
   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Data: Dhâranâ nº  75 e 76 –  Janeiro a Junho de 1933 – ANO VIII 
Redator: Henrique José de Souza 

 1

SUMÁRIO 

– TIBETE E A TEOSOFIA – Roso de Luna 

– ATUALIDADE HUMANA – Arauton 

– CALLE ROSO DE LUNA – (Fotografia da placa inaugural) 

– EXPEDIENTE: 

– Revista Dhâranâ – H. J. Souza 

– Aos Membros da S.T.B. 

– Dia Do Loto Branco na S.T.B. – H.J. de Souza 

– Primeiro Aniversário da desencarnação de Roso de Luna 

– Sra. Trinidad Román 

– Trabalho das Lojas da S.T.B. no último trimestre 

– Coluna à  parte – A Bandeira Da S.T. B.  – H. J. Souza 

 

 

O TIBETE E A TEOSOFIA 
APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 

Pelo Dr. ROSO DE LUNA 

 
V 

 

O DESERTO DE GOBI E SEU HISTÓRICO SEGREDO 

 

O grande deserto de Gobi, Gobbi, Schamo ou Sha-mano, representa a continuação 
geográfica, para leste, dos desertos anteriormente descritos, a saber: o de Tak-lama-kan 
e seus dois aderentes: a Dzungaria ou Zingaria e o Zaidan, separados, respectivamente, 
do Tak- 

lama-kan pelas cordilheiras de Tien-Schan e do Alting-tag. Em verdade, o conjunto 
de todo esse Mediterrâneo, hoje completamente seco, cuja extensão superficial equivale 
à da Rússia européia, consta de duas metades: a oriental ou Gobbi e a ocidental ou Tak-
lama-kan, esta com a Dzungaria ao norte e o Zaidan ao sul. 

O célebre caminho dos Hann ou da Serica (caminho da seda china) que, corria 
outrora pelas comarcas meridionais daquele grande deserto e o Hwang-ho ou Rio 
Amarelo, ligado aos montes de Ta-tsing-schan, desempenha aí um papel semelhante ao 
do Tarim no Tak-lama-kan, embora que, em sentido inverso, porque a imensa e desértica 
zona arenosa se estende por sua margem esquerda ou do norte, centenas de 
quilômetros, até novamente subir para a Transbaikalia russa, contra a qual se choca o rio 
Kerulen, por baixo de Urga e de Karakorum, ou do país feudal dos régulos mongóis 
(takures?) depositário dos restos da sábia tradição que outrora foi o tesouro de toda 
aquela hoje sepultada comarca. 

Entre Hwang-ho e o Kerulen, fica assim demarcada a misteriosa região, verdadeiro 
anfiteatro aberto para o céu e fechado às chuvas e aos homens pelos montes Richthofen, 
Tians-chan, Altai, Chan-choi-gai e Grandes Chingan que o cercam por completo, 
isolando-o de todos os ventos marítimos e deixando apenas como “portas de acesso” 
para os homens, os desfiladeiros que tais montes formam entre si. 
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Porém, se a vasta região do Gobi jaz sepultada sob o mar de areia, como a 
Atlântida sob o outro mar, seu espírito primitivo e verdadeiramente iniciático, perdura 
através das idades, como os albores de uma era nova para a nossa própria ciência 
ocidental. 

Isaac Taylor, em sua obra clássica The Alphabet – On account of the origin and 
development of letters (Kegan Paul, ed. London, 1889) ao falar (página 263) dos mais 
antigos alfabetos ários – entre eles do Hindo-bactriano, antecessor a todos os alfabetos 
troncais do Hiram, inclusive, os mais recentes (pehlevi, georgiano, armênio, etc.), diz que 
“o alfabeto hindo-bactriano oferece a notável particularidade de que se deriva dos 
números arábicos, ou melhor dito, dos sânscrito-hindús”, dando-nos, com efeito, um 
quadro de correspondências extraído das escrituras bactrianas faladas em várias covas e 
rochas daqueles países (ou melhor, dos vizinhos e semi-sepultos de Tak-lama-kan, que 
em época pré-histórica estenderam sua influência cultural para o ocidente pelas portas de 
Kacht-gar e da Dzungaria). E, mais adiante, acrescenta Taylor: “na linguagem mongol se 
adivinha claramente a influência de três alfabetos distintos: o nestoriano ou cristão-
heterodoxo, o árabe e o budista. Klaproth, em seu Abhandung über die Sprache undo 
Schrift del Uiguren (1812) e Abel Remusat, em suas Recherches sur les langues tartares 
(1820), demonstraram a afinidade entre o tártaro e o mongol – a qual, ajuntamos nós, 
operou-se outrora através das duas referidas regiões. – Porém, o mais importante 
alfabeto daquelas gentes é o de Khalkas e o de outros budistas mongóis (muitos séculos 
antes de Gotama, o Buda de Kapilavastu), gentes estabelecidas ao norte do deserto de 
Gobi, e cujo alfabeto não tem, com nenhum outro, a semelhança que possui com o uigur 
1. A tal alfabeto se reuniram, nos tempos de Kublaikhan (1259-1294), cinco letras 
tibetanas ou do mongol galik (mongol da “altura” ou da montanha), isto é, do sânscrito de 
Ka-le-kal ou “Calcis primitivo”. 

É lógico, portanto, que o antiquíssimo alfabeto mongol-tibetano de Khalkhas, 
caracterizado por ter os mesmos sinais ou elementos que os primitivos caracteres 
bramânicos, pôde abarcar uma extensão imensa na Ásia, em redor de seu centro de 
irradiação, constituído pelos países centrais do “Caminho dos Hann”. Os anais – a mesma 
raiz de Ann ou Hann – proclamam esta nossa intuição! Os anais, dizemos, dos Hann, 
Jian, Dzyan, Kiang ou “Gênios”, tão apreciados como desconhecidos, hoje, pelos 
chineses, que dizem conservá-los, servem de prova, sem ir mais longe, segundo as 
palavras de Taylor: “no outro extremo oriental da Ásia adotou-se o alfabeto tibetano-
mongol pelas tribos mandchús e tungusas tártaras, invasoras da China em uma época tão 
remota quão desconhecida, e o próprio alfabeto mandchú, já aumentado com enorme 
quantidade de símbolos, é o usado também nos burials-mongóis ou inscrições mortuárias 
dos habitantes dos arredores do lago Baikal. Os “numerais de Khalkhas”, como seus 
irmãos do ocidente, os numerais do Gaedhil ou “Galícia irlandesa”, dados em várias de 
nossas obras, são a origem efetiva e direta das escrituras tártaras, tunguses, mandchús, 
mongólicas, chinesas, japonesas e hindus, e em geral, todas as da Ásia central, oriental e 
                                            
1 Uigur equivale a “turco”, como também, a “ligur” ou “ibero”, o que liga – uma vez mais – a nossa península com turcos, parsis, georgianos e, até, com os tibetanos. 
Consignemos a mais, que os “budistas aludidos pelo sábio ingles, não são ‘crentes na doutrina dada ao mundo por Gotama, o Buda’, mas a dos infinitos ‘Budas de 
Confissão’, Tirtankaras, jainos ou Mahatmas de todas as Idades, aos quais se refere ’A Doutrina Secreta’, Shahmanos, Sabeirons ou Iniciados, do sânscrito Bhodi, 
Sabedoria, isto é, os Seres de grande elevação intelectual e moral, encarregados de conservar, no decorrer dos tempos, essa Religião-Sabedoria das Idades, vulgo 
Teosofia, cujas chaves estão na Matemática sagrada, segundo se pode demonstrar”. – Nota do autor. 
Pelo que se vê, melhor seria chamar-se de Bodismo (de Bodhi, Sabedoria, Iluminação, etc.) ao Budismo anterior ao senhor Gotama, para não dizer, à Sabedoria 
Iniciática das Idades (por outro nome Teosofia) e ao Budhismo dos “pretensos discípulos do mesmo Ser”, de Budaismo, Budhismo (no sentido de proselitismo 
budico), já que a doutrina pregada por Gotama (aliás como a dos demais Seres que a este baixo mundo têm vindo) foi uma obra parcial da sintética Verdade ou 
Sabedoria Arcaica, cuja se vai desvendando, pouco a pouco, aos olhos do mundo, segundo sua própria evolução para o Divino. 
Ademais, foi o mesmo Roso de Luna que, em entrevista concedida à imprensa – quando da malfadada questão do Instrutor do mundo – explicou: ...”que Buda, 
Jesus, Confúcio, etc., etc., foram seres superiores que nos deram doutrinas eficazes para que nós – com os nossos próprios esforços – nos redimíssemos”. Para 
logo acrescentar: “Nenhum deles fundou a religião confessional que se lhes atribui. Quem logo fundou todas elas foi o imperialismo de seus pretensos discípulos (o 
grifo é nosso) que, escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que, ‘religião’ – não crença – não é, senão, a dupla ligação de fraternidade entre os homens, 
segundo sua etimologia latina”, isto é, (dizemos nós) de “re-ligare” ou tornar a unir todos os homens entre si (segundo o Ideal da Fraternidade Humana, pregada 
pelas poucas associações de cunho verdadeiramente espiritualista existentes na Terra, como frutos que são dos esforços daqueles mesmos Seres), para que um 
dia se fundam na Unidade ou Fonte Primordial donde emanaram todos os seres, segundo o real sentido da Parábola do Filho Pródigo que volta à Casa Paterna; do 
dito de Santo Agostinho, de que “vimos da Divindade e para Ela havemos de ir”; como ainda, do de “deuses fomos e nos temos esquecido”. – Nota do tradutor. 
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setentrional, com grande parte ainda, das norte-européias, ou seja, toda a imensa região 
dos citas, hiperbóreos, arimaspos, turânios, etc., dos quais, com tanto encômio nos falam 
os clássicos gregos. Com isso e muito mais que, para abreviar, devemos aqui omitir, há 
material bastante para se estabelecer sobre o prático “terreno dos fatos”, de que tanto se 
orgulha o científico positivista europeu, a hipótese de um alfabeto troncal, primitivo – o 
zend-zar ou zendo-real – cujas raízes, a base de combinações triliterais, que não são, 
senão, a “coordenada matemática” dos 999 primeiros números, serviram de base 
fundamental, tanto para as línguas monossilábicas, como para as ulteriores de 
aglutinação e flexão. Tal língua sagrada foi a primitiva daqueles países sepultados, e 
continua ainda existindo como língua dos “gênios” ou jinas refugiados nos ignotos oásis 
daqueles estranhos desertos... Taylor continua ensinando-nos, com efeito, que os 
japoneses e o pali de Coréia, antes da propagação do budismo, eram dois silabários ou 
alfabetos: o Hira-kana – silabário do Hiram? – e o Kata-kana, silabário dos catunes ou 
“ábacos calcídico-numerais”, desernvolvidos logo, merce às emigrações celtas, por todo o 
mundo conhecido, inclusive pelo continente americano. Se nos enveredássemos por tal 
caminho, chegaríamos demasiadamente longe. Basta, portanto, para nosso assunto atual, 
acrescentar que o mesmo Rankin, em suas investigações históricas sobre a conquista 
espanhola do Perú e do México (Londres, 1827), nos fala de outro acontecimento anterior, 
onde são vistos elefantes, e até homens com o tipo mongol, ajuntando que, Manco-Capac 
(ou “o Manú-Ka-pac”), fundador da dinastia e da religião dos Incas, era bisneto de 
Genghis-khan, o grande caudilho, enquanto que outros, com mais probabilidade, lhes 
fazem provir da Tartaria e do Tibete, muitos séculos antes de nossa era, como tivemos 
ocasião de expor no capítulo IX de nosso livro O Simbolismo das Religiões do Mundo, ao 
falar do Po-pol-vuh ou Bíblia dos aborígenes da América. Po-pol são, com efeito, raízes 
de que a seu tempo nos ocuparemos. 

Por tudo isso, é para admirar a intuição do astrônomo e arqueólogo orientalista 
Bailly, quando colocou a origem histórica das ciências em certo povo antiquíssimo de 
mais além do lago Baikal, ou seja, ao paralelo 50, que é o limite do Gobi com a Angara e 
a Mandchuria, Man-kauria ou Mankuria (literalmente “a região dos caurios, kurus ou 
quirites”); a região dos homens da religião solar primitiva, que ali se passou para os 
primeiros atlantes e logo, destes para os etíopes, antecessores culturais, por sua vez, das 
quatro nações sábias mais antigas: Ario-india, Pérsia, Caldéia e Egito. A tal coisa aludem 
também os seguintes parágrafos da Mestra H. P. B.: 

“Muitos dias antes de Ad-an e Héva (quinta Raça) naqueles territórios do Gobi e do 
Turquestão independente, onde hoje se estendem desoladores desertos, havia outrora 
um vasto mar interior e nele uma ilha de singular beleza, habitada pelos últimos restos 
dos Filhos da Vontade e da Yoga (raça não gerada fisicamente como a atual, mas 
formada pelo divino poder mental de Kriya-shakti, ou seja, da Vontade e da Yoga). Tal 
raça de verdadeiros seres superiores ou Elohim, comunicou aos homens a “palavra 
perdida iniciática”, e de tal modo havia subjugado os elementos, que podia morar, 
indiferentemente, no interior da terra, na água, no ar ou no fogo. Não havia possibilidade 
humana que pudesse alcançar a referida Ilha Sagrada, salvo, por subterrâneos que 
secretamente conduziam a ela. “Hoje tais regiões”, ao dizer da Doutrina Secreta, “estão 
cheias de ruínas de cidades, de que o homem não se recorda, à maneira daquela 
encantadora cidade egípcia de Ismonia, onde jazem ocultos inumeráveis rolos e 
manuscritos, que se julga como tendo sido destruídos pelos tres incêndios sucessivos da 
Biblioteca de Alexandria, e onde, no entanto, se tem visto vagar, na solene e silenciosa 
escuridão da noite, como pequeninas chamas, aos jinas ou gênios do deserto, protegidos 
contra a invasão dos profanos por pavorosos afrites”. 

Contudo, na própria Índia perduram recordações daqueles seres, hoje 
representados por seus ínfimos discípulos – os linhajudos e sábios takures dos quais, em 
outros lugares de sua obra Por las grutas e selvas do Indostão, diz H. P. B.: 
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“Os takures são reputados como descendentes diretos de Surya (o Sol), pelo que 
são denominados de surya-vansa. Arrogantes como ninguém, adotam o provérbio de que 
‘o lodo da Terra não pode empanar os divinos raios do Sol’. A ninguém eles desprezam, 
exceto aos brâmanes, honrando unicamente aos seus bardos, cantores de suas glórias 
pretéritas. A seu respeito, escreveu o coronel Tod que, ‘a magnificência e esplendor das 
côrtes rajaputanas, nos albores da História, foram simplesmente maravilhosos’. “Ademais, 
seu país foi sempre pródigo nos mais extraordinário sucessos, que deram lugar às mais 
estranhas narrações. Cada pequeno reino do Ragistan conta com uma Ternopilas e cada 
povoação, por menor que seja, já deu o seu Leônidas. Não obstante, o véu dos séculos, 
solapa e rouba ao mundo – que depois se seguiu – tais acontecimentos que o historiador 
não legou à admiração dos homens. Somnath passaria assim como um rival de Delfos; os 
Tesouros inauditos de Hind teriam eclipsado as fabulosas riquezas do rei da Lidia, do 
mesmo modo que os exércitos de Jerjes ao lado dos (exércitos) dos irmãos pandús, não 
passariam de um simples punhado de homens”. 

E em outra passagem de Ísis, acrescenta a mestra: 

“Está perfeitamente admitido que, desde tempo imemorial, o Oriente remoto era o 
centro dos conhecimentos. Nem no Egito, as ciências naturais eram estudadas tão 
profundamente como na arcaica Ásia Central... Os hierofantes egípcios, apesar de 
praticarem uma moral pura e austera, nem por um momento, podem ser comparados aos 
ascetas ginossofistas 2  já pela santidade de sua vida, já pela sobrenatural renúncia de 
tudo quanto é terreno. 

