROSO DE LUNA. 

 

AOS INTERESSADOS 

Cabendo ao Presidente da S. T. B. um papel todo especial, ou seja, de instrutor da 
Obra em que a mesma se acha empenhada, relacionado, portanto, com a Parte Interna 
ou Esotérica, é lógico que toda e qualquer correspondência de assunto social deva ser 
dirigida ao Sr. Vice-Presidente, cuja função se prende, justamente, à esta outra parte da 
Sociedade. 

Tal correspondência deve ser endereçada para a Sede Central, na Capital da 
República, à Rua Buenos Aires nº  81 (2º  andar). A relacionada com a revista DHÂRANÂ 
(órgão oficial da S. T. B.), para a Caixa Postal nº  11 em Niterói. 

Quanto à Presidência ou Seção Esotérica, funcionará na residência do Presidente, 
enquanto vivo for, pouco importando o lugar onde o mesmo se encontre. 

De tudo isso se depreende que, não só a função de Presidente, como as múltiplas 
responsabilidades que pesam sobre seus ombros, não lhe permitem perder tempo com 
uma correspondência avultada, quase sempre, para fins que nada interessam à Obra, por 
isso mesmo, sem nenhum valores para o bem comum ou da coletividade. 

A DIRETORIA 

–––––– 
4º  ANIVERSÁRIO DA “LOJA MORYA” 

No dia 12 de Julho p. p., a “Loja Morya”, da S. T. B. completou o seu 4º  aniversário. 
Para comemorar tão auspicioso acontecimento, a referida Loja organizou um valioso 
programa para a sessão solene, que teve lugar na antiga Sede Central da S. T. B., à rua 
Gavião Peixoto nº  284, em Niterói, às 20 e meia horas daquele dia. 

Foi este o programa: 

a. Abertura da sessão, pelo Presidente da S. T. B., Prof. Henrique José de Souza. 

b. Canto, pela senhorita Julieta Faria, acompanhada ao piano, por sua gentil irmã, 
senhorita Lucilia Faria. 

c. Saudação à assistência, em nome da “Loja Morya”, pelo respectivo Presidente, 
engenheiro civil Dr. Eduardo Cicero de Faria. 

d. Canto, pela senhorita Lucilia Faria, acompanhada ao piano, por sua distinta irmã 
Julieta Faria. 

e. Estudo, pelo Bibliotecário da S. T. B., engenheiro agrônomo Dr. Antonio C. Ferreira, a 
respeito da “Hierarquia Oculta”. 

f. Cessão da palavra a quem desejar. 

g. Hino social, pelo coro da S. T. B. e acompanhado ao piano, pelo autor. 

h. Encerramento da sessão, pelo Vice-Presidente da S. T. B., Capitão de Mar e Guerra 
Tancredo A. Gomes. 

A sessão foi levada a efeito com uma assistência seleta e numerosa, figurando 
alguns membros da Sociedade Teosófica no Brasil, que nos quiseram honrar com a sua 
presença, destacando-se o esforçado propagandista da Teosofia no Brasil – Sr. Aleixo 
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Alves de Souza; o qual saudou a S. T. B. em nome da mesma Sociedade irmã e sua Loja 
Perseverança, já que ali estava como representante de ambas. 

A sessão, que foi um tanto longa, deixou no entanto, indeléveis recordações no 
espírito de todos. 

 

8º  ANIVERSÁRIO DA S. T. B. 
Realizou-se às 20 e meia horas do dia 10 de Agosto p. p., na antiga Sede central 

da S. T. B., em Niterói, a sessão solene comemorativa do seu 8º  aniversário. 

Foi esse o programa organizado para o dia: 

a. Abertura da sessão, pelo Presidente da S. T. B. Prof. Henrique J. Souza. 

b. Canto, pela senhorita Julieta Faria, acompanhada ao piano, por sua esforçada e gentil 
irmã, a senhorita Lucilia Faria. 

c. Estudo sobre “os Mestres de Sabedoria” e suas origens, pelo Bibliotecário da S. T. B., 
engenheiro agrônomo Dr. Antonio C. Ferreira. 

d. Saudação da “Loja Morya” à Matriz, pelo respectivo Presidente, engenheiro civil Dr. 
Eduardo C. de Faria. 

e. Cessão da palavra a qualquer assistente que a desejar. 

f. Canto, pela senhorita Lucilia Faria, com acompanhamento, ao piano, por sua distinta 
irmã, senhorita Julieta Faria. 

g. Hino social, pelo coro da S. T. B., acompanhado pelo autor. 

h. Encerramento da sessão, pelo Vice-Presidente da S. T. B., Capitão de Mar e Guerra 
Tancredo A. Gomes. 

A sessão teve grande realce, não só pelos assuntos abordados por aqueles que 
estavam inscritos no programa, como também a parte musical, afeta às estudiosas e mui 
esforçadas irmãs Faria, como ainda, ao grande número de pessoas que vieram assistir 
àquela solenidade, rememorativa de todo um passado glorioso alcançado pela S. T. B. 

Honrando-nos, mais uma vez, com a sua presença em nosso Tempo de Trabalho, 
estiveram o Sr. Aleixo A. de Souza, representando a S. T. no Brasil, acompanhado de 
outros dignos Irmãos daquela tradicional Sociedade, inclusive a Sra. Nada Glover, que é 
um dos baluartes da Teosofia no Brasil. 

O Sr. Aleixo A. de Souza saudou a S. T. B. e muito inspirado no momento, soube 
atingir profundamente tudo quanto desejava dizer naquele dia memorável da vida de 
nossa mui amada Sociedade. 

Teve, por sua vez, profunda repercussão no espírito dos presente, o improviso com 
que o Vice-Presidente da S. T. B. encerrou aquela sessão comemorativa do 8º  aniversário 
da mesma Sociedade. 

–––––– 

SESSÃO INAUGURAL DA NOVA SEDE DA S. T. B. 
Desde o ano passado, em que a S. T. B. completou o seu ciclo setenário em 

Niterói, deveria transplantar-se para a Capital da República. 

Motivos alheios à sua vontade – mui naturais a tudo quanto de origem divina – 
exigiram-lhe mais um ano de permanência naquela privilegiada cidade onde teve seu 
nascimento e passou pelas mais difíceis provas exigidas à sua Iniciação, a par de vitórias 
sucessivas, cuja descrição jamais poderia ser compreendida por pessoas alheias à vida 
de uma Obra tão transcendente. 
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Assim é que, tendo encontrado o lugar que mais lhe convinha no momento, a fim 
de dar execução ao vasto programa que lhe foi traçado em prol do engrandecimento 
moral e intelectual de nossa RAÇA, nele se instalou e logo procurou inaugurá-lo por meio 
de uma sessão solene, levada a efeito a 5 de Novembro p. p., para isso convidando todas 
as pessoas amigas e simpatizantes da Causa em que se acha empenhada. 

Preferimos que fale em nosso lugar a imprensa, já que as fotografias pela mesma 
obtidas – inclusive o Jornal do Brasil, que se fez representar por um dos seus ilustres 
redatores, ou seja, o Dr. Porto da Silveira, publicamos em outros lugares desta revista: 

 

A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA  
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

“Tendo permanecido em Niterói, durante oito anos, a culta e prestigiosa Sociedade 
Teosófica Brasileira acaba de transferir a sua sede para esta capital, onde se acha 
instalada à rua Buenos Aires (próximo à Avenida Rio Branco), no 2º  andar do prédio nº  
81, ampla e confortavelmente. 

A fim de inaugurar os salões da nova sede, foi organizado um ótimo programa 
artístico, com a assistência de elevado número de convidados. 

A sessão foi aberta pelo eminente professor Henrique J. Souza, M. D. Presidente 
da Sociedade Teosófica Brasileira, o qual, em palavras convincentes, expôs 
brilhantemente o programa visado pela Sociedade, deixando a assistência impressionada 
com as suas palavras que, embora claras e vibrantes, não deixam jamais de fazer notar 
quão profunda é a origem de seus conceitos, filhos de uma inteligência verdadeiramente 
privilegiada. 

A senhorita Julieta de Faria, acompanhada pela sua irmã, senhorita Lucilia de 
Faria, a seguir, deliciou a seleta assistência com os acorde da sua voz agradavelmente 
timbrada, cantando e executando vários números de música, que lhes valeram bastante 
aplausos. 

Em seguida, usou da palavra o distinto engenheiro civil, Dr. Eduardo C. Faria, que 
em ligeiras palavras, produziu uma esplêndida alocução em nome da Loja Morya, de que 
é muito estimado Presidente, sendo ovacionado pelo auditório durante largos minutos. 

Seguiu-se a fluente e brilhante oratória do representante da Loja Kut-Humi, o 
abalizado engenheiro agrônomo Sr. Dr. Antonio Castaño Ferreira, que historiou 
longamente “o progresso da humanidade através da Teosofia”, demonstrando mais uma 
vez que as qualidades de magnífico conferencista e seus profundos conhecimentos da 
matéria, em que podemos classificá-lo como um verdadeiro mestre, tendo sido aclamado 
como verdadeiro “entrain”. 

Em sequência ao programa artístico, o professor Henrique J. de Souza tocou ao 
piano, o Hino da Sociedade Teosófica Brasileira, de que é o festejado autor, sendo 
cantado o Hino em coro pela assistência, e, no final, muito aplaudido pelos presentes. 

O Vice-Presidente da Associação, Sr. Capital de Mar e Guerra Tancredo A. 
Gomes, encerrou a sessão, com um longo improviso, dissertando proficuamente sobre a 
finalidade da grande obra de confraternização universal, que é a base da S. T. B., e 
agradecendo o primeiro contato que lhe era dado ter com a sociedade carioca. 

A seguir teve palavras de desvelado interesse e carinho para a imprensa, que é a 
principal obreira da confraternização da humanidade, abandonando, muitas vezes, os 
próprios interesses, para concorrer a essa obra de alto alcance. 

A execução, ao piano, da Ronda Capriciosa, de Mendelsohn, pela Sra. Lobo 
Vianna, como uma deferência especial para com a assistência, foi aplaudida 
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veementemente, tendo ainda a distinta senhora acompanhado ao piano o Sr. Ettore 
Pesenato, que executou ao violino, sendo muito apreciado, a Ave-Maria de Schubert, e 
Largo, de Stambel. 

Na maior cordialidade e encantada por essa memorável sessão de arte e 
espiritualismo, retirou-se a assistência às 23 horas, depois de encerrada a sessão 
artística. 

Tanto os artistas como os oradores, foram muito cumprimentados no final, por 
todos aqueles que tiveram a ventura de assistir a tão simpática festa, sendo de esperar 
que a mudança para a Capital Federal venha a trazer para a Sociedade uma nova era de 
franca prosperidade, recompensando assim os esforços despendidos por aquele pugilo 
de denodados batalhadores da confraternização da humanidade, cuja dedicação a tão 
sublime ideal só encontra comparação na modéstia com que cada qual avalia o seu 
próprio mérito. 

