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O TIBETE E A TEOSOFIA 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

Pelo Dr. Roso de Luna 

 VII  
Os Seres Superiores do Gobi e do Tibete 

 

Por mais extraordinárias que pareçam as afirmativas contidas no capítulo 
anterior, nada têm, no entanto, de “sobrenaturais”, no sentido que se costuma dar no 
Ocidente, a essa inexpressiva palavra, porque, segundo nos diz H. P. B. no Prefácio de 
Ísis sem Véu, “nada há de sobrenatural na Natureza, mas apenas coisas já conhecidas e 
coisas ainda por conhecer”; opinião também mantida por A. David-Neel, quando diz em 
sua conferência no Colégio de França 1: 

“Tudo quanto de perto ou de longe se relaciona com os fenômenos psíquicos em 
geral, deve ser estudado como outra ciência qualquer. Neles não existem milagres, nem 
nada de sobrenatural, nem coisa alguma que possa produzir nem nutrir a superstição. O 
adestramento psíquico racional e cientificamente conduzido, pode levar a resultados 
apreciáveis. Por isso mesmo, os elementos recolhidos sobre tal adestramento, embora os 

                                            
1 A respeito desta também excepcional mulher a quem temos de citar muitas vezes no decorrer destes apontamentos, o Dr. D. 
Arsonval, membro das Academias de Ciências e de Medicina, professor do Colégio de França e presidente do Instituto geral de 
Psicologia, diz no Prefácio da obra Místicos e Magos do Tibete: 
“Para muitos ocidentais, o Tibete se acha envolvido em estranha atmosfera. O “país das neves” é para eles a pátria do misterioso, do 
fantástico e impossível. Há lamas, magos, feiticeiros, necromantes e ocultistas de todas as espécies que moram naqueles lugares 
isolados do mundo já forçados pela própria natureza, já por sua própria vontade – lhes atribuem os mais sobrenaturais poderes, 
aceitando como verdades indiscutíveis as mais estranhas lendas. Dir-se-ía que tal país, plantas, brutos e homens podem fugir à 
vontade das leis estabelecidas pela física, a química, a fisiologia e até ao simples bom senso. 
“É natural, pois, que os investigadores entregues às rigorosas disciplinas do método experimental não tenham dado a tais narrações, 
maior interesse do que o relativo e pinturesco dos contos de fadas. Tal era o estado de meu espírito até o dia em que tive a sorte de 
entrar em relações com a senhora David-Neel. A célebre e valorosa exploradora do Tibete preenchia todas as condições físicas, 
intelectuais e morais que se podem desejar em um observador consagrado aos referidos problemas. Ela escreve e fala perfeitamente 
todos os dialetos tibetanos e residiu quatorze anos consecutivos no referido país e suas comarcas limítrofes. Professa o budismo e 
soube granjear a confiança dos mais elevados lamas. Seu filho adotivo é um lama autêntico. A Sra. David-Neel, em uma palavra, 
submeteu-se às aprendizagens e provas psíquicas de que fala e chegou a ser, como ela mesma assegura, uma perfeita asiática, na 
acepção da palavra, fato mais importante para explorar um terreno até aqui inacessível aos observadores estrangeiros. 
“Esta asiática, esta perfeita tibetana, entretanto, soube continuar sendo uma ocidental, discípula de Cartesio e de Claude Bernard e 
praticando a dúvida filosófica do primeiro, que deve ser na opinião do segundo, a base de todas as investigações do sábio. Assim, 
desembaraçada de toda idéia preconcebida, não estando polarizada por nenhum dogma nem doutrina, observou as coisas do Tibete 
com toda liberdade e serenidade de espírito. Nas conferências que a meu pedido fez no Colégio de França (cadeira também de Claude 
Bernard, meu mestre) pôde firmar, em conclusão que, “tudo quanto de perto ou de longe se relaciona com os fenômenos psíquicos e a 
ação das forças psíquicas em geral, deve ser estudado de igual modo que qualquer outra ciência. Não há nisso nada de milagroso, 
nada de sobrenatural, coisa alguma que deve engendrar ou alimentar a superstição. A aprendizagem psíquica racional e 
cientificamente conduzida pode levar-nos a resultados racionais apreciáveis. Por isso mesmo, as observações recolhidas a respeito de 
semelhante disciplina, embora seja esta praticada hoje de modo empírico ou debaixo de teorias a que não nos submetemos, 
constituem utilíssimos documentos, mui dignos da maior atenção”. 
Tal coisa, como se vê, representa o verdadeiro método científico, afastado tanto do ceticismo como da cega credulidade”. – Nota do 
autor. 
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praticados empiricamente, baseados em teorias que nem sempre podemos submeter, 
constituem documentos utilíssimos, dignos de toda atenção. “Tal é o verdadeiro 
determinismo científico, tão distante do ceticismo como da cega credulidade”. 

A mesma autora acrescenta em outro lugar: 

“Não obstante a habilidade desenvolvida pelos tibetanos, no seu afã de 
encontrar uma explicação racional para todos os prodígios, muitos deles permanecem 
ainda incompreensíveis, já por serem alguns, pura ilusão, já por outras muitas razões. Por 
exemplo: ele admitem que os místicos avançados não têm necessidade de morrer de 
modo comum, mas que podem, se o quiserem, dissolver seus corpos de maneira que não 
deixem vestígios. 

“Conta-se que Retchungpa, esposa de Marpa, incorporou-se a seu marido no 
decorrer de certa meditação. Semelhantes tradições, cujos heróis viveram há séculos, se 
nos apresentam como lendas, porém, o seguinte fato é mui interessante para ser aqui 
citado, tanto mais quando ao invés de se produzir em lugar solitário, o prodígio teve lugar 
em pleno dia, diante de inúmeras testemunhas. Devo declarar que não me encontrava 
entre elas, o que deploro amargamente. Minhas informações procedem de pessoas que 
foram unânimes em afirmar que presenciaram o fenômeno. A única ligação que tenho 
com o milagre é o ter conhecido aquele que foi o seu herói. 

“Este último era um dos guias espirituais do Tachi-Lama e se chamava Kyngbú-
rimpotché. Quando residi em Chigatsé, ele era já velho e vivia como eremita a alguns 
quilômetros da cidade, à margem do Yesu Tsangpo (Brahma-putra). A mãe do Tachi-
lama o tinha em alta veneração e durante o tempo que estive ao seu lado ouvi de seus 
próprios lábios inúmeras e extraordinárias histórias a respeito do santo asceta. Dizia-se 
que à medida que decorriam os anos, a estatura do santo e sábio asceta diminuía, fato a 
que os tibetanos atribuem um sinal de elevada perfeição espiritual, existindo numerosas 
tradições de místicos magos que tendo sido em sua juventude de elevada estatura, 
foram-se reduzindo gradualmente até chegar a proporções minúsculas, desaparecendo 
finalmente. 

“Quando se começou a falar da consagração da nova estátua a Maitréia, o 
Tachi-Lama 2 formulou o desejo de que Kyngbú-rimpotché procedesse a cerimônia, 
porém, este declarou que morreria antes que a estátua estivesse terminada. O Tachi-
Lama, disseram-me, suplicou ao eremita que retardasse até então a sua morte, a fim de 
que pudesse consagrar o templo e a estátua. Semelhante pretensão poderá parecer 
bastante estranha a um ocidental, porém, o fato está mui de acordo com a crença tibetana 
de que os grandes místicos podem escolher o momento de sua morte. O eremita diante 
do pedido de seu discípulo, o Tachi-Lama, prometeu oficiar no dia da consagração. 

“Então – ou seja, um ano depois de minha partida de Chigatsé – templo e 
estátua estavam terminados, fixando-se a data para a inauguração. Chegado o dia, o 
Tachi-lama enviou uma magnífica liteira e uma escolta a Kyngbú-rimpotché para o 
conduzir a Tachi-lumpo. Os homens da escolta viram o eremita ocupar seu lugar na liteira, 
que foi logo fechada, iniciando-se a marcha. 

“Durante esse tempo, alguns milhares de pessoas haviam-se reunido em Tachi-
lumpo, a fim de presenciar a cerimônia, e qual não foi a sua admiração quando viram 
chegar a Kungbú-rimpotché só e a pé! Ele atravessou o templo, em silêncio, adiantando-
se para a gigantesca estátua até tocá-la e nela fundir-se gradualmente. Um pouco mais 
tarde, os portadores da liteira, seguidos da escolta, chegaram; a porta da liteira foi 
aberta... porém dentro dela não havia ninguém... Desde então, nunca mais se ouviu falar 
do asceta”. 
                                            
2 No número anterior desta revista tivemos ocasião de citar o caso relatado pela Sra. A. David-Neel em sua obra Místicos e Magos do 
Tibete, embora que já o conhecêssemos de outras fontes – por sinal que lhe demos a interpretação iniciática que merece. – Nota do 
tradutor. 
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Fenômenos semelhantes a este aconteceram a H. P. B.: 

Entre eles figura o que foi relatado por Vera P. Jelihovsky, irmã de Blavatsky: 
“Tenho de Helena outra carta escrita em 1881 de Meerut, além de Allahabad, depois de 
uma grave enfermidade. Seus amigos iam levá-la para o campo, quando receberam 
ordem de abandonar lugares povoados e interná-la na montanha. “Ali encontrareis certos 
indivíduos – lhe disseram – que vos guiarão aos bosques sagrados de Deoband”. Eis aqui 
uma passagem da carta que a mesma me escreveu três semanas depois: “Perdi o 
conhecimento e não conservo recordação alguma a não ser de que fui levada em 
palanquim até um grande cimo. Encontrei-me recostada em lugar espaçoso, talhado na 
rocha viva e sem outros objetos, a não ser, algumas estátuas de Buda e vasos 
apropriados onde eram queimados agradáveis perfumes. Um ancião de alva túnica 
inclinado sobre mim, dava-me passes magnéticos, que enchiam todo meu ser de um 
bem-estar indescritível. Tive tempo apenas de reconhecer nele o lama Delo-Durgai, a 
quem havia encontrado no caminho dias antes e me havia dito que nos tornaríamos a ver 
em breve. Logo caí em estranho sono e quando despertei estava de novo ao lado de 
meus amigos, já curada tanto de corpo como de espírito”. 

Nunca foi permitido aos seus amigos ingleses nem aos naturais que a 
seguissem em tais expedições misteriosas, tidas como para visitar a algum ser superior. 
Apesar desta convicção por parte dos que a rodeavam, ela nunca deu a entender coisa 
alguma a respeito. Entretanto, em uma de suas primeiras cartas de 1879, relata a 
presença de um desses Seres, em uma de suas viagens com o coronel Olcott, entre 
restos de antigos templos”. 

Caso análogo, quanto à existência dos Jinas ou Seres superiores no país de 
Gobi ou Shamano, é o seguinte, que também transcrevemos de Místicos e Magos do 
Tibete: 

“Certo dia o príncipe Sidkeong-tulku, Daling-lama e eu, conversávamos no 
bungalow de Kewzing. A palestra convergiu para os ascetas místicos. Com fervoroso e 
impressionante entusiasmo, o impassível lama nos falou de seu mestre, de sua sabedoria 
e poderes sobrenaturais. O príncipe, por sua vez, experimentava a veneração que 
irradiava das palavras do lama. Ademais, Sidkeong nutria, naquele instante, projetos de 
matrimônio com uma princesa birmana. ‘Lamento’, disse-me ele em inglês, ‘não poder 
consultar a tão excelso nadjorpa, porque me poderia dar um bom conselho’. E depois, 
dirigindo-se ao gomtchen ou lama, acrescentou: ‘É pena que vosso mestre não se 
encontre aqui, pois tenho grande necessidade de um sábio clarividente como ele’. O 
gomtchen respondeu com sua frieza habitual: ‘Trata-se de assunto grave?’ 
‘Importantíssimo’, replicou o príncipe. ‘Nesse caso, podereis receber dele a resposta que 
desejais’, concluiu o gomtchen. 