Quando se lhes conhece bem, sente-se por eles muito mais veneração do que 
pelos magos caldeus. Desprezando as mais simples comodidades da vida, moram nos 
bosques afastados, levando a vida dos ermitãos mais retirados (Ammiamo Marcelino, 
XXIII, 6). Apesar da pecha arrojada pela história sobre quantos praticaram a magia e a 
adivinhação, considera-se-lhes como possuidores dos maiores segredos na própria 
ciência e de uma habilidade jamais imitada na sua prática. Numerosos são os volumes 
conservados nos mosteiros hindus, onde se podem encontrar as provas de seus 
conhecimentos. Procurar provar se tais ginossofistas foram os verdadeiros fundadores da 
magia na Índia ou se punham apenas em prática o que haviam recebido em herança dos 
mais antigos Rishis, anteriores ao período védico (dos quais os próprios brâmanes 
pretendem descender), será considerado como uma simples especulação pelos sábios do 
positivismo... Conservaram eles sua dignidade sob o domínio dos mais poderosos 
príncipes, sem condescender, jamais, em visitá-los ou incomodá-los pedindo-lhes o 
menor favor. Se aqueles desejavam seus conselhos ou orações, eram obrigados a ir eles 
próprios em sua procura ou a enviar mensageiros. Para tais homens não havia segredos, 
porquanto, o mais profundo da natureza humana, a fisiologia e a psicologia, eram para 
eles livros abertos e o resultado ou síntese de seu saber se encerrava na ciência 
chamada macha-giota, que hoje se designa superiormente com o nome de magia e da 
qual há abundante documentação no próprio Atharva-Veda 3. 

Todo este capítulo exige um outro à parte. 

 

ATUALIDADE HUMANA 4 

                                            
2 (gr. Gumnos, nu, e sophos, sábio) – filósofos de uma seita da Índia voltada ao ascetismo e cujos membros andavam nus. Eram celibatários, viviam só de legumes 
e frutos e impunham-se suplícios voluntários. Exerceram uma ação notável no mundo oriental e mesmo na Grécia. Ao encontrá-los no fundo da Ásia, Alexandre 
Magno tentou, em vão, atraí-los a si. Estenderam o seu domínio espiritual pela Arábia, Egito e Etiópia. Pitágoras conheceu, segundo se diz, as suas doutrinas. 
Zenon, o estóico, aprendeu com eles a desenvolver na vontade o desprezo pela dor. A sua doutrina é uma espécie de panteísmo imaterialista. Para purificar a alma, 
martirizavam o corpo. A crença inabalável que têm na metempsicose explica a vida austera dos ginossofistas. – Nota do digitador 
3 O próprio nome deste quarto Veda é, a nosso ver, uma contradição do de Aitaarva-veda ou “fruto da Árvore ancestral da Sabedoria dos Rishis ou Deuses” (a que 
se pode chamar de Bodismo, conforme explicamos na anotação anterior, dizemos nós) porque aita em vasco e em outras línguas arcaicas, é pai e arca ou arba, 
árvore, tronco, etc. – Nota do autor. 
4 O presente artigo foi escrito especialmente para DHÂRANÂ. Seu autor preferiu conservar o anonimato. Versão para o português por TAG. (Nota do Redator). 
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Para onde quer que volvamos o olhar, observamos que o atual estado de coisas na 
humanidade, é o seguinte: encontra-se ela esmagada sob o peso do mais angustioso 
sofrimento, agravado por ver e sentir o erro de que foi vítima a respeito do passado, 
quando sua vê simples lhe proporcionava, pelo menos, a consoladora esperança de uma 
felicidade celestial, embora “depois da morte”, como prêmio de “boa conduta”, segundo os 
preceitos de sua fé. 

Atualmente, em troca, a progressiva intensidade da “vulgarização científica” 
solapou a sua fé, tornando-a cada vez mais cética, destruindo-lhe paulatinamente a 
confiança em si mesma, individual e coletivamente. O “conhecimento” acadêmico, 
superficial e frio, só lhe serviu para ver o mal em tudo e em todos, ocasionando-lhe a 
deprimente idéia de que tudo na vida, e a própria vida, nada mais é do que um jogo fatal 
do cego “destino”, sem fim algum, nem superior propósito, e que a consciência não passa 
de uma “função” do corpo. Morto este, chega o fim do homem, e com isso, a destruição 
da individualidade pensante. Portanto, esta vida “pessoal” é o princípio, o meio e o fim da 
existência. O homem que aqui e agora não pudesse gozar, jamais o lograria; de modo 
que, deveria tratar de o fazer o mais que pudesse agora e, em caso contrário, tanto pior 
para ele; 

Relaxada, assim, a noção da “Moral”, destruída toda norma de Ética, abandonando 
o homem a sua miséria e pequenez ao cego destino – segundo lhe ensina a “ciência” e 
corrobora a aparente observação sensorial e sua “experiência” externa, é – de certo modo 
– natural que se afunde na corrupção e que trate de tirar o melhor proveito das 
circunstâncias que, para o gozo imediato se lhe apresentem, ou conseguir os meios que 
lho proporcionem. Que importância pode ter o atirar-se à louca e desenfreada carreira 
para satisfazer – como, onde quando possa, conforme a sua capacidade – suas paixões 
inferiores (“únicas” que sente direta e imediatamente e que acredita constituir a sua 
essência), aumentadas por essa vulgarização? É natural que, nesse estado, despreze 
toda opinião que lhe aconselhe a mudança de conduta; considerando-a pueril 
sentimentalismo, quando não a qualifica de hipócrita. 

Nada o induz a restringir suas paixões, vítima como é, dos seus sentidos! Tudo, em 
troca, o compele a uma crescente exacerbação passional, enquanto que o poder de sua 
vontade construtiva, seu caráter e sua inteligência, se vão debilitando e destruindo, devido 
ao seu mau uso. Nesse estado, o homem carece do verdadeiro Conhecimento 5, 
porquanto, aquela referida vulgarização destruiu nele a fé. Logo, sua conduta é lógica em 
seu modo de ver, o que não obsta que, em certos momentos (especialmente nos 
indivíduos mais adiantados) torturado pelo desespero angustioso de sua mente, renegue 
o seu mais nobre poder, que é o Pensamento, como se fora este uma cruel e fatídica 
maldição e chegue até a invejar aos demais a sua inferior condição. 

Penoso é tal estado de transição do reino anterior ao verdadeiramente humano, 
quando a “razão” começa a despertá-lo. É mui lentamente que o vai deixando para se ir 
elevando gradualmente, para o excelso estado de consciência, inerente à sua essencial e 
indestrutível divindade interna. Neste estado de transição, se acha a maioria da presente 
humanidade e, por isso mesmo, no momento atual, caracterizado pelo sofrimento, tanto 
individual como coletivo. Porém, já começa a despontar a aurora de uma nova e renovada 
humanidade, precisamente em nosso meio, neste bendito continente, cujos países são 
um vasto crisol múltiplo dessa nova e mais ditosa humanidade. 

Nenhuma felicidade pode ser alcançada sem dor, mas em troca, nenhuma dor fica 
sem compensação. Tal é a Lei. Esta lei de Causalidade e único “luzeiro” capaz de 
iluminar as trevas do sofrimento, se o homem se deixar guiar por ele. 

                                            
5 O das supremas Causas de que é ele mesmo o gerador, se bem que “agora” o ignore. – Nota do autor. 
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A Verdadeira Razão, isto é, o são e reto discernimento à luz dessa Lei, lhe fará ver 
o mundo das causas e a suprema Harmonia que rege a manifestação da vida – não o 
cego acaso – e levarão ao seu coração o bálsamo do consolo, originado, não em 
dogmática superstição, mas na Verdade Suprema. 

Não há efeito sem causa, nem causa sem efeito. No Universo não existe o acaso, 
salvo como uma fácil e cômoda “explicação” de nossa ignorância de certas leis e causas. 

A “vida-consciência” humana jamais cessa nem pode cessar, pois, se o pudesse, 
jamais existiria. Contrariamente, todas as leis da lógica seriam uma aberração. Que é a 
mesma “vida” humana, externa e sensorial, a única que o homem sente? Nada mais do 
que um “mistério”, entre outros dois mistérios chamados “nascimento” e “morte”. Donde 
procede, que é e para que é, pois, a consciência? Que origem e razão tem essa íntima 
noção de nossa indestrutibilidade? 

O fato é que, a vida jamais cessa e cada causador goza ou sofre a reação de seu 
pensamento, desejo e ato, segundo sua índole e nele se fecha o ciclo causal que ele 
mesmo abre. Se sabe e compreende a tremenda Responsabilidade na elaboração de sua 
felicidade ou desgraça e de sua participação na dos demais, 6 poderá mitigar seu atual 
sofrimento e preparar um futuro mais ditoso para si. A vida é indestrutível; o homem é 
uma expressão evolutiva da indivisivelmente Una Consciência do Ser. Essa Consciência 
indivisa, expressa ou manifestada nas formas, 7 é que dá origem à “vida” que observamos 
onde quer que se seja. 

O “homem” é um “raio” da Indivisivelmente Una Consciência, por assim dizer; sua 
consciência individual jamais cessa, desde que está indissoluvelmente unida à 
Consciência Una, Absoluta. Logo, a vida não pode ter motivos opostos e finalidades 
contraditórias nem se reger pela arbitrariedade ou pelo acaso. 

Toda a Vida Universal está regida pela suprema Lei da Harmonia, como é 
necessário que o seja, em vista da Unidade de origem e do propósito. Porém, sendo 
pseudo infinita a Manifestação e, portanto, as “condições” da “expressão” da vida, cada 
grupo de especiais condições (graus, etapas, reinos, etc.), está regido por uma série de 
sub-leis que relacionam esse grupo aos demais, harmonizando-os em seus processos e 
atuações com os demais grupos, servindo assim à comum finalidade do Universo. 
Transformar a Consciência “latente” em “Ativa”, tanto vale dizer, desenvolver Inteligência 
e Poder. 

Portanto, embora que em seu processo evolutivo incidam os estados de 
consciência no homem, esta permanece indestrutível. Neste fato se baseia a doutrina da 
Justiça que exige que todo aquele que perturbe a Harmonia deve repará-la ou 
restabelecê-la, à sua própria custa. Só sendo indestrutível o homem (como Consciência) 
pode cumprir-se a inflexível Lei. E ela não pode ser enganada com dádivas, nem sub-
rogada por substituição alguma ou enganada com orações. “Colherás aquilo que tenhas 
semeado”, diz a Lei. Ai dos negligentes, que se abandonam à indiferença e vão para o 
embotamento! Eles rompem a Suprema Finalidade, recusando-lhe o seu concurso e com 
eles a Lei será necessariamente cruel, desde que eles mesmos elaboram essa crueldade. 
Enterram nesciamente o mais precioso “talento que possuem, o tesouro mais excelso: o 
pensamento Discernitivo, isto é, a Razão harmonizadora e construtiva. 

                                            
6 Pois constitui parte indissoluvelmente solidária com toda a humanidade e demais formas em que se manifesta a Universal Vida-
Consciência. – Nota do autor. 
7 A soma total do seu pensamento concebendo a si mesma como “existindo”, isto é, como sendo “algo”, logo é distinta de si 
mesma. Tal Consciência, cuja natureza é o ato inteligente, “Eu (sou)”, em um simples instante sem sucessão de tempo, um simples 
ponto sem espaço, é necessariamente o “Absoluto”, pois é incondicionado e ilimitado enquanto que condiciona o limita seu próprio 
Ser; logo, tudo quanto pode existir, isto é, o “Relativo”, é simplesmente o resultado de “Sua Ideação”. – Nota do autor. 
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Entretanto, nesse triste caso se encontra a maioria da nossa humanidade, que se 
empenha em “volver” ao estado anterior, da triste animalidade, entregue ao instinto, 
porém, sequer, com a vantagem de não utilizar as faculdades superiores – de que 
carecem os animais – para pervertê-lo e depravá-lo, como faz o homem, especialmente o 
“civilizado”. Essa tendência retrógrada indica certas forças atávicas, que o homem deve 
vencer e transformar na presente etapa, antes de poder passar ao nível superior imediato. 

Nossa época requer com urgência imperiosa uma modificação fundamental da 
educação, que deve ser enobrecida e orientada mais para o indivíduo permanente, em 
vez de converter o homem em uma fera erudita, provida de elementos intelectuais para 
fazer mal aos seus semelhantes. O “conhecimento” inferior, essa pedante erudição 
superficial dos “cascos” exteriores dos fenômenos que envolvem a vida humana, é um 
verdadeiro açoite dantesco de nosso tempo “das luzes”. É ainda mais nocivo para o 
progresso humano do que a simples e ingênua fé dos tempos passados. Os céticos que 
produzem como frutos naturais, esses cultores do egoísmo inferior exclusivista, tão 
apaixonado como estéril, causam a si mesmos – embora sem o saber – um terrível dano 
– como aos demais, ao encerrarem-se na crosta de sua vaidade pessoal – única razão – 
do seu despeito e indiferentismo para com o sofrimento de seu irmão humano. 

O afã de torpe satisfação, sempre mais difícil, de suas paixões (chama-as 
“necessidades” depois de havê-las criado por artifício) depressa os faz, enclausurar-se 
nessa crosta que acaba por torná-los impermeáveis a tudo o que é nobre e a toda luz 
interna. Em nossa humanidade atual predominam estas vítimas do “atavismo”, vulgo 
“cordas” e “práticos”, pessoas estas êmulas de Sancho Pança com todos os vícios deste 
(aumentados), porém sem nenhuma de suas qualidades. Ou são verdugos de seus 
irmãos, a quem querem impor a “felicidade”, ou simplesmente, um rebanho de covardes 
resignados. 

Para tais gentes, que é a imensa maioria, há um só fator de progresso capaz de 
fazê-las sair do marasmo ou de sua crosta de vaidade. 

Este fator se chama Dor em alguma ou várias de suas modalidades. A dor os 
compele ao avanço para a auto-realização progressiva da própria natureza superior. 
Reação natural e necessária de causas já amadurecidas, individuais e coletivas, a dôr 
serve ao homem de alavanca elevadora para a sua própria e verdadeira essência, isto é, 
para a sua própria AUTO-REALIZAÇÃO. 

O iniciado apóstolo do Cristianismo escreveu em uma de suas epístolas... “deuses 
sois”. Verdadeiramente, é a realização da própria divindade interna, para o que nos 
impele a dor, se soubermos tirar proveito do ensinamento que ela nos oferece. 

A dor que satura toda manifestação não é no fundo outra coisa, senão, o agente 
educativo do nosso próprio ser e o meio pelo qual nos orientamos para a verdadeira 
FELICIDADE. Resultado de nossos erros, reação natural e necessária de causas geradas 
anteriormente, tanto na ordem pessoal como coletiva, a dor é precisamente um dos 
nossos melhores mestres de positiva humanidade. 

Talvez por conhecer nossos mais remotos passados esta verdade, é que se 
popularizou tanto a velha sentença de que “a letra com sangue entra”. E é com sangue de 
nosso coração que aprendemos a discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o real e o 
ilusório, entre o fugaz e o permanente. E nada há mais permanente que a nossa 
indestrutível essência divina, a VIDA UNA imperecível, o EU (Sou), isto é, o que os 
antigos designaram sintética e alegoricamente com a palavra “THEOS”, que a nossa 
erudita e néscia humanidade depravou em seu sentido e em sua forma, elaborando um 
“deus” com a agravante de fazê-lo “pessoal”, grosseiro arremedo das mais vergonhosas 
misérias humanas, das quais o fez depositário e árbitro caprichoso. E como se isso fosse 
pouco, um clero interesseiro fabricou uma série de dogmas sob sua invocação, com os 
quais pretende que o homem está submetido à caprichosa arbitrariedade desse “deus”. 
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Não temos por que discutir aos “cristãos” o seu “deus” – torpe adaptação do 
Jehovah judeu. Não é semelhante divindade, nem semelhante deus o que pode inspirar a 
um homem capaz, qualquer sentimento nobre nem orientá-lo para os superiores níveis de 
sua própria natureza, pelo caminho do voluntário esforço para eles. A NOVA 
HUMANIDADE que assoma neste Continente, estará livre, assim o esperamos, de 
semelhante tara, de fabricação espúria, imbuída nas massas da presente humanidade, 
através dos séculos de tirania eclesiástica, exercida em um mundo de animalização do 
homem pelas “classes seletas” em seu exclusivo proveito. 