O mais franco progresso é o nosso melhor voto para a Sociedade Teosófica 
Brasileira, na sua nova sede. 

–––––– 

A S. T. B. aproveita novamente a oportunidade para agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram honrar a sessão inaugural de seu novo Templo de Trabalho; como à 
Imprensa, o valioso concurso prestado nesse primeiro contato com o digno e ilustre povo 
carioca; do mesmo modo, a Sociedade Teosófica Brasileira (Seção da “The Theosophical 
Society”, com sede em Adyar, Índias Inglesas), fazendo-se condignamente representar na 
pessoa do Sr. Lourenço de Mattos Borges, que é, ainda, ilustre Presidente da Loja 
Perseverança – 1º Ramo daquela Sociedade, no Brasil, porquanto, foi o primeiro fruto 
colhido da Semente bendita espalhada pelo imortal Roso de Luna, quando das suas 
memoráveis Conferências Teosóficas na América do Sul, em 1910, cabendo ao Brasil, “os 
tres curtos dias que passou na sua incomparável Capital”...! 

–––––– 
TRABALHO DAS LOJAS DA S. T. B. DURANTE  

O ÚLTIMO SEMESTRE 
Foram tais os serviços prestados pelas três Lojas da S. T. B. durante o último 

semestre, a favor da Obra grandiosa em que a mesma se acha empenhada, que difícil se 
tornaria enumerar todos eles, o que importa dizer que, a Semente da Verdade Divina 
continua sendo espalhada às mancheias no campo fertilíssimo, onde a mesma terá que 
germinar e produzir bons frutos num futuro não mui distante de nossos dias! 

As duas Lojas “Morya” e “Kut-Humi” 11 têm neste momento centuplicados os seus 
compromissos, porquanto, funcionando ambas na nova Sede da S. T. B., na Capital da 
República, além das sessões privativas dos sócios, pesa-lhes mais o das sessões 
públicas, semanalmente. 

Tais sessões e mais as da Matriz estão obedecendo à nova organização que foi 
dada ao vasto programa que a S. T. B. tem de realizar, ou seja: 

Sessões privativas da Matriz ou Sede Central (para uso exclusivo dos Irmãos 
Maiores): todas as quartas-feiras. 

Sessões públicas: todas as quintas-feiras, sob os auspícios de uma das duas Lojas 
(Morya e Kut-Humi), sendo que, às sextas-feiras, terão lugar as de caráter privativo 
daquela que na véspera não houver realizado a sessão pública. Todas essas sessões 

                                            
11 Não havendo mais tempo, deixamos para o próximo número desta revista, o que diz respeito à sessão comemorativa do 2º  
aniversário da “Loja Kut-Humi”, levada a efeito em 28 de Dezembro p. passado. 
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serão amenizadas com alguns números de música clássica e, futuramente, com a 
projeção de filmes instrutivos, alguns até relacionados com a vida da S. T. B. 

Nos domingos, das 10 às 11:15, na Sede Central da S. T. B. ocupará a tribuna um 
Irmão da Seção Esotérica, instruindo a quantos desejarem a posse da Ciência Eterna e 
Sagrada, por outro nome, Teosofia. 

Quanto à nossa terceira Loja, que funciona em Belém do Pará (Loja Hilarião) – hoje 
bifurcada com a criação da “Liga da Bondade Helena”, cujos incomparáveis benefícios a 
favor da infância, são indiscutíveis, acaba de ser reconhecida pelo Sr. Interventor daquele 
próspero Estado do Norte brasileiro, como de “utilidade pública”. 

De fato, a sua Presidente – a Sra. Gracilia de Bittencourt Baptista – gênio 
incansável, de um coragem e resignação a toda prova, uma bondade de coração que só 
podem imitar as melhores mães de nossa benfazeja terra, desfaz-se em carinhos e 
bondades tais com os “seus pupilos”, que já se tornou digna de admiração por parte das 
almas nobres de tão hospitaleira cidade, como é a capital paraense. 

Não é a primeira vez que mão incógnita lhe tece elogios pela imprensa. Na edição 
de 17 de Outubro p. p. de “Folha do Norte”, encontram-se as linhas que aqui 
transcrevemos: 

 

LIGA DA BONDADE “HELENA” 
Bela e merecedora de aplausos e digna de ser acolhida no seio da sociedade 

paraense, com a mais profunda simpatia, é a Liga da Bondade “Helena”, anexa à Loja 
Hilarião, da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Não só ao nosso meio escolar, como a toda a família, trará ela, grandemente, a 
mais elevada lição de filantropia. 

Revela, por assim dizer, o conforto moral da infância. Ensina-se ali a bondade, o 
respeito à cor ou condição social, bem assim, para os seus semelhantes e em primeiro 
lugar, em face dos velhos e crianças pequeninas, como devem os seus associados 
proceder. Assegura o respeito à religião daqueles que a abraçarem com fé. 

Eis o objetivo da Liga da Bondade! Elucidar, mostrar o caminho do bem àqueles 
que quiserem segui-lo. 

A verdadeira lei do progresso moral é a caridade: sem o seu impulso, é impossível 
a perfectibilidade humana”. Devemos, pois, abrir caminho à Liga da Bondade, sem 
oferecer obstáculos, para que ela medre e se propague pela sociedade paraense. – E. M. 

É que, a nossa Irmã Gracilia Batista sabe realizar tudo quanto de belo e grandioso 
está expresso nas palavras de Paul Strauss: “Educar a criança, é cultivar o seu espírito, 
enriquecendo-o com os conhecimentos necessários ou úteis: o coração, sufocando nele 
os germes das paixões e dos vícios, que crescem conosco e implantando nele o amor do 
bem e da virtude”. 

Dar-lhe, portanto, parabéns por tantos louros colhidos ultimamente, seria 
desmerecer das suas virtudes e dos ingentes esforços pela mesma despendidos em prol 
da Obra gigantesca em que estamos empenhados. 

Glorifique-a, portanto, a sua própria consciência tranquila e feliz, por ter cumprido o 
seu dever para com a própria Humanidade a que pertence – a começar pelos mais 
necessitados, de quem os guie na vida: os pequeninos seres contemplados com a 
memorável frase: – “Sinite parvulos venire ad me”...! 

–––––– 

 

São estes os quadros diretórios da S. T. B., isto é, da Matriz e suas Lojas no Brasil: 
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DIRETORIA DA S. T. B. (Matriz ou Sede Central) 
 

Presidente – Prof. Henrique José de Souza (instrutor ou Chefe da Obra em que a 
S. T. B. está empenhada) 

Zeladora – Helena G. Souza 

Vice-Presidente – Capitão de Mar e Guerra Tancredo de Alcantara Gomes (parte 
externa ou social. Representante legal da S. T. B. em juizo ou fora dele) 

1º  Secretário – 1º  Tenente-médico Dr. Cicero Pimenta de Mello. 

2º  Secretário – Dr. Osorio Schleder de Araújo. 

Tesoureiro – Carlos Gonçalves de Souza. 

Bibliotecário – Engenheiro agrônomo Antonio C. Ferreira. 

 

LOJA MORYA (Rama nº 1) 

 

Presidente – Engenheiro civil Eduardo Cicero de Faria. 

Vice-Presidente – Senhorita Julieta Faria. 

1º  Secretário – Teodoro Nunes. 

2º  Secretário – Francisco Martins de Abreu. 

Tesoureiro – Mario Panzera. 

Bibliotecário – Aristides Schleder de Araújo. 

Orador oficial – Dr. Pedro Brandão de Oliveira. 12 

 

LOJA KUT-HUMI (Rama nº 2) 

 

Presidente – Carlos Gonçalves de Souza 

Vice-Presidente – Engenheiro Civil Antonio Tavares Leite. 13 

1º  Secretário – Levi Panzera. 

2º  Secretário – Benedito Martins Silva. 

Tesoureiro – Euclides de Faria Lobo Viana. 

Bibliotecário – Sebastião Vieira Vidal. 

Orador oficial – Jorge da Silva Oliveira. 

 

LOJA HILARIÃO (Rama nº 3) 

 

Presidente – Sra. Gracilia de Bittencourt Baptista. 

Vice-Presidente –  José Paula Pinheiro. 

1º  Secretário – Sra. Maria do Carmo de Faria. 

2º  Secretário – Olavo Cordeiro de Miranda. 

                                            
12 Por estar ausente, substitui-o o Dr. Felix Morais Sarmento. 
13 Ocupa atualmente a presidência, por impedimento do Sr. Carlos G. Souza. 
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Tesoureiro – Carlos Lucas de Souza. 

Bibliotecário – Senhorita Luiza Guerreiro Brito. 

Orador oficial – Armando Barros. 

–––––– 

 

AOS MEMBROS DA S. T. B. 
Tendo o Sr. Presidente da S. T. B. – Prof. Henrique José de Souza de ausentar-se 

com sua família para São Lourenço (sul de Minas), onde vai repousar durante os meses 
de Janeiro e Fevereiro, ficará ocupando a direção das sessões esotéricas ou privativas da 
Sede Central – sem prejuízo para o seu cargo de Vice-Presidente – o Sr. Capm. de mar e 
guerra Tancredo A. Gomes, de acordo com o estabelecido nos Estatutos que regem a 
mesma Sociedade. 

Quanto à direção esotérica da Obra, será feita do lugar onde estiver o Sr. 
Presidente da S. T. B. 

–––––– 

 

A AMÉRICA DO SUL CONTRA A GUERRA 

É com imensa satisfação que transcrevemos aqui a nota fornecida pela Agência 
Havas à imprensa, em 24 de Novembro p. p.: 

“Em entrevista concedida a um redator da Agência Havas, o Sr. Afrânio de Melo 
Franco, ministro das Relações Exteriores, declarou que o tratado sul-americano contra a 
guerra, de autoria do Sr. Saavedra Lamas, é uma das mais belas conquistas da 
fraternidade continental e que terá notável projeção mundial, além de contribuir muito 
particularmente para a cordialidade argentino-brasileira. 

O sr. Melo Franco acrescentou que o projeto Saavedra Lamas foi acolhido não só 
por s. ex. como também pelo chefe do governo provisório, a quem deu conhecimento 
imediato, com a mais viva simpatia e tivera plena aprovação do governo brasileiro, salvo 
em pequenos pontos secundários que seriam declarados na resposta à nota do 
embaixador da Argentina. Acrescentou o chanceler que já está redigindo essa resposta, 
que seria apresentada brevemente. 

Finalizando suas declarações, o Sr. Melo Franco disse que teria imensa satisfação 
em assinar esse tratado de cordialidade entre as nações do continente, pois há trinta anos 
s. ex. vem dedicando sua vida ao trabalho de aproximar e tornar cada vez mais sólidos os 
laços que unem o Brasil aos demais países americanos.” 