“Eu imaginei que se tratava de enviar-lhe uma carta-consulta por algum 
mensageiro e ia observar a enorme distância que era preciso para alcançar o Tibete 
oriental, quando fui surpreendida pelo estranho aspecto que acabava de tomar o rosto do 
lama. Seus olhos estavam fechados; extremamente pálido, seu corpo se contraía. 
Alarmada, tratei de logo ir em seu auxílio, temendo um acidente repentino, porém, o 
príncipe me conteve, dizendo: ‘Não o toqueis. O gomtchen cai com frequência em transe. 
Se violentamente o tirardes desse estado, pode adoecer e até morrer’. Permaneci, pois, 
quieta, contemplando o homem que continuava em estado de transe. Seus traços 
fisionômicos haviam mudado por completo; seus olhos se abriram tomando para mim uma 
nova e surpreendente expressão. O príncipe fez um gesto de admiração. Com efeito, 
aquele que em tal momento tínhamos diante de nós não era o lama de Daling com sua 
fisionomia habitual, mas outro ser completamente desconhecido, que abrindo com grande 
esforço os lábios, exclamou com voz diferente da do gomtchen: ‘Não vos preocupeis com 
o caso, porquanto tal problema jamais terá solução’. Depois de tais palavras, cerrou 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº  78–  Outubro a Dezembro de 1933 – ANO VIII 

Redator: Henrique José de Souza 

 4

lentamente os olhos; alteraram-se seus traços e de novo voltou a ser o lama de Daling 
com sua fisionomia habitual. Recusando nossas perguntas, retirou-se em silêncio 
cambaleante e abatido pela fadiga. ‘Sua resposta carece de sentido’, replicou o príncipe. 
No entanto, ou por causalidade, ou o que quer que fosse, o futuro demonstrou que, 
desgraçadamente, a resposta ‘tinha um sentido’. O problema que, com efeito, preocupava 
o jovem maharajá se referia à sua prometida e certa ligação que o mesmo mantinha com 
uma jovem de quem tinha um filho, laço que não desejava romper casando-se com a 
princesa birmana. O problema de tal duplicidade se resolveu por si mesmo: O príncipe 
morreu antes de realizar o enlace projetado”. 

Para finalizar este capítulo e, embora que nem sempre estejamos de acordo 
com as teorias e problemas da Sociedade Teosófica (o grifo é do tradutor), citaremos 
os seguintes conceitos de C. W. Leadbeater, acerca de H. P. B. e dos Seres superiores 
ou Mahatmas que com esta se relacionavam. 

“A princípio, Mme. Blavatsky não falava tanto dos mestres como “dos Irmãos” e 
por esse termo queria expressar, não só os grandes Chefes da Jerarquia, com seus 
servidores, os empregados, como se disséssemos, dos diversos departamentos aos quais 
ela olhava como iguais e tratava-os, mais como ajudantes e amigos do que como dignos 
de maior reverência. Para seu Mestre ela tinha sempre a maior devoção e obedecia-lhe 
imediatamente; porém, havia os camaradas de níveis subalternos, que às vezes a 
auxiliavam na produção dos fenômenos, que tão grande papel jogaram nos primeiros 
tempos da Sociedade. Havia um grave egípcio chamado Tuitit-Bey; um jovem discípulo a 
quem ela chamava de Benjamim, “o desditoso” 3, um ser alegre e às vezes amigo de 
gracejar. 

Eu creio que Mme. Blavatsky empregava tais termos com menos precisão do 
que nós temos aprendido a empregar hoje, porquanto restringimos o vocábulo “Adepto” 
àqueles que passam a quinta grande iniciação – a de Asekha – que assinala o fim da 
evolução puramente humana; de fato se pode dizer que é o que eleva o Arhat acima da 
humanidade e fá-lo definitivamente um super-homem. Porém, eu ouvi a Mme. Blavatsky 
falar de “adeptos” que tinham sido iniciados e adeptos que não o tinham sido, 
empregando talvez a palavra no sentido apenas de privilégio imposto em ciência oculta, 
tal como se dissesse de um homem “adepto” na arte de pentear! 

Nossos Mestres quando tivemos a honra de entrar pela primeira vez em contato 
com Eles, já eram Adeptos no mais alto sentido da palavra – Adeptos Asekha – e, 
portanto, no nível onde lhes era permitido tomar discípulos, se quisessem. A diminuta 
proporção de Adeptos que foi possuída de tal desejo é daqueles aos quais corresponde 
verdadeiramente o nome de “Mestres”; e naturalmente é com estes com quem temos tido 
contato mais íntimo. Um pouco mais tarde, no ano de 1907, para estarem harmônicos 
entre si, quase todos os Mestres que conhecíamos intimamente, alcançaram a categoria 
de Chohan e assumiram a responsabilidade do governo de seus respectivos Raios. 
Aquele que alcança tal nível, geralmente não continua trabalhando com discípulos do 
plano físico, pelo fato de lhe não sobrar tempo para os atender; porém, nossos Mestres, 
por seu grande amor e compaixão, consentiram em continuar em relação com aqueles a 
quem tinham dedicado seus esforços e assim o fizeram até o presente. 

Mesmo assim, não devemos supor que os Adeptos que tomam discípulos 
empreguem muito tempo com eles. O progresso do discípulo depende muito mais do 
firme e incessante efeito das vibrações do Mestre sobre seus veículos do que da menor 
parcela de instrução direta que o Mestre possa ocasionalmente lhe oferecer. Deve-se, 
portanto, considerar que os Adeptos – tão bondosos em nos tomar como aprendizes – tal 

                                            
3 Muitos traduzem de modo diferente o apelido dado por H. P. B. ao ser que se conhece com o nome de Benjamim. Nós, porém, 
preferimos dar o de “desditoso”... – Nota do tradutor 
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coisa o fazem, não como seu labor cotidiano, mas em adicional ao mesmo labor. Eles 
ocupam-se da humanidade inteira e não de personalidades. 

Podemos imaginá-los influindo na opinião pública, provocando nobres 
sentimentos de simpatia, piedade ou patriotismo. Sempre vigiando cada um em sua 
própria linha, para aproveitar talvez a oportunidade favorável e fortalecer o bem e minorar 
o mal. O Adepto reflete-se sobre um certo grupo de gente – uma nação talvez ou parte da 
mesma. Assim como o sol se refletindo em um jardim faz com que as flores se voltem 
para ele, assim os corações dos homens sensitivos de tal nação se voltam para cima, 
embora sem saberem donde vem esse desejo, mas sentindo que a sua ação é boa e 
nobre”. 

 

A MINHA MENSAGEM AO MUNDO ESPIRITUALISTA 
 

quinta, sexta e sétima partes 

 

Espiritismo, Ocultismo, Teosofia e Maçonaria (conclusão) 

–––––– 

À GUISA DE PREFÁCIO A DOIS INSIGNIFICANTES CAPÍTULOS 

 

Pelos motivos já expostos em nosso artigo Explicações necessárias e tudo 
mais quanto vem explanado no que lhe serve de complemento, ou seja, O Governo 
Oculto da S. T. B. – ambos publicados no número anterior desta revista – só em 1935 
voltaremos a colaborar nas colunas, de Dhâranâ, caso a Lei assim o permita. 

Por isso mesmo, os dois Capítulos finais desta Mensagem passam a ser ligeira 
Síntese de um trabalho mais desenvolvido que pretendíamos fazer sobre assunto tão 
complexo, como é aquele que serve de título à última parte da mesma Mensagem. 

Mas é que, um Dever de ordem mais elevada anulou por completo o primeiro, 
dando razão de ser à velha sentença de que, “o homem põe e... e Lei dispõe”. 

E como tal Dever só tivesse razão de ser do começo do ano vindouro em diante, 
aproveitamos o presente número, não só para concluir tal Mensagem – inúmeras vezes 
paralisada por motivos ou “deveres” quase semelhantes ao atual – como para responder 
àquela pergunta que fomos o primeiro a fazer no final do Segundo Capítulo, ou aquele 
que tem por título: A Maia Budista e a Relatividade. 

No entanto, uma colaboração indireta continua de pé: a tradução do último 
trabalho literário – que foi bem um “canto de cisne” – do genial Teósofo e eminente 
polígrafo espanhol Mario Roso de Luna que, para nó, além dos seus valores intrínsecos 
possui o estimativo, porquanto, foi a última de todas as provas de amizade e 
consideração, que nos dispensou tão bondoso quão ilustre mestre e amigo – 
principalmente quando oferece “para ser publicado na querida língua de Camões”, 
embora que, impiedosamente massacrada por quem ousou levar avante tão difícil 
empreendimento. 

Referimo-nos a O Tibete e a Teosofia, ora no seu Sétimo capítulo e figurando 
sempre em primeiro lugar nesta revista, como humilde homenagem da S. T. B. àquele 
que foi, de fato, o Arauto do excelso Trabalho em que a mesma se acha empenhada. 

Resta-nos, apenas, pedir desculpas a todos quantos nos têm honrado até hoje 
com alguns momentos de atenção, por qualquer falta que por acaso tenhamos cometido – 
embora que involuntariamente – desejando-lhes, ao mesmo tempo, todas as felicidades 
que merecem, a começar pela principal, que é: a espiritual. 
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––––––– 

Antes de darmos começo ao capítulo V desta parte de nossa Mensagem, 
devemos dizer que o anterior não teve outro fito, senão preparar o mental de nossos 
prezados leitores – principalmente os que não possuem grande soma de conhecimentos 
esotéricos, ou melhor, Teosóficos – para uma nítida e perfeita compreensão do assunto 
que íamos tratar no seguinte (que é este). E, já se vê, de acordo com “os métodos 
analógicos” ou de Harmonia, mui bem expressos na famosa sentença da Tábua 
esmeraldina de Hermés Trimegisto, ou a que afirma que “o que está em cima é como o 
que está embaixo”. 

Assim sendo, a leitura de tal capítulo sem a do anterior – pouco importando os 
conhecimentos que se possa ter do assunto nele desenvolvido, através da ciência oficial, 
ou aquela que termina, justamente, onde a Teosofia começa – se torna incompleta, para 
não dizer, aumenta as possibilidades da descrença em um assunto, relativamente pouco 
conhecido, já que a Humanidade prefere preocupar-se com outros aos quais julga de 
maior importância 4. 

 

V 
 

O SETENÁRIO DIVINO 

Empregando uma “filosofia barata”, para não dizer, uma comparação infantil em 
assunto tão transcendente – já que é o melhor meio de se poder dar uma idéia perfeita de 
coisas que pairam acima dos conhecimentos até hoje adquirido pela humanidade – a 
evolução completa da “mônada” em cada Ronda, é tal como se tivéssemos de cursar 
durante 7 anos em uma Academia, 49 matérias, isto é, 7 matérias para cada ano. 

Empregando uma “filosofia barata”, para não dizer, uma comparação infantil em 
assunto tão transcendente – já que o melhor meio de se poder dar uma idéia perfeita de 
coisas que pairam acima dos conhecimentos até hoje adquiridos pela humanidade – a 
evolução completa da “mônada” em cada Ronda, é tal como se tivéssemos de cursar 
durante 7 anos em uma Academia, 49 matérias, isto é, 7 matérias para cada ano. 

Sim, porque cada Ronda se compõe de Sete Raças com as suas respectivas 
sub-raças, ou 7 para cada uma delas. E até se se quiser: Dentro de cada raça há sete 
raças sub-divisionais e em cada uma destas subdivisões, sete ramais de raças. 

Façamos um Resumo de tudo isto, embora já o tivéssemos feito (de modo mais 
resumido) na Segunda parte desta Mensagem: 

A primeira raça humana foi governada pelo planeta Sol e seu estado de 
consciência achava-se sob o nível Átmico. Compunha-se de seres considerados como 
“filhos dos deuses”, ou melhor, da Yoga, porquanto, eram projeções dos Châyas 5, dos 
Pitris (Pais, antepassados, etc.), enquanto mergulhados na meditação da Yoga; como 
ainda, de autogerados ou não procedentes de pais humanos. 

                                            
4 Além deste monumento literário que se chama a Doutrina Secreta, de H. P. Blavatsky; das inúmeras obras do imortal Teósofo Roso 
de Luna, não faltam outras de cunho teosófico dedicadas quase que exclusivamente ao assunto de que trata o capítulo V de nossa 
Mensagem ao mundo espiritualista, isto é, sobre as Raças Humanas. 
Ademais, no número desta revista “referente ao trimestre de Janeiro a Março de 1930, foi publicado um artigo nosso com o título de O 
Futuro imediato do mundo, onde o mesmo (assunto) é abordado, sem falar na 3ª parte da mesma Mensagem. Daquele número de 
Dhâranâ, antes citado, consta, ainda, valioso artigo do Presidente da “Sociedade Teosófica” de Buenos Aires, intitulado Raças 
Humanas, que também serve de consulta ao leitor. 
5 Chaya – termo sânscrito, cujo significado é: Sombra. Certos autores o chamam de “duplo astral ou etéreo”. Nós não concordamos 
com essa definição, porque dá idéia de uma só coisa, quando não é exato. Nesse caso seria melhor chamá-lo de “psico-etéreo”, já que 
se trata, no caso vertente, da construção física do que hoje se conhece como Humanidade. E a prova é que, essas primeiras formas 
humanas, eram fluídicas, por serem emanadas dos Barishads Pitris (classes de Devas pertencentes à 7ª Jerarquia do sistema solar, 
que auxiliam à construção das formas na evolução das quatro rondas da cadeia terrestre). 
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A sua aparência nada mais era do que formas (Bhûtas) frustas, filamentosas, 
sem sexo, quase protistas,6 saídas do corpo etéreo de seus progenitores. Quase sem 
consciência; tanto podiam viver de pé, como caminhar, correr ou voar, mas em suma, 
nada mais eram do que Chayas ou sombras. 

O sentido da audição é desenvolvido na primeira raça e esta responde aos 
impactos do Fogo. 