Neste artigo vimos a ação que a Dor exerce a respeito do indivíduo. Em um 
próximo artigo analisaremos sua influência no aspecto coletivo. Em resumo, podemos 
dizer com o inspirado Gotama: “A supressão da Dor é a razão do esforço inteligente”. 
Essa é a verdadeira missão da “evolução”, enquanto que a “ciência” só nos proporciona 
novas dores ou novas formas da dor, quando não resulta verdadeiramente assassina e 
destruidora; por isso mesmo, “criadora” de novas “necessidades” e de novos obstáculos. 
Em troca  de um aeroplano, nos ata à localidade mais do que a antiga dificuldade de 
comunicações; em lugar de uma máquina multiplicadora de trabalho, cria a fome das 
massas, etc. Isto veremos no próximo artigo. 

 

ARAUTON 

 

CALLE DE MARIO ROSO DE LUNA 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Placa de pedra que dá o nome do saudoso teósofo espanhol Roso de Luna à 
antiga Calle Buen Suceso, onde o mesmo habitou durante muitos anos de sua vida. Tal 
placa é obra do notável escultor Florentino del Pilar e foi custeada por subscrição popular 
aberta pelo Ateneu Teosófico de Madrid, fundado por aquele eminente polígrafo 
espanhol, de parceria com uma plêiade de abnegados e cultíssimos companheiros de 
lides teosóficas, como por exemplo, o Dr. Eduardo Alfonso, hoje seu substituto na 
Presidência do referido Ateneu. 

 

 

EXPEDIENTE 
 

REVISTA “DHÂRANÂ” 

 

Por encontrar-se no interior de Minas, durante os meses de Janeiro e Fevereiro do 
corrente ano, o Diretor-responsável desta revista – além de outras razões de ordem 
superior – deixou a mesma de ser publicada no primeiro trimestre; por isso mesmo, o 
presente número equivale ao semestre de Janeiro a Junho de 1933. 

Outrossim, entrando a mesma no seu 8º ano de existência, passou por diversas 
modificações – inclusive o tipo adotado no texto, que torna mais fácil e agradável a sua 
leitura (embora prejudicando a quantidade de matéria a ser publicada em cada número) e 
a capa em substituição à primitiva, cujos símbolos condiziam perfeitamente com o início 
da Obra em que a S. T. B. se acha empenhada nesta parte do Globo, cuja explicação é a 
seguinte: 

Em cima do clichê, figurava de um lado, o Egito com as suas enigmáticas e 
formidáveis pirâmides e esfinge, e do outro, a Índia, com seu gigante de granito, que é o 
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Himalaia, algo assim como o Pai-Mãe das escrituras santas. Ou então, um como 
elemento masculino, ativo, positivo, seco, quente (o “Fogo dos alquimistas”) e outro, como 
elemento feminino, passivo, berço glorioso dos nossos antepassados, das religiões, 
filosofias e línguas, hoje completamente adulteradas pelo desenrolar dos séculos! 

De fato, do Oriente emanou toda a Luz que banha a superfície da terra! Do Oriente 
nasceu a missão grandiosa em que a S. T. B. está empenhada; por isso mesmo, é ela o 
traço de união entre o Oriente e o Ocidente! 

Via-se entre Índia e Egito uma extensa Vereda, em cujo termo ou horizonte, 
resplandecia um Sol de Sete Misteriosos Raios! Tal “vereda” outra não é, senão, a da 
iniciação do gênero humano – aparentemente lisa, mas de fato, repleta de espinhos, por 
onde palmilham todos os Crestus ou “homens sofredores”, até que em Cristus se 
transformem, isto é, como “ungidos”, “purificados” ou “iluminados”. O Sol de Sete Raios 
outra coisa não significa, senão, os sete estados de consciência que há de desenvolver 
o homem, durante a sua evolução por este planeta, desde que, cada um desses estados 
de consciência pertence a uma das Sete Raças (com suas respectivas sub-raças, ramos 
e famílias) de que se compõe cada Ronda, segundo o mistério setenário por nós 
demonstrado no capítulo de nossa “Mensagem ao mundo espiritualista”, publicado no 
número anterior desta revista, sendo que, não se deve confundir “estados de consciência” 
com os três corpos de que o Homem se compõe, isto é, físico, anímico (astral ou 
psíquico, em relação com o “perispírito” dos espíritas) e espiritual, de acordo com as 
mais antigas teorias orientais e até mesmo com a de Plutarco, do físico, em relação com 
a Terra; o psíquico, com a Lua e o espiritual, com o Sol. 

O Sétimo Raio desse Sol místico se chama Svaraj e envolve o mesmo sentido do 
sétimo e último estado de consciência, que o homem há de alcançar na terra. Por isso 
mesmo – como já dissemos algures – aqueles que o alcançam antes, ou melhor, se 
distanciam dos demais, em condições se acham de poder servir de guias ou instrutores 
dos que ficaram à retaguarda... na penosa jornada através da Vereda da Vida! 

Em chegado o momento final, todas as consciências se nivelam... para viver a 
Vida Una! Ou melhor, se banham no mesmo Oceano de Luz! 

Tal “Vereda” do antigo clichê, também poderia ser comparada à da mítica 
“Passagem do Mar Vermelho” – principalmente se se fizer lembrar que a missão da S. T. 
B. é de concorrer para o advento de uma nova Raça que, fatalmente há de ter seu chefe 
ou “Manú” à frente – já que o termo Moisés (“salvo das águas”) outra coisa não 
significava, senão, o de Chefe ou Guia de um povo, raça, etc. 

Como um sinete de fogo gravado sobre essa tela de tão transcendente concepção, 
a palavra DHÂRANÂ, como uma das principais ferramentas de que nos servimos para a 
construção do Edifício futuro da Humanidade! 

Embaixo, a deusa Maat – filha de Ptah e esposa de Hermés – representando, ao 
mesmo tempo, a Verdade e a Justiça (em toda a sua nudez, razão porque a figura se 
apresentava nua), desdobrando um papiro em frente ao Portal do Templo, onde se 
achava o Sumário de tudo quanto se continha na revista. 

Dos lados do Portal, as duas tradicionais colunas do Templo de Salomão – Jakim 
e Bohaz que, além de possuírem os vários sentidos que lhes dão as Associações 
secretas – principalmente a Maçonaria – se relacionam com diversos nomes de lugares e 
pessoas, como por exemplo: Jerusalem-Belém, Bhante-Jaul (nome de certa 
Fraternidade trans-himalaia), João Batista, Jeoshua Bem (Pandira), José Bálsamo (um 
dos muitos nomes usados pelo misterioso Cagliostro), Bem Jockai e outros mais. 

E finalmente sobre o Portal do Templo, o lema da Sociedade Teosófica 
Brasileira, isto é, Spes messis in semine (“a esperança da colheita reside na semente”) 
que, além do mais se relaciona com os termos “manú-semente” e “manú-colheita”. 
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Acrescentamos ainda: Sociedade Teosófica Brasileira, cujo nome é bem claro e 
preciso para servir de credencial perante o mundo profano ou aquele para o qual é a sua 
missão (pouco importa a sua parte oculta ou de “elite”, isto é, dos eleitos ou escolhidos); 
do mesmo modo, que foi aquele que substituiu o seu primitivo nome (Dhâranâ), não lhe 
ficaria mal um outro sentido mais transcendente, ou seja: S. T. B. para as tres palavras 
Serapis, Tao e Bey. Ora, Serapis possui vários significados (sem falar o do nome de uma 
Linha de Seres privilegiados – pouco importa a opinião da mor parte dos teosofistas que, 
tomando todas as coisas “ao pé da letra”, julgam tratar-se do nome de um só Adepto), 
como por exemplo: serapis provindo de serafis, serafim ou seráfico (sentido angélico); 
todos quantos procedam de Sepher (número em hebreu; daí as Dez sephirots ou “árvore 
sephirotal”); os das iniciações egípcias, relacionadas com o “boi Apis”; do mesmo modo 
que significa “obreiros subterrâneos”, “ferreiros”, “Jinas”, “construtores”. Quanto à palavra 
TAO, significa, como se sabe, “Vereda”, “Caminho” e até “Realidade”. E, finalmente, Bey 
para “senhor”. 

Neste caso, sem forçar a imaginação, encontramos: “o Caminho por onde trilham 
os obreiros ou construtores do Edifício (que também poderia ser Seara, no sentido de 
semente e colheita) do Senhor”. De outro modo: “o caminho aberto pelos obreiros do 
Senhor, do Rei, (já que Tao, também possui o sentido de realeza, realidade, e até 
realização...) etc. 

“Mas que senhor?” perguntarão alguns adeptos do “messianismo”, receosos de 
lhes querermos fazer concorrência. Para logo respondermos: o puramente simbólico da 
“humana redenção”, em estado latente no imo de cada ser (Ser + Apis = Serapis); ou, 
como já dissemos acima: o Cristus, “o ungido”, “o iluminado”, senão, “o Princípio Átmico 
ou 7º princípio” dos Teósofos – para não dizer, a fração mínima existente em cada 
homem, do Todo ou Unidade, mais conhecida com o nome de “Vida Una”...! 

No entanto, tal clichê perdeu hoje a sua razão de ser! Sim, porque, “a Rama 
extensa transplantada do Oriente para o Ocidente, transformou-se em Árvore frondosa, 
coberta de “folhagens verdejantes e amarelados frutos, tal como as cores do Pavilhão do 
Solo ubérrimo onde são alimentadas as suas fortes e poderosas raízes”: o Brasil. 

É a Árvore da Sabedoria – a tradicional Árvore de Bodi – cujos frutos poderão 
alimentar a todos quantos se achem famintos e perdidos na “negra floresta da Vida” 
(melhor dito, Avidya, a ignorância dos conhecimentos divinos ou redentores da 
humanidade), sem falar na sua sombra agasalhadora, onde podem descansar os 
fatigados da penosa jornada, que outra não é, senão, a das várias encarnações do “ego” 
em busca da Meta desejada. 

Assim, a nossa capa de agora, contendo apenas a palavra DHÂRANÂ – imitando 
caracteres sânscritos – tendo ao lado uma faixa ou fita encarnada com um selo trazendo 
o monograma da S. T. B. e o Sumário do que se contém em cada número desta revista, 
se nada possui, aparentemente, de iniciático, no entanto, é o símbolo expressivo de uma 
dádiva valiosa que se faz à pessoa amiga, num envoltório distinto, cercado por uma fita 
de seda encarnada, cujo laço é o da união ou mesmo dos laços fraternais que unem 
todos os homens entre si, formando uma só e mesma Família espiritual. 

H. J. Souza 

 

AOS MEMBROS DA S. T. B. 

Por proposta do Sr. Presidente na última sessão de Diretoria, ficou resolvido – 
entre as várias modificações por que passou a S. T. B. depois de sua transferência de 
Niterói para a Capital da República – a substituição de todos os Diplomas já conferidos e 
por conferir, por carteiras de identidade, cujo porte é a maneira mais fácil de 
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reconhecimento dos sócios entre si – principalmente quando de passagem por outros 
Estados onde hajam Lojas ou Ramas da mesma Sociedade. 

Tal carteira – embora seu custo maior do que o do antigo Diploma – é adquirida 
segundo o especificado no § 5º do Art. 4º dos Estatutos Sociais, isto é, sem maior ônus 
para o sócio. 

 

O DIA DO LOTO BRANCO NA S. T. B. 

Para comemorar o 42º aniversário da desencarnação de H. P. Blavatsky – 
verdadeira Sacerdotisa do “Fogo Sagrado”, no século XIX por ser de fato, a portadora do 
Verbo Solar do Oriente para o Ocidente – a S. T. B. promoveu uma sessão pública, que 
teve uma grande concorrência – aliás, como está acontecendo com as demais sessões 
levadas a efeito, semanalmente, pela mesma Sociedade, onde se constata com a maior 
alegria, novas fisionomias que nos vêm conhecer, para não dizer, em busca dessa 
mesma Verdade que tanto nos empolga e a razão principal da existência da S. T. B. como 
“Escola de Iniciação Teosófica”. 

O Presidente da S. T. B. e chefe da Obra em que a mesma se acha empenhada, 
foi quem presidiu tão memorável sessão, abrindo-a com as seguintes palavras: 

Amados irmãos presentes a esta solenidade: 

Para o “mundo teosófico” – já que o termo “Teósofo” não é privilégio desta ou 
daquela pessoa e, muito menos, desta ou daquela Sociedade – na data de hoje se 
comemora o 42º aniversário da desencarnação do incompreendido “Ego” que, em sua 
última vida teve o nome de Helena Petrovna Hann de Fadeef Blavatsky. 

Como os grandes Seres que a este baixo mundo têm vindo em missão especial 
(haja visto o príncipe Sidharta, ou Gotama, o Budha) H. P. B. de sangue real – pois era 
princesa e aparentada com as mais nobres famílias da velha Rússia – deixava todos 
esses privilégios, honrarias e riquezas puramente materiais, com o fim único de dedicar-
se à verdadeira felicidade humana, que é a da Iluminação pelos conhecimentos reais ou 
divinos, ou melhor, que conduzem o homem à Meta desejada, para não dizer, os que 
concorrem para sua fusão na própria Divindade donde emanou. 

Tudo isso está sintetizado nas suas próprias palavras: “Aquele que vive para a 
humanidade faz muito mais do que aquele que por ela morre”, um tanto semelhantes com 
as do Sura III do Alcorão: “Tu que fazer entrar a noite no dia e o dia na noite! Tu, ó Senhor, que 
fazes sair a morte da vida e a vida da morte! A ti é mais preciosa a tinta do sábio que o 
sangue do mártir!”. 

No entanto, H. P. B. foi ambas as coisas: “sábia e mártir”, pouco importa a opinião 
dos seus detratores. 

Para a S. T. B., a data de hoje possui um duplo sentido: o mesmo reconhecido pelo 
chamado “mundo teosófico” – embora que, acrescido de fatos e coisas para o mesmo até 
hoje indecifráveis – e o de ter sido nesta mesma data (em 1928) em que o seu primitivo 
nome (DHÂRANÂ) foi modificado para o de “Sociedade Teosófica Brasileira”. 

Não é a mi, no entanto, a quem cabe nesta data fazer um ligeiro histórico de quem 
já em vida possuía o título enigmático de “Madame Loto Branco”. 

É a outro a quem cabe tal papel, ou seja, o nosso ilustre Irmão Maior – engenheiro 
Antonio Castaño Ferreira, a quem a elite intelectual frequentadora de nossas sessões 
públicas, ousou cognominar de “o Roso de Luna brasileiro”. 

Porém, não posso furtar-me ao desejo imperioso de citar, entre outros fatos de sua 
vida, um que se harmoniza perfeitamente com o momento atual da humanidade, ou seja, 
aquele em que a mulher gigantes, a heroína inconfundível – algum tempo antes de iniciar 
a sua missão na terra – se bate ao lado de Garibaldi contra o papado, sendo ferida 
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mortalmente (na batalha de Mentana em 1867), mas salva miraculosamente pelas mãos 
de um daqueles Mahatmas, que foram seus Guias ou Instrutores na terra. 

E esse papado, senhores, de tempos em tempos, mudando apenas a personagem 
principal, conserva, no entanto, a peça no “placar”, na expectativa de poder um dia 
apresentar aos olhos do mundo, a sua Apoteose final, que outra não é, senão, aquela 
pela qual se bate há tantos séculos, isto é, de conservar em suas gananciosas mãos, os 
dois poderes: temporal e espiritual. 

Em alguns lugares da terra, onde os caracteres são maleáveis – para não dizer, 
onde existem fragilidades de várias naturezas, inclusive, morais e intelectuais – a platéia 
sendo grande – o empresário (Roma) não podendo apresentar a Apoteose final de sua 
peça “à la diable”, exibe uma outra mais em voga, que é a “luta romana” (irmã gêmea do 
“box”), porém desta vez, entre dois monstros quase diluvianos, que se conhecem como 
Fanatismo e Superstição, para gáudio dessa mesma platéia, que não regateia aplausos a 
nenhuma peça, por mais banal que seja, menos àquela que é tida (pela mesma) como 
fastidiosa, desnecessária, confusa, contrária à “lei do menor esforço” (embora que, 
somente por esforços próprios ou tomando parte na própria pela da “vida humana” o 
home evolua), e cujo título tanto poderia ser Evolução Humana, como Lei Universal! 