Enquanto isso, os escoteiros patrícios pensam em levar “o raminho de oliveira” ao 
Paraguai e Bolívia, como símbolo de paz e concórdia, cuja visita é em retribuição a que 
fizeram os seus companheiros do Paraguai ao Brasil, em 1925 e sobre a qual o nosso 
ministro plenipotenciário, naquele país irmão – o Dr. Rodrigues Alves – escrevia para o 
Ministério do Exterior, entre outras coisas, que “os breves quinze dias passados pelos 
escoteiros paraguaios entre os seus camaradas brasileiros tinham valido mais, para a 
amizade das duas nações, que cinquenta anos de boa diplomacia”. 

Junte-se a isso, a nossa política espiritual de concorrer para esse congraçamento 
entre as nações sul-americanas, por meio de um mútuo e perfeito entendimento com as 
Associações (dentro das mesmas) empenhadas no aprestamento dessa “nova 
civilização”, que vai surgir entre os povos de origem Ibero-Americana, e se deduzirá, 
desde logo, as grandes vantagens materiais, morais e espirituais que resultam desse 
nosso Trabalho em comum. Do mesmo modo que, existe um outro movimento oculto, 
dirigido pelas Potências Superiores, que regem os destinos de homens e coisas – 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data : Dhâranâ nos  73 a 74   –  Julho a Dezembro de 1932 – Ano VII 

Redator: Henrique José de Souza 
 

 19

verdadeira mola-real de semelhante Trabalho, em prol de “um amanhã resplandecente”, 
portador de melhores dias para o mundo!... 

Diante de tudo isso, não há como repetir o nosso lema: SPES MESSIS IN SEMINE, 
isto é, “A esperança da colheita reside na semente”...! 

 

A LOJA HILARIÃO, DA STB., CONSIDERADA  
DE UTILIDADE PÚBLICA 

Transcrevemos do Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 5 de Novembro de 
1932, o Decreto que considera de utilidade pública a nossa Loja Hilarião, com sede em 
Belém: 

 

DECRETO Nº  778 – DE 29 DE OUTUBRO DE 1932 

 

Considera de utilidade pública a “Loja Teosófica Hilarião”, com sede nesta Capital. 

 

O Major Interventor Federal neste Estado, por nomeação legal do Governo 
Provisório da República, usando de suas atribuições e atendendo ao que lhe requereu o 
Presidente da “Loja Teosófica Hilarião” – Rama da Sociedade Teosófica Brasileira – em 
requerimento de 25 do expirante mês; e 

Considerando os elevados fins a que se destina a mesma, entre os quais, a intensa 
propaganda em prol da fraternidade humana, o combate intensivo ao analfabetismo, aos 
vícios e maus costumes sociais e a criação da “Liga da Bondade”, destinada à educação 
moral e cívica de senhorinhas e crianças; 

Considerando, finalmente, que a aludida “Loja”, provando ter personalidade jurídica 
com o registro no Cartório do Registro Especial desta cidade, de seus Estatutos, faz jús 
ao favor que ora pleiteia do Governo; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º  – É considerada de utilidade pública, neste Estado, a “Loja Teosófica 
Hilarião”, fundada nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, aos três (3) dias dos 
mês de Julho de 1931. 

Art. 2º  – Revogam-se as disposições em contrário. 

 

O Secretário Geral do Estado assim o faça executar. 

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de Outubro de 1932. 

 

J. DE MAGALHÃES BARATA 

Major Interventor 
Clementino de Almeida Lisboa 

 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
 

CAPÍTULO I 
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DA SUA FUNDAÇÃO E FINS 

 

Art. 1º  – A “Sociedade Teosófica Brasileira”, fundada na cidade de Niterói (Estado 
do Rio de Janeiro), aos dez dias do mes de Agosto de 1924, com o nome de “DHÂRANÂ”, 
que foi modificado para o atual, em 8 de Maio de 1928, passa a ter a sua Sede no Distrito 
Federal e tem por fins: 

a. a “Sociedade Teosófica Brasileira” é uma Escola de Iniciação filosófica (melhor 
dito, teosófica), cujos ensinamentos são os mesmos da gnóstica ou 
Neoplatônica alexandrina de Ammonio Sacas – eco fiel das antiquíssimas 
doutrinas do Oriente, trazidas de novo para o mundo ocidental – no século 
passado – pela princesa russa Helena Petrovna Blavatsky, e de acordo com os 
três objetos da Sociedade por ela fundada na América do Norte – adotados até 
hoje por todas as Sociedades teosóficas do mundo, que seguem fielmente a 
sua escola, a saber: 

1º  – criar o núcleo de uma Fraternidade Universal da Humanidade, sem distinção 
de raça, crença, sexo, casta ou cor; 

2º  – estudar – crítica e comparativamente – as religiões, ciências, artes, filosofias, 
tanto do Oriente como do Ocidente; 

3º  – investigar acerca das leis ainda desconhecidas da Natureza e dos poderes 
latentes no homem (isso, por processos puramente teóricos, por serem os únicos 
permitidos ao verdadeiro Teósofo, conhecedor de que, somente, por esforço e sacrifício 
próprio – nesses três altares benditos da Arte da Ciência e das Obras de Abnegação – se 
pode, fisicamente, investigar no desconhecido ou oculto); 

b. embora tendo por base os três referidos princípios, é, no entanto, um Núcleo 
independente e autônomo, criado com o fim especial de preparar o terreno onde 
fará o seu aparecimento a “Raça de elite” a que alguns denominam de “IBERO-
AMERICANA” e outros, de “Sétima sub-raça do ciclo ário”; 

c. e como essa “Nova Raça Humana” seja oriunda da fusão havida entre as 
sementes ibéricas (por sua vez possuidoras da grande cultura hebréia e árabe do 
século IX) e as autóctones sul-americanas (na parte referente ao Brasil, através do 
sangue nobre e aventureiro do português, vertido no não menos nobre e guerreiro 
do TUPI), a S. T. B. procurará manter estreitas relações com todas as Associações 
criadas na América latina para tal fim, na expectativa de que, desse mútuo e 
perfeito entendimento entre as mesmas, possa resultar o aprestamento da Era 
Nova, portadora de melhores dias para o mundo; 

d. por isso mesmo, na parte referente ao País onde a mesma possui a sua Sede, 
visar, em primeiro plano, a mocidade brasileira, por nela se conter toda a 
esperança dessa futura geração eminentemente culta e de aspirações para o mais 
além das atuais concepções humanas; 

e. porém, como para construir seja necessário destruir, ou melhor, transformar, faz 
parte de seu vasto Programa: o combate intensivo ao analfabetismo, aos vícios e 
maus costumes sociais, como a tudo quanto possa prejudicar a rápida evolução de 
nossa Raça; 

f. e como o termo Teósofo inclua os de eclético ou sincretista, por seu espírito de 
crítica; harmonista, por buscar a suprema síntese filosófica; analogista, por aplicar 
a chave hermética de que, “o que está no alto é como o que está embaixo”; em 
síntese, Teósofo, por buscar para o homem vulgar a suprema ciência da super-
ação, que lhe há de fazer um rebelde, um titã, um Prometeu, um herói, etc, e seu 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data : Dhâranâ nos  73 a 74   –  Julho a Dezembro de 1932 – Ano VII 

Redator: Henrique José de Souza 
 

 21

caráter (da S. T. B.) é o de livre-investigação e crítica a favor de tudo quanto possa 
concorrer para a mais rápida evolução humana. 

Art. 2º  – A S. T. B. não permite em seu seio manifestações de ordem política, nem 
a prática de qualquer seita religiosa; assim como, rituais e demonstrações práticas do 
chamado Psiquismo, como: o Hipno-Magnetismo, o Espiritismo (no ponto de vista 
prático), etc, por considerá-los como atentatórios contra a evolução atual da Humanidade, 
além de automatizarem a vontade alheia, anulando, portanto, todo e qualquer esforço 
próprio, como mui bem exprimem os conhecidos termos de “médiuns”, “sujets”, pacientes 
ou passivos – contrariamente ao Nosce te ipsum (Conhece-te a ti mesmo) do templo de 
Delfos – fórmula oculta que exprime, perfeitamente, o verdadeiro sentido iniciático de que, 
“é dentro de si mesmo” e não fora, que o homem deve buscar a Verdade ou a Suprema-
Síntese de todas as coisas. 

Parágrafo único – No entanto, a S. T. B. – de acordo com o primeiro dos três 
objetos que lhe servem de base – aceita em seu seio toda e qualquer pessoa, sem 
distinção alguma, desde que seja digna e capaz de assumir as elevadas 
responsabilidades que pesam sobre a mesma. 

Art. 3º  – Para facilitar a realização dos seus objetivos, a S. T. B. fundará Lojas ou 
Ramas nos diversos Estados da União; do mesmo modo, quando possível, escolas de 
educação integral de crianças, cujas características sejam condizentes com o tipo racial 
da nova geração; como também, promoverá conferências públicas e manterá um órgão 
de publicidade com o nome “DHÂRANÂ”, para maior propaganda da Obra grandiosa em 
que está empenhada. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS SÓCIOS E SUA ADMISSÃO 

 

Art. 4º  – A “Sociedade Teosófica Brasileir” (S. T. B.) compôr-se-á das cinco 
seguintes categorias de sócios: 

1ª  – EFETIVOS 

2ª  – CORRESPONDENTES 

3ª  – TUTELADOS 

4ª  – HONORÁRIOS 

5ª  – BENEMÉRITOS 

§ 1º  – Membros efetivos – cujo número está especificado no Regimento Interno – 
são os mantenedores e defensores da Obra em que a S. T. B. se acha empenhada, e 
como pertencentes à Seção Esotérica da mesma, são os únicos que possuem o direito de 
frequentar a Sede Central (em qualquer dia e hora), de receber instruções esotéricas, 
tomar parte nas sessões privativas e assembléias. 

§ 2º  – Essa categoria de sócios é escolhida entre os membros que mais se 
distinguirem nas Lojas – quer por uma frequência regular, quer por um comportamento 
irrepreensível ou por uma nítida e perfeita compreensão dos conhecimentos ministrados 
nas referidas Lojas; do mesmo modo que, as suas vagas só serão preenchidas ou por 
morte ou por motivos de ordem excepcional. 

§ 3º  – Membros correspondentes, são aqueles que não pertecem à Parte Esotérica 
da S. T. B., mas tão somente, às suas Lojas ou Ramas; sendo que, recebem o nome de 
correspondentes avulsos, os que residirem em localidades onde não hajam Lojas da 
mesma Sociedade, mas estejam inspirados pelos mesmos ideais por ela defendidos. 
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§ 4º  – O membro correspondente para ser admitido, deverá encaminhar o seu 
pedido à Sede Central, por intermédio da Loja a que desejar pertencer, sendo que, o 
avulso o fará diretamente à Matriz. 

§ 5º  – Tal categoria de sócios pagará à Sede Central ou Matriz, a importância de 
15$000 por sua inscrição, Diploma, anuidade, etc, sendo que, a mensalidade é feita 
diretamente à Loja a que pertencer, segundo devem rezar os seus Estatutos. 