A reprodução é feita por cissiparidade (tal como o desenvolvimento de certas 
plantas e a reprodução dos protozoários). A princípio, dividiam-se em duas metades 
iguais; mais tarde, em porções desiguais, produzindo descendentes menores, que 
cresciam – por sua vez – e produziam, pelo mesmo processo, novos filhos. 

Na primeira Raça não existiram sub-raças definidas, embora se possa dizer que 
sete gradações ou estádios se manifestavam em tal crescimento. 

Depois de terríveis catástrofes e gigantescas convulsões terrestres, o primeiro 
continente que apareceu foi a ponta do Monte Meru, ou melhor, o cabo do Polo Norte. Foi 
o nascimento da Terra Sagrada Imperecível, ou “aquela que nenhum cataclismo pode 
destruir”... Pouco a pouco esse continente emergiu das ondas efervescentes do globo e 
sete grandes promontórios apareceram no ponto de junção que se dá o nome de 
Pushkara.7 

Durante o período da segunda raça, formou-se o segundo continente chamado 
Hiperbóreo ou Plaska (“ficus religiosa” é o significado desta palavra sânscrita), cujo 
continente ocupava o norte da Ásia, juntando a Groenlândia ao Khamtchatka, limitado ao 
sul pelo mar, onde ainda rolavam sob as suas águas, as areias do deserto de Gobi. 
Compreendia o Spitzberg, uma parte da Suécia, da Noruega e das Ilhas Britânicas. 

Clima tropical, vegetação luxuriante cobria as planícies banhadas pelos raios do 
sol. 

O estado de consciência da segunda Raça é o Budico, ou melhor, Atmâ ligado 
a Budi. E a prova é que se achava sob os impactos dos dois elementos: Ar e Fogo... O 
sentido desenvolvido foi o do tato, que se juntou ao da audição da primeira raça. 

De acordo com o tempo já avançado para esta segunda raça, os “espíritos da 
Natureza” constróem em torno dos Châyas, moléculas mais densas de matéria, 
formando uma espécie de escama exterior, e assim, o Chaya exterior da primeira passa 

                                            
6 A palavra protista provém do grego prótistos, o primeiro de todos. 
7 O verdadeiro nome do primeiro continente é Jambu, de acordo com as escrituras sagradas, e cujo significado é: Jambo, jambosa, 
etc. A razão de se lhe chamar, algumas vezes, de Pushkara – quando este nome é o do 7º e último continente, está sintetizado nos 
próprios “Sete promontórios” que apareceram “no ponto de junção”, após o nascimento completo da Terra Sagrada, algo assim, como 
se se quisesse dizer que ali era o símbolo do começo e do fim das coisas, tal como Ouroboros ou a cobra que morde a própria cauda. 

Sim, porque, ao alcançar o homem o “sétimo ou último estado de consciência” (o Atmico, tal como foi de modo involutivo no 
começo), tanto vale por chegar ao último continente (ou 7º) onde o mesmo estará harmônico com a sua procedência divina, segundo o 
dito de que “deuses fomos e nos temos esquecido”, ou “vimos da Divindade e para ela havemos de ir”, segundo Santo Agostinho. 
Ademais, a palavra Pushkara que quer dizer, Loto, lago, etc., não só se refere ao 7º continente (e até ao globo planetário de que tal 
continente é sua sombra segundo a fórmula hermética de que, “o que está em cima é como o que está embaixo”), como ao do sétimo e 
último Centro de força ou Chacra (roda, loto, etc., etc.), situado no alto da cabeça e com os vários nomes de “Loto das Mil Pétalas”, 
Coronal, Sahasrara, Brahmananda, etc., etc., por ser a Sede espiritual (no homem), para não dizer, onde figura aquele mesmo 
Princípio: Átmico ou Crístico, contrariamente ao Muladhara, que é o 1º e situado no “cóccix” ou fim da coluna vertebral, conforme o seu 
próprio nome indica, isto é, “Mula” – raiz, e “dhara” – o fogo, etc., isto é, “lugar onde se acha o fogo”, etc. etc.). E tudo isso muito bem 
simbolizado naquele formoso conto infantil da “Bela Adormecida no bosque”, à espera do príncipe heróico que a viesse desencantar de 
tão penoso letargo. E cujo “príncipe”, no caso vertente, outro não é, senão, o Eu-Consciência imortal que se acha justamente do lado 
oposto ou no supracitado chacra “Coronal”. 
O alquimista João Tritemo, instrutor de Cornélio Agripa – abade dos beneditinos em Spanheim, dizia: “Deus é um fogo essencial e 
sempre aceso em todas as coisas e, sobretudo, no homem. Deus é fogo, porém, nenhum fogo pode arder, nenhuma luz pode brilhar 
na natureza, sem o ar que ativa a combustão. De igual modo, em nosso interior deve agir o Espírito Santo, como Sopro emanado de 
Deus. 
“Cada coisa é uma Trindade de Fogo, Luz e Ar. Em outras palavras: o Espírito (o Pai), é uma Luz divina super-essencial; o Filho é a 
Luz manifestada e o Espírito Santo, o ar, o movimento divino super-essencial. 
“O Fogo reside no coração (já que aí é a câmara de Kundalini, dizemos nós), e distribui seus raios por todo o corpo humano, dando-lhe 
vida; porém, não nasce nenhuma luz desse Fogo sem o espírito de santidade”. 
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a ser o interior da segunda, para não dizer, seu duplo etérico – algo assim como se se 
dissesse em linguagem vulgar, que uma roupa nova foi vestida por cima da velha. 

Tal raça possuía uma cor amarelada de tons doirados, suas formas de brilhantes 
reflexos, eram filamentosas, arborescentes, com aparências, ora semi-animais, ora semi-
humanas. 

A reprodução obedecia a dois tipos: 

1º –os assexuados ou aqueles que se multiplicavam tal como na primeira raça; 

2º –os nascidos do suor, com uma vaga indicação dos dois sexos, donde o 
apelido de andróginos latentes. 

Na segunda raça, os mamíferos desenvolveram-se gradualmente com os 
gérmens abandonados por esses pseudo-homens. Os animais inferiores aos mamíferos 
foram formados pelos espíritos da natureza, por meio de tipos elaborados durante a 3ª 
Ronda. 

A segunda raça nasceu sob a influência de Júpiter. 
A terceira raça ou Lemuriana teve lugar na Lemúria, ou melhor, em Shalmali.8 

A imensa cadeia do Himalaia emerge do oceano, e mais ao sul os continentes se elevam 
para leste do de Ceilão, da Austrália até a Tasmânia e as ilhas de Páscoa; para oeste até 
Madagascar. Uma parte da África emerge igualmente. Dos continentes precedentes, a 
Lemúria conserva a Suécia, a Noruega e a Sibéria. 

O estado de consciência da terceira raça corresponde a Atmã, Budi e Manas, e 
responde aos impactos do ar, do fogo, e da água (este último veio juntar-se aos 2 
primeiros). Do mesmo modo, o sentido da visão juntou-se aos da audição e do tato. 

Durante as primeira e segunda sub-raças, a linguagem consistiu apenas em 
gritos de dor e de prazer, de amor e de ódio; na terceira sub-raça, a linguagem tornou-se 
monossilábica. 

A reprodução fazia-se por três tipos principais: 

1º –(na 1ª e 2ª sub -raças), nascidos do suor. Os sexos são apenas desvendados 
na segunda sub-raça: criaturas nitidamente andróginas, tendo distintamente o tipo 
humano; 

2º – (3ª e 4ª sub-raças), nascidos do ovo. Na terceira sub-raça produziram-se hermafroditas bem 
desenvolvidos desde o nascimento e capazes de se moverem ao sair do ovo. Suas formas 
serviram de veículos aos senhores de Vênus 9. Na 4ª sub -raça, um dos sexos começou a 
predominar sobre o outro e pouco a pouco começaram a sair, distintamente do ovo, 
machos e fêmeas; os filhos exigem maiores cuidados, e nos fins desta sub-raça eles já 
não podem caminhar sós ao sair do ovo; 

3º –(5ª, 6ª e 7ª sub -raças). Na 5ª sub -raça são sempre nascidos do ovo, porém 
este é pouco a pouco retido no seio materno; o filho nasce fraco e incapaz de se manter 
sozinho. Nas 6ª e 7ª sub -raças a reprodução sexual se torna universal. 

Os homens da terceira raça (Lemuriana) eram de estatura gigantesca e 
poderosos, pois necessitavam de lutar contra os megalossauros, pterodactilus e outros 

                                            
8 A palavra sânscrita Shalmali quer dizer: “rodeado pelo mar de manteiga clarificada” (Relaciona-se ainda com o ‘Bombax 
heptaphyllum’: uma espécie de algodoeiro). Estudando-se tudo quanto foi dito a respeito do 1º continente, verificar -se-á a razão de se 
chamar ao segundo de “rodeado pelo mar de manteiga clarificada”; por isso mesmo é ao leitor a quem compete fazê-lo, segundo o 
método de Teste (que é elaborado em torno dos antigos processos iniciáticos, já que esse termo procede do ingles test, que quer dizer: 
prova). 
9 Infelizmente, não podemos dar o verdadeiro sentido do termo “senhores de Vênus”, que aliás é muitíssimo diferente do que julgam 
as mentalidades infantis... como se tais Senhores tivessem vindo, de fato, de Vênus conduzindo “trigo, abelhas e formigas”. Quanto ao 
último sentido, trata-se apenas do que se conhece como os “3 caminhos”: Jnana, o conhecimento; Bhakti, devoção, ou melhor, amor 
entre todos os seres e Karma ou da ação, que aliás está mui bem expresso na formiga, que é o animal, por excelência, destruidor do 
esforço humano. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº  78–  Outubro a Dezembro de 1933 – ANO VIII 

Redator: Henrique José de Souza 

 9

animais afins com a evolução daquela época, cosmogônica e antropogenicamente 
falando.10 

Tinham a pele vermelha, com grande variedade de tons; a fronte era deprimida, 
o nariz achatado, queixos proeminentes. Os andróginos divinos eram de uma cor 
brilhante, qual oiro velho, de esplendor indescritível. 

Os órgãos visuais desenvolveram-se durante a terceira raça; no começo eram 
um só olho no meio da fronte; em seguida vieram dois olhos, porém, estes só foram 
utilizados na 7ª sub -raça, sendo que, somente na 4ª Raça (a Atlante) eles se tornaram o 
órgão normal da visão. 

Tais seres não possuíam intuição alguma; obedeciam estritamente e sem 
esforços, a todo impulso provindo dos reis divinos, sob cujas ordens construíram grandes 
cidades, enormes templos ciclópicos, cujos fragmentos subsistem ainda na ilha de 
Páscoa e outros tantos lugares do globo. 

No decorrer dos tempos, tal continente teve de suportar numerosos cataclismos, 
devido às erupções vulcânicas e tremores de terra. Uma enorme depressão começou na 
Noruega e o antigo continente teve que desaparecer por algum tempo debaixo das águas. 
Cerca de 700.000 anos antes do período eoceno (da época terciária), houve uma grande 
convulsão vulcânica, que destruiu quase toda a Lemúria, não restando, senão, alguns 
destroços como a Austrália, Madagascar, as ilhas de Páscoa. Em pleno desenvolvimento 
da raça lemuriana, produziu-se uma extraordinária mudança de clima, que fez 
desaparecer os últimos vestígios da segunda raça, assim como os representantes dos 
primeiros tipos da terceira. 

As paixões sexuais tornaram-se poderosas depois da separação dos sexos. 
Alguns Agnisvattas e Pitris solares foram atraídos por mulheres de classes menos 
evoluídas e com elas produziram tipos inferiores. 

Daí, o primeiro conflito entre os Pitris que ficaram puros e submissos às leis da 
Divina Jerarquia e os que cederam ao prazer dos gozos sexuais. Os mais puros 
emigraram pouco a pouco para o Norte; os corrompidos, para o Sul, Leste e Oeste, 
aliando-se aos grosseiros elementais, tornando-se adoradores da matéria. Foram os Pais 
da Raça Atlante. As imagens daqueles gigantes lemurianos, foram adorados como 
deuses e heróis nas 4ª e 5ª raças.  

Os aborígenes da Austrália e da Tasmânia provêm da 7 sub-raça lemuriana. Os 
malaios, papuas, hotentotes e dravidios do sul da Índia, provêm de uma mistura desta 
sub-raça e das primeiras atlantes. Todas as raças nitidamente negras possuem 
descendência lemuriana. 

Afirma o Ocultismo que os macacos antropóides são os últimos descendentes 
de um cruzamento entre homens e animais, que se fez no final da 3ª raça.  

Os primeiros representantes (de tal raça) nasceram sob a influência de Vênus 
(Shukra) e sob essa influência, os tipos hermafroditas se construíram. A separação dos 
sexos fez-se sob a predominância do planeta Marte (Lohitanga), que tem por 
característica Kama, a natureza passional. 