E é por isso, senhores e irmãos meus amados, que tal “luta romana” é levada a 
efeito com o incondicional apoio dos mais conspícuos jurisconsultos da época, que 
ignoram ou fingem ignorar, por exemplo, que desde a vitória do “Tratado de Latrão”, todo 
o clero católico perdeu o direito à cidadania do país de seu nascimento (se é que antes já 
não o havia perdido como sacerdote ou pessoa incapacitada para o serviço militar 
obrigatório, etc., segundo a nossa própria Constituição) para o de “cidadão vaticanense”, 
já que se trata de um novo país legalmente constituído (“por obra e graça... de S. M. Il 
Duce!), possuindo exército (com aviões, canhões, etc., etc.,); mantendo representantes 
diplomáticos junto a outras nações e até, para não destoar de... tão excelsas virtudes – 
para não dizer, cristianíssimas necessidades, cadeias de grossas paredes, para 
castigar a quantos transgredirem os “Dez mandamentos de Moisés”, cujos 
“mandamentos” são tidos pela Igreja como leis ditadas por Deus, mas repudiado o 
Homem a quem esse mesmo Deus as ditou – isso talvez por espírito de maldade para 
com a raça judaica, porquanto, tal Igreja não pode suportar aqueles a quem despojou de 
quase tudo quanto (ela) apresenta ao mundo como seu...! 

Tudo isso nada tem do que pregou o verdadeiro Jeoshua Ben Pandira, isto é, “o 
Filho do Homem”, cujo nome e sentido tanto a Igreja, como os Espíritos Superiores que 
se apresentam nas sessões do chamado erroneamente Espiritismo, desconhecem por 
completo! Mas sim, do falso Jesus, por isso mesmo, comparável ao Barbarôxa, a quem 
Espronceda, em “El Diablo Mundo”, assim cantou: 

 

“Yo combato por la gloria, 

Su corona es de laurel. 

Cantame versos, poeta; 

Postrate, mundo, a mis pies!” 

 

Daí o que dissemos em nosso artigo “Ontem e Hoje ou Poder Temporal e Poder 
Espiritual” (nº de Dhâranâ 52/66): “Enquanto as suntuosas catedrais do mundo 
anunciavam, com repiques de mofa e solenes Te-Deums, a vitória do Vaticano, entre nós 
– além dessas manifestações grotescas de regozijo – não faltaram intelectuais que, 
cantassem “em verso e prosa” o bom sucesso desse parto original havido da mancebia 
eclesiástico-fascista”...! 
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Mas é que, nem todos acreditam que o “Finis ecclesiae” seja um fato exigido pela 
própria evolução humana – que não mais permite infantilidades, para não dizer, formas 
grotescas com que se procurou revestir a verdadeira Religião – SABEDORIA – pouco 
importam as pretensões ridículas dessa mesma Igreja, que de cristã só tem o nome e, 
mesmo assim, adulterando o verdadeiro sentido da palavra Cristo que, além de todos os 
significados já dados em outros estudos nossos, tem mais os extraídos do vocabulário do 
templo dos pagãos: Chrestus e Christus; o primeiro como “discípulo posto à prova”, ou 
“o homem da dor”, e o segundo, como “o ungido”, “o iluminado”, semelhante ao de Buda 
que, por sua vez, quer dizer “o iluminado”, “o sábio”, etc. Tudo mais quanto a mesma 
possui, foi extraído de religiões, mitos, lendas e tradições antigos 8. 

Porém, senhores, o dia de hoje não é próprio para abordarmos um assunto tantas 
vezes discutido por nós, em artigos anteriores e, muito menos, coisas mais graves que 
nos obrigariam a remover cadáveres para a flor da terra e, com isso, empestar um 
ambiente sagrado, como é aquele em que estamos comungando nesta ceia fraterna e 
amiga, cujos maiores valores estão contidos na vossa própria presença. 

–––––– 

As obras deixadas por H. P. B. – especialmente “A Doutrina Secreta e Ísis sem 
Véu” – que para a mor parte dos teosofistas do mundo – não têm servido senão de belo 
adorno ou mecha literária para ocupar desvãos ou lugares vazios em suas bibliotecas, 
porquanto, o que nelas se contém – principalmente na primeira – não pode ser 
comentado por mentalidades vulgares – representa a evolução passada, presente e futura 
da Humanidade. 

Um homem houve capaz de comentar todas as obras de H. P. B. e, por isso 
mesmo, seu único e verdadeiro continuador: Roso de Luna ou “o expoente máximo” da 
mentalidade hodierna. 

Para os pseudo-sábios, A Doutrina Secreta não é mais do que “uma obra confusa, 
sem método”, etc., embora que o mais formidável trabalho literário de quantos se tem 
produzido até hoje no mundo. 

Em resumo, se como dissemos, A Doutrina Secreta “representa a evolução 
passada, presente e futura da Humanidade”, logo desnecessário se torna qualquer 
discussão sobre o assunto, até mesmo, quando alguns teosofistas da “escola besantista” 
ousam chamar-nos de “estacionários”, ou por despeito, ou estribados no que afirmamos 
em nossos Estatutos, de que “adotamos a escola blavatskyana” e, muitíssimo pior, por 
ignorarem que, no seio da S. T. B. são conservados – com todo zelo e carinho – “4 Livros 
                                            
8 No Dicionário da língua portuguesa de Frei Domingos Vieira, encontra-se à pág. 845, entre outros significados do termo Budismo, o 
seguinte: “No Cristianismo, existem vários traços do Budismo na sua formação”. Como se sabe, o Budismo é anterior ao Cristianismo, 
aproximadamente 645 anos. Do mesmo modo, o padre Huc – autor de várias obras com os títulos de Dans la Chine, Dans la Tartarie, 
Dans le Thibet, etc, etc. – diz nesta última: 
“Por mais superficialmente que se examinem as reformas do Tsong-kapa, no culto lamaico, não se pode deixar de notar as 
semelhanças com o catolicismo (o grifo é nosso). A croça, a mitra, a dalmática, a capa ou pluvial, que os grandes lamas usam em 
viagem, nas cerimônias fora dos templos, o ofício a dois coros, a psalmodia, os exorcismos, o incensório (turíbulo), sustentado por 
cinco correntes (os 5 tatvas, dizemos nós), podendo abrir-se e fechar-se à vontade: as bênçãos dadas pelos lamas, estendendo a mão 
direita sobre a cabeça dos fiéis. O rosário, o celibato ecesiástico, os jejuns, o culto dos santos, os retiros, as procissões, as litanias, a 
água benta. Eis aí as relações do culto que os budistas tem conosco. Nós pensávamos que fossem os missionários cristãos do século 
XIV que aí estiveram e que tivessem trazido essas inovações. Mas... não encontramos nem nas tradições, nem nos monumentos do 
país, uma só prova positiva dessa influência”. 
Esse bom e santo homem que sofreu mil horrores em tais viagens, com o fim de “salvar algumas almas” (acompanhado de outro 
sacerdote de nome Gabet), foi expulso da Academia Francesa e da Igreja Católica, já se vê, com a respectiva excomunhão, por ter 
revelado todas as verdades presenciadas em tão misteriosos países do Oriente, isto é, por não ter querido trair a sua própria 
Consciência, como costuma fazer a maioria!... 
Aquele a quem erroneamente se dá o nome de Jesus, não pregou nenhuma religião como se quer afirmar por aí, como não pregaram 
os demais Seres Superiores que a este mundo têm vindo; mas uma Doutrina Secreta e, “secreta” naquele tempo (como hoje) não tem 
outro significado, senão: Mistérios de iniciação, que foram e continuam sendo repudiados e alterados pela Igreja. O propósito do 
pretenso Jesus, foi estabelecer à  sua prístina integridade, a Sabedoria da antiguidade; reduzir o domínio da superstição, que 
prevalecia no mundo (tal como ainda hoje “neste século de luzes” se constata!...); corrigir os erros introduzidos nas diversas religiões, 
etc., etc. Em resumo, verdadeiros filósofos, para não dizer, Teósofos, foram todos Eles; mesmo porque, segundo palavras de Balzac, 
“nem Moisés, nem Jacob, nem Paulo, nem Pitágoras, nem Svedenborg; do mesmo modo que, os mais obscuros mensageiros ou os 
mais iluminados profetas de Deus, foram superiores àquilo que podeis ser”. 
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de Revelações”, dentro em breve possuindo 1.600 páginas (400 páginas cada um) e com 
as dimensões de quase meio metro de altura por 30 centímetros de largura. E... que tais 
Livros de Revelações nada possuem de H. P. B., Roso de Luna ou outros quaisquer 
Teósofos de reconhecido mérito, mas tudo quanto a própria Lei exigia fosse dado a um 
número de elite, representado nos Irmãos Maiores da mesma Sociedade, nesse período 
de 1831 a 1933, isto é, um século e dois anos depois da vinda de H. P. B. ao mundo...! 

É a própria Lei quem exige nos referirmos a eles, para que, durante algum tempo 
ainda, continuem como uma tradição ou vislumbre dessa mesma Verdade – que “sendo 
uma só, embora os homens lhe dêem nomes diferentes”, segundo o Rig-Veda – se vai 
desvendando aos poucos aos olhos do mundo, de acordo com a sua evolução. 

E com isso, peço-vos licença para repetir no dia de hoje uma antiquíssima fábula, 
que é um verdadeiro Tesouro iniciático, principalmente, se através da letra que mata 
puderdes encontrar o espírito que vivifica. 

“Contam os velhos livros que os homens na Idade de Oiro chegaram a alcançar tão 
grande saber e poder na Terra, que os próprios deuses, temendo a sua decadência e 
secular poderio, deles tiveram inveja. 

Usando de vários artifícios, acabaram os deuses por arrebatar o Tesouro da 
felicidade das mãos dos mortais, caindo estes na mais dolorosa orfandade e infernal (ou 
inferior) degradação – estado esse que até agora é assinalado pela Ciência pré-histórica! 

Porém, para os deuses o problema de tamanha espoliação ocasionava um outro 
mais difícil, talvez, porquanto a felicidade roubada aos homens, concorria para que estes 
se tornassem para sempre rebeldes, ou melhor, não resignados com a sua triste sorte! E 
assim, tratassem, desde logo, de arranjar um meio qualquer de reconquistar o Tesouro 
Perdido, como de certo modo se acha expresso naquela famosa lenda grega de Jason 
em busca do Tosão ou Velocino de Oiro, como em outras maravilhosas empresas – 
inclusive a que diz respeito a certos Teósofos, que ousaram escalar uma “Montanha 
brasileira”, na esperança, talvez, de encontrar nas suas entranhas um “Panteon” erguido 
aos deuses, e a estes suplicar que lhes restituíssem aquele mesmíssimo Tesouro por 
eles roubados aos homens!... 

Continuemos: Os deuses de posse de tal tesouro, disseram: “vamos ocultá-lo para 
que os homens jamais o possam reconquistar!” 

Diversos, entre eles, propuseram escondê-lo no seio das Montanhas. Mas, logo 
outros disseram: “Virão esses malditos ‘nibelungos’ com suas minas e renegados 
instrumentos e... cedo ou tarde o encontrarão”. 

– Escondê-lo-emos no fundo do mar”, opinaram outros, para logo serem 
contestados com estas palavras: 

– “Sim, donde tirarão um dia com suas redes, escafandros, submarinos e outras 
infernais invenções!...” 

E assim, sucessivamente, foram apontados vários lugares, mais ou menos difíceis 
de nosso planeta: nos cumes nevosos, nas entranhas dos vulcões, nas camadas 
atmosféricas, etc. Nenhum lugar, de fato, era seguro para os deuses, que conheciam 
muito bem o poder do humano titã; como ainda, a profecia do Destino de que, “com o 
decorrer dos tempos, os homens divinizados, seriam carmicamente, os juizes e senhores 
dos próprios deuses usurpadores!” 

Finalmente, o mais esperto dentre eles – sem dúvida, um Mercúrio, um Serápis, 
um Narada, um astucioso Hermés, deu aos seus companheiros o seguinte conselho, 
como o mais prático, proveitoso e seguro: “Ocultai esse inestimável Tesouro no próprio 
coração do homem... Ele o buscará inutilmente por toda parte, afastando-se cada vez 
mais do lugar onde o deveria encontrar. A nenhum deles ocorrerá a idéia de buscar em 
si mesmo o que dentro trazem!...” 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Data: Dhâranâ nº  75 e 76 –  Janeiro a Junho de 1933 – ANO VIII 
Redator: Henrique José de Souza 

 15 

O conselho foi aceito e seguido ao pé da letra pelos deuses... E o Tesouro da 
humana felicidade, enterrado foi – desde então – no coração humano! 

Assim se passaram as idades – para grande satisfação dos deuses e desgraça dos 
homens – cujos deuses, das suas olímpicas alturas, presenciavam risonhos, como e de 
que maneira, por uma busca tão infrutífera, uns aos outros se combatiam os pobres 
mortais! 

Porém, os imortais não contavam com o que ia finalmente acontecer, isto é, a 
realização daquela famosa profecia dos Tempos, com o nascimento, entre os homens, do 
titã Prometeu, o qual estendendo seu braço gigantesco acendeu o Facho do Pensamento 
no próprio Fogo do Amor, que o Sol alimenta e lhe faz brilhar nos céus e que, com 
semelhante Facho, foi-se acendendo, sucessivamente, Fogo igual em cada um dos 
homens e com isso, solucionado o magno problema! 

Assim, com a sua própria luz olharam os homens, por vez primeira, no recôndito de 
seu peito e descobriram, finalmente, a brasa viva do Tesouro da Felicidade, há tanto 
tempo perdida!... 

Desde então se esforçaram, cada vez mais em retirá-lo para fora, porém não, sem 
esforços inauditos e valendo-se de um agente até então desconhecido. 

Esse novo agente do Pensamento Humano chamou-se desde logo, Filosofia, ou 
melhor, TEOSOFIA. 

E assim, no frontispício de todos os templos iniciáticos ficou escrita, em letras de 
oiro, compondo a sábia legenda que, pelos séculos afora tem vindo até os nossos dias 
como fórmula redentora: Gnosce te ipsum! (Conhece-te a ti mesmo!), cuja legenda nos 
ensina que é dentro, e não fora, onde devemos procurar o imenso Tesouro da Sabedoria 
Divina, já que “deuses fomos e nos temos esquecido”, do mesmo modo, o que disse 
Santo Agostinho, de que: “Vimos da Divindade e para Ela havemos de ir”! 

E assim, mais uma vez se prova que as religiões não passam de “duplos véus 
lançados sobre a Sabedoria Iniciática das Idades, que foi antes de tudo uma Ciência, 
Ciência Perdida, que é mister descobrir; como ainda, nas memoráveis palavras do imortal 
Roso de Luna de que, as religiões não são mais do que duplos e embaciados espelhos 
onde se refletem pálidos raios da “Religião-Sabedoria”, a que nós acrescentamos: 
porque, todas elas se criaram para os “impúberes psíquicos” ou pessoas incapazes de se 
guiarem na vida por si mesmas, embora que isso lhas faça perder a dignidade de seres 
pensantes, para a de míseros autômatos ou bonecos maquinados, dirigidos ou 
governados pela vontade alheia – tal como aconteceu aos seres pertencentes às 
primitivas raças, pelos “Reis Divinos”. 

–––––– 

“Quando se começou a falar da consagração da nova estátua a Maitréia 9 no 
Tibete, o Teshu-Lama (que alguns preferem chamar de Traichi-Lama) rogou 
insistentemente ao grande eremita Rimpot-ché que retardasse até então a sua 
desencarnação, a fim de ser ele quem consagrasse o Templo e a Estátua. 

O eremita deferindo o pedido do Teshu-Lama, prometeu oficiar no dia da 
consagração. 

Então, depois de terminados Templo e Estátua, fixou-se a data para a inauguração. 
Chegado o dia, o Teshu-Lama enviou uma magnífica liteira e uma escolta a Kingbú-
Rimpotché (que era este o nome do eremita) para o conduzir a Traichu-Lumpo. Os 
homens da escolta viram o eremita ocupar seu lugar na liteira, a qual eles fecharam e 
deram início à marcha. 