§ 6º  – O ano social começa e termina em 10 de Agosto de cada ano. 

§ 7º  – Tutelados são os menores de 21 anos nos quais a S. T. B. tenha encontrado 
as características especiais da nova geração, mas que, para serem admitidos deverão 
apresentar a permissão, por escrito, de seus pais ou responsáveis, não pesando sobre tal 
categoria de sócios nenhuma responsabilidade financeira. 

§ 8º  – Honorários são aqueles que se distinguirem no mundo espiritualista como 
verdadeiros defensores da Humana Causa. 

§ 9º  – Beneméritos são os que tiverem prestado relevantes serviços ou feito 
valiosas doações à “Sociedade Teosófica Brasileira” – excluindo dessa categoria os 
membros Efetivos, porquanto, se são “os mantenedores e defensores da Obra em que a 
mesma se acha empenhada”, ipso-facto, não haver benemerência naquilo que é 
considerado como um dever perante a sua própria consciência, isto é: servir à Obra da 
melhor maneira que lhe for possível. 

Art. 5º  – Os membros da S. T. B. têm direito à revista “DHÂRANÂ”, a frequentar a 
Biblioteca das Lojas (da Matriz, somente os Efetivos) e todas as Instruções que a mesma 
distribuir – sem falar em outros benefícios que, futuramente, ela possa fazer, a favor de 
seus sócios. 

 

CAPÍTULO III 

 

DA DIRETORIA 

 

Art. 6º  – A “Sociedade Teosófica Brasileira” terá uma Diretoria composta de sete 
(7) Membros, assim designados: PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, ZELADORA, 1º  e 
2º  SECRETÁRIOS, TESOUREIRO e BIBLIOTECÁRIO, a cada um competindo o exercício 
de seus cargos e as responsabilidades que lhes são inerentes. 

§ 1º  – O Presidente da S. T. B. dirige a Parte Interna ou Esotérica da Obra, 
cabendo-lhe o direito irrevogável de nomear o seu substituto ou sucessor. 

§ 2º  – O Vice-Presidente dirige a Parte Externa ou social, é substituto do 
Presidente, em casos de impedimento do mesmo, e o REPRESENTANTE LEGAL DA 
“SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA”, EM JUÍZO OU FORA DELE. 

§ 3º  – Para preenchimento das vagas que se fizerem nos cargos de Diretoria – 
excluindo o § 1º  do presente artigo – a escolha será feita em assembléia. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 7º  – A “Sociedade Teosófica Brasileira” realizará em sua Sede reuniões 
privativas (esotéricas) e, em casos excepcionais, exotéricas ou públicas. 
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Parágrafo único – As reuniões privativas efetuar-se-ão nos dias e horas designados 
pelo Regimento Interno e as públicas, previamente anunciadas pela imprensa. 

Art. 8º  – A Diretoria se reunirá todas as vezes que se fizer necessário, sendo que, 
uma vez por ano, terá lugar uma assembléia geral, composta dos membros efetivos. As 
extraordinárias, quando se fizerem necessárias. 

§ 1º  – Essas assembléias serão anunciadas com a antecedência precisa e 
presididas pela Diretoria. 

§ 2º  – Para que as mesmas se realizem mister se faz que estejam presentes a 
metade e mais um dos sócios Efetivos. 

§ 3º  – Se na primeira e segunda convocações o número não satisfizer as 
exigências do parágrafo anterior, na terceira a assembléia será realizada com qualquer 
número de sócios efetivos presentes. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

 

Art. 9º  – O patrimônio social será constituído pelos bens existentes na Sede 
Central, pelos donativos, concessões particulares ou oficiais, produtos de benefícios, 
subscrições e tudo mais quanto de futuro possa constituir fonte de renda para a 
Sociedade. 

Art. 10º  – Em caso de dissolução da S. T. B. todo o seu patrimônio será utilizado 
para idenização dos ônus (se os houver) e o restante reverterá em benefício de uma outra 
Sociedade de caráter puramente teosófico – a critério da última assembléia que se 
realizar – e caso não exista nenhuma, para um Asilo de menores abandonados. Em caso 
de dissolução de qualquer Loja da S. T. B., o seu patrimônio reverterá para a Sede 
Central, a menos que existam alguns ônus a indenizar. 

Art. 11º  – Os membros da S. T. B. não responderão moral, social ou 
financeiramente pelos atos praticados pela Diretoria. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 

 

Art. 9º  – O patrimônio social será constituído pelos bens existentes na Sede 
Central, pelos donativos, concessões particulares ou oficiais, produtos de benefícios, 
subscrições e tudo mais quanto de futuro possa constituir fonte de renda para a 
Sociedade. 

Art. 10º  – Em caso de dissolução da S. T. B. todo o seu patrimônio será utilizado 
para indenização dos ônus (se os houver) e o restante reverterá em benefício de uma 
outra Sociedade de caráter puramente teosófico – a critério da última assembléia que se 
realizar – e caso não exista nenhuma, para um Asilo de menores abandonados. Em caso 
de dissolução de qualquer Loja da S. T. B., o seu patrimônio reverterá para a Sede 
Central, a menos que existam alguns ônus a indenizar. 

Art. 11º  – Os membros da S. T. B. não responderão moral, social ou 
financeiramente pelos atos praticados pela Diretoria. 
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CAPÍTULO VI 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 12º  – A S. T. B. não poderá ser desviada de seus fins, nem incorporada ou 
anexada a outra qualquer Sociedade – embora emprestando todo apoio moral possível 
àquelas cujos fins se harmonizem com os seus, ou as que tenham suas diretrizes gizadas 
para o maior de todos os Ideais: a Fraternidade Humana. 

Art. 13º  – A S. T. B. adotará por lema a frase latina “SPES MESSIS IN SEMINE”, 
ou “A esperança da colheita reside na semente”, como a mais bela expressão de seu 
Trabalho, em prol da espiritualização de nossa Raça. E tem por emblema, um Hexágono 
formado por dois triângulos invertidos e entrelaçados, dentro de um círculo representado 
por uma cobra que morde a própria cauda, e no centro dos mesmos se acha a Palavra 
Sagrada (sânscrita) A U M. No encontro da cabeça com a cauda na parte superior do 
emblema, há um pequeno círculo, dentro do qual se acha o antiquíssimo símbolo da 
Svastica. O mesmo emblema para ser usado na lapela, é fabricado em oiro de dezoito 
quilates, artisticamente esmaltado, tendo o fundo azul, a cobra amarela, o triângulo 
superior branco e o inferior preto, sendo que, o círculo superior com a Svastica, 
transparece no oiro do fundo do emblema esmaltado. 

Art. 14º  – Todos os casos omissos nos presentes Estatutos, bem como os 
pormenores de sua execução, serão resolvidos pela Diretoria. 

Art. 15º  – Os presentes Estatutos – lidos e aprovados na Assembléia geral de 20 
de Abril de 1932, conforme consta da respectiva Ata – anulam os anteriores, começando, 
porém, a vigorar de 10 de Agosto do mesmo ano em diante e não poderão ser 
modificados, senão, depois de um ano. 

 

Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 1932. 

 

Assinado: TANCREDO DE ALCANTARA GOMES 

Vice-Presidente da “Sociedade Teosófica Brasileira” 

 

(Os presentes Estatutos foram registrados em 3 de Novembro de 1932, no “3º  
Ofício do Registro de Títulos e Documentos”, sob nº  185 do Livro nº  K1 e 30.901 do Livro 

nº  A2 do Protocolo). 

–––––– 

 

“VOVÔ ÍNDIO” em substituição ao ‘Papai Noel” 

 

Em uma das anotações de “A Minha Mensagem”, publicada no número anterior 
desta revista, onde fazíamos um estudo crítico sobre o nosso “espírito de imitação”, 
preferindo tudo quanto não é nosso – algo assim, como aquele velho adágio popular de “a 
galinha do meu vizinho é mais gorda do que a minha” – achávamos irrisório adotarmos o 
tradicional “Papai Noel” dos países nevosos, em pleno verão brasileiro! E logo 
insinuávamos uma substituição mais lógica... e até universalizada! 

Foi com prazer que, lemos a primeira investida nesse sentido, através de um artigo 
de nosso distinto e ilustre patrício Sr. Cristóvão Camargo, lançando a nova idéia do Vovô 
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Índio que, logo, juntando o gesto à palavra, iniciou um concurso entre os nossos mais 
afamados artistas, para a concepção do tipo por ele idealizado. 

No entanto, na nossa mui humilde opinião, a idéia continua sendo, ainda, um tanto 
forçada, porque o Vovô Índio – a quem damos espelhinhos baratos e outras bugigangas, 
como meios de tapeação, para nos assenhorearmos das suas riquezas naturais – que 
são bem nossas (“coisas nossas”), segundo as leis evolutivas dos seres ou predomínio 
dos mais evoluídos sobres os menos (evoluídos) – não possui brinquedos, nem bombons 
para oferecer aos nossos petizes do Brasil! 

E foi por isso que nos lembramos da substituição do “Papai Noel” pelo deus Cupido 
– não, no sentido puramente sexual com que o mesmo é cantado em verso e prosa; nem 
tampouco, como “amor de caboclo” (ou mesmo de índio) e, muito menos ainda, no do 
sentido ridículo que alguns querem dar ao termo “amor platônico”... mas, o de “amor entre 
todos os homens da Terra”, ou o da “fraternidade humana”, pois o Amor pregado por 
Platão, como todos os outros Iluminados que a este baixo mundo têm vindo, não era 
outro. Por isso mesmo, Cupido, o deus Eros, o Augoeides dos neoplatônicos, ou Eu-
Divino, Eu-Consciente, Eu-Crístico, etc., etc., são uma só e mesma coisa. 

Esse, sim, exprime maravilhosamente o Natal ou nascimento de uma Nova 
Consciência humana, por isso mesmo, único capaz de redimir a Humanidade de todos os 
seus erros, conduzindo-a, portanto, à Meta almejada... ou fim a que se propõe a própria 
Divindade assim manifestada na Terra, segundo o próprio dito de Santo Agostinho, de 
que “vimos da Divindade e para Ela havemos de ir”, ou aquela outra de “deuses fomos e 
nos temos esquecido”; como ainda, do verdadeiro sentido iniciático da “Parábola do Filho 
Pródigo” que volta à Casa Paterna: o Seio do Pai ou Paraíso celeste! 

Desse modo, o Cupido por nós idealizado – qual Anjo tutelar, que se apresentasse 
à meia-noite de 24 para 25 de Dezembro de cada ano (data de um Natal puramente 
convencional...!), tivesse, por exemplo, a figura de Mikael (Michael) que, tendo 
abandonado o Portal do “Paraíso Terrestre” do mito bíblico, donde “foi expulsa a primeira 
parelha ou dualidade humana”, viesse trazer as suas valiosas dádivas ao mundo, 
representado naqueles a quem cabe a famosa e iniciática frase do Senite parvulos venire 
ad me, por serem eles, justamente, a mais bela expressão, ou melhor, esperança desse 
futuro glorioso para o mundo! 