A raça atlante foi governada por Lua e Saturno. A prática da Magia Negra – 
sobretudo entre os Toltecas – predominou na raça Atlante (o grifo faz parte da resposta 
à pergunta “se ainda hoje deve ser praticada aquilo que estava de acordo com o estado 
de consciência de uma raça muito anterior à nossa – inclusive as evocações ou sessões 
práticas de Espiritismo?...”), provenientes de um emprego ilícito dos “raios obscuros da 

                                            
10 As grandes fendas ou aberturas que se notam, ainda, nos restos ciclópicos de várias partes do mundo, explicam a afirmativa de 
que os “lemurianos eram de estatura gigantesca”. Tais fendas ou aberturas não são mais do que as portas e janelas de suas 
residências. 
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Lua”. É a Saturno ao qual se deve, em parte, o enorme desenvolvimento de espírito 
concreto, que caracterizou a 3ª sub -raça atlante. 

Em tal Raça se desenvolveu o sentido gustativo. 

A linguagem era aglutinante nas 3ª, 4ª e 5ª sub -raças; era a forma mais antiga 
dos Râkshasas. Com o tempo tornou-se inflexiva e assim passou à 5ª raça. 

A Atlântida, o Kusha – país de Mû dos arquivos ocultos – 11 compreendia a 
China e o Japão e cobria o que hoje se conhece como Oceano Pacífico Setentrional, 
quase até o lado ocidental da América. Ao sul compreendia a Índia, Ceilão, Birmânia e a 
Malásia; a Oeste, a Pérsia, a Arábia, a Síria, a Abissínia, a bacia do Mediterrâneo, a Itália 
meridional e a Espanha. Da Escócia e da Irlanda, então emersos, estendia-se a Oeste 
sobre o que hoje se conhece como Oceano Atlântico e a maior parte das duas Américas. 

A catástrofe que despedaçou a Atlântida em sete ilhas de diversos tamanhos no 
meado do período mioceno, há 4 milhões de anos, trouxe para cima das águas a Suécia e 
a Noruega, uma grande parte da Europa meridional, o Egito, quase toda a África e uma 
parte da América do Norte, enquanto que a Ásia setentrional afundava-se nas águas, 
separando, deste modo, a Atlântida da Terra Sagrada. Os continentes chamados Ruta e 
Daitya (atualmente no fundo do Atlântico), foram separados da América, mas unidos 
ainda durante um certo tempo por uma grande faixa de terreno, que desapareceu na 
catástrofe do fim do Plioceno... há 850.000 anos, fazendo de tais continentes duas ilhas 
distintas que, por sua vez, soçobraram há perto de 200.000 anos, não ficando no meio do 

                                            
11 Kusha (sânscr.) significa: “inebriado”, “em delírio”. (Poa cynosmoides: planta com que se fazia um licor sagrado). Coincidência ou 
não, o fato é que todos esses significados se adaptam à exaltação, inebriamento, delírio, etc., da raça atlante, principalmente quando 
entrou em decadência. Ademais, seu estado de consciência (Manas inferior, Kama-manas) faz subentender tudo isso. 
O primeiro trabalho a que nos propúnhamos levar a cabo tratava com grandes detalhes dos dois continentes desaparecidos (Lemúria e 
Atlante), por isso mesmo, com citações dos melhores autores sobre o assunto. 
Conduzimos, no entanto, o leitor interessado em tal assunto, ao estudo do eminente Teósofo Roso de Luna, publicado nesta revista 
(número de Janeiro a Março de 1930), com o título de Os Ensinamentos orientais e a Geologia (Os 3 continentes: Hiperbóreo, Lemúrio 
e Atlante); do mesmo modo, à valiosíssima obra do mesmo autor: De Sevilha a Yucatan, etc. 
Trataríamos, do mesmo modo, das grandes catástrofes que têm assolado o mundo, provando que não houve apenas o dilúvio bíblico, 
mas vários outros. Nesse sentido, aconselhamos o leitor a consultar uma obra bastante interessante, que é a Doutrina Esotérica, de 
Ernest Bosc, se é que não prefere a Doutrina Secreta de H. P. B., por ser a mais completa e valiosa entre todas que até hoje se tem 
lançado ao mundo (Cosmogênese, Antropogênese, Sombolismo arcaico das religiões, Apêndice, Miscelâneas). 
No entanto, a prova mais concreta existente na face da Terra a respeito da Atlântida, está consubstanciada nas descobertas do grande 
arqueólogo alemão, Dr. Heinrich Schliemann (descobridor da antiga Tróia) e depois de sua morte, tudo quanto realizou seu neto, Dr. 
Paul Schliemann. 
Da narração feita pelo segundo sobre as descobertas de seu ilustre avô, sobressai esta preciosíssima passagem: 
“Quando em 1873, fiz as escavações das ruínas de Tróia, em Hissarlick e descobri na segunda cidade o famoso “Tesouro de Príamo”, 
dele fazia parte um jarrão de forma peculiar e de grande tamanho. Dentro do mesmo se achavam algumas peças de ourivesaria, 
imagens pequenas de um metal esquisito, moedas desse mesmo metal e objetos de osso fossilizado. Alguns desses objetos e o jarrão 
de bronze tinham gravado uma frase em hieróglifos fenícios, cuja frase era a seguinte: “Do Rei Cronos da Atlântida”. Perguntamos nós: 
“Só isso não seria o bastante para comprovar a existência da Atlântida?” O leitor inteligente pensará melhor ou pior, fazendo a leitura 
de toda a narração do Dr. Paul Schliemann, que aliás faz parte da supracitada obra de Roso de Luna, intitulada De Sevilha a Yucatan. 
Na primeira parte de nossa Mensagem, quando falamos dos grandes cataclismos que têm abalado o mundo, dizemos: “Um dos 
maiores foi o desaparecimento da Atlântida e que chega aos nosso dias através de diversos manuscritos e pela tradição, sendo que o 
mais importante é aquele dos Mayas (povo da América Central) denominado Troano e que se encontra no British Museum. Vejamos o 
que dizem os hieroglifos nele contidos: “No ano VI de Kan (um rei Maia), o undécimo do mes de Zac, produziram-se diversos tremores 
de terra consideráveis e que continuaram, quase sem interrupção, até o décimo terceiro de Chuen. O país de Mu (a Atlântida) foi 
inteiramente destruído. Por duas vezes foi ele erguido nas suas partes principais, e na terceira desapareceu por completo; de nada 
restou. Foi durante uma noite que as erupções vulcânicas sacudiram este país com um abalo formidável. 
Sacudido violentamente em toda a sua extensão, este país acabou por abismar-se no seio das águas, incapaz de suportar por mais 
tempo, o poder das convulsões cósmicas, por isso mesmo, levando consigo os 64.000.000 de habitantes que possuía, e isso 8.068 
anos antes da redação do presente manuscrito”. 
Ora, o manuscrito em questão, datava de cerca de 3.500, o que dá 11.556 anos, ou seja, o número mais ou menos indicado pelos 
brâmanes. 
Nos arquivos do antigo templo budista de Lhassa, se pode ver uma não menos arcaica inscrição caldaica, escrita uns 2.000 anos antes 
da era cristã, que diz: 
“Quando a estrela Baal caiu no lugar onde agora só há mar e céu, as Sete cidades com suas Portas de oiro e Templos transparentes 
tremeram e estremeceram como as folhas de uma árvore movidas pela tormenta. E eis que uma nuvem de fogo e fumo se elevou dos 
palácios; os gritos de agonia da multidão enchiam o ar. Buscavam refúgio em seus templos e cidades, e o sábio Mû, o sacerdote de 
Ra-mu apresentando-se, disse-lhes: “Não vos predisse tudo isso?” E os homens e as mulheres, cobertos de pedras preciosas e 
brilhantes vestes, clamaram: “Mû, salva-nos!” E Mû replicou: “Morrereis com vossos escravos e vossas riquezas, e de vossas cinzas 
surgirão novas nações. Se estas – por sua vez – esquecerem de que devem ser superiores, não pelo que adquirirem, mas pelo que 
derem, a mesma sorte lhes tocará”. As chamas e o fumo afogaram as palavras de Mû e a terra se fez em pedaços, submergindo com 
seus habitantes, nas profundezas das águas”. 
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Atlântico, senão, a ilha Poseidonis, que foi finalmente submersa em 9.564 antes da era 
cristã. 

Uma grande parte dos habitantes da Terra é, ainda, vestígio da 4ª raça, 
compreendendo os chineses, os Polinésios, Húngaros, Bascos e os índios das duas 
Américas. 

Foram estas as sub-raças da raça atlante: 

 

1ª –Os Rmoahal, povos pastores; que emigraram sob a direção dos Reis 
divinos; 

2ª –Os Tlavatli, de cor amarela, civilização pacífica sob a égide de seus 
instrutores e dos Reis divinos; 

3ª –os Toltecas, de cor avermelhada (escura), belos, de estatura elevada; 
poderosa civilização, povo essencialmente guerreiro, civilizador e colonizador; 

4ª –os Turanios, raça guerreira e brutal (designados nos antigos documentos 
hindus com o nome de Rakshasas); 

5ª –os Semitas, povo turbulento e que deu nascimento à raça judia, na 5ª raça-
mãe; 

6ª –os Acádios, migradores; espalharam-se na bacia do Mediterrâneo; deram 
nascimento aos Pelasgos, Etruscos, Cartagineses, Citas (Scythas); 

7ª –os Mongóis, procedentes dos Turânios, espalharam-se principalmente no 
norte da Ásia. 

A 5ª raça ária teve nascimento há um milhão de anos quando o Manu 
Vaivásvata escolheu na sub-raça semítica, as sementes da 5ª raça e conduziu -as à Terra 
Sagrada Imperecível. Há perto de 850.000 anos uma primeira emigração atravessou os 
Himalaias e espalhou-se no norte da Índia. 

Ela é governada por Buda-Mercúrio, porque o desenvolvimento do intelecto é 
seu fim principal. 12 

                                            
12 Todo o grifo continua, como em outros lugares, chamando a atenção para tudo quanto se harmoniza com a resposta que estamos 
dando à nossa própria pergunta. 
Sim, porque se a raça ária tem por fim o “desenvolvimento do intelecto” (isto é, do mental), por que razão os seus componentes 
cogitarem de assuntos condizentes com uma evolução – para não dizer, com um estado de consciência inferior ao que ora desenvolve 
a Humanidade? E dizer-se que estamos na 5ª sub -raça da 5ª Raça -Mãe!... 
E tais proibições já eram feitas pelos grandes condutores de povos e outros Iluminados que a este baixo mundo têm vindo. Moisés, por 
exemplo, chegava ao ponto de castigar os de seu povo que “evocassem as almas dos mortos”. Aquele a quem se teima em chamar de 
Jesus, ensinava: “Não evocarás as almas dos mortos”. Gotama, o Buda, além dessa proibição, dizia mais: “Eu vos proíbo, ó bhiksús 
(monges budistas) o uso de encantamentos e orações, por serem coisas inúteis, porquanto, a Lei do Karma rege todas as coisas; 
aquele que cuidar de fazer milagres, não compreendeu a lei do Tathágata”. E em outros lugares de seus ensinamentos: “Esgota a lei 
de retribuição cármica. Adquire sidhis para o teu nascimento futuro”. Ora, como se sabe, “sidhis” e “poderes psíquicos” são uma só e 
mesma coisa. Nesse caso, se os desperdiçarmos com pretensos milagres, etc., etc., como possuí-los “em nascimento futuro”? 
Certa vez, indo ele à presença do seu protetor, o rei de Prasenajit, pediu-lhe este que fizesse alguns milagres, obtendo como resposta 
esta lição: “Grande rei, não ensino a Lei aos meus discípulos, dizendo-lhes: Ide, ó santos e aos olhos dos brâmanes e dos pais de 
família, fazei – graças aos vossos poderes sobrenaturais – milagres superiores àqueles que outro qualquer pudesse fazer. Ao 
contrário, digo-lhes, quando ensino a Lei: Vivei, ó santos, ocultando as vossas boas ações e mostrando os vossos pecados”. 
Do mesmo modo, este outro sapientíssimo conselho: “A mente humana iluminada é maior do que um anjo e um Deus; a razão intuitiva 
está acima do sacerdote e da revelação; o domínio de si mesmo, melhor do que o jejum, a mortificação e a prece; a caridade, maior 
que o sacrifício e o culto”. Seu lema era justiça e de seus ensinamentos se deriva, com grande clareza, a lei de Karma ou de causa e 
efeito, ação e reação, distribuição e retribuição, através das encarnações da alma em diversos corpos humanos. E não esquecer, 
dizemos nós, que tal alma é formada de “skandhas” ou tendências adquiridas nessas várias encarnações – por isso mesmo, aquele 
que se não alijar das más (tendências) ou as de ordem puramente inferior, impossível se torna alcançar o Divino. 
Daí, o que nos ensina A Voz do Silêncio: “Nada desejes. Não te irrites contra o Karma, nem contra as leis imutáveis da Natureza. Luta, 
apenas, contra o pessoal, transitório, efêmero e mortal”. 
“Não deve esquecer o Teósofo – dizia o imortal Roso de Luna – que, ‘devoção’ vem de ‘devas’ e ‘man’, ‘manu’ – o homem – vem do 
radical sânscrito ‘manas’ – o pensamento (com vistas à raça atual), por isso mesmo, só exercitando a sua própria mente com o estudo 
(o grifo é nosso), mas não suplicando favores de ninguém, por mais elevado que seja, poderá ele chegar a ser um ‘welsungo’, um 
‘divino rebelde’, um herói, em suma: um Prometeu. 
Em resumo, dizemos nós: queiram ou não os mais entendidos, tais práticas levadas a efeito, atualmente, são as mesmas dos 
“rakshasas negros” da 4ª sub -raça atlante. Por isso mesmo, consciente ou inconscientemente se vive em harmonia com eles – pouco 
importa a opinião de quem, hoje – com todos os seus títulos e galardões teosóficos, oferece ao mundo, como última palavra, “que tais 
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Nele se desenvolveu o sentido do olfato. A superfície do globo tendo passado 
por inúmeras transformações, emergiram, uma após outra, as partes de nossos 
continentes atuais que, por uma dessas coincidências interessantes, são cinco... tal 
como o número da raça ária, que é a 5ª Raça -Mãe da presente Ronda. 