                                            
9 Vide o verdadeiro significado da palavra Maitréia, que demos na anotação 7 (nesta transcrição) do Capítulo anterior de nossa 
Mensagem (nº de Julho a Dezembro de 1932) 
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Durante esse tempo, milhares de pessoas tinham-se dirigido para Traichu-Lumpo, 
a fim de presenciar a cerimônia. E qual não foi a sua admiração quando viram chegar 
Kingbhú-Rimpotché só e a pé! 

O eremita atravessou o templo em silêncio, adiantou-se para a gigantesca estátua 
até tocá-la e... nela se fundiu gradualmente. 

Um pouco mais tarde, os portadores da liteira, seguidos da escolta, chegaram e 
abriram a sua portinhola. Porém dentro não havia ninguém!... 

Desde então, não mais se ouviu falar no asceta...!” 

–––––– 

Não é difícil interpretar o mistério da estátua de Maitréia, embora que outros não se 
lembrassem de o fazer antes: 

O asceta – ou melhor o “Homem perfeito” – se funde na estátua de Maitréia, 
porque se fez Um com ele, tal como há de acontecer à Humanidade inteira, logo redimida 
por seus próprios esforços. E como “Maitréia” seja o símbolo da Humana Redenção 
(segundo as tradições do 10º e último avatara de Vishnu, etc.) logo, é dever do homem 
fundir-se na sua própria Divindade, seu Eu, seu Cristo ou seu Deus, segundo o próprio 
dito de São Paulo que “todo homem pode falar ao Cristo em seu Homem interno”, que nós 
acrescentamos: seja judeu, muçulmano, budista ou cristão. 

Assim, caríssimos irmãos e amigos aqui presentes, quer a velha fábula por nós 
citada, quer a lenda trans-himalaia da “estátua de Maitréia”, nos ensina que, é dever 
nosso buscar em nosso imo, o “Tesouro dos deuses”, que outro não é, senão, o da 
Verdade Divina – para não dizer, o mais elevado grau de consciência que se pode 
alcançar na Terra: a posse do Eu-Consciência, o Eu-Crístico (Eucarístico, donde provém 
o termo “eucaristia”) e outros símbolos – todos eles exprimindo a mesma coisa, como 
sejam o da “descida do Espírito Santo”, da fusão na Mente Universal, na Unidade, da 
eclosão do “Loto das Mil Pétalas”, do despertar de Kundalini e até de Agni, o Fogo Divino, 
etc., etc. 

Por isso mesmo, faço-vos lembrar – mais uma vez – que foi a própria Lei que rege 
os destinos de homens e coisas, que nos fez nascer em um País, cujo nome bem exprime 
que é nele onde se mantêm vivas e crepitantes as brasas do Fogo Sagrado. E como tal, 
apontado como a Nova Canaã, a Terra  da Promissão, onde haviam de encontrar um dia 
abrigo seguro todos os homens da Terra – principalmente em uma época de grandes 
sofrimentos para a Humanidade, como é aquela que ora estamos atravessando. 

Brasil! Sim, a Terra do Fogo, a Terra Bendita que vai dar início a uma Era Nova de 
Paz, Amor, Sabedoria e Justiça entre os homens – pouco importa se ainda longe dos 
nossos dias e... primeiramente argamassada com as lágrimas, suor e sangue dos seus 
próprios filhos! 

Para o preparo dessa “Era de Felicidade”, foi que se fundou, nesta parte do Globo, 
a S. T. B., como muito bem está expresso no seu lema de Spes messis in semine, ou “a 
esperança da colheita reside na semente”. 

E tal semente já começa a produzir bons frutos, sem o que não estaríeis aqui 
presentes, como a elite espiritual dessa nobre e generosa Raça, que é a brasileira 10. 

Saúdo-vos, pois, em nome da S. T. B. desejando-vos todas as felicidades 
possíveis, a começar por aquela de que tratam a nossa velha fábula e famosa lenda 

                                            
10 Falando a brasileiros é muito natural que nos referíssemos à Raça a que pertencem. Porém, o que é um fato – aliás, centenas de 
vezes por nós repetido – é que o Trabalho da 7ª sub -raça (como chamam os teósofos), Ibero-Americana, como querem outros, etc., 
etc., abrange a todos os povos de origem ibero-americana, isto é, pertencentes aos países sul-americanos, por ser desta parte do 
Globo donde há de surgir um dia a Era Nova de Paz, Amor, Sabedoria e Justiça entre os homens, através dessa “Raça de elite” tão 
apregoada desde tempos imemoriais. – Anotações posteriores e do mesmo Presidente da S. T. B. 
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tibetana da “Estátua de Maitréia”, isto é, a Espiritual, por ser a única e verdadeira 
(Felicidade) que deve o homem almejar na terra. 

Seja a Paz com todos os seres ! 

 

–––––– 
 

Tendo a palavra o ilustre Presidente da “Loja Morya” – Eng. Civil Eduardo Cícero 
de Faria, pronunciou o mesmo a seguinte alocução: 

Sr. Presidente e demais membros da Diretoria da S. T. B. Meus senhores e minhas 
senhoras. 

Muito grande é na realidade a dívida de gratidão contraída pela humanidade em 
geral, e particularmente pela sua parte ocidental contemporânea, para com a memória do 
mais notável de benemérito vulto da Ciência esotérica que surgiu no século XIX em todo o 
mundo ocidental. 

Como uma estranha manifestação, inversa do que se dá com os fenômenos de 
perspectiva ótica, à medida que se distancia a efeméride que hoje se comemora, ela 
como que mais avulta e se sublima, projetando-se do passado glorioso de que procede na 
tela cinemática em que se imprimem os prognósticos do futuro. 

É sempre nosso dever primordial proceder em todas as relações da vida social de 
conformidade com o que pensamos ser a VERDADE, isto é, de perfeito acordo com as 
nossas convicções. 

Considero a sinceridade como uma das maiores virtudes que entram na formação 
do caráter humano, tanto quanto a hipocrisia, ou seja, personificação consciente da 
mentira, é, a meu ver, a negação completa da Moral. 

Aqui estamos, pois, todos que cultuamos a VERDADE, para testemunhar a firmeza 
inabalável em que nos achamos, no propósito de por em equação o problema que se nos 
depara, para determinar as incógnitas desse promissor futuro, tudo enfrentando sob o 
incitamento dos mais nobres ditames da consciência. 

Associando-me assim a esta festa consagradora de uma transfiguração seráfica 
ocorrida há quase meio século, sinto-me investido de uma delegação de poderes dos 
elementos valiosos que tenho o direito de representar e esta investidura me proporciona a 
grata satisfação de render uma singela homenagem ao Ente que rememoramos, numa 
significativa manifestação, cuja magnitude melhor se compreende pela circunstância de 
se achar presa fundamentalmente aos destinos a que se voltou a S. T. B. 

Quero mais uma vez então, afirmar a perfeita solidariedade da “Loja Morya” com a 
homenagem que nesta data se rende à transfiguração de um Ente que, na sua passagem 
pelo mundo ocidental, foi incontestavelmente uma verdadeira manifestação da Fonte 
original da Evolução humana. 

Através de tão assinalada personalidade teve a humanidade sua contemporânea 
aventura de ver realizada, sem rebuços, a profecia a que se refere o incomparável poema 
Bhagavad-Gita quando diz: “Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma, a lei justa, 
declina e Adharma se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos 
maus”. 

Foi, pois, em função de tal natureza, que surgiu H. P. B. para fazer conhecer o 
crepúsculo dos ciclos imperfeitos da materialidade que deverá dar lugar à aurora 
resplandecente de verdadeira Espiritualidade. 

Abrindo uma nova senda na história da civilização ocidental, veio também 
despertar a atenção para uma das mais apregoadas profecias, muito grata para ser aqui 
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relembrada no dia de hoje, de que, “nesta parte continental da América, que é o país que 
nos abriga, deverá surgir um novo ciclo de Paz, Sabedoria e Amor, em futuro não muito 
distante se considerarmos a medida que deve servir de unidade de vida para uma 
nacionalidade. 

Diante desse alevantado almejo, coube incontestavelmente à S. T. B., através de 
todos os óbices lançados ao seu caminho pelos que são incapazes de compreender tal 
idéia vitoriosa ser a iniciadora desse novo ciclo, para cujo fim aborda as questões mais 
importantes que afetam a vida das sociedades em geral, compreendidas no objetivo 
principal dos trabalhos a que se dedica, como seja, o estudo comparado das religiões, 
das ciências e filosofias, para que dele resulte o aniquilamento dos dois maiores 
obstáculos que interceptam ao homem a posse das chaves dos Arcanos Superiores, que 
lhe abrirão as portas do Mental, no reino  da VERDADE, como sejam, a Superstição e o 
Fanatismo, oriundos da ignorância em matéria de esoterismo, para não dizer, de uma vez 
mais propriamente, da Teosofia. 

Como regra de ação imposta pela autoridade da Razão, é de fato a Teosofia que 
regenera devidamente o homem dentro dos preceitos da verdadeira Moral, que se rege 
segundo as leis racionais da Consciência. 

Não foi outra incontestavelmente em passado mais remoto a diretriz segundo a 
qual se lançou a “Verdade Solar” de que foi intérprete o grande Faraó Kunaton, o mais 
notável soberano egípcio da XVIII dinastia. 

Como sabem, esse admirável legislador estabeleceu a mais importante reforma 
religiosa de sua era, que não obstante, pelos que não a compreenderam ou 
obstinadamente as comprazem em desvirtuá-la, foi considerada e proclamada pelos 
historiadores como de mero paganismo, porque estabelecia determinado culto a Aton, o 
Deus manifestado pelo disco luminoso do Sol. 

Mas o que não dizem tais falsos pregoeiros é que, segundo a mesma reforma, foi 
prescrita a adoração de deuses artificiais antropomorfos, como os que são ainda 
apresentados, nos nossos dias, pelas religiões que se querem impor através da 
Superstição e do Fanatismo, a que acabo de aludir. 

Com essa prescrição foi, então, estabelecido culto apenas ao Deus único, que é 
representado objetivamente pelas forças da Natureza, o qual, no sistema planetário a que 
pertencemos, não podia deixar de ser naturalmente apresentado, senão, pelo disco 
luminoso, Aton, de cujas vibrações provém toda a energia que impulsiona e vivifica tudo 
que existe em tal sistema a que preside. 

Tudo que estiver fora de tais princípios é duvidoso e incerto, ao passo que, na 
Natureza, todos os fenômenos seguem uma ordem regular e uniforme, obedecendo às 
mesmas leis a que se subordinam todas as condições essenciais de vida, considerada 
esta como vibração. 

Essas leis, ao mesmo tempo que regulam de um modo invariável, os fenômenos da 
Natureza que se manifestam ao nosso conhecimento, têm seus reflexos no próprio 
homem. 

Não é outro o notório e curioso mistério do enigma proposto pela Esfinge de Tebas 
ao viandante sob pena de ser devorado se não decifrá-lo. 

É a Teosofia que, secundando o trabalho daquela “Verdade Solar”, vem ensinar ao 
homem como nele se refletem as forças da Natureza, mostrando-lhe que recebe não 
somente a ação das que vêm das regiões superiores, como das que são provenientes das 
inferiores, umas e outras colaborando para sua evolução, justamente pelo seu 
antagonismo. 

Além do grande véu cósmico, ou akashico, onde se sente palpitar o Divino na 
Natureza, é que se adivinha a Única Realidade, a causa fenomenal do Universo, ou o 
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grande dínamo gerador da energia única que, dos planos superiores, vem se manifestar 
nos inferiores como vibração, que se transforma nas diversas espécies de calor, som, luz, 
eletricidade, coesão, vida, enfim, tudo isto como realização da idealização Cósmica ou do 
Mental Divino. 

A Causa Primeira que é incognoscível e imanifesta, age através de seus dois 
aspectos, simbolizados pelo Iod-Criador e pelo Sol vivificante como princípio gerador no 
nosso sistema planetário, formando o conjunto uma Unidade simbolicamente 
representada pelo triângulo, isto é, pela figura geométrica indeformável. 

Eis como H. P. B. veio apresentar no seu aspecto mais elevado, a maneira por que 
deveria ser compreendida a Teosofia, ou Sabedoria Divina, ou ainda Energia Divina ou 
Criadora, através dos múltiplos aspectos sob os quais se apresenta, infundindo novas 
idéias que pudessem por fim às intolerâncias fanáticas dos dogmatismos reinantes. 

Não veio certamente trazer originalidades; veio apresentar mesmo idéias vetustas, 
apenas rejuvenescidas pela revelação de um novo estado social, sentindo a necessidade 
de novas fórmulas que possam emancipar a humanidade da satisfação única, do “eu” 
pessoal para a satisfação geral do “Ego” coletivo, com o equilíbrio racional do raro senso 
comum. 

Cimentando em bases firmes os conhecimentos que procurou difundir, veio infundir 
nas mentes que por eles ansiavam, as idéias seguras que puseram fim às intolerâncias 
fanáticas do momento, que tudo deturpavam. 

Todos sabem que Newton com sua lei de gravitação, Franklin por mostrar como se 
davam as descargas elétricas atmosféricas, explicando a natureza do raio, foram 
perseguidos como infiéis, acusados de quererem destruir a interpretação religiosa 
contemporânea que fazia depender da vontade de um Deus antropomorfo a manifestação 
de qualquer fenômeno natural, julgando que seria “destronizar a Divindade” submete-la à 
ação de determinada lei. 

Quase todas as descobertas em Astronomia, nas Ciências Físicas e na Biologia 
tem sido combatidas pelos ignorantes, pelos hipócritas e pelos interessados na ignorância 
popular, como contrárias às interpretações religiosas, sem procurar conhecê-las de modo 
a darem idéia mais elevada do Criador e da própria Criatura. 

A Teosofia, tal como a pregou no Ocidente o incompreendido Ego a que estamos 
rendendo esta homenagem, fora das errôneas deflexões que tem sofrido por parte dos 
que se comprazem em repudiar os verdadeiros princípios por Ele estabelecidos, veio 
elevar a um nível muito mais consentâneo a concepção pessoal de Deus, ampliando o 
conceito de Divindade pela sua identificação com a Natureza, como escola filosófica. 

Nos cultos e mistérios religiosos, que eram e ainda são impostos à crendice 
popular, há unicamente fé e ausência de raciocínio crítico, o que equivale a dizer que há 
falta de discernimento. 

É ainda hoje, em pleno século da luz do pensamento humano, com mais ou menos 
disfarçado propósito, que os sacerdotes do culto católico, com muito raras exceções, 
exploram as tendências supersticiosas do vulgo ignorante para tripudiarem sobre a livre 
consciência, apresentando como verdadeiras as bases alegóricas em que se fundam os 
dogmas com que o poder Romano se mantém oscilante, em face dos revezes que se lhe 
deparam, em diversos países, que se vão libertando de tão negra opressão. 

Não foi por outra razão que Vargas Vila, o condutor de consciências, colombiano, 
nas suas páginas brilhantes a que foi dado o nome de “Prosas Pretéritas”, referindo-se à 
expulsão do clero católico de outros países e ao seu refúgio na Colômbia, declarou que o 
seu país, só com tal acolhimento “tinha retrocedido ao seu estado primitivo”, pois que, 
assemelhando-o, pela sua negra indumentária, a um bando de corvos atraídos pela 
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carniça putrefata, afirmava que só surge o mesmo onde quer que se note a “morte de 
toda liberdade e o princípio de toda tirania”. 

Verdade é que ele mesmo acrescentava que “não era mais do que uma sombra 
momentânea interposta entre o Sol da Civilização e o povo colombiano”. 

H. P. B. em todo o prístino texto de seu Panteísmo científico, que é a grande obra 
que nos legou, mostra a concepção unitária que faz do Universo, inclusive a humanidade, 
apresentando essa Unidade, no seu aspecto de conjunto, refletindo-se com seus 
atributos, em cada uma de suas partes, e, portanto, no próprio homem que dela é também 
partícula diferencial. 

Daí a simpatia que desperta, a admiração que infunde e o aplauso que merece 
todo trabalho com que se imortalizou, sacrificando-se completamente pela regeneração 
da humanidade. 

Muito temos que fazer incontestavelmente para continuar a sua obra, mesmo 
porque o momento não comporta procrastinações, hesitações e muito menos 
tergiversações. O momento é de atividade, de decisão e de posições definidas. 