E... nada mais , a não ser o vibrante e sincero desejo de que se acha possuída a 
“Sociedade Teosófica Brasileira”, não só para com os queridos pupilos do Brasil, como do 
mundo inteiro, (sendo incluído nestas fileiras as crianças de todas as idades – já que, 
velhos há aos sete anos e crianças aos oitenta – do aprestamento daquele sintético e 
expressivo Natal, portador de uma Era Nova de Paz, Amor, Sabedoria e Justiça entre os 
homens, sem distinção de nenhuma espécie! Adveniat ad regnum tuum! 

Seja a Paz com todos os seres! 

H. J. SOUZA 

Presidente da S. T. B. 

 

 

COLUNA À PARTE  14 

 

Lavando as mãos... como Pilatos! 

 

                                            
14 Não desejando depender da generosidade de alguns jornais capazes de publicar semelhante artigo, procuramos adaptá-lo à nossa 
própria revista, embora que, sendo de inteira responsabilidade daquele que o subscreve. 
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No número anterior desta revista publicamos o anúncio de um prodigioso 
preparado que “cura todas as moléstias dos olhos”... 

Deveríamos desde logo ter deduzido que, só existe uma “PRODIGALUZ”: a da 
Verdade Divina, em busca da qual vivem muitos cegos... pelas trevas da ignorância de 
que se acham cercados neste mundo de ilusões! 

Quando recebemos a autorização escrita (e espontânea) do Representante de 
semelhante preparado, julgamos que se tratasse de alguém inculcado por amigo nosso 
ou simpatizante da Causa em que estamos empenhados. Ademais, tal preparado se 
apresenta cercado de tantas credenciais e atestados – inclusive, de condecorações 
recebidas por seu autor, até mesmo de Sua Majestade “o rei morto”... já que “o rei posto é 
S. M. a República espanhola, de cujos benefícios de há muito merecidos, já se orgulha 
aquele povo nobre e culto donde procederam (juntamente com Portugal) essas 
portentosas civilizações IBERO-AMERICANAS de que fazemos parte – dizemos, diante 
de toda essa “maya” de que se cerca o PRODIGALUZ, nós fizemos uma das suas muitas 
maravilhas, para não dizer, vítimas da “chantagem” apontada pelo próprio Departamento 
de Saúde Pública Nacional, em ofício que só chegou ao nosso conhecimento depois de 
sermos duplamente lesados – principalmente na parte mais perigosa da questão, ou seja, 
de havermos concorrido – indiretamente – para prejudicar, ainda mais, aos que, lendo 
semelhante anúncio, se deixaram talvez embalar pela doce esperança de uma cura 
miraculosa de seus males visuais! Bem diz o velho adágio popular: “Em terra de cego 
quem tem um olho é rei”... 

O ofício do Departamento de Saúde Pública Nacional, prevenia aos interessados 
que, “semelhante preparado não podia ser exposto à venda em nosso País e não 
passava de uma ‘chantagem’, por isso mesmo, não deveria encontrar acolhimento por 
parte de nossa imprensa”. 

Estamos certos de que, a Saúde Pública de Madri ignora tal fato – pouco importam 
as credenciais e atestados com que o mesmo preparado se apresenta à luz dos olhos de 
quem deles sofre – a menos que, o PRODIGALUZ seja uma segunda edição daquela 
famosa marca de manteiga inglesa que, para se livrar da condenação que lhe pesava... 
apresentou a mui aceitável desculpa de que “se tratava, de fato, de uma qualidade inferior 
de manteiga de sua fábrica, mas destinada única e exclusivamente à exportação para o 
Brasil e demais países sul-americanos” – desculpa essa que, a redimiu por completo aos 
olhos das autoridades sanitárias e, talvez (até de toda população londrina!). 

Felizmente que, no caso do “Prodigaluz”, o Brasil não se quis fazer de sapucaia ou 
“depósito de lixo” daquilo que outros países repudiam e consideram como prejudiciais ao 
bem-estar físico e moral de seu povo! Pena, é que não faça outrotanto, com os jesuítas, 
por exemplo, que aquela mesma Nação e o México expulsaram como indesejáveis e 
nocivos à sua vida interna e... hoje entronizados no Brasil à frente de “Partidos Católicos” 
– como um Padre Luiz Riou, que além de “concitar a todos os congregados a se alistarem 
e a promoverem o alistamento geral dos católicos”, têm a desfaçatez de declarar que, 
“aos apáticos e abstencionistas será negada no confessionário, a absolvição 
sacramental”... 

Pior, dizemos nós, para aqueles que acreditam nas virtudes do confessionário, por 
desconhecerem o que dizem outros padres mais conscienciosos do que o tal Riou (cujo 
nome bem exprime que vive a rir da imbecilidade dos seus “fiéis seguidores”), como por 
exemplo, um Rafael Gioia Martins no seu folheto – Porque deixei a Igreja Romana: “A 
confissão auricular obrigatória praticada na Igreja Católica Romana, é o maior perigo para 
o jovem sacerdote e, ao mesmo tempo, o sorvedouro das virtudes que enriquecem a alma 
da mulher”. E logo adiante: “Das inovações e invencionices da Igreja Romana é esta, por 
certo, a mais imoral e também a mais rendosa. Rendosa, porque é por meio da confissão 
que se acende na alma dos fiéis a devoção para com todos os santos, almas do 
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purgatório, donde o rosário inesgotável de missas marcadas, todas elas muito bem 
pagas...” E mais: “Com ser o confessionário para os padres, a sua maior fonte de renda, é 
ainda a mais segura agência de informações. Ali o morubixaba de batina descobre a vida 
íntima de todo o mundo; pelas informações colhidas naquele antro, ele devassa 
completamente o santuário augusto e inviolável da família. Fica ele sabendo que o marido 
daquela senhora é maçom, é ateu, não gosta de padres, é tolerante, etc. Descobre que 
aquela mulher é fácil, adúltera, gosta dele, tem paixão por ele (padre) e outras coisas 
semelhantes. Segue-se, depois disso, o desejo de conhecer aquela mulher pessoalmente, 
pelas notícias colhidas no confessionário e aí está o fim principal da instituição diabólica. 
As conversações daquele sorvedouro d’almas são as mais baixas deste mundo, os 
assuntos tão banais, frívolos e imorais, que fazem corar um frade de pedra”... E assim por 
diante. 

Desconhecem, ainda, os fervorosos adeptos das cristianíssimas doutrinas do Pe. 
Riou e de outros espécimes da fauna jesuítica, o que dizia o piedoso Abade Julio, cuja 
morte até hoje é prateada pela França: “Hors de Rome ne veut pas dire Hors de l’Eglise 
catholique; c’est absolument le contraire. Etre dans l’Eglise catholique, c’est être hors de 
Rome, et être de l’Eglise Romaine, c’est, à l’heure actuelle, être hors de la vraie E’glise de 
Jésus-Christ”... 

Isso e muitíssimo mais, ainda, é o que deveriam saber esses pobres “impúberes 
psíquicos” que seguem fanaticamente o que lhes dizem jesuítas como os Riou e outros 
aleijões morais de sua espécie... 

E é para assombrar como inveterados monarquistas – senhores viscondes, condes 
e... “demais barões assinalados” – inimigos, até então da República, sem nunca terem 
concorrido às urnas... hoje sugestionados pelos famosos “jesuítas” expulsos de outros 
países mais precavidos com os seus destinos... correram pressurosos e solícitos – sem 
temor ao rematismo – ao toque dos clarins dos “janízaros do Vaticano”, entoado nas 
sessões memoráveis das “filhas de Maria”, com “lacinhos de fita azul ao pescoço”, por 
ignorarem que, Maria provém de Mare, o mar elemento aquoso, feminino, negativo, etc., 
etc., (contrariamente a Agni, elemento ígneo, masculino, positivo, etc.) como também da 
palavra sânscrita Maya, cujo significado se adapta perfeitamente ao caso, isto é, “a ilusão 
dos sentidos”... ou a mesma que está embalando a Igreja, em fazer seus títeres ou 
“bonecos maquinados”... aos futuros dirigentes dos destinos do Brasil – tal como se fez, 
por exemplo, com um “rei demente”, “matador de pombos” e outras crueldades, oriundas 
de seu prognatismo aberrante; o mesmo que tinha por subtítulo o XIII (13) considerado 
como fatídico pelos supersticiosos – ou um ponto a mais do que exige o “relógio da vida” 
e até acima dos “doze signos zodiacais”, embora lhe protegesse o significado cabalístico 
da 13ª  lâmina do Taro – A Morte – como letra hebraica Mem, cujo hieróglifo primitivo é “A 
Mulher”... algo, portanto, de Maria, de Mare e até de “ilusão dos sentidos”... 

Mas é que, essas duas potentíssimas armas de que se serve a Igreja de Roma e 
que se chamam de Fanatismo e Superstição, produzem efeitos maravilhosos entre os 
fracos de espírito que, em profusão aterradora existem por toda parte do mundo até 
mesmo como reis... dos 4 naipes – pouco importa que, muitas vezes tidos como cultos ou 
de “vistas claras”, por isso mesmo, os únicos , talvez a quem poderia fazer bem o uso do 
ultra-maravilhoso PRODIGALUZ... Senectus est morbus! Sim, porque, nesse meio 
também estão muitos jovens... atacados de “velhice precoce”, e “reumatismo cerebral 
congênito”, não por possuírem experiência da vida, mas por terem um mental perro, 
enferrujado... como o de muitos velhos que, pretendem o mundo ter parado a sua marcha 
ascencional ou evolutiva, na data justamente em que eles nasceram!... 

Mal sabem esses acorrentados à célebre fórmula jesuítica – “Perinde ac cadaver” 
(logo seguida do Ad majorem Dei gloriam, até mesmo quando acabam de praticar os 
maiores crimes...) que, assim procedendo em nosso País – já que é um dos últimos onde 
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a Igreja Romana possui ainda vestígios do seu passado... nefasto (aparte os reais valores 
de uns três ou quatro homens tidos como santos, não por serem “católicos”, mas por 
serem, de fato, “cristãos”, cujo privilégio não pertence a nenhuma Igreja ou religião...), 
estão colocando a última pá de cal sobre o seu cadáver... à borda de um túmulo por ela 
mesma cavado! Tudo isso, em ânsias de domínio, de poder, de grandeza na terra, 
contrariamente ao dito do seu pseudo fundador de que, “o seu Reino não era deste 
mundo”... Video meliora, proboque, deteriora sequor (Vejo o bem, aprovo-o e faço o mal). 

“No Brasil só temo uma luta religiosa”, já dizia o Marechal Floriano Peixoto! E ela já 
ameaça o nosso País, se não houver quem desde já a sufoque nas pretensões tolas dos 
“soldados do Papa”, através dos seus assalariados no Brasil – inclusive alguns jornais 
que, se não o são, deixam prever o contrário, quando discutem o assunto de modo 
favorável à Igreja! E por isso mesmo, já apelidados por muita gente conscienciosa, de 
“órgãos oficiais do Vaticano”. Si non e vero... 