Em linguagem oculta tais continentes têm o nome de Krauncha, por sinal que é 
o nome de uma montanha no Himalaia. 

Após a grande catástrofe de há 200.000 anos e que deixou isolada a ilha 
Poseidonis no meio do Atlântico, os cinco continentes atuais tomaram a forma que até 
hoje possuem. 

No decorrer dos tempos, nossos continentes serão destruídos por tremores de 
terra, fogos vulcânicos e inundações, como outrora o foram a Lemúria e a Atlântida, já 
que a água e o fogo são os dois elementos destruidores, para não dizer, transformadores 
(e até, “purificadores”) do nosso planeta. 

Como foi dito, a sua primeira (1ª) sub -raça estabeleceu-se há 850.000 anos ao 
norte da Índia. A sua religião foi o hinduismo primitivo: leis do Manú, leis das Castas; 2ª – 
Ario-semitica ou Caldaica, atravessou o afeganistão e espalhou-se nas planícies do 
Eufrates e na Síria. A sua religião foi o Sabeismo; 3ª – Iranica, conduzida pelo primeiro 
Zoroastro, estabeleceu-se na Pérsia e daí para a Arábia e Egito. Culto do fogo, da pureza. 
A Alquimia predominou nessa sub-raça ária; 4ª – Céltica, conduzida por Orfeu, espalhou-
se na Grécia, Itália, França, Irlanda e Escócia. Ela distinguiu-se em todas as linhas 
artísticas; 5ª – Teutônica, emigra da Europa central e espalha-se hoje por todas as partes 
do mundo. 

A 6ª sub -raça nascerá e se desenvolverá na América do Norte, ou melhor, suas 
sementes já se manifestam naquela parte do Globo. 

A 7ª (para a qual trabalhamos, pouco importa a distância que esteja de nossos 
dias, porquanto, existem seres na Terra trabalhando para coisa mais distante ainda, que é 
a futura Ronda), nascerá na América do Sul. Já tivemos ocasião de explicar em outros 
estudos que as duas raças finais de todas as raças-mãe quase se sucedem, e quanto 
mais para o fim da Ronda, tal fenômeno se fará com maior rapidez, por isso mesmo, 
interpenetrando-se umas nas outras. 13 

E como a Raça atual ou Ária (no ramo ou família final de sua 5ª sub -raça) seja a 
5ª Raça -Mãe, como se viu, logo, duas raças-mãe com as suas (7) respectivas sub-raças, 
cada uma delas, faltam ainda para completar a presente Ronda: a 6ª desenvolverá o 
princípio Búdico ligado ao de Manas da raça ária; e a 7ª o princípio Átmico, ligado aos 
dois primeiros, por isso mesmo, realizando a vitória da Tríade Superior na matéria. 

Como se viu, as 3 primeiras raças-mãe tiveram esses mesmos estados de 
consciência, no sentido involutivo ou da descida do Espírito (Purusha) na Matéria 
(Prakriti), isto é, Atmâ, Budi e Manas. Depois da equilibrante (onde funcionou o 
intermediário, isto é, o Mental inferior ou Kama-manas), ou seja, a Atlante, a ordem foi 
inversa, ou seja, Manas (da atual 5ª), Budi (para a 6ª) e Atmâ (para a 7ª). E isso de 

                                                                                                                                                 
seres são muito gentis... e até seus amigos, etc., etc.” E isso, pelo simples fato (mais do que conhecido) de que a Lei é uma só, tanto 
para Brancos, como para negros, mas cuja única diferença está no fim a que se destinam: se para o Bem, Magia Branca; se para o 
Mal, Magia Negra. 
E tal afirmativa, baseada em certas palavras do Mahatma K. H. em uma de suas cartas – aliás, como outras, pessimamente 
interpretadas por quem só “enxerga a letra que mata”, ao invés do “espírito que vivifica”!... 
Ninguém ignora, ainda, que dessas duas oposições ou antagonismos (como tudo na vida) nasce o equilíbrio perfeito das coisas (de 
acordo com o “Daemon est Deus inversus” da Cabala). Porém, o que nem todos sabem  e outros fingem ignorar, é que conviver-se 
com tais seres, ou melhor, se essas duas forças antagônicas se unem estreitamente... impossível se torna distinguir uma da outra!... 
Assim, mil vezes seria preferível calar-se do que anunciar tal coisa e, mui especialmente, diante de espíritos fracos (“fanáticos” que a 
tudo dizem Amém, até mesmo, às maiores contradições!) Coisas deste fim de ciclo apodrecido e gasto! Semper ad eventum festinat. E 
basta... para uma simples anotação. 
13 Reporte-se o leitor, não só ao nosso artigo O futuro imediato do mundo (número desta revista, relativo ao trimestre Janeiro a Março 
de 1930), como a outros posteriores, onde tratamos de nosso trabalho para esta parte do Globo – inclusive o do número anterior com o 
título de O Governo Oculto da S. T. B. 
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acordo com os arcos ascendente e descendente da evolução, os chamados períodos de 
Pravritti-marga e Nivritti-marga. 

É provável que os continentes dessas duas Raças finalizadoras da Ronda sejam 
os mesmos da Lemúria e da Atlântida, porém, em tal época completamente redimidos 
do mau Karma de seu longínquo passado. 

Segundo as tradições purânicas, seus nomes ocultos são: Shaka para o 6º 
continente, cujo significado é “rodeado pelo mar de manteiga” (do mesmo modo, “Força e 
Poder”) e Pushkara, o que já apontamos em outros lugares, isto é, “Loto”, lago, etc. – 
algo assim como se se quisesse dizer que em tal época a Humanidade atingiu o “Loto das 
Mil Pétalas”, isto é, o mais elevado grau de consciência que se pode alcançar na terra: o 
Sétimo (Princípio). 

E com esse estudo mais uma vez se prova que tudo partiu do Um para o vário, 
através do 3 e do 7 – tal como procuramos provar no capítulo anterior desta Mensagem, 
inclusive, quando falamos do misterioso número 137... 

Nesse caso, o Um é a Unidade imperecível (o chamado Deus pelas religiões 
ocidentais); o Três, como a sua Tríplice manifestação, de acordo com a Trindade cristã – 
Pai, Filho e Espírito Santo; na Trimurti indiana (que tanto vale pela primeira), isto é, 
Brahmâ, o creador; Shiva, o destruidor, ou melhor, transformador, e Vishnú, o 
conservador; nas Três Parcas mitológicas – Clotos, Láquesis e Atropos (uma que fiava, 
outra que cortava o fio e a última que sustinha a roca) e até, nas tres forças: centrífuga, 
centrípeta e equilibrante. Quanto ao Sete, no mistério contido nas seguintes palavras, 
também, do capítulo anterior: “Com essa tríplice manifestação, tudo evolui através do 
Setenário, produzindo os refinamentos infinitos da matéria imponderável”... tal como na 
arte musical, Harmonia, Melodia e Ritmo, através das sete notas da escala 14. Do mesmo 

                                            
14 Sabemos de alguns espíritas que ridicularizam as teorias teosóficas – mui especialmente quando confundem corpos com princípios, 
no homem. 
Mas não são eles propriamente os culpados, e sim, a maioria dos livros teosóficos que, usando de linguagens arrevesadas e 
empregando vários termos para explicar a mesma coisa, estabelecem enormíssima confusão nas mentalidades consideradas jovens 
em tão transcendente assunto. Quem busca tais livros é porque, de fato, deseja aprender algo que não conhece, ao menos 
aparentemente, porquanto a Verdade dorme no imo de cada homem, tal como já explicamos em outros lugares e comparando-A ao 
conto iniciático de “A Bela Adormecida no Bosque” – cujo bosque ou “floresta negra”, outro não é, senão, o de Avidya, a ignorância, ou 
melhor, falta dos conhecimentos necessários à humana redenção. 
Assim é que, aquele que se propõe “a despertar consciências adormecidas” deve empregar linguagem simples e clara – algo assim 
como – se quisesse criar no mundo mental, um “Jardim de Infância” apropriado à educação de jovens mentalidades, pouco importa se 
amadurecidas no que a ciência oficial pretende ser real e verdadeiro. E isso estabelecendo uma corrente mútua de fraternidade entre si 
e os que o lêem, já que “o pão espiritual” é a maior de todas as caridades, embora que discordemos do termo grifado, substituindo-o 
pelo de Dever, tal como o exige a Lei desde que a Humanidade se tornou digna de possuir tal nome (“Daí com a esquerda para que a 
direita não veja”). 
Infelizmente, “essas mentalidades amadurecidas na ciência chamada positiva”, ou não ligam importância à Teosofia (esquecendo que 
não só a sua ciência, como tudo mais quanto existe na face da Terra – inclusive as “religiões” – têm nela a sua origem), ou se o fazem, 
é às ocultas, para “não passarem pelo ridículo, perante outros enfatuados sábios de perder seu precioso tempo e mentalidade de escol 
com assunto tão banal... como é o teosófico”. São para tais “enfatuados sábios” aquela famosa sentença do Niti-xataca de Bhartrikari: 
“É fácil chegar-se a um acordo com o ignorante; muito mais fácil ainda, com o que sabe distinguir as coisas; mas ao homem enfatuado 
com um saber insignificante, nem Brahmã é capaz de o convencer”... 
Voltemos ao caso a que pertence esta anotação: 
Como se sabe, o homem possui 3 corpos: Físico, Astral (Psíquico ou Anímico – o “perispírito” dos espíritas) e o Espiritual. Segundo 
Plutarco, o Físico ligado à Terra; os Astral ou Psíquico, ligado à Lua e o Espiritual, ao Sol (mas que se não tome esses Sol e Lua como 
os que a ciência conhece com tais nomes... mas outros ocultos!). 
Existe uma outra teoria para os 3 componentes com que se apresenta o homem na terra, cuja teoria, não deixa de ser mais do que 
certa: Alma animal, Alma humana e Alma divina. 
Pois bem, com esse corpo (que é a integralização do Tres em Um, já explicado no capítulo anterior desta Mensagem – inclusive 
quando se lhes compara à “Vina de Shiva” com as suas 3 cordas, gunas ou qualidades de matéria, os 3 sóis e outras coisas mais) ele 
tem que atravessar,  para não dizer, adquirir Sete estados de consciência e isso... de acordo com aqueles “sete princípios” com que 
tanto implicam os espíritas, os católicos e outros mais. Tais princípios, como se sabe, são o físico – Rupa; Vitalidade (Etéreo – Prana 
ou Jiva); Astral – Linga Sharira; Alma animal – Kama-rûpa; Alma humana – Manas; Alma espiritual – Budhi e Espírito – Atmâ. 
O fato está mui bem expresso na questão das 7 Raças de cada Ronda. Como se viu, nós estamos na 5ª (a ária) que “desenvolve 
Manas, o Mental” (ou o que se preferiu chamar de alma humana). Embrionariamente o homem possui os outros 2 princípios que lhe 
faltam, mas de fato, ele tem ainda que galgar os dois degraus da 6ª e 7ª Raças -Mães finalizadoras da Ronda e, por isso mesmo, onde 
tais estados de consciência, como dissemos, serão desenvolvidos. 
Do mesmo modo, tais princípios se acham estreitamente ligados aos “Sete Centros de Força ou Chacras”, conforme já explicamos 
inúmeras vezes, e é a razão dos mesmos estarem localizados, ou melhor, se encontrarem no “duplo etérico” e receberem “a força 
primordial” do Astral... 
O pouco que dissemos na anotação 21 (anotação nº 7 desta transcrição) a tal respeito, faz com que o leitor inteligente possa descobrir 
o resto por si mesmo. 
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modo, nas seguintes palavras dos Puranas: “O Grande Arquiteto do mundo dá o primeiro 
impulso ao movimento rotatório do nosso sistema, caminhando alternadamente sobre 
cada planeta e sobre cada corpo”, cujos planetas, como se sabe, são Sete... e 
considerados nas escrituras secretas, como “os corpos físicos dos Dhyans-Choans, por 
outro nome, “senhores das Inteligências luminosas” ou os Sete Arcanjos do Cristianismo, 
para não dizer, do Judaísmo, figurados em seus templos ou igrejas nos candelabros de 
sete luzes. 15 

Para finalizar este capítulo, resta-nos dizer que, embora essa tríplice 
manifestação do homem e sua escala evolucional através do setenário divino, no entanto, 
aquilo que se conhece como seu corpo, é apenas o “habitat” em que se produzem os 
fenômenos da vida aparente. Como o diamante na rocha, a sua parte superior permanece 
ignorada neste envoltório material. É pelo estudo paciente, pelo desenvolvimento das 
faculdades subconscientes que o Adepto se coloca em presença do princípio superior de 
seu ser, único e eternamente verdadeiro. Mesmo porque, tal entidade permanente é a que 
vive através de toda série de vidas, não só das raças pertencentes à volta (Ronda) atual, 
mas também, de outras voltas e de outros mundos. 