O período social que atravessa a humanidade, pode-se dizer que é ainda de plena 
destruição, da qual se apresenta como exemplo a organização, ou melhor, a 
desorganização social por toda a parte do mundo chamado civilizado. 

É evidente que esse estado se caracteriza como um período de transformação 
coexistente com toda a modificação da evolução racial, transformação necessária para 
podermos passar da destruição para a reconstrução. 

“Destruens et construens” – destruir para construir – é um tema de filosofia positiva 
e torna-se preciso que desde já se vá formando uma “elite” que se divorcie da 
generalidade humana que faz consistir o seu fraco ideal na conquista dos bens materiais, 
o que é a base da destruição na atualidade, porque, para ser atingido esse ideal, é 
necessário alienar tudo que se relacione com os princípios mais rudimentares da 
Fraternidade Humana. 

Os países europeus se vão cada vez mais segregando, criando estratificações 
artificiais à medida em que mais se nacionalizam e se isolam dentro de preconceitos 
racistas. 

Vemos, por exemplo, o racismo, que declara não haver civilização sem sangue 
germânico, ressurgir na Alemanha de modo violento, com o bárbaro anti-semitismo, que 
por si só bastaria para desmoralizar qualquer presunção de civilização, de que resultou, 
afinal, a desnacionalização espontânea do grande sábio Einstein, cujos ideais de 
confraternização humana lhe dão direito de ser considerado um líder entre os que 
constituem tal elite em formação. 

A própria presunção de superioridade da raça branca, baseada na apresentação 
fantástica do industrialismo moderno, está sendo desmentida categoricamente pelo 
progresso extraordinário dos japoneses, que transportavam para seu país todos os 
processos aperfeiçoados de mecanização dos meios de produção das utilidades de vida 
material, que se tornaram o único índice de tal civilização. 

Por outro lado, o mundo ocidental passou a denominar civilizado somente aquele 
que se oriente sob o influxo do Cristianismo, ignorando ou fingindo ignorar que o mundo 
oriental precedesse o Ocidente na senda da Civilização. 

Todas as conquistas liberais que, a partir da Revolução Francesa, deveriam vir 
preparando a evolução da humanidade, encontram-se em franco contraste com as 
tendências extremadas do momento para ditaduras de todas as espécies, militares, 
religiosas, fascistas, racistas, bolchevistas, que concentram na mão poderosa e autoritária 
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de um só dirigente, a faculdade suprema e imperativa de ditar toda a lei, todo o regime, 
em que desaparece a segurança e a liberdade dos direitos individuais. 

É pela Razão que o homem se governa e é por ela e de acordo com ela, portanto, 
que ele é livre. 

Quero com isto dizer que a condição de liberdade deve ser a subordinação das 
condições de vida de cada um ao elemento racional da Consciência, isto é, conforme os 
princípios que a razão estabelece. 

Se alguém ofende seus semelhantes, perturba a harmonia da ordem social, o 
exercício da liberdade individual só podendo coexistir com a liberdade coletiva. 

Fora de tais princípios a época que vivemos está, portanto, como disse, 
atravessando um período de transformação social e, mais do que nunca, se faz mister 
estabelecer critérios seguros que se coadunem com o valor altamente moral dos novos 
ideais por que todos anseiam. 

Foram esses os ideais com que H. P. B. pregou a Teosofia considerando-a, tal 
como procurei explanar palidamente nas ligeiras frases que acabo de proferir, a 
explicação lógica e natural das leis que regem todos os fenômenos, recomendando a 
aplicação de nossa atenção a tudo que nos cerca e a nós mesmos, com a preocupação 
de constituirmos o nosso “Ego” pelo domínio da nossa fraca personalidade. 

Honremos e glorifiquemos pois, a memória que invocamos nesta data, intitulada 
poeticamente o “Dia do Loto Branco”, como uma pura simbolização do que ocorre com 
essa flor mística, de cuja corola, segundo declaram os Puranas, em sentido figurado, 
nasceu Brahmã, o Chefe dos Arquitetos do Universo, quando Baghavad, ou Parabrahma, 
repousava no Oceano do Pralaya, mergulhado no sono da meditação divina que precede 
a formação dos mundos... 

Para concluir, seja-me lícito concitar todos os que me honram com sua benévola 
atenção, a que antevejam comigo a feliz realização da Verdadeira Evolução Humana, 
sonhada por aquela que neste momento, lá nas excelsas alturas do reino da Beatitude, 
que conquistou por seus hercúleos esforços, se digna de receber as nossas melhores 
vibrações e cujo trabalho, tal como foi previsto numa de suas profecias contidas no seu 
monumental trabalho, “a Doutrina Secreta”, vai sendo continuado, em paciente labor, por 
Quem, talvez, ainda mais incompreendido, prepara e guia carinhosamente todos os 
humildes comparsas que O cercam, para que, no término de suas lides e labutações 
quotidianas, ao cerrar conscientemente o velário que o interceptará dos indignos 
espectadores, possa, como Único autorizado, declarar solenemente que “LA COMEDIA É 
FINITA”. 

Concedida a palavra ao eng. Antonio Castaño Ferreira, – num longo e brilhante 
improviso, – que dissertou o mesmo sobre a vida da “grande mártir do século XIX”, 
trazendo a lume fatos e coisas que o próprio “mundo teosófico” desconhece – inclusive os 
que dizem respeito à América do Sul, senão, a própria missão em que a S. T. B. se acha 
empenhada, de que foi seu verdadeiro arauto o insigne Teósofo espanhol Dr. Mario Roso 
de Luna, quando das suas “Conferências Teosóficas na América do Sul”, por sinal que no 
Rio de Janeiro esteve de 7 a 13 de Março de 1910. 

De fato, tais Conferências não visaram outro fim, como já teve ocasião de dizer em 
outros estudos seus e entrevistas concedidas à imprensa, o Presidente da S. T. B., Prof. 
Henrique José de Souza. 

Entre os intervalos de um orador para outro, deliciaram à assistência, com alguns 
números de música clássica – inclusive o “Lotus mistique” de Schumann, as senhoritas 
Lucilia e Julieta Faria, acompanhando-se mutuamente ao piano. 
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Ninguém mais querendo usar da palavra, além dos inscritos no Programa, foi 
cantado o Hino Social (improviso musical do Pres. da S. T. B., relacionado com a missão 
em que a mesma sociedade se acha empenhada), acompanhado ao piano pelo seu autor. 

E assim terminou tão mística quão intelectual sessão em homenagem àquela que 
em sua última vida teve o nome de Helena Petrovna Hann de Fadeef Blavatsky, ou 
melhor, “Madame Loto Branco”. 

 

A MINHA MENSAGEM 

Devido às inúmeras responsabilidades que pesam sobre os ombros do Presidente 
da S. T. B. – para não dizer, o Chefe da Obra em que a mesma se acha empenhada – 
inclusive a direção desta revista e a muitíssimo maior, da conclusão dos “Quatro Livros de 
Revelações” que o mesmo está escrevendo, “para uso exclusivo dos iniciados” (os Irmãos 
Maiores da Seção Esotérica da S. T. B.), cujos livros possuem cada um 400 páginas (ou 
1.600 os 4), fica para o próximo número desta revista, o Capítulo que conclui a sua 
Mensagem ao mundo espiritualista. 

 

1º Aniversário da desencarnação do Dr. Mario Roso de Luna  

 

Em 8 de Novembro do ano transacto decorreu o primeiro aniversário do 
desaparecimento da arena da vida, do maior gênio de nosso século, cujo nome era Mario 
Roso de Luna. 

Em poucas palavras se pode definir a razão porque o consideramos “o maior gênio 
de nosso século”: por não ser, como os demais, especializado neste ou naquele ramo das 
ciências humanas, mas em todos eles. Roso de Luna sabia o que outros sabem e tudo 
mais quanto outros não sabem. Em resumo, era “um eminentíssimo polígrafo”, como o 
chamavam os intelectuais que com ele privavam, para não dar logo a nossa opinião, que 
é: a de um Sábio e santo Homem, ou melhor, um Iluminado. 

Era, portanto, a elite ou qualidade quem o reconhecia e continua reconhecendo 
como “o expoente máximo” do que a humanidade tem produzido nestes últimos tempos, e 
não o resíduo, ou melhor, a quantidade indiferente à sua própria evolução, e como tal, 
ignorante dos reais valores de Homens e Coisas que pairam acima do comum dessa 
mesma humanidade retardatária. 

A S. T. B. soube cumprir o seu dever naquela data, prestando homenagens à sua 
memória – pouco importa se relativamente insignificantes, diante dos grandes méritos do 
Mestre e amigo amado – e hoje o faz novamente através de seu órgão oficial, para que 
chegue até junto de sua distinta família e dos conspícuos membros do Ateneu Teosófico – 
que foi a Apoteose final de sua vida – os mais fraternos sentimentos de veneração, amor, 
respeito e gratidão à sua memória. 

 

Sra. Trinidad Román 

Uma nova dor acaba de dilacerar a alma generosa e boa da família Roso de Luna: 
em 7 de Janeiro do corrente ano, a Sra. Trinidad Román – viúva do grande Teósofo – 
cerrava os olhos à luz do mundo físico para abri-los à luz do “mundo dos jinas”, ou aquele 
onde se encontrava o seu amantíssimo companheiro desta existência. 

A grande dor só tem uma atenuante: a certeza teosófica de que “a morte é a maior 
das mentiras”, como dizia o próprio Roso de Luna parafraseando o grande Iluminado que 
foi São Paulo. 
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Aos seus queridos e ilustres filhos – Ismael e Sara – enviamos os nossos 
sentimentos de amizade e conforto moral diante das provas cármicas por que têm 
passado nestes últimos tempos de sua vida atual. 

 

 

TRABALHO DAS LOJAS DA S. T. B. DURANTE O ÚLTIMO TRIMESTRE 

–––––– 

LOJAS MORYA E KUT-HUMI 

 

Obedecendo ao trabalho que ora devem desenvolver todas as Ramas da S. T. B. 
em prol do engrandecimento moral e intelectual de nossa Raça – a começar pelo combate 
intensivo ao analfabetismo, aos vícios e maus costumes sociais, à superstição, ao 
fanatismo, à mentira e ao erro, onde quer que se manifestem; como a tudo quanto possa 
retardar esse “amanhã resplandecente” para o qual trabalha a mesma Sociedade – as 
suas duas Ramas “Morya” e “Kut-Humi”, ora funcionando na Sede Central ou Matriz, têm 
de fato desenvolvido uma grande atividade nesse sentido. 

E é por isso que todas as suas sessões públicas semanais e revesadamente, isto 
é, sob os auspícios de uma ou de outra, além de concorridíssimas, apresentam o que de 
mais fino possui o nosso mundo culto. 

Rara é a semana em que um novo obreiro não venha tomar seu posto de honra 
nas potentíssimas fileiras dos que se fizeram construtores do Novo Edifício Humano, 
prova inconteste de que a “semente boa e sadia” por eles espalhada, vai produzindo bons 
frutos, segundo o seu próprio lema de Spes messis in semine ou “a esperança da colheita 
reside na semente”. 

Quer em uma, quer em outra das referidas Lojas, o engenheiro Antonio Castaño 
Ferreira tem desenvolvido uma série ininterrupta de conferências, de acordo com uma das 
Linhas de nosso Programa de ensino, isto é, “o estudo comparado de religiões, filosofias 
e línguas orientais e ocidentais”, procurando, especialmente, evidenciar que as religiões 
modernas, principalmente o Cristianismo, de original, só nos oferece a “doutrina da graça” 
ou aquela que dá ao Deus de tal religião, uma dupla face de “bom para uns e maus para 
outros”, o que é mais do que irracional. Procurando ainda provar que o existente em tais 
religiões como verdade, pertence ao conhecimento tradicional e perene, ao qual 
denominamos de Teosofia. 

A 1ª dessa série de conferências intitulava -se: “A Tradição hebraica e a Teosofia”, 
tendo o seguinte Sumário: 

 

– Sefer-Iezirah e o Zohar, repositórios da velha tradição 

– Iben Gabirol, Maimonides, Iben Azra e outras, que perpetuaram a Sabedoria 
arcaica dos semitas. 

– A Torá de Moshé e a cosmogênese semita. 

– Ensinamentos dos filósofos de Alexandria sobre a Cosmogonia. 

– Pot-Amum, o fundador da Escola Neo-Platônica e seus discípulos. 

– Os teósofos heleno-hebraístas e as tradições mosaicas”. 

 

A 2ª, com o título de “Mito cristão”, com o seguinte Sumário:  
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– A lenda de Jesus Cristo e as tradições que concorreram para a sua formação 

– Krishna, o herói ariano e o seu nascimento miraculoso 

– tirano de Matura e a degolação dos inocentes 

– Maia, Miriam, Maria, a mãe divina das lendas religiosas 

– carpinteiro Tvashtri dos Vedas, pai de Agni, Akta, o Ungido, e Iosef, ou José, o 
pai de Jesus. Os grandes falsificadores dos textos primitivos e forjadores das 
provas da existência de Cristo: Eusébio, Tertuliano e Irineu. 

– Origens helênicas do conceito cristão do pecado original. 

– Os mistérios órficos e os ritos da purificação. 

– Orfeu e Cristo. 

– Os infernos, segundo os pagãos: Amenti, Asar, Hedes, Orcos, Tártaro, Patala, 
etc. 

– Os heróis redentores da humanidade: Orfeu, Héracles, Mel-karti, Enéas, 
Krishna e Cristo. Interpretação dessas lendas”. 

 

E mais ainda: 

 

– Idéia geral sobre as religiões semíticas: 

– simbolismo totêmico egípcio e o sabeísmo caldeu. Análise das teogonias de 
Berosio e Sanchoniaton, desfiguradas pelas mãos dos padres do cristianismo 
primitivo. Origens assiríacas do Gêneses mosaico. Os nabateus astrolatras e a 
sua rica tradição. O politeísmo semítico. Os deuses (Elohim) de Israel. Duas 
tradições religiosas elohistica e jeovistica, que se fundem no Pentateuco. Os 
tanaim e os Essênios. Influências egípcias na formação das Religiões semíticas. 
O Símbolo da Cruz e sua antiguidade: A cruz e a arqueologia. As ruínas de 
Tróia, e as svasticas. Schliemann e o tesouro de Príamo. A cruz entre os povos 
nórticos. A cruz na Índia: o pramanta e o arani. A crucificação de Suria, o Sol 
Vishva karman, o capinteiro védico, construtor da cruz. Vishnú-Vittoba, o Deus 
crucificado no Espaço. A cruz de Palenque, a monumental cidade tzental. A cruz 
de Quetzalcohuatl, o caudilho místico mexicano. Os redentores-divinos e a 
crucificação. Testemunho de Plutarco. Osiris, o Sol crucificado, e Set, Tifón, o 
Adversário. Prometeu, o titã crucificado no Cáucaso, e o seu simbolismo. O 
roubo do Fogo, o Nartex, Mélia, etc. 

 

Variantes desse simbolismo: 

 

– a “Túnica de Dejanira” e a morte de Héracles; as Bassáridas e a morte de 
Orfeu; o Javardo e a morte de Adônis, Tamuz, e outros redentores”. 

 

Os Ritos da Teofagia e a Comunhão cristã: 

 

– peixe (ichtus dos gregos), símbolo do Cristianismo primitivo e do seu mítico 
fundador, o Cristo. Tertuliano tenta explicar esse simbolismo. A multiplicação dos 
peixes e dos pães, ou a comunhão teofágica original e os ágapes primitivos. 
Assimilação da comunhão aos “banquetes-rituais” em que se “devorava” o Deus 
ou Totem protetor. Origens do símbolo cristão: Vishnú – Matsya salva Satya – 
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Vrata e os Vedas, sob a forma de “um peixe”, segundo os Puranas; Dagon, 
Oanes, Anedoctus, o “peixe divino”, iniciador dos povos do Sinear; Apolo délfico 
e os mistérios de Eleusis; Netuno – Poseidon, o deus dos mares e os mistérios 
da criação; interpretação desses símbolos à luz da Teosofia”. 

 

Nos intervalos dessas várias séries de conferências do engenheiro Antonio C. 
Ferreira, o ilustre Presidente da “Loja Morya” – engenheiro civil Eduardo Cicero de Faria, 
realizou tres conferências com os seguintes títulos: Estudo de Psico-técnica a propósito 
do Carnaval, Os Chakras (ou centros de força no homem) e Estudos de Fisiologia. 