E assim... foi a primeira vez, cremos, que o PRODIGALUZ possuiu algum valor no 
mundo, pois serviu de “fio de Ariadne” para atingirmos o ponto importantíssimo em que 
está em jogo o futuro de nosso mui caro Brasil! 

E... como “estejamos com a mão na massa”, encaixemos aqui a transcrição de um 
prospecto que acabamos de receber de pessoa amiga, residente em outro Estado 
brasileiro, em cujo verso estava escrito o seguinte: “Roga-se a transcrição, reimpressão e 
profusa difusão deste”: 

OU TE ALISTAS COMO ELEITOR, OU VAIS PARA O INFERNO... – Rio, 15 (H) – 
Um grupo de católicos publica no “O Globo”, um protesto veemente contra a notícia ontem 
divulgada pela “A Noite”, segundo a qual o padre Luiz Riou, em uma reunião do Círculo 
Católico, concitara a todos os congregados a se alistarem e a promoverem o alistamento 
geral dos católicos, declarando que aos apáticos e abstencionistas será negada no 
confessionário, a absolvição sacramental. 

Nesse protesto os aludidos católicos assim se pronunciam: 

“A intromissão, que se pretende fazer, dos católicos nas futuras eleições sob a 
ameaça de “lhes ser negada, no confessionário, a absolvição sacramental” aberra contra 
todos os princípios da religião cristã, por isso que até aos criminosos, jamais e em tempo 
algum lhes foi negada a absolvição. 

Como bons católicos e adeptos fervorosos da prática do alistamento eleitoral, que 
reconhecemos útil aos destinos de nosso nova República, lamentamos que, da parte do 
Círculo Católico, haja partido idéias que não se coadunam com os sentimentos de religião 
e caridade, sentimentos esses que devem pairar acima de quaisquer interesses políticos 
partidários”. 

 

Transcrito do “ESTADO DE SÃO PAULO” de 16 de Outubro de 1932. 

 

NÃO MATARÁS É O 4º MANDAMENTO DA LEI DE DEUS 

 

“Agora, mulher de Bauru, eu vim buscar os seus filhos, os seus maridos, os seus 
noivos e os seus netos, os seus genros... – (Do “brilhante” discurso de S. Excia. D. Duarte 
Costa, Bispo de Botucatu, no dia 25 de Agosto, em Bauru, quando organizava o Batalhão 
de Caçadores Diocesanos”. 

“...A IGREJA CATÓLICA, SE FOR PRECISO, DARÁ OS SINOS DE SUAS 
IGREJAS PARA FUNDIÇÃO DE CANHÕES E DE BALAS PARA O EXÉRCITO DA LEI...” 

Palavras do padre Salustiano Machado, secretário do Bispo de Botucatu 
publicadas no nº  75 do Jornal de Bauru. 
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Acréscimo nosso: Presidindo a sessão promovida pela “Confederação católica”, na 
Catedral Metropolitana, concluiu S. E. o senhor... cardeal a sua maravilhosa e cultíssima 
preleção, com a seguinte frase: “Brasileiros, às urnas! Está em jogo a salvação de Deus! 
(o grifo é nosso)  Está em jogo a honra de Cristo!” Safa, que mentalidade! Imagine-se “a 
salvação de Deus dependente das urnas do Brasil!!! Do mesmo modo, “a honra de 
Cristo!” E depois se queira dizer que “Deus não é brasileiro!...” Quanto “à honra que está 
em jogo”... não é outra senão, a da “Igreja” que, nos seus últimos estertores, necessita do 
“óleo canforado” de uma Constituinte que lhe permita, ao menos, um lugarzinho de favor, 
no mundo, para aí acabar – tranquila e pachorrentamente – os seus últimos dias... 

Repudiada pelos mais cultos países do mundo – já que seu ciclo está terminado – 
ela continua ainda obcecada com a mesma idéia, que sempre a perseguiu, de grandeza e 
poderio, ou melhor, de cobiça e crueldade entre os homens; por isso mesmo, nenhum 
outro País mais favorável do que o Brasil – onde o número de analfabetos é enorme e 
não menos fabulosas as suas riquezas naturais – para aí se implantar a maior e melhor 
possessão vaticanense da Terra!... 

“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 a su’alma... Ela, segundo Plutarco, do mesmo 
modo que acontece com a água, vai sempre para o mais baixo e profundo, enchendo de 
medo e incerteza o ânimo. Dela, dizia Curtius: “Nulla res efficatias multitudinem regit 
quam superstitio; allioqui impotens, saeva mutabilis ubi vana religione capta est, melius 
vatibus quam ducibus suis paret”. 

Mas, o número dos que não têm o cérebro fossilizado e, por isso mesmo, 
empenhados nesta Obra transcendente de “saneamento moral e intelectual de nossa 
Raça” se vem avolumando cada vez mais, e com isso, impedirão que as pútridas... 
enxurradas das cloacas romanas, venham infeccionar um torrão abençoado, cujos futuros 
destinos na História da Humanidade, o farão “uma nova Canaã ou Terra da Promissão” 
para todos os povos da Terra, acossados pelas grandes catástrofes que a tudo e a todos 
ameaçam destruir! 

Sim, o Brasil é o berço de uma Nova Civilização que se aproxima e, como tal, 
necessita de sangue novo, de idéias novas, cumuladas da mais pura e elevada 
espiritualidade, mas nunca da bastardia ou escravização – pouco importa o espírito de 
religiosidade com que a mesma se apresente – daqueles que, já deram provas sobejas ao 
mundo, durante tantos séculos, de que nada mais são do que profanadores das suas 
cristianíssimas credenciais! 

Perdoem-nos os nossos queridos patrícios, porém, o povo brasileiro é um tanto 
semelhante ao da velha Roma e... talvez por isso ainda se deixe levar pelo “Panem et 
circensis” (pão e espetáculos de circo), isto é, morra o mundo inteiro, sofra o próprio 
Brasil, contanto que lhe não falte o “futebol” e o Carnaval! E com isso, se alheie por 
completo – com algumas exceções dignas de nota – das manobras maquiavélicas com 
que a Igreja Romana procura envolvê-lo nesse grande instante da vida nacional! 

Esquecido, portanto, está do que se passou no México, na Espanha e até mesmo 
entre o Fascio e o Vaticano, pouco importam as dissimulações de Il Duce... ou aquele a 
quem bem se pode aplicar o “Qui nescit dissimulare, nescit regnare!” 

Em Roma, o próprio Papa (quando dos “arrufos de namorados”, isto é, da Igreja 
com o Fascio), s. s. – como a mais alta autoridade eclesiástica – não trepidou em 
transgredir um dos “mais feios pecados”, isto é, “faltar com a verdade”, dizendo através do 
Osservatore Romano “que o Vaticano não se intrometia na política, etc.”, quando ficou 
exuberantemente provado o contrário! Do mesmo modo, no México, quando “revolução 
religiosa” – onde perdeu a vida o general Obregon, nas mãos de um pobre fanático 
“insuflado”, dizia o processo policial, “por uma freira de nome Madre Concepción”, a qual 
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paga, ainda, os seus pecados “no purgatório de uma cela correcional”, tal como o 
“holandês que pagou o mal que não fez”... porquanto, atrás das suas vestes de monja se 
ocultava a “cara rapada” de um ou mais soldados da “companhia de jesus” – pese isso a 
manhosa opinião do bispo daquela cidade mexicana de que, Toral (o assassino do 
general Obregon) era um tarado e madre Concepción, sempre demonstrou indícios de 
desequilíbrio mental”, embora se saiba que, até à véspera do crime, a mesma fosse 
preceptora de crianças em uma escola religiosa!!! E é assim que se conta a História... da 
Igreja Romana! 15 

No Brasil a (Igreja) “não deseja coisa alguma”; “não se intromete na sua vida 
política”, em resumo, é “uma pomba sem fel”... Mas, no entanto, aí estão as notícias 
diárias que nos dá a imprensa do País – inclusive um telegrama de 22 de Novembro p. p. 
proveniente da Bahia, cujo título é bastante claro para evitar comentário: “Uma reunião 
política presidida pelo arcebispo da Bahia” – isto é, aquela angélica figura que possuía no 
palácio arquiepiscopal – quando da Revolução de Outubro – uma estação clandestina de 
Radiotelegrafia, na expectativa de bem aquinhoar a Igreja no Governo Provisório, o que 
falhou por completo... Em Minas a mesma coisa... e assim por diante – deixando-nos uma 
idéia nítida e perfeita do solapamento político que a Igreja vem fazendo em nosso País, 
no momento mais difícil de quantos subscreve a sua História! 

Ademais, bastariam as palavras proferidas por D. Duarte Costa, bispo de Botucatu, 
em 25 de Agosto em Bauru e do seu íntegro secretário no nº  75 do jornal de Bauru... (por 
nós transcritos) para se ver com que desprendimento e renúncia ela (Igreja) está agindo 
em nosso País... isto é, intrometendo-se em questões que lhe não dizem respeito... 

–––––– 

Já em 1370 antes de J. C. o incomparável Amenófis IV, por outro nome, Kunaton, 
dava combate sem tréguas à casta sacerdotal, cujo combate ficou na história do velho 
Egito, com o nome de “A revolução religiosa de Amenófis IV”. 

De fato, 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 Amon Rá estavam enraizados na alma do povo – algo assim, 
como hoje, embora com diferente nome... em quase todos os países do mundo... 

Mas... o cancro possui raízes profundas... que só o diabo as poderá arrancar! E tais 
raízes são fortalecidas pelas mentalidades doentias de muita gente “adepta da lei do 
menor esforço”... e que dão razão ao dito de Voltaire de que, “toda ciência do padre é a 
nossa credulidade”! Ou o que dizia o grande Victor Hugo: “Em cada aldeia da França há 
uma luz – o mestre-escola – e uma boca que sopra – o padre”... 

Agora, somos nós que dizemos: Às urnas, brasileiros de elite, para salvar a 
grandeza, dignidade e redenção de nosso caro Brasil... para que Ele não venha a cair nas 
garras aduncas dessa “ave de rapina”, que é a Igreja de Roma – pese isso ao que afirma 
S. M. Il Duce de que, “será de Roma donde partirá a redenção do mundo”... 