 

VI 
 

O ESPIRITISMO NO OCIDENTE 

Como se viu no capítulo anterior, as práticas psíquicas tiveram a sua origem nas 
primeiras raças humanas, para não dizer, na 4ª sub -raça da 4ª Raça -Mãe – a atlante. 
Daí, ter sido a mesma governada pelos planetas Lua e Saturno. 

Segundo a teoria de Plutarco e outros muitos Iniciados, o corpo se acha ligado à 
Terra, a Alma à Lua e o Espírito ao Sol. Logo, aquilo que com a mesma diz respeito, isto 
é, com Alma, Psiquis ou Psyké – donde provém o termo “poderes psíquicos”, “sidhis” em 
sânscrito e “iddhis” em pâli – não pode ter outro nome, senão, Animismo, mas nunca, 
Espiritismo. Mesmo porque, “região lunar ou astral” sendo uma só e mesma coisa, os 
seres que aí habitam não são Espíritos, mas sim, almas – pouco importando a diferença 
que os espíritas fazem entre “Astral inferior” e “Astral superior”, porquanto, acima deste 
existem outros planos ou mundos, onde também figuram o inferior e o superior. 

Concorda perfeitamente com o que acima fica dito, as seguintes palavras de H. 
P. B. quando fala a respeito de Enoch (Doutrina Secreta): “Esotericamente, Enoch é ‘o 
filho do homem’, o primeiro. E simbolicamente, é a primeira sub-raça da quinta raça raiz. 
E se tal nome se adapta a Cabalas numéricas e enigmas astronômicos, cobrindo o 
significado do ano solar ou 365, de acordo com a idade que se assinala da Gênese, é 
porque sendo o sétimo, personifica em Ocultismo as duas raças precedentes com as suas 
quatorze sub-raças. Por essa razão aparece no Livro como tetravó de Noé, o qual – por 
sua vez – personifica a quinta raça em luta com a quarta (isto é, a ária ou a nossa com a 
atlante, dizemos nós) ou seja, o grande período dos mistérios revelados, profanados 
quando “os filhos de Deus” baixaram à Terra para tomar por esposas “às filhas dos 
homens”, ensinando-lhes os segredos dos anjos; ou melhor, quando os “homens nascidos 
da mente”, da terceira raça, misturaram-se com a quarta, e a Divina Ciência foi 
paulatinamente degenerando em feitiçaria (Magia Negra, dizemos nós).” 

Ora, se a quinta Raça (a Ária ou a nossa) “entra em luta com a quarta” (a 
Atlante); ou melhor, procura sobrepujar “a consciência lunar ou astral” da anterior, a fim 
de implantar o “domínio do Mental” (que é o seu estado de consciência, como se viu no 

                                            
15 Chama-se, ainda, aos Dhyans-Chohans de “Espíritos Planetários”, como dirigentes de cada uma das 7 Rondas. E como estejamos 
na 4ª (Mineral, Vegetal, Animal e Humana), logo é o 4º que a dirige.  
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capítulo anterior, e razão de ser governada por Buda Mercúrio) não se pode conceber 
que os praticantes hoje de tudo quanto se relacione com “o estado de consciência” de 
uma raça inferior à atual (como Hipnotismo, Magnetismo, evocações de almas, etc.,) não 
continuem pertencendo à referida raça. Daí, a proibição expressa nas “Regras da Grande 
Fraternidade” de todas essas práticas contrárias ao grau de evolução a que chegou a 
Humanidade. 16 

No entanto, o Espiritismo propriamente dito, o que não cogita da fenomenologia, 
mui especialmente, de “comunicações com o Além”, pregando e praticando apenas a 
caridade e os sãos princípios de sua doutrina, é aquele – como já dissemos – que se fez 
“o dique tutelar contra as águas invasoras do materialismo bravio, hoje dominando sobre 
a terra... É, ainda, o único “porto de salvação” para os náufragos da vida, que não 
encontram uma mão fraterna e amiga que lhes valha – inclusive os governos, quando 
cogitam de tudo, menos de resolver os graves problemas da dor e da miséria. 

Por isso mesmo, perseguir a essas bondosas criaturas que “a tudo sabem 
renunciar pelo bem de todos”, é ilógico, contraproducente, senão, um crime de lesa-
humanidade. 

O que devem, porém, fazer as autoridades, é controlar certos Centros suspeitos, 
a fim de evitar maiores desgraças do que as registradas quase que diariamente no nosso 
cadastro policial e assinaladas pela imprensa como “vítimas do baixo espiritismo”.17 

O genial Teósofo Roso de Luna termina a sua obra O Livro que Mata a morte 
ou mundo dos jinas (que foi ele o primeiro a considerar como a melhor de suas obras), 
com estas palavras: “Quanto ao Espiritismo – doutrina tão repreensível no emprego da 
mediunidade provocada, como respeitável em sua filosofia e manifestações “espontâneas 
através da História” – é um repositório de “fatos jinas”, dignos de um estudo científico 
imparcial, segundo insinuamos ou esboçamos entre os numerosíssimo desta nossa obra”. 

De fato, “as manifestações espontâneas”, isto é, onde não há provocações de 
fenômenos, pois como já explicamos algures, “a própria mesa com a assistência ao redor 
é uma corrente magnética estabelecida”, sem falar na auto-sugestão ou o fato de se 

                                            
16 Em outros números desta revista, já tivemos ocasião de explicar com bastante clareza, os casos que servem de exceção à regra 
geral, tais como: para ser fundada na Terra uma Obra de origem divina – embora que, logo a mesma esteja edificada, se manifestem 
imediatamente ordens... para que todos os fenômenos (de origem psíquica) sejam suspensos. Assim aconteceu com a The 
Theosophical Society, que foi antecedida pelo The Miracle Club; do mesmo modo, com a nossa Sociedade, cujo começo (portadora 
ainda do nome “Dhâranâ”) teve por argamassa esse doloroso processo, aliás, muito ao gosto e paladar dos que “só querem receber e 
nada oferecer”, embora que, em seu próprio proveito. 
Os espiritualistas, dirão: e por que nós outros não podemos fazer o mesmo? Pela razão única de não terem à frente de seus Centros 
os Sêres a que nos referimos, mas espíritos completamente ignorantes de todas essas coisas, como de outras, mais insignificantes 
ainda, como por exemplo: o verdadeiro nome do Ser conhecido como Jesus; que vem a ser o nome Maria, e tudo mais quanto faz 
parte de iniciações antigas, lendas, tradições, mitos, etc, etc. 
Além disso, é o próprio kardec quem afirma, “de 100 comunicações, 99 por cento serem falsas”. Ora, a percentagem a favor do 
Espiritismo é demasiadamente pequena para se dar crédito no que tais “espíritos dizem” – inclusive os superiores. 
Do mesmo modo, é ele quem afirma “toda falange de espíritos ser governada por um superior”. Logo, não é admissível que um espírito 
superior, ao invés de socorrer os seus “comandados” com a assistência necessária, ao contrário, lhes ordene que venham ao mundo, 
donde saíram repletos de ignorância e de misérias morais, para receber de pessoas nas mesmas condições ou quase iguais (como 
somos quase todos), luzes e conforto moral de que tanto necessitam... ambas as partes: doutrinados e doutrinadores! 
Já tivemos ocasião de criticar uma obra espírita de grande nomeada, que foi escrita por um “médium” brasileiro, como comunicações 
recebidas de seres superiores – inclusive do Senhor Gotama, que promete à toda assistência “na próxima encarnação se fazer 
espírita, porque, tudo quanto pregou estava errado”. Só isso bastava para definir as duas partes: o famoso médium e os espíritos 
superiores que o assistiam ou assistem ainda. Tal livro se intitula: Revelações dos Papas. 
A tais médiuns e outras pessoas que exaltam Jesus e ridicularizam o Buda, bastam as seguintes palavras das velhas escrituras 
orientais, das quais se serviu H. P. B.: “Todos os Avataras não são, senão, Um. São os ‘Filhos de seu Pai’, em linha direta: ‘o Pai ou 
uma das 7 Chamas, que se torna por momento, o Filho e os 2, não são mais que Um em Eternidade’ “. Muitas outras passagens 
misteriosas poderíamos aqui citar, porém, as razões já apresentadas nas palavras que prefaciam os 2 capítulos que concluem esta 
Mensagem, respondem “quæ-farte”, pelo pouco tempo de que dispomos atualmente para fazer estudos desenvolvidos como merecia 
ser este. 
17 Felizmente, os grandes remédios já estão sendo empregados para tão grandes males, porquanto, não só as autoridades movem 
atualmente uma campanha eficacíssima contra os entorpecentes, “a escravatura branca”, os falsos médicos, a falsa mendicância e até, 
contra os “macumbeiros”; como também, a Cruzada Nacional de Educação acaba de iniciar uma forte campanha contra o 
analfabetismo, que é a única razão de todos esses males e outros quase semelhantes... embora muitas pessoas que passam por 
“intelectuais”, sejam apreciadoras dessa criminosa prática de magia... talvez por aí haver um outro esporte, ao qual, o famoso juiz 
francês lhe daria, desde logo, o título de “cherchez la femme”... algo parecido com “a caça à raposa”... 
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esperar por este ou aquele ser, ou mesmo, por qualquer que deseje apresentar-se – algo 
assim como o pescador que ao atirar a rede são apanhadas várias qualidades de peixes 
(bons e maus) – dizemos, tais “manifestações espontâneas”, ninguém as pode condenar. 
Razões ocultas exigem muitas vezes esses aparecimentos de mensageiros de boas e 
más novas, por isso mesmo, em ocasiões em que nos encontramos completamente 
alheados de assuntos dessa natureza. 

O que ninguém pode negar é que a Magia Negra infiltrou-se por toda parte – 
embora que, em alguns lugares com mais virulência do que em outros. 

Raras são as pessoas que escaparam indenes desse horrível mal hoje 
universalizado. Quem não o é conscientemente, toma o nome de cinzento, por ser de 
fato uma mescla das duas espécies de Magia: a Branca e a Negra. 

O fenômeno é resultante desse fim de ciclo apodrecido e gasto, por isso mesmo, 
envolvido nas convulsões de várias naturezas que sacodem o mundo, para que sobre ele 
possa descer uma nova Aurora resplendente de luz, portadora de melhores dias para 
todos os seres que o habitam. 

Quanto ao que diz respeito ao nosso País, “o grande mal” teve as suas origens 
depois que os portugueses começaram a dar caça aos negros – isso nos inícios do século 
XVII e obediente ao insondável mistério da “fusão monádica” entre os menos com os mais 
evoluídos. 

E o mal agravou-se com o próprio Espiritismo, desde que não se tomou 
providências enérgicas para que uma grande parte do mesmo não se fundisse nas 
origens africanas, como aconteceu. 

As levas de negros que vieram para o Brasil, procediam da África super-
equatorial e meridional, ou melhor, sudanêsa e bantu. 

Dos sudanêses figuravam os Jalofas, Mandingas, Fulos, Haussás, Nagôs, 
Achantis e Gêges ou Ewes, mui especialmente no estado da Bahia. 

Dos bantus figuravam os Angolas, Congos ou Cabindas, Benguélas, 
Cassanges, Bángalas ou Inbángalas, Dembos, Macúas e Anjicos, nos estados do Rio, 
Minas, São Paulo, bem como, em Pernambuco e Maranhão. 