Tais conferências além de obterem grande concorrência, agradaram imensamente 
ao auditório. 

 

2º ANIVERSÁRIO DA LOJA KUT -HUMI 

Como se disse no número anterior desta revista, não foi possível sair a notícia da 
sessão comemorativa do 2º aniversário da “Loja Kut -Humi”, que teve lugar em 28 de 
Dezembro do ano transacto. 

Tal sessão foi levada a efeito na Sede Central da S. T. B., que acabava de 
transplantar-se de Niterói para a capital, obedecendo a um programa de elite. 

Presidiu tal sessão, o Sr. Presidente da S. T. B., ladeado pelos Presidentes da Loja 
Morya e daquela que festejava em tal data o seu segundo ano de existência. 

O Presidente abriu a sessão com uma longa dissertação sobre vários assuntos 
atinentes à Obra em que a S. T. B. se acha empenhada; falou sobre os chamados 
“Mestres de Sabedoria” – inclusive o que dava nome à Loja aniversariante – e onde 
provava com dados insofismáveis, não só a existência de tais Seres, como o erro de 
outras escolas que pensam só existir um Morya, um Kut-Humi, um Serapis, etc., mas uma 
Linha (com determinado número) para cada um desses nomes: os Morias, Mouros, 
Merús, Maru’s, Kuru’s, etc.; os Kut-Humpas (plural de Kut-Humi e de que já se falou em 
número atrasado desta revista), e assim por diante, contrariando, portanto, a teoria 
“besantista” (já que H. P. B. não quis dizer toda a verdade sobre tais Seres!...); do mesmo 
modo que dedicaria todo um Capítulo da sua “Mensagem ao mundo espiritualista” a 
semelhante assunto, onde – do mesmo modo – comentaria as famosas “cartas 
precipitadas”, a que se deu o nome de “Primeiros ensinamentos dos Mestres”, etc. 

Depois, obteve a palavra o engenheiro civil, Antonio Tavares Leite – ora 
substituindo o Presidente da Loja “Kut-Humi”, que fez um estudo retrospectivo da mesma, 
terminando por agradecer o valioso concurso de quantos se achavam alistados no seu 
Quadro de sócios. 

Falou ainda o engenheiro civil Eduardo Cícero de Faria, representando a “Loja 
Morya” – da qual é seu mui digno e ilustre Presidente, congratulando-se não só com a co-
irmã aniversariante, como a Matriz, por ser o Tronco donde surgiram as tres Ramas, em 
franca floração na Pátria brasileira. 

Tomaram parte, ainda, no programa, as irmãs Lucilia e Julieta Faria, deleitando a 
assistência com vários números de música clássica. 

Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi executado o Hino social e dada 
como terminada a solenidade do dia. 

 

LOJA HILARIÃO 

Esta privilegiada Rama da S. T. B. – mais conhecida pelo nome de “Pérola do 
Norte”, por ser entre todas, a que se acha localizada no Diadema espiritual de nossa 
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Pátria, que é o Estado do Pará – e de cuja Rama floresceu a “Liga da Bondade Helena” 
(como uma das várias causas que levaram o sr. Interventor daquele próspero Estado a 
reconhecê-la como “de utilidade pública”), se acha atualmente sob a presidência da nobre 
e virtuosa irmã – sra. Maria do Carmo Faria, digníssima esposa do desembargador 
Nogueira de Faria, ex-chefe de Polícia e hoje secretário geral daquele Estado. 

O nome do desembargador Nogueira de Faria dispensa qualquer elogio, 
porquanto, figura entre aqueles que maiores serviços têm prestado à nossa Pátria – 
principalmente no momento mais difícil de sua vida, que é aquele por que ora estamos 
atravessando – sem falar nos benefícios que prodigaliza aos deserdados da sorte, como 
verdadeiro espiritualista que sabe ser. 

Agora mesmo acaba de adquirir a Ilha de Cotijuba, com auxílio de festivais por ele 
organizados: ofertas populares, e o restante, do governo estadual, em cuja ilha está 
sendo construído um amplo e confortável prédio para Escola de menores abandonados e 
delinquentes. 

E é assim que o Desembargador Raymundo Nogueira de Faria vai distribuindo 
equitativamente o seu amor entre as criaturas da terra – principalmente entre as mais 
necessitadas de auxílio material, moral e intelectual. 

Em resumo, tudo e todos quantos – direta e indiretamente – se acham ligados à 
“Loja Hilarião”, trescalam o místico olor dos que possuem a auréola espiritual de seres 
privilegiados. E isso, pela lei natural da atração dos semelhantes, desde que, “o ígneo 
poder” ali mantido como Amor, Sabedoria e Justiça entre os homens, é o mesmo que se 
manifesta no número de elite que é atraído para aquilo que, de direito e de fato lhe 
pertence: o Fogo Sagrado. 

Einstein incluiria tal fenômeno na sua “lei de relatividade”... 

E, triste da humanidade, se no árido deserto de sua vida, não houvessem pródigos 
Oásis como uma “Loja Hilarião” e outros núcleos espiritualistas iguais a ela, esparsos pelo 
mundo, já que a virtude não é dom de ninguém, nem de nenhuma agremiação – por mais 
elevada que seja – porém, em estado latente até mesmo nos corações mais 
empedernidos! Saber cultivá-la... eis a solução de todos os mistérios. 

Assim é que, a fundadora de Presidente de tal Rama – nossa Irmã Maior Sra. 
Gracilia de Bittencourt Batista – se encontra entre nós desde Fevereiro, devendo voltar ao 
Pará em Setembro ou Outubro p. vindouro, cumulada de novos conhecimentos e 
instruções especiais para serem divulgados por aquela privilegiada Rama nascida da 
“Árvore de Sabedoria”, que é a S. T. B. 

A mesma Irmã foi portadora de uma Mensagem da “Liga da Bondade” para o Chefe 
da Obra em que a S. T. B. se acha empenhada (seu Presidente perpétuo – H. J. S. ou J. 
H. S., como ele prefere que se lhe chame), subscrevendo tal Mensagem a esforçada irmã 
da “Loja Hilarião” – senhorita Eremita Nunes Barros, em nome da referida Liga da 
Bondade. 

O Presidente da S. T. B. respondeu a tão delicada quão respeitosa Mensagem, 
demonstrando sua imensa gratidão por esse gesto tão carinhoso da parte dos “pupilos 
paraenses”, que são, de fato, “a semente bendita” desse “amanhã resplandecente”, para 
o qual trabalhamos sem desfalecimentos, nem outros interesses, senão, o de bem servir à 
Humana Causa. 

Acompanhando a Presidente da “Loja Hilarião” vieram outros irmãos filiados àquela 
Loja, ou sejam, o Sr. Carlos Lucas de Souza (Tesoureiro da mesma) e sua digna esposa 
D. Alice Souza. 

As boas vindas à tríade espiritual de Irmãos, que tão bons serviços vêm prestando 
à Causa Comum. 
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COLUNA À PARTE 

 

A BANDEIRA DA S. T. B. 11 
 

A bandeira da Sociedade Teosófica Brasileira tremulando solene e garbosa, no 
topo do mastro que aponta o cerúleo manto do pátrio firmamento, onde resplandece em 
toda a sua magnificência o Cruzeiro do Sul, de há muito vem sendo cantada pelos 
obreiros do Edifício do Futuro da Humanidade, na estrofe mais empolgante de seu 
inspirado Hino: 

 

“PAZ, AMOR, SABEDORIA! 

Nossa legenda adorada. 

Vibra altiva na bandeira 

Que por nós foi desfraldada.” 

 

De fato, não existe outra bandeira capaz de expressar com tanta justeza, tudo 
quanto de espiritual necessita o homem para alcançar o término de sua penosa jornada 
na terra! 

Senão, vejamos: 

Embora possuindo ela a forma retangular das bandeiras vulgares, no entanto se 
divide em duas metades iguais, sendo a primeira azul e a segunda, cor de oiro ou 
amarelo. 

E é por isso que se diz, quando as coisas bem se ajustam que, “é oiro sobre 
azul”...! 

Esotericamente falando, o azul é a cor mística por excelência, para não dizer, a do 
Amor Universal que em tudo e em todos vibra. Razão porque, todo aquele – aliás a 
maioria – que de tal Lei esteja afastado, sujeite-se às consequências lógicas de se ter 
colocado em oposição a tal Lei, por isso mesmo, alvo para onde se dirigem todas as 
forças do mal! Similia, similibus congregantur! 

Religião e Amor exprimem uma só e mesma coisa, porquanto, quem diz religião 
(no seu verdadeiro sentido etimológico, isto é, do “religare” latino), diz religar, tornar a ligar 
ou unir os homens entre si, já que no começo – verdadeiras eternidades que se foram – 
eles existiam na própria Unidade, antes da mesma se manifestar como diversidade. O 
fato está mui bem expresso naquela Estância de Dzyan, que nos diz: “Deus se divide para 
realizar o supremo sacrifício”: como ainda, nas palavras de Santo Agostinho de que 
“vimos da Divindade e para Ela havemos de ir”: do mesmo modo que, na “Parábola do 
Filho Pródigo” que volta à Casa Paterna (pessimamente interpretada pelas religiões 
correntes): como, de modo muito mais velado, na Mitologia grega, quando “Júpiter 
olímpico atira setas incandescidas para (seu irmão) Júpiter plutônico”, senhor dos infernos 
(palavra esta provinda de “in-fera” ou lugares inferiores, que outros não são, senão, este 
mesmo baixo ou inferior mundo em que vivemos), para logo, “Júpiter Plutônico”, ou 
simplesmente Plutão, as devolver para cima...! 

                                            
11 Todos os artigos publicados na seção “COLUNA À PARTE” são de responsabilidade única dos que os subscreverem. 
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De acordo com a teoria teosófica, são as mônadas saídas do Seio de Ishvara (o 
Logos donde emanaram todas as individualidades)  que voltam ao ponto donde partiram, 
depois de se tornarem Una com o Eu-Consciência Universal! 12 

Na parte esquerda e ao alto da primeira metade (azul) de nossa bandeira, 
encontra-se – em forma quadrangular – o branco como síntese de todas as cores e, por 
isso mesmo, o incomparável símbolo da Paz que há de um dia reinar entre os homens, 
logo sejam destruídas todas as barreiras que os separam uns dos outros – barreiras 
essas que são mantidas ou alimentadas pelos espíritos perversos, que vivem à custa das 
grandes dores do mundo – inclusive, fomentando guerras e revoluções entre povos, 
outrora, amigos e irmãos pelos mesmos laços espirituais, que os tornaram membros da 
grande Família que se chama Humanidade! 

No centro desse quadrangulo branco se destaca – como emblema ígneo – uma 
Svastica encarnada 13. 

                                            
12 Mônada (do grego: um, unitário). Uma mônada é um centro de consciência; centelha na chama. Ela participa das qualidades do 
Todo, donde é parte integrante onisciente, onipotente no seu próprio plano. A mônada é limitada nos seus meios de ação pelos 
veículos de que se serve para agir nos mundos inferiores. Ela é o grande Eu (o Purusha), o Espírito no homem. Ela ganha pouco a 
pouco o Eu-Consciência, graças à evolução da matéria que se adapta progressivamente aos fins do Espírito, o qual não faz senão 
desenvolver as responsabilidades ilimitadas que nele vivem por toda a eternidade. (V. Reynaud). 
Uma mônada começa na vida pelas mais baixas categorias do reino mineral, porém, o fato é que tal mônada passa pelas formas mais 
inferiores, de tal modo ínfimas, que nos sentiríamos em dificuldades para dar uma explicação compreensível em uma simples anotação 
como esta. 
O reino mineral, tal como toda outra ordem de existência, possui sete divisões correspondentes a cada um dos seus princípios. 
A mônada atravessa cada uma das suas divisões, desenvolvendo em si o princípio correspondente a cada uma delas, até chegar à 
última categoria da existência mineral. A seguir, essa mônada vai a um outro globo (planetário), a fim de passar para uma existência 
vegetal. O longo estágio ou ciclo da mônada em um reino já percorrido, tal mônada (mineral) depois de ter ultrapassado por uma dupla 
evolução nos diversos graus do plano astral, cai na última divisão (a sétima) do reino vegetal. Nesse reino, ela desenvolve, igualmente, 
os sete princípios que compõem sua nova fase de existência, depois, ela passa ao mundo animal, mas somente depois de ter 
esgotado todos os graus compatíveis com as formas de vegetação; enfim, segundo a mesma sucessão de mutações, ela chega à 
animalidade, para do mesmo modo, tornar-se uma mônada humana. Daí, ela começa do selvagem ao mais evoluído Homem, senão, o 
Adepto ou Aquele cuja consciência já tendo atingido o máximo da evolução terrena (sem falar em outros seres pertencentes a Rondas 
futuras – desde agora trabalhando para tal fim), se acha em condições de poder auxiliar ou servir de Guia aos que se fizeram 
retardatários na espinhosa Vereda da Vida. 
Estudando-se os diversos caracteres humanos, poder-se-á avaliar que de lutas e sacrifícios são necessários para se alcançar tão 
grande desideratum. 
A Humanidade é tal como um imenso rosário que se tivesse despedaçado e suas contas espalhadas por toda parte, mas cujas contas 
devem ser encontradas para formar novamente o rosário, tal como dantes era. 
Sabem os mais evoluídos Homens, ou Aqueles a quem demos o nome de Adeptos que, essas contas (as “mônadas”), aparentemente 
ilimitadas, possuem um número certo. E assim sendo, é lógico que cada uma delas tenha seu número especial. Daí, o dizer-se que, A 
ou B não possui, propriamente, o nome que usa na Terra, mas o número que lhe é correspondente (e até, determinada nota musical e 
cor, já que tudo isso se acha ligado entre si). 
“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 (vide capítulo IV de “Nossa Mensagem ao Mundo Espiritualista”, no número 
anterior desta revista) 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. 
Futuramente, caso nos seja permitido, faremos um estudo mais longo a respeito (embora sem nos esquecermos de que estamos 
falando para o mundo exotérico...). Hoje apenas acrescentamos que todas essas coisas ligadas se acham ao mistério do número 777 e 
que tudo quanto se tem falado sobre tal número, não passa de espessos véus que encobrem cada vez mais um mistério, que só é 
desvendado por cada Homem... no momento justo em que se harmonizar com ele. E... paremos aqui. 
13 A Svastica é uma espécie de cruz, cujos braços figuram o de um cabrestante; era um símbolo religioso usado entre os ários, 
sobretudo, como signo funerário; ele é encontrado até nas catacumbas de Roma e sobre as pedras sepulcrais de origem céltica, o que 
confirma a opinião, geralmente admitida, que os celtas são de origem ariana. – Cf. Lamairesse – L’Inde. 
Tudo isso é verdadeiro, menos que a sua origem seja ariana. Ela vem de mais longe, digamos, dos povos atlantes. 
O afamado descobridor das várias Tróias – Heinrich Schlimann – diz na sua monumental obra, intitulada “Antiguités troyennes”, 
quando fala da maravilhosa  descoberta que fez do célebre “Tesoiro de Príamo” (encontrado na segunda das Tróias soterradas), ter aí, 
do mesmo modo, achado várias cruzes do tipo denominado Svastica. 
Achou, ainda, Schlimann, além da Svastica, uma outra com quatro braços iguais e retos, larga, com um círculo no centro e quatro 
pontos, semelhantes a pregos nos quatro braços (“Seria daí que se inventou a ilusória Crucificação de um Homem, que nem mesmo o 
nome que lhe dão, é verdadeiro?”, perguntamos nós. Devemos lembrar que a Igreja nos dá 2.000 anos para semelhante fato, quando 
tal cruz, por Schlimann encontrada data de perto de 20.000 anos!...). 
O interessante é que o famoso arqueólogo alemão encontrou, ainda, esta cruz na cadeira de Santo Ambrósio, em Roma (o que prova 
não ser tal cruz, naquele tempo, considerada satânica, como foi depois, embora volte novamente a Igreja a afirmar que ela sempre lhe 
pertenceu!...). Nas catacumbas de Roma encontrou às centenas. Do mesmo modo, em uma urna funerária céltica, repetida sessenta 
vezes, em tres linhas de vinte. 
Adalbert Kulm, em seu livro “A descida do Fogo”, chama a Svastica ARANI (aliás, com muita propriedade, dizemos nós) e observa: 
“Este aparelho para a produção do fogo, lembra ao homem a produção do próprio homem”. Em dois pedaços de madeira jaz Jâtavêda, 
como nas mulheres grávidas, o fruto bem conservado de seu corpo”. 
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São essas as medidas do arani: 24 polegadas de comprimento, 6 de largura e 4 de altura (Pramantha, seja de 8 dedos, Châtram, de 
12 e Ovîlê, de 12. Eis o instrumento Menthana, palavra esta que nos faz lembrar uma outra, que infelizmente aqui não podemos tratar). 
Segundo Burnouf, cuja opinião é corroborada por aquele famoso arqueólogo alemão a que nos referimos antes: “a Svastica representa 
dois pedaços de madeira que, para não se moverem, são cravados com quatro pregos e na junção dos braços de tal cruz passa uma 
corda, que pela fricção produz fogo”. 
Nas iniciações védicas: “O pai do Fogo Sagrado – Agni – é o divino carpinteiro Tuashtri, que prepara a cruz e o Praamntha (Pramantha 
– nota do digitador) (aparelho destinado a produzir fogo pela fricção); que devia gerar o filho divino. A mãe do fogo sagrado, é a divina 
Maya (cujos nomes, “carpinteiro” e Maia, o cristianismo se serviu, vergonhosamente, para os dos pais de Jesus, modificando, porém, 
Maya para Maria, etc, etc, dizemos nós). 