Alto lá encarnação neroniana! Não nos esqueçamos de que, “cada povo tem o 
governo que merece”! E, assim sendo, maldito seja o brasileiro que se deixar levar por 
essas arrogantes palavras, como as de outros que desejem transplantar para o nosso 
País, os galhos de uma árvore, cujos frutos jamais poderiam amadurecer, quanto mais, 
alimentar os seus filhos necessitados de sangue novo e puro! Abaixo todo e qualquer 
processo “voronoffiano”, até mesmo, em matéria política! O que é dos brasileiros, para os 
brasileiros e até, para todos os povos do mundo, se o quiserem, mas nunca, enxertos 
gastos e podres, para nos arruinar ainda mais o sangue... fornecidos por nações – hoje 

                                            
15 Vide o nosso artigo intitulado “Ontem e Hoje ou Poder Temporal e Poder Espiritual”, publicado nesta revista no número relativo ao 
trimestre Abril a Junho de 1931. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data : Dhâranâ nos  73 a 74   –  Julho a Dezembro de 1932 – Ano VII 

Redator: Henrique José de Souza 
 

 31

velhas páginas das humanas civilizações, para não dizer, “bananeiras que já deram o 
cacho”... sem alusão ao “manu-caótico” 16 de nossos dias, que não permite ao povo irmão 
e amigo da Itália, comer bananas, “por ser uma fruta procedente de outro país”, e, 
portanto, capaz de fazer mal a quem não tenha nascido onde elas existem em 
abundância para serem dadas, de graça e com fartura, a quem delas goste ou 
desgoste!... 

A verdadeira “redenção ou salvação do mundo”, não está em Roma, nem em outra 
parte qualquer, embora esteja em toda parte! 17 

Ela só poderá vir através da Fraternidade Universal da Humanidade, por isso 
mesmo, pelos alcandorados frutos da espiritualidade. Contrariamente, é a horrível 
confusão estabelecida na Terra: as grandes lutas e sofrimentos por que estão passando 
na hora atual todos os povos do mundo, sem exceção alguma! 

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

E outra não é a razão das grandes catástrofes que estamos presenciando, como 
início, ainda, de outras muito mais terríveis, que a tudo e a todos ameaçam destruir – 
inclusive os novos cesares romanos, cônscios da indestrutibilidade do seu poderio na 
Terra! 

                                            
16 O termo sânscrito “manu”, provém de “Manas” – o pensamento – e, por isso mesmo, man, é o Pensador, o Homem, etc., etc. Dessa 
origem provém o próprio termo inglês e alemão “Man” – o homem. Manu, é ainda, “a inteligência que preside a um ciclo de evolução; é 
o tipo ideal de toda uma coletividade humana”, etc. 
17 Não são poucos os que esperam de fora a salvação de sua pátria, tal como em si mesmos, a redenção espiritual que só lhes advirá 
por esforços próprios! E daí em todos os tempos a idéia de um “mestre prometido”, já que o messianismo, como dizia o grande Roso 
de Luna, sempre foi “o achaque dos débeis, que esperam de um enviado a redenção que lhes há de vir de si mesmos. Prometeu 
encadeado, espera Epimeteu libertador, na tragédia de Ésquilo. Os hebreus esperam um rei. A Idade Média (veja-se “História de 
Espanha” de Moreno Spinozza, reinado de Fernando IV) também esperou pelo Cristo e o Cristo que veio foi a Renascença, na qual, 
ciência e arte se emanciparam do jugo religioso que as oprimia”. 
Toda forma de governo é boa; o que não presta é o caráter dos homens, por isso mesmo necessitado de uma grande modificação! É a 
isso a que se dá o nome de “espiritualização dos seres na Terra” pois, o moral pertence à alma e sem aquele, o Espírito ou verdadeira 
consciência jamais se manifestará no homem! 
A nosso Constituição era e é uma verdadeira maravilha, até mesmo, comparada com as de outros países mais experimentados do 
Globo! Não se pense que a Revolução brasileira – como as que tiveram e terão ainda lugar nos países de origem Ibero-Americana – 
poderão modificar os valores da nossa e de outras Constituições. Todas elas (revoluções), são a resultante do grande movimento 
oculto que se opera a favor de uma Era Nova, portadora de melhores dias para o mundo. É o fim de uma raça apodrecida e gasta para 
o começo de outra, nascida das experiências e sacrifícios sem conta da primeira! 
O mal, portanto, não era desta nem de outra Constituição qualquer, mas daqueles que a desprezavam ou corrompiam, para satisfazer 
às suas idéias puramente vaidosas e egoístas! 
E é por isso que não faltam “messias improvisados” em outros países, querendo impor as suas idéias na face da terra, e idiotas – como 
até mesmo no Brasil – prontos a aceitá-las como única tábua de salvação nesse transe doloroso porque ora está atravessando o 
mundo. 
O termo é impróprio, mas não deixa de ser aplicado ao caso: não passa de “azêmola” todo aquele que se deixar levar por semelhantes 
infantilidades! 
A Alemanha, por exemplo, com toda a sua “kultur”, depois de ser expulso o “kaiser” para o país onde se ocultam quase todos os 
“messias prometidos de nosso século”..., aceita um novo (messias) na pessoa de Hindenbug – soldadinho de chumbo da mesma dúzia 
ou caixa – e já vê a sua redenção ou salvação, num outro provindo da Áustria, donde foi expulso como indesejável! E é a culta 
Alemanha que pensa assim!... 
No Brasil, já houve quem falasse em “fascismo” e até que, “somente” S. E. o cardeal poderia salvá-lo desse “estado de coisas”.... o que 
não deixava de ser, além da mais ridícula pretensão, um grande pleonasmo, porquanto “fascismo e Igreja romana” são uma só e 
mesma coisa, pouco importam os propositados “arrufos de namorados”, com que ambos procuram, de quando em vez, “épater les 
bourgeois..” 
Adapte-se, pois, a toda e qualquer forma de governo o que lhe falta, isto é, o fundamento único de todas as constituições – oriundas 
dos códigos do Manu, de que se apropriaram as próprias religiões com os seus mandamentos, etc, etc – a começar pela maior de 
todas as caridades – “o pão da luz ou da sabedoria”, ao mesmo tempo que, o auxílio e proteção aos fracos e aos oprimidos, aos que 
possuem o mesmo direito que os demais, de alimentar-se, cobrir o corpo e ter onde viver com a família, sem ser em tocas ou buracos, 
como animais selvagens... e então, acabar-se-ão todas as revoluções (melhor dito, revoltas de almas oprimidas) fiel ao que diz aquela 
sublime passagem da “Voz do Silêncio”: Não permitas que o sol ardente seque uma só lágrima de dor nos olhos do aflito, antes que tu 
mesmo a tenhas enxugado”... 
De fato, o mundo é vítima de suas próprias imprevidências! Mas no entanto, o quer redimir com seus próprios defeitos! A lei “dos 
semelhantes” é boa, homeopaticamente falando, mas nunca, nas organizações das sociedades humanas! O remédio para o ódio, 
jamais poderia ser o mesmo ódio, mas o Amor que sublima e redime... doutrina arcaica e sintética, mas bem expressa em todos os 
compêndios filosóficos e na palavra dos grandes Seres que a este mundo de misérias têm vindo!... 
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Senão, que aguardem os menos néscios, os próximos acontecimentos – como já 
vimos anunciando há longos anos (sem pretensões a profeta), a começar pela destruição 
física (geográfica) daquela que hoje se conhece com o nome de Inglaterra... por ter 
ultrapassado os limites de suas atribuições de “agente cármico (karmico)” junto a outras 
nações que, por imprevidência... necessitavam de grandes sofrimentos para se redimirem 
perante a Lei Universal!... 

Vitam impendere vero!... 

H. J. SOUZA 

–––––– 

 

COISAS DO CRISTIANISMO AMERICANO 

 

Foi com verdadeiro espanto – para não empregar um termo mais apropriado, que 
lemos o seguinte telegrama proveniente de Berlim (com data de 7 de Dezembro): 

“O Varsotat publica a notícia de que o cônsul geral dos Estados Unidos nesta 
capital concedeu visto para o passaporte do professor Einstein, famoso cientista alemão, 
cuja viagem para os Estados Unidos correrá perigo (o grifo é nosso). Como é sabido, uma 
petição da Associação Patriótica Feminina dos Estados Unidos declara que o conhecido 
matemático e físico alemão era perigoso, por causa das suas idéias não só científicas, 
como também, sociológicas, e que a sua teoria da relatividade constituía uma infração da 
religião cristã”. 

E depois, queiram negar que a Igreja Romana não é a maior inimiga da Ciência! 

Einstein – o maior gênio de nosso século – arriscado a ser assassinado “como 
elemento perigoso” e suas teorias contrárias à religião cristã! A própria Igreja deveria 
envergonhar-se disso, ou ao menos, evitar que essa Liga Feminina não desmoralizasse 
perante o próprio mundo culto! Contrariamente, é dar direito a se supor que Einstein 
cometeu o grande crime de “lesa-fanatismo”, para não dizer, de com a sua colossal 
descoberta, ter ofuscado o falso brilho de uma religião filha bastarda da sua, se é que, de 
fato, Einstein é judeu, como dizem. 

Sim, porque, dois grandes motivos concorreram para essa perseguição: 

1º  – Einstein tem descendência judaica – embora se intitule de espiritualista-
científico (Teósofo-ocultista, portanto), como muito bem prova a sua “teoria da 
relatividade”, até então, desconhecida ou oculta aos olhos das maiores sumidades no 
assunto; 

2º  – foi Einstein, ainda, um dos signatários daquele célebre telegrama enviado pelo 
Congresso Internacional contra o Imperialismo, ao Presidente Calles, do México (quando 
da sua revolução religiosa), cujo conteúdo era: “Em nome de todas as sociedades 
culturais unidas e dos partidos progressistas da Liga, 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”. 

Além da assinatura de Einstein, apareciam as de Henri Barbusse, de Paris; Kuo-
Ken, da Universidade de You, de Pequim; Sklatvala M. P., de Londres; Berlim, Helens 
Stueker Comité General; Schoenager de Berlim e Dirección Telegrafica Danziger, de 
Berlim. 

Assim, a famosa instituição americana “The Knight of Columbus” (Os Cavaleiros de 
Colombo) – cujo juramento de ingresso foi por nós transcrito nos números 52 a 66 desta 
revista e onde se promete invadir o lar alheio para bisbilhotar o que aí se passa, e até, 
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assassinar, trucidar pelos meios mais terríveis, aqueles que forem antipáticos à Igreja 
Romana – não admite a presença de Einstein, na América do Norte, por não poder 
suportá-lo; e daí, a ameaça contra a sua vida, conforme o telegrama por nós transcrito no 
começo deste artigo. 

Felizmente, para Einstein e... toda a América do Norte, para contrabalançar com os 
Cavaleiros de Colombo, existe uma não menos famosa associação de nome Ku-Klux-Klan 
(para defesa do protestantismo), capaz de atrocidades semelhantes... e por isso mesmo, 
uma relativa (com vistas ao descobridor da “relatividade”) probabilidade de que mal algum 
lhe acontecerá!... 

E não se pense que no Brasil não temos coisa parecida! 