Tal como foi dito no capítulo anterior, nenhum outro povo da Terra representa os 
vestígios da degenerescência atlante, como os de certos lugares africanos – embora que, 
para o Brasil, tivessem vindo muitos negros que hoje são lembrados por quase todas as 
famílias brasileiras, como amigos dos seus senhores, fiéis e dedicados ao extremo. 
Foram aqueles que nos embalaram na infância, que nos faziam rir, com as suas 
grotescas palhaçadas; em resumo, que até hoje são lembrados com saudade e carinhosa 
gratidão, mui especialmente, pelos brasileiros de mais de meio século de vida. 

Aos poucos eles foram desaparecendo, e se existem alguns, o número deve ser 
limitadíssimo e de verdadeiros macróbios. Deles descendem diretamente os nossos 
crioulos. E esses, infelizmente (com algumas exceções notáveis) conservam aquelas 
reminiscências. Disso há uma prova bem frisante: as macumbas existentes tanto nos 
subúrbios como nos morros que circundam a parte mais central de nossa belíssima 
capital, como em quase todos os Estados brasileiros. E daí, por exemplo, os famosos 
“despachos” que até hoje são encontrados nas encruzilhadas formadas pelas ruas mais 
transitadas de Rio e Niterói. 

E para que ninguém ouse dizer que “só no Brasil é onde se vêem tais coisas”, 
transcrevemos o que há tempos foi divulgado pela imprensa americana: 

“Não há muito, Nova York se achava comovida pela excentricidade de um novo 
e sangrento culto – o “vudú”. Os fanáticos pertencentes a este culto infernal dispunham-se 
a brindar seu misterioso deus com uma vítima humana, na pessoa de Rose Parell. O 
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culto “vudú” é de origem negra, porém, era praticado em Nova York pelos brancos, que 
viviam em uma casa de vários andares do número 18 do Park Street (todo o grifo é 
nosso). 

Miss Rose Parell fora, certa tarde à referida casa, para visitar uns amigos que 
viviam no último andar. Quando se retirava, descendo as escadas, miss Parell, ao chegar 
ao segundo andar, sentiu que uma porta se abria cautelosamente e que várias sombras 
se atiravam sobre ela, impedindo-a de proferir o mais insignificante grito de alarme. 

Pouco depois, a jovem era arrastada para um quarto pouco iluminado por um 
lampião de querosene. Aterrorizada, a infeliz gritou por socorro, porém nenhum dos 
presentes fez o menor movimento. Duas pessoas – Joseph Muc e sua esposa, que eram 
os encarregados do sacrifício – começaram a praticar-lhe ferimentos em diversas partes 
do corpo... A esta altura, Miss Parell gritou com mais força, enquanto as outras pessoas 
procuravam abafar a sua voz, cantando e dançando loucamente. Quando Joseph Muc e 
sua esposa se dispunham a cortar os cabelos da pobre moça, a porta abriu-se 
violentamente para dar passagem à polícia. 

A quase sacrificada foi encontrada inanimada junto ao bárbaro altar de folhas de 
bananeira”. 

Do mesmo modo, de uma aldeia portuguesa nos chegam notícias de “ter sido 
queimada uma pobre senhora, na presença dos próprios filhos – que choravam diante de 
tão horrível quadro – por amigos seus, que a julgavam possessa e ser aquele o único 
meio de “expulsar ‘o mau espírito’, sem contudo matar a pobre mulher”, segundo haviam 
lido em um livro de “Magia prática” – o famoso S. Cipriano, talvez. A quanto pode chegar 
o fanatismo!... 

No nº 71 desta revista publicamos um artigo com o título As enfermidades dos 
médiuns e perigos que correm, da autoria de George O’ Bourke, e para o qual 
chamamos a atenção de nossos leitores. 

Citaremos aqui alguns trechos daquele valioso artigo, para que se possa formar 
um juízo a respeito de quanto vimos tratando até o momento: 

“Em algumas importantes localidades das Antilhas – Centro e Sul da América e 
também na África e na Ásia, esta última muito mais perigosa do que todas juntas – se 
chega à monstruosidade de desenvolver como médiuns a infelizes crianças, deixando-
lhes em germe um ciclone vital que as arruinará para sempre. 

“Uma das formas que caracterizam a tais feiticeiros – com exceção dos núcleos 
dedicados a curar – em sua maneira de atuar, é o baile circular em grupos, acompanhado 
de cantos, que nada mais são do que evocações às suas más entidades protetoras, as 
quais se vão apoderando, pouco a pouco, de todos os bailadores e ao que denominam 
eles de “subir-lhes o santo”. Porém, onde está a verdadeira monstruosidade é no 
utilizarem crianças em tais bailes, pois o que pretendem e acabam conseguindo, enfim, é 
ligá-las às suas abomináveis práticas, e desse modo, prepará-las como instrumentos 
futuros de maldade e até de crimes. Tais crianças, logo desenvolvidas, serão, de fato, a 
massa principal dos “magos negros” num futuro não mui distante.” 

No “baixo espiritismo” ou aquele que entre nós possui os nomes de “candomblé”, 
“macumba”, etc., etc. – desgraçadamente tão em voga em nosso país, como já dissemos, 
e com a proteção e assistência de muita “gente fina”, que aí vai para fins que não honram 
ninguém – quando um dos bailadores (homem ou mulher) é apoderado, diz-se também 
que “o santo baixou”, não havendo, portanto, nenhuma diferença entre o que se pratica 
nas Antilhas e entre nós, a não ser os nomes de tais santos (as crianças, felizmente, no 
Brasil não foram envolvidas nessas dolorosas reminiscências da decadência atlante); 
tudo mais, isto é, o canto, a roda, os “despachos”, etc., são iguais. 
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O interessante é que os nomes de tais santos são os mesmos da Igreja, aliás, 
como acontece em quase todos os Centros espíritas, que têm por protetores, os Antonios 
de Padua, Franciscos de Assis e vários outros – inclusive “a santa da moda”, Terezinha 
do Menino Jesus, mas isso depois que a Igreja a canonizou, porquanto, anteriormente ela 
não conhecia “os caminhos ou estradas astrais” que deveriam conduzir seus passos para 
esses famosos “centros”, que não querem ser chamados de “baixo espiritismo”...! 

No entanto, sob essa capa grosseira e criminosa do africanismo, ou melhor, da 
“macumba”, existem reminiscências das verdades primitivas que se não encontram, nem 
mesmo nos Centros mais afamados do Espiritismo! 

Conforme já dissemos, os Dhyans-Chohans (Planetários, Arcanjos, etc.) são 
Sete – aliás como Sete é tudo quanto vimos explicando desde o capítulo IV desta 
Mensagem até aqui. 

Pois bem, as “linhas” dos santos da “macumba” também são sete, por isso 
mesmo, acompanhando grosseiramente as velhas tradições iniciáticas. 

Na “linha de São Jorge” (ou o santo por eles chamado de “ogum”), encontramos: 
Ogum, Oguniê, Ogum-teché, Ogum-naí, Ogum-tab, Ogum-leb e Ogum-dá. 

E não terminam aí os vestígios iniciáticos de um passado remotíssimo da 
História. São Jorge, como já explicamos em outros estudos, é uma segunda edição do 
Perseu e Andrômeda e até do Sosioh persa, o Maitréia, redentor do mundo e outros 
tantos símbolos de “cavaleiros que salvam as suas damas das garras de dragões 
terríveis”, etc., cujo sentido é o da redenção da alma pelo Espírito, para não dizer, do 
consórcio ou união mística entre os dois... já que a verdadeira finalidade da vida é a 
liberação do Ego ou deus interno, que vive agrilhoado à personalidade, qual Prometeu no 
Cáucaso, para não dizer, no “cárcere” da carne...! Ou melhor, o que se conhece como a 
“Vida Una”. 

E como tal “redenção humana” ligada se ache ao fato já por nós citado em 
outros lugares, ou seja, o do “sétimo ou último estado de consciência” que se há de 
alcançar na terra, nós vemos esse mesmo mistério do setenário no símbolo de São Jorge 
e demais linhas do africanismo, como corrupção natural das idades que pesam sobre a 
Verdade ou Ciência Eterna, pregada pelos nossos Pais ou antepassados, para não dizer, 
“quando os homens nascidos da mente”, da terceira raça, misturaram-se com a quarta 
e a Divina Ciência foi paulatinamente degenerando em Magia Negra. 

Vejamos outros santos do africanismo no Brasil: Oxalá (nome árabe que, como 
outros, figuram em nossa língua como reminiscência das invasões árabes na Espanha e 
Portugal, cujo nome, como se sabe, quer dizer “praza aos céus”, “praza a Deus”, etc.) é o 
famoso “Senhor do Bonfim” da Bahia; Amanjá é, ao mesmo tempo, a Virgem Maria e “a 
mãe d’água”. 

Nesse ponto de vista, o africanismo distanciou-se da Igreja muitas léguas, pois, 
como se sabe, Maria vem de “mare” – o mar (símbolo puramente lunar, razão porque 
aparecem várias Virgens da Igreja trazendo uma meia-lua aos pés). E, portanto, dar a 
Maria o nome de “mãe d’água” tem mais valores iniciáticos do que, o de uma 
personalidade que houvesse existido com tal nome e mãe do “messias prometido”. A 
todas as mães dos grandes Seres baixados a este mundo foi dado o nome de Mayâ (“a 
ilusão dos sentidos”) – inclusive a mãe de Yezeus Krishna, que viveu 3.500 anos antes 
da era cristã e de cujo nome foi plagiado o Jesus Cristo bíblico. 

Logo a seguir, vem outros nomes de santos, a começar por São Sebastião (o 
padroeiro dessa “Sebastianópolis”), São Lázaro e outros tantos, com os respectivos 
nomes de Abaluaê, Oxumarê, etc. O próprio Diabo não escapou de figurar entre os 
santos da macumba. Seu nome no africanismo é Exú ou Exum – que, aliás, poderiam 
dar-lhe o contrário de Oxalá (Senhor do Bonfim, Deus, Cristo, etc.) ou seja, Alaxo, de 
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acordo com a fórmula cabalística do “Daemon est Deus inversus”, isto é, “o demônio, o 
diabo, etc., é Deus invertido ou ao contrário”, e até, segundo a hermética de que “o que 
está em cima é igual ao que está embaixo”; igual, nesse caso, em essência ou origem, ou 
quando não manifesto; desigual, oposto ou antagônico, quando manifesto, isto é, quando 
ele toma a forma dual. E o qual há de ser morto por si mesmo, logo soar o momento final 
das coisas, ou melhor, segundo o sábio axioma de que, “os extremos se tocam”...! O 
Diabo é, pois, a Sombra do Divino ou Superior, refletida em “in-fera” ou “lugar inferior”, 
que é este “baixo ou inferior mundo” em que vivemos...! 

Os “despachos” oferecidos a Exú (o diabo) são colocados nas encruzilhadas, 
isto é, no encontro de duas linhas: vertical e horizontal – algo parecido com a explicação 
anterior, isto é, do “encontro” da Sombra (o Diabo) com a Luz (Deus) no final de tudo... 

Aos dirigentes de tais “macumbas” se lhes dá o nome de OGAM, que lida às 
avessas, é o termo usual dos que praticam a Magia (Branca ou Negra), isto é, “mago”. 

Existem ainda, as “linhas silvícolas” e que são vestígios, ainda, das “práticas 
atlantes” usadas pelas raças autóctones da América do Sul – principalmente as do Brasil, 
cujas práticas para eles “religiosas”, eram dirigidas pelos seus “pajés”, isto é, sacerdotes, 
feiticeiros, magos. 

Os nomes de tais “linhas” foram traduzidos para o português, e daí os termos: 
Junco-Verde, Canela de Ferro, Caboclo Jurema (nome de uma planta indígena que era 
destinada a “licores sagrados”, cópia, portanto, dos tradicionais licores de “Soma” e de 
“Shukra”, etc. etc.), Urubatão, como corruptela do termo tupi “Arabutã”, que significa 
“pau-vermelho”, “pau-brasil”, também chamado “ybirá-pitanga”. 

As “macumbas” africanas são quase sempre inimigas das caboclas ou silvícolas. 
Daí se digladiarem “a despachos” – cada qual mais forte, mais poderoso – algo assim 
como as que se travaram outrora entre os Rackshasas negros (atlantes) com as suas 
“Agniastras” (ou “armas de fogo tangidas pelos elementais que os serviam) e até, “com 
raios sombrios da lua”...! 