Preste-se bem atenção ao resto: “quando o pequeno Agni nasce, é colocado num berço, entre animais, e ao lado fica a 
Vaca mugidora (simples símbolo da palavra Vach, sânscrita, que significa: Verbo Sagrado, Logs, etc, dizemos nós). 
O sacerdote toma-o e coloca-o sobre o altar, espalhando manteiga clarificada sobre ele (mais uma cópia da igreja “na unção pelo 
óleo”). É nesse momento que ele toma o nome de “ungido” ou akta, como dizem as antiquíssimas tradições, senão o de “Kristus”, em 
grego. Ele torna-se, então, resplandecente e tudo ilumina. As trevas desaparecem, os maus demônios fogem espavoridos ante a sua 
luz cintilante. Ele é o Guru dos gurus, o Mestre dos Mestres e toma o nome de Jâtavêdas ou “aquele em quem a Sabedoria é inata”. 
Como se vê, a Igreja plagiou a lenda de Jesus, Maria e José (o carpinteiro) dos Vedas, isto é, dos antiquíssimos Livros sagrados dos 
hindus. Do mesmo modo, que Jesus Cristo é uma forma desfigurada de Yeseus Krishna, que viveu 3.500 anos antes da época que se 
afirma ter nascido Jesus! Razão porque, outrora o trabalho maquiavélico dos jesuítas na Índia, era destruir tudo quanto lhes caísse nas 
mãos que pudesse apontar ao mundo os inúmeros plágios feitos pela Igreja, das vidas de Budha, de Krishna e outros mais! Logo os 
brâmanes compreenderam a verdadeira razão de ser dos pedidos que lhes faziam tais sacerdotes estrangeiros, tornaram-se tão 
cautelosos, que hoje ninguém é capaz de obter deles o menor ensinamento, quanto mais um livro, por insignificante que seja. 
Não precisamos ir muito longe: no Brasil quando certas obras de valor contrárias à Igreja são expostas à venda, dentro de poucos dias 
não se encontra um só volume nas livrarias. O clero adquire-as todas, para que o povo permaneça na ignorância e... ele possa 
continuar a sua torpe exploração com as coisas divinas. 
Há bem pouco não faltava uma vitrine onde não estivesse exposta a grande obra de Ruy Barbosa (com o pseudônimo de Janus), 
intitulada “O Papa e o Concílio”. Não há quem encontre um exemplar por descuido. Felizmente possuímos um, como possuímos 
dezenas outros nada simpáticos à Igreja. Porém, como já sejamos um dos muitos excomungados que existem por aí – embora duas 
Bênçãos de S. S. Leão XIII concedidas à nossa família até a terceira geração – pouco importa, portanto, o que pense ou deixe de 
pensar a Igreja a nosso respeito... Par pari refertur...! 
Deixemos, porém, de lado uma religião que é bem “uma colcha de tacos”, como já a chamamos algures – e que só é levada a sério por 
velhas beatas ignorantes ou pessoas que nunca tenham tomado pitada de História, quanto mais para se darem a um consciencioso 
estudo comparado de religiões, filosofias e línguas (orientais e ocidentais) e passemos a explicar uma grande confusão que existe a 
respeito da Svastica, até mesmo entre pessoas que se dizem entendidas no assunto – sem falar nas melhores enciclopédias que se 
encontram à venda. 
A Svastica distingue-se da Sauvastica (já no próprio termo existe a diferença) por ter os ganchos voltados para a esquerda, indicando, 
indicando, justamente, que a rotação é feita daí para a direita, segundo o movimento aparente de translação do sol, como também, da 
maneira pela qual se dá corda em todos os mecanismos e até, na maneira pela qual se abrem todos os objetos cerrados, etc, etc. 
A Sauvastica é justamente o contrário: tem os ganchos voltados para a direita, indicando que a rotação é feita daí para a esquerda. É o 
que se pode chamar uma “cruz canhota”! As fanáticas e supersticiosas beatas do catolicismo se tal coisa subessem, quando 
deparassem com essa cruz, diriam, persignando-se: “Cruz, canhoto!” E com isso, teríamos a melhor maneira de levar para o ridículo a 
quixotesca e “farsista” figura de quem a tomou por símbolo! 
De fato, somente um “gênio do mal” poderia escolher um símbolo considerado nefasto, não só pelos budistas e djainos, como pelos 
mais eminentes ocultistas do mundo, isto é, verdadeiros Teósofos!... 
Pelo que se vê, o símbolo adotado por Von Sauvastica, o canhôto, é o da involução, enquanto que o da evolução é aquele que figura, 
por exemplo, na bandeira da S. T. B., aliás o mesmo que servia de símbolo na bandeira dos “Budas Vivos”, na cidade de Urga (na 
Mongólia), cujo último Budha-vivo (o 31º) desencarnou em 1924, ou seja, o mesmo ano em que foi fundada a nossa Sociedade com o 
seu primitivo nome “Dhâranâ”, fato esse que não passa de uma simples coincidência. O último Buda Vivo nasceu nos arredores de 
Sakkia Kure (razão porque lhe deram o nome oculto de Takura...) cuja cidade fica a oeste do Tibete; por isso mesmo sua origem era 
Tibetana. Seu nome profano, incluindo os de sua dinastia, era: Djetsung Damba Hutuktu Khan Bogdo Gheghen. 
A 17 de Maio de 1921 (mais ou menos 3 anos antes de sua desencarnação) teve ele uma extraordinária visão, onde se destacavam as 
seguintes passagens: 
“Uma vasta planície, cercada de montanhas, estendia-se diante de mim. Um velho lama avançava, trazendo ao ombro um pesado 
cesto contendo pedras. Ele se achava prestes a desfalecer. Eis quando surge, vindo de outro lado, um cavaleiro vestido  de branco. 
Aproxima-se do lama (que outro não era, senão, o próprio Buda Vivo) e lhe diz: 
 – Dá-me o teu cesto. Eu te auxiliarei a levá-lo até à cidade. 
E assim o fez. Porém no meio do caminho aparece um outro cavaleiro, negro (parecido, dizemos nós, com Von Sauvastica, o canhôto) 
cavalgando um cavalo da mesma cor, que se aproximando do lama, diz-lhe: 

– Imbecil! Por que carregas essas pedras quando elas se encontram em toda parte? 
E sacudindo o lama faz com que todas elas se espalhem no chão, o que levou o pobre lama a exclamar: 
– Deuses! Toda a minha vida tenho eu carregado tão pesado fardo e agora, quando mais perto me encontrava do fim de 

tão penosa jornada, o perdi. Auxiliai-me, deuses poderosos e misericordiosos! 
Súbito, um ancião apareceu. Ele reuniu todas as pedras, ora transformadas em diamantes, colocando-as no cesto. 

Sacudiu o pó que as cobria e ergueu o fardo até a altura do ombro... e partiu, dizendo ao lama: 
– Repousa um momento. Eu acabo de trazer meu fardo até o fim e muito feliz sou em te auxiliar a levares o teu”... 
 
Caso se quisesse comentar toda a sua visão, ter-se-ia que escrever um livro, mas nunca numa simples anotação como 

esta. Basta apenas que se diga: tratando-se do último verdadeiro Buda Vivo no Oriente, e ainda mais, prestes a desencarnar, que seu 
cesto de pedras (sua missão, seu Karma, o que quiserem), não mais poderia ser carregado por ele... Quanto a quem o auxiliou até o 
fim, não é difícil adivinhar: foi seu próprio Ego (seu Eu-Consciência). 

Dizem as lendas trans-himalaias e até mesmo os que afirmam já a terem visto, que a bandeira do “Rei do Mundo” (?) é 
semelhante à dos “Budas Vivos”, isto é, toda amarela (oiro) contendo no centro uma Svastica encarnada. 

Ora, todo bom Teósofo sabe que das “Tres emanações Divinas”, a que é expressa por um círculo contendo uma cruz 
central (tal como é a figura do centro de força ou chakra conhecido com o nome de “Raiz”, ou melhor, Muladhara), é justamente a 3ª ou 
melhor, a que o Cristianismo chama de Espírito Santo. Por isso mesmo, a Svastica é um símbolo expressivo dessa Terceira emanação 
logoe. 

Voltemos ao Tamerlão hodierno: o fato interessante é que tendo o mesmo errado no nome de seu símbolo, acertou na 
escolha, por ser o apropriado a quem tem um papel destrutivo na terra, – por isso mesmo, formando uma Trindade caótica, semelhante 
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Além dos vários sentidos que se procura dar a essa antiquíssima cruz – algo 
parecida com um cabrestante, mas, verdadeiramente, o iniciático Pramantha ou objeto de 
produzir fogo pelo atrito – preferimos o de hoje: o eterno movimento do Poder Criador 
Cósmico. 

Quanto ao amarelo-ouro da segunda metade da bandeira, esotericamente falando, 
é a cor do Mental-Superior no Homem evoluído, isto é, o Adepto ou Aquele que se 
distanciou dos demais homens, por isso mesmo, em condições de lhes servir de Guias ou 
Instrutores – para não dizer, de “despertadores de consciências adormecidas”...! 

Além dos sentidos já expostos, a bandeira da S. T. B. se relaciona, ainda, com os 
“Tres Caminhos” ou Veredas conhecidos com os nomes de Janana-marga, o do 
Conhecimento ou aperfeiçoamento pelo estudo; o de Bhakti-marga, o da devoção que, 
aliás para nós, os da S. T. B., só é concebida como Amor distribuído equitativamente por 
todos os seres da Terra, segundo o já mencionado sentido etimológico do termo “religião”; 
mas nunca, o místico-devocionalismo de outras escolas, que concorreu para a sua própria 
ruína, principalmente, quando lançaram ao mundo uma nova religião – como se as 
demais não bastassem para velar, mais ainda, a verdadeira religião-Sabedoria; sem falar 
num “aborto de Bodhisatva”; com o nome de “Instrutor dos homens, dos anjos e das 
religiões”, como diziam as anti-teosóficas preces que lhe foram dedicadas); finalmente, o 
terceiro Caminho, com o nome de Karma-marga ou da ação. 

Os Caminhos laterais (Jnana-marga e Bhakti-marga, com as duas iniciais J e B das 
Colunas do Templo de Salomão; da famosa Fraternidade dos Bhante-Jaul, de outros 
Seres e lugares misteriosos, segundo já demonstramos em estudos anteriores), 
relacionam-se com as duas conhecidas doutrinas das escrituras vedantinas, isto é, a 
“Doutrina do Olho” (da Iluminação ou do Conhecimento) e a “Doutrina do Coração”, (o 
aperfeiçoamento do caráter pelas boas ações, etc., etc.) 

Diante do exposto, exuberantemente provado fica o dito do início deste nosso 
humilde estudo de que “não existe outra bandeira capaz de expressar, com tanta justeza, 
tudo quanto de espiritual necessita o homem para alcançar o término de sua penosa 
jornada na terra!” 

E assim sendo, o que de fato resplandece nesse maravilhoso símbolo – “que 
tremula solene e garboso” sobre as nossas frontes, como marco indicador de uma Era 
Nova para o mundo – é a Tríade espiritual do Bom, do Bem e do Belo, com que O 

                                                                                                                                                 
à de Átila, Genghis-Khan e Tamerlão – com os dois outros que em Roma representam os dois Poderes: o Temporal e o Espiritual, isto 
é, como Três pessoas distintas e um só e verdadeiro flagelo!... 

Porém, o que mais admira no caso, é haver “muita gente boa” crente nas messiânicas (?) figuras do 1º e 2º tomos 
“farsistas”, por isso mesmo, logo formando partidos redentoristas – inclusive o de Partido Católico-Nacionalista (como tal, “oportunista”, 
mas como estrangeiro, “farsista”) e seguidos todos eles de um sub-título desta ou daquela “camisa” – numa policromia interessante, a 
começar do russo pedrês, até o rosilho, o castanho, o alazão, o pampa e... outras muitas cores anima...das pelo entusiasmo ocasional, 
dizemos “oportunista”...! 

Não estivéssemos no fim de um Ciclo apodrecido e gasto, para começo de outro, portador de melhores dias para o 
mundo – embora até lá tenhamos de assistir a todas as espécies de loucura, sem falar nos descalabros que as mesmas ocasionarão! 
O tempora! O mores! 
Um dos fatos mais interessantes de Von Sauvastica, o canhoto (fazendo pendant com Tamerlão, o coxo, ou o verdadeiro significado 
desse nome!), é a entrevista que ele acaba de conceder à imprensa, onde afirma que, “a sua campanha anti-semítica não visava outra 
coisa, senão, bem servir a Deus”...! Que novo deus será o de Von canhoto? O da guerra? O deus nazista ou narigudo? Ou o “deus 
inversus” da Cabala, mui apropriado a uma cruz invertida ou caótica, por isso mesmo, representando o inverso do Bom, do Bem e do 
Belo? Cremos que outro não é o deus de quem move uma campanha anti-semítica, persegue os filhos ilegítimos (como se estes 
fossem culpados dessa pseudo-falta de seus pais) ou quando manda queimar, inquisitorialmente, obras que combatem a guerra, como 
por exemplo, a do grande escritor alemão Remarque, que tem por título “Nada le novo na frente ocidental”, sem falar em outras coisas 
mais, que hão de concorrer para a sua própria ruína! 
A verdadeira Svastica foi tomada outrora como insignia na luta contra os hebreus, pelos impérios centrais! Von Sauvastica, o canhoto, 
influenciado por tais leituras do humano passado, teve um mau sonho com seu “deus nazista” ou narigudo, ordenando-lhe que 
“renovasse tão deíficas façanhas! E ei-lo de lança em riste, cavalgando um novo Rossinante, a dar “combate a moinhos de vento”...! 
Dividiu, porém, a farta bigodeira do “Cavaleiro da Triste Figura” em dez partes iguais, servindo-se da última, que lhe ficou entre os 
dedos, como uma minúscula pitada de rapé e... ao invés de sorvê-la, como faziam outrora os apreciadores de um estrondoso espirro, 
pespegou-a abaixo do nazo,... fazendo-se, portanto, nazista! 
Pobre Von Canhoto! Que a Sauvastica te seja menos nefasta do que ela própria exprime, para não dizer, “te seja leve” – não com os 
Montes Urais, nem outras cruzes (nações) por cima – se é que, de fato, não estás fazendo “pendant” com Tamerlão, o coxo (como 
próprio nome o diz)...! – Notas do autor. 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Data: Dhâranâ nº  75 e 76 –  Janeiro a Junho de 1933 – ANO VIII 
Redator: Henrique José de Souza 

 31 

saudamos no começo da estrofe de nosso Hino, da qual nos servimos para iniciar e 
finalizar o presente estudo: 

 

“PAZ, AMOR, SABEDORIA ! 

Nossa legenda adorada, 

Vibra altiva na bandeira 

Que por nós foi desfraldada.” 

J. H. S. 

 

 