Senão, vejamos os trechos principais de um artigo de nosso digníssimo e ilustre 
patrício – Dr. Heitor Lima 18 – publicado em um número atrasado do Correio da Manhã, 
com o título de Inquisição sem polé: 

“O incansável panfletário J. Barros e Vasconcelos, cuja pena vibrante vem 
desmascarando hipócritas e abalando preconceitos, enviou-me de Belo Horizonte, onde 
provisoriamente se acha, um avulso ali distribuído pela Liga Mineira Pró Estado Leigo. 
Nele, com a epígrafe Ultraje à família mineira, é lançado um veemente protesto contra a 
insólita conduta do padre Álvaro Negromonte. Publicou o reverendo, no Estado de Minas, 
um programa de ação religiosa sob o título Santificação da Família, ‘que (diz o avulso) a 
Confederação Católica de Belo Horizonte pretende empreender nesta culta capital, com o 
objetivo de moralizar a honesta e recatada família mineira’. Convêm transcrever o 
programa tal qual: 

‘Santificação da família. Programação de ação da Confederação Católica de Belo 
Horizonte, em 1931, trabalho apresentado pelo padre Álvaro Negromonte e que o 
transcrevemos por partes. Visitar todas as casas da paróquia, examinando-lhes as 
necessidades espirituais.’ 

O pároco divide a paróquia em grupos de casas por quarteirões ou ruas, que serão 
confiados a uma senhora. Esta divisão racional e metódica, feita sobre a planta da 
paróquia, não deve deixar escapar nem uma casa. É prudente copiar a divisão e arquivá-
la juntamente com o nome e o endereço da zeladora encarregada do grupo. Para maior 
eficiência do trabalho, convém que os grupos de casas não tenham muitas casas, 40, 50, 
no máximo. 

O vigário, que deve conhecer bem as suas paroquianas, distribuirá os grupos às 
senhoras que mais facilmente os puderem visitar. Entregar um grupo de casas a uma 
senhora que morasse muito longe dele, seria, de antemão, inutilizar as esperanças, a 
menos que se tratasse de uma verdadeira apóstola – o que é raro. 

Nomeada a encarregada, começa imediatamente a sua tarefa: descobrir as uniões 
ilícitas, as crianças por batizar, as que não frequentam catecismo, as que não fizeram a 
primeira comunhão, os que não fazem a páscoa, os enfermos que precisam de 
sacramento, os que têm filhos em colégios protestantes, etc., etc. 

A zeladora, para fazer estas sindicâncias, deve ter muito jeito, muita prudência. 
Muitas vezes no simples curso de uma conversa bem orientada se chega mais facilmente 
ao resultado desejado, do que com perguntas diretas, importunas e irritantes. 

Imprudência seria declarar que o fim da visita é conhecer as necessidades 
espirituais... a visita se faz sob um pretexto qualquer: um aniversário, um nascimento, um 
batizado, uma moléstia, um luto ou em companhia de uma amiga da casa e mil outros 
motivos que nunca faltarão a uma mulher para visitar uma outra. 
                                            
18 Por coincidência estranha, o autor do artigo – cujos trechos principais tomamos a liberdade de transcrever – vem de sofrer uma 
tentativa de assassinato, em uma das principais ruas de nossa capital, pouco importam as razões que levaram o agressor a lançar mão 
desse meio extremo. 
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E... toca a conversar, que nesta conversa é que sai tudo!... Aí se fica sabendo que 
são só contratados no civil, que os meninos ainda não estão batizados ou não frequentam 
o catecismo, que aquele maiorzinho não fez a primeira comunhão e até... as rusgas dos 
esposos. 

De tudo o que se tiver informado, com prudência e segurança, a zeladora tomará 
notas escritas e apresentará em sessão para que se fique sabendo: 

1º ) O número de casas visitadas; 

2º ) O número de uniões ilícitas; 

3º ) O das legitimadas; 

4º ) As crianças de mais de um mes, por batizar; 

5º ) Os batismos de adultos, tanto por fazer, como os conseguidos; 

6º ) As crianças que não frequentam o catecismo; 

7º ) Outras necessidades espirituais. 

Do que for apresentado em sessão do apostolado, a secretária fará um relatório 
sucinto e completo para apresentar à confederação”. 

 

Comentando esse “programa de santificação da família”, diz a Liga Mineira Pró 
Estado Leigo, que se trata de “um minucioso e perfeito sistema de espionagem das 
intimidades do lar de cada um de nós; peça onde não se vislumbra o mais leve resquício 
de senso moral nem o mais elementar respeito ao pudor das famílias; os nosso honestos 
e recatados lares passam a ser mera dependência das sacristias, campo de coscuvilhices 
e de beataria, tudo disfarçado através de mil modalidades de hipocrisia; institui-se a 
devassa nos lares, cujas particularidades mais íntimas, até as rusgas dos esposos serão 
desvendadas na penumbra das sacristias; para cúmulo, e num ultraje aos sentimentos da 
verdadeira religião, pretende-se fazer instrumento de tão vil mister as zeladoras da 
paróquia; as senhoras que, por fervor religioso e espírito de fé, cooperam com elevação 
no culto, a elas é que competirá essa degradante tarefa de delação. Diante disso, quem 
ousará abrir a porta de sua casa, a uma senhora que frequenta igrejas católicas, sem 
receio de ver uma emissária negromontina, disfarçada, a farejar segredos? Nunca 
tamanho ultraje foi atirado à mulher mineira, cuja piedade e fé são assim cruelmente 
ofendidas; e em nome de Deus, para santificar as famílias, aconselha-se e institui-se essa 
torpeza!”. 

É compreensível a revolta da Liga Mineira Pró Estado Leigo. Na frase de Alexandre 
Herculano, reproduzida por Camillo Castello Branco, “o caso é grave, porque é atroz”. 

Bate-se o clero pela proibição do divórcio, atribuindo-lhe todos os males que 
afligem os países divorcistas. No Brasil, não há o divórcio, e os males são de tal monta 
que o clero, vendo minguar a clientela no confessionário, invade dissimuladamente os 
lares para salvar a família, que a virtude da mulher brasileira já não pode preservar! Para 
isso, pretende afastar de seus deveres domésticos e sociais a esposa atarefada, e 
incumbir-lhe a taramelagem com os vizinhos, a fim de surpreender-lhes os segredos. O 
caso é grave, porque é atroz... 

Além do mais, é uma estridente violação da norma católica imposta por São Paulo 
apóstolo, quando estabeleceu que a mulher não se distraísse com parolagens inúteis, 
nem gastasse o tempo a mexericar na vizinhança, cumprindo-lhe antes de tudo, inspirar-
se na experiência do marido: 

“As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas 
devem estar sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, 
perguntem-no em casa a seus maridos. Mando por isto, para que elas sejam 
irrepreensíveis. Além disso, vivendo na ociosidade, elas se acostumam a andar de casa 
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em casa, não somente feitas ociosas, mas também palreiras e curiosas, falando o que 
não convém”. 

Infringe estas palavras de São Paulo o programa de santificação da família, que 
tanto tem alarmado a sociedade belo-horizontina. A Inquisição rubra atormentou e 
desonrou a humanidade durante mais de tres séculos, e ainda hoje encontram-se 
vestígios dela. Da Inquisição branca, disse Alexandre Herculano que era “inquisição sem 
a polé e o potro”; inquisição civilizada, culta, perfumada, substituindo o trato moral ao trato 
físico; mas inquisição na sua índole e efeitos, porque a inquisição nada mais é do que a 
intolerância organizada”. 

H. J. S. 

 

A ORIENTAÇÃO DO CORPO DURANTE O SONO! 

 

Com o título de Ignorância ou Ingenuidade, publicamos no número desta revista, 
relativo ao trimestre de Julho a Setembro de 1931, um artigo, onde criticávamos o gesto 
de certos conspícuos membros da ciência oficial, em darem como coisa sua o que um 
número hoje enormíssimo de pessoas conhece, através de inúmeros livros de Esoterismo 
e até por experiência própria. 

E tal artigo escrevemos, em vista dos jornais terem publicado um telegrama 
procedente de Itália, que um dos seus mais ilustres médicos, acabava de obter 
“fotografias das irradiações vitais do homem”, coisa até então desconhecida – embora as 
centenas de obras dedicadas exclusivamente ao assunto, como por exemplo, as de H. 
Durville, Ramacharaka, Vivekananda, Rama-Parasâd, etc., etc., sem falar nas 
experiências coroadas do maior êxito, pelo Dr. Baraduc, não só, sobre as irradiações 
humanas, como até do pensamento; desconhece ou finge desconhecer aquela sumidade 
italiana que já existe um aparelho registrador do som e das côres, etc, etc. 

A obscura personalidade de quem subscreve estas linhas, tendo feito parte do “2º  
Congresso Internacional de Psicologia Experimental”, sob os auspícios da “Societé 
Magnétique de France” (em cuja frente se achavam o Dr. Gaston Durville, Henri Durville, 
Dr. Baraduc Papus, Allenby e outros nomes de valor), apresentou como tese, as 
fotografias de duas árvores plantadas no mesmo dia, sendo que uma só era magnetizada 
diariamente e, por isso mesmo, tomou maior desenvolvimento do que a não magnetizada. 

Possui ainda, fotografias de pessoas por si magnetizadas, onde se vêem 
perfeitamente as irradiações vitais ou eflúvios edicos? 19 , partidos do “sujet”. 20 

Em tal estudo, falávamos ainda da ciência respiratória, completamente 
desconhecida da Medicina 21, citando as obras principais sobre o assunto – inclusive a 
hoje desconhecida – Shai-An-Sin-Sin, ou o famoso Livro das Respirações, adotado nas 
Escolas Iniciáticas do velho Egito. 

Agora, porém, é um não menos famoso cientista francês, que vem de anunciar ao 
mundo “de que se deve dormir com a cabeceira da cama para o Norte, de acordo com as 
correntes magnéticas”, pois muitas pessoas sofrem de insônia, devido a posições 
contrárias e que influem poderosamente na circulação, etc., etc.”. 

                                            
19 Palavra não identificada – nota do digitador 
20

 O signatário dedicou-se à prática do Ocultismo, quando ainda jovem, pois desde os 14 anos a isso foi levado pelos seu poderes 
congênitos, que maravilharam verdadeiros cientistas – como um Dr. Souza Leite, da clínica de Charcot e o conhecidíssimo e ilustre 
médico baiano – Dr. Alfredo Brito, naquela ocasião, Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia. Hoje, com 49 anos – embora 
possuidor dos mesmos poderes, seria incapaz de se servir deles, porque a sua experiência de 35 anos de Ocultismo de Teosofia, 
senão outras de maior alcance.. exigem-lhe que não as deve reproduzir. 
21 Vide o que se diz ligeiramente sobre o assunto, na parte de nossa Mensagem ao Mundo Espiritualista, publicada no presente 
número. 
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Ora, isso é artigo de fé nas iniciações hindus e egipcíacas; está consignado em 
letras garrafais em dezenas de obras de Ocultismo – por sinal que, foi preconizado aos 
membros da S. T. B. desde o seu início e só não emprega o processo (mais do que 
lógico), os que ousarem contrariar as leis naturais das coisas. 

Vejamos amanhã, qual é o novo “mel de pau”... que se vai oferecer ao mundo 
como coisa original!... 

H. J. S. 

 

 

 