E o mais interessante é que existem “centros espíritas” que possuem tais seres 
entre os seus protetores, quando preferem a linha silvícola. Os que possuem maior 
crença na “linha africana” (embora englobada com os Franciscos de Paula, de Assis, 
Terezinhas do Menino Jesus e outros santos da corte celeste), arranjaram nomes 
apropriados para os “seres” de sua preferência, como sejam: Pai Francisco, Tio Ambrósio, 
Tia Joana, etc., e todos eles consultados com a reverência exigida pela sua dignidade de 
sábios e santos homens – principalmente quando “desmancham matrimônios”, levam a 
discórdia aos lares, deixando na orfandade pobres crianças irresponsáveis (até certo 
ponto, porque, carmicamente falando, só se nasce na família onde se deveria nascer!...) 
pelo fanatismo e... “modus-vivendi” de seus pais! Finalmente, tão santos quanto aqueles 
famosos feiticeiros da Igreja, que se chamaram Onofre, Cipriano (cujo menu diabólico 
ainda figura em um livro que se vende em algumas livrarias com o seu próprio nome); um 
Tomaz de Aquino que fazia envotamentos 18 por qualquer coisa – inclusive “para que os 
animais não passassem em frente de sua casa e o incomodassem”. 

E quanto ao termo “baixar o santo”, é a mais degradada fórmula do fenômeno 
tantas vezes por nós explicado, ou seja, o da manifestação do Eu-Superior. Como 
degradado também se acha no “baixar o Espírito Santo” da seita dos “Quakers” (“os 
tremedores”), isto é, os que se põem a tremer como se estivessem atacados de “coréia” 
ou “dança de S. Vito”, no momento de receber o “espírito santo”. 

Entre os “Coptas” (cristãos-jacobitas do Egito) há um ritual misterioso em que o 
“sacerdote mais puro entre eles sopra a cabeça do discípulo, para que o Espírito Santo 

                                            
18 A palavra envotamento não é encontrada nos dicionários de língua portuguesa, mas provém do francês envoûtement que 
significa feitiçaria. – Nota do digitador 
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desça sobre o mesmo”. É o hálito divino animando o próprio Fogo celeste, já que esses 
dois elementos (Ar e Fogo – Vayú e Tejas) não se manifestam separadamente. 19 

No Novo Testamento, “a descida do Espírito Santo sobre Jesus, quando este é 
batizado por João Batista no rio Jordão”, é outra alegoria bem semelhante às anteriores. 
Ademais, o próprio nome João Batista (melhor dito, Yokanan) possui as iniciais J e B das 
Colunas do Templo, isto é, Jakim e Bohaz; como também, as dos 2 “caminhos” laterais, 
segundo as iniciações orientais, isto é, Jnana, o conhecimento, e Bhakti, a devoção, ou 
melhor, o amor entre todos os seres.20 

                                            
19 Todas essas alegorias concordam, ainda, com aquela a que se refere o eminente sanscritista Burnouf e da qual a própria Igreja se 
serviu para o mítico nascimento e morte de N. S. Jesus Christo. “A Svastica, diz ele, representa dois pedaços de madeira, que para 
não se moverem, são cravados com quatro pregos e na junção dos braços da cruz passa uma corda, que pela fricção produz fogo. 
“O Pai do Fogo sagrado (Agni) é o divino Tuashtri (o mítico José cristão, dizemos nós), que prepara a cruz e o Pramantha (aparelho 
destinado a produzir fogo), que devia gerar o filho divino. A mãe do fogo sagrado, é a divina Maia (ou a mítica Maria dos cristãos, 
dizemos nós, porquanto todas as mães dos grandes Seres se chamaram Maia). 
Quando o pequeno Agni nasce, é colocado num berço entre animais e ao lado fica a vaca mugidora (Vach, em sânscrito é o Verbo 
divino, a Palavra criadora ou o Logos de Platão). 
O sacerdote toma-o e coloca-o sobre um altar, espalhando manteiga clarificada sobre ele (“os santos óleos da Igreja”). É aí que ele 
toma o nome de “ungido” – akta, em sânscrito e “Christos” 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 Gurú dos Gurús, o Mestre dos Mestres e toma o nome de Jâtâvedas ou “aquele em quem a Sabedoria é inata”. (O título de 
“Mestre” na Maçonaria, dizemos nós, se deriva de tudo isto, no verdadeiro sentido dos mistérios, embora que os maçons de hoje, 
poucos conhecimentos possuam do assunto. Daí, quando Paulo se chama a si mesmo de “mestre de obras” – “obreiro”, portanto – 
emprega uma palavra eminentemente cabalística, teúrgica e maçônica, que aliás, não foi usada por nenhum outro apóstolo. Desse 
modo, ele se intitula “adepto” com direito de iniciar a outros). 
Assim é que, o mito do Cristo não é apenas religioso, mas alegórico das revoluções e ciclos solares. Tuashtri ou Vishvakarman, o 
divino Arquiteto ou construtor, crucifica Surya (o sol da mitologia védica), no seu torno ou cruz svastica, o qual aí fixo pelos “quatro 
pregos”, é despojado da oitava parte de seus raios. Obscuro e cercado por uma “coroa de espinhos”, toma o nome de Vikarttana”. 
E com estas palavras se pode ajuizar do plágio que a Igreja fez de tudo isso (muito anterior à era cristã) para o “nascimento, paixão e 
morte do Cristo” e outras coisas mais que figuram no Novo Testamento. E... com o apoio dos “Espíritos superiores” que se apresentam 
nas sessões de espiritismo, que até hoje não vieram contestar todas essas coisas, ao contrário, as evocam a cada instante como reais 
ou verdadeiras. Onde, pois, os seus valores? 
20 Teosoficamente falando, o “grande Laboratório do Espírito Santo” – como a 2ª emanação do Logos – se relaciona com o “seio da 
terra”, onde vive em atividade “o Fogo Serpentino” ou “poder Kundalini”, embora que este se manifeste tanto na Natureza como no 
homem. E é por isso que se diz que, o despertar de tal força concorre para coordenar as diversas manifestações vitais em um todo 
harmônico; do mesmo modo que faz despertar os poderes psíquicos latentes no homem. E que tal força tanto constrói como destrói. 
É o grande fenômeno da Teofania entre os Neoplatônicos, isto é, da “Iluminação do homem pela Divindade”. É o mesmo que já 
acontece aos Adeptos ou Homens perfeitos e o que há de acontecer a todos quantos estiverem harmônicos ou afins com seu Eu-
Superior, seu Cristo ou seu Deus (o nome que lhe queiram dar – inclusive de 7º princíp io ou estado de consciência, etc, etc.). Por isso 
mesmo, o que acontecerá no final da Ronda ou na chamada “Era da Felicidade” ou a vitória dos Andróginos latentes. 
Citar os vários casos desse fenômeno, seria escrever uma obra e não foi isso a que nos propusemos nessa “ligeira Síntese” de tudo 
quanto desejávamos ainda falar na última parte desta Mensagem, mesmo porque, não nos sobra mais o tempo preciso para 
semelhante trabalho. 
Entre centenas, falaremos no de Jacob Boehme, o humilde sapateiro nascido em Gœ rlitz, na Alemanha (ano 1575), que de repente 
tornou-se o filósofo eminente, de quem o grande Iluminado que foi Claude de Saint-Martin, diz: “Eu não sou digno de desafivelar os 
sapatos desse homem maravilhoso a quem eu considero como a maior luz jamais aparecida na terra, abaixo somente daquele que era 
a própria Luz...” 
Do mesmo modo, o Padre Antônio Vieira, que sempre se manifestou como o pior de todos os discípulos do seminário. Eram tais os 
seus esforços para se tornar um homem inteligente, que certo dia sentiu um estalido dentro do cérebro e logo caiu desmaiado. Ao 
voltar a si, tornou-se a mentalidade que todos conhecem. O fenômeno do “estalido dentro do crânio”, faz-nos lembrar o “chakra 
coronal” ou do alto da cabeça, como aliás já o dissemos, e que é o centro de consciência mais elevado, ou aquele que se acha em 
relação com o 7º (também chamado “princípio crístico”).  
Eis, portanto, o único caso do nome “médium”, isto é, como veículo de sua própria Consciência desperta, mas não, um mísero 
paciente, passivo ou “sujet” – como seu próprio nome o diz, sujeito às mistificações naturais das regiões mefíticas do astral inferior e de 
todos os gravíssimos males que daí resultam. 
Todos os verdadeiros “médiuns” do Animismo acabaram mal. Assim aconteceu com Mrs. D’Esperance, que adquiriu terrível 
enfermidade, a ponto de ter consecutivas hemoptises; a própria senhora Prado, do Pará, que morreu queimada (não a salvando desse 
horrível acidente “os espíritos superiores que a protegiam”) e quase todos que se conhecem na história do Espiritismo. Mas... os 
verdadeiros culpados disso são os espiritistas, isto é, os que pagam caro para assistir a todos esses fenômenos, pouco se 
preocupando com as suas vítimas: os médiuns e os frequentadores de tais sessões. 
Quanto aos mistificadores, esses nada podem sentir, a não ser o mau Carma que geram para esta ou futuras encarnações. Dentre 
eles, figura Daniel Douglas Home, com quem trabalhava William Crooks, antes de trabalhar com Miss Florence Coock. 
Foi o mesmo que antes de morrer confessou ao seu médico assistente (Dr. Philippe David), entre outras coisas, o seguinte: “É 
verdade, de fato, que essa multidão de espíritos, diante dos quais se prostavam as almas crédulas e supersticiosas, jamais existiram. 
Quanto a mim, nunca os encontrei no meu caminho”... 
Felizes, dos verdadeiros que, ainda em tempo, perdem os seus poderes – não para fazerem o mesmo que fez a Sra. Eusapia 
Paladino, que começou a mistificar vergonhosamente – mas para se dedicarem a uma profissão mais honesta e... saudável. 
E o fato está consubstanciado nos vários contos iniciáticos das “boas fadas que oferecem ‘sete dons’ (os 7 estados de consciência, 
etc., etc.) aos seus protegidos, e outros privilégios de fadas e gnomos, etc., que logo desperdiçados (“os poderes psíquicos” para fins 
inúteis e até prejudiciais) deixam aqueles que até então possuíam tesouros fabulosos, o amor das princesas encantadas e a vitória 
sobre dragões e outros inimigos encontrados nas suas perigosas jornadas, completamente arruinados e sós. 
A mesma H. P. B. já dizia: “A natureza dos pobres médiuns sensitivos ou enfermiços nascidos com uma organização especial – à 
medida que desenvolvem os seus poderes – ficam cada vez mais sujeitos à irresistível influência de espíritos heterogêneos e 
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Do mesmo modo, quanto à festa que celebra a Igreja cristã com o nome de 
Pentecostes (Qüinquagésima), isto é, cinqüenta dias depois da Páscoa da 
Ressurreição, porque, no referido dia – segundo lemos nas Atas (Feitos) cap. II, “o 
Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, desceu sobre os apóstolos, que logo 
começaram a falar em diversas línguas”.21 

––––––– 

O erudito escritor Stanislas de Guaita – uma das maiores sumidades em matéria 
de Esoterismo – falando do Espiritismo, na sua maravilhosa obra de crítica sintética Le 
Temple de Satan, tem estas palavras: “Quanto ao Espiritismo, dizemos apenas que a 
evocação dos pseudo-espíritos não tem outro resultado, em regra geral, senão, atrair ou 
mesmo criar seres não menos lemurianos e parasitários (vampiros, dizemos nós), quase 
sempre inúteis, quando não, prejudiciais ou irreparavelmente funestos. 

“Madame Blavatsky”, continua ele, “via longe quando predizia que o resultado da 
última invasão espírita no Ocidente seria, dentro em pouco, a perda segura e ruína total 

                                                                                                                                                 
puramente humanos: elementares e elementais. A perfeição da mediunidade está na razão direta de sua passividade e o perigo a que 
se expõem no mesmo grau. Quando o médium se acha completamente desenvolvido, ou seja, perfeitamente passivo (isto é, dizemos 
nós, quando está arruinado psiquicamente), seu astral pode ser adormecido e até lançado fora do corpo, que é então ocupado por uma 
elementar ou elemental. 
Esse modo de considerar a mediunidade pode ser novo e talvez desgoste a muitos espiritualistas modernos; porém, apesar de tudo, 
são opiniões ensinadas pela antiga filosofia e sustentadas pela experiência da humanidade, desde tempos imemoriais. 
Longe estamos de fazer uma consideração injusta contra os médiuns físicos. Perseguidos por inteligências diversas, reduzidos pela 
avassaladora influência, a um estado mórbido, que finalmente se torna crônico, encontram-se impossibilitados por tais influências a se 
entregarem a uma outra ocupação... por isso mesmo, física e mentalmente inutilizados para qualquer obra. Quem poderá, portanto, 
julgá-los severamente, quando sem nenhum outro recurso material, se virem obrigados a aceitar a mediunidade como profissão? E 
sabe Deus, como recentes acontecimentos provaram, em demasia, se tal ofício é digno de ser invejado por alguém!... Não é aos 
verdadeiros e genuínos a quem sempre censuramos, mas aos seus partidários: os espiritistas”. (Isis sem véu, t. I, págs. 620 a 623). 
21 Esta mesma festa a celebravam os Judeus com grande solenidade, cinquenta dias depois da “Páscoa do Cordeiro”, em memória da 
Lei dada a Moisés, no Sinai – cinqüenta dias depois da saída do Egito, razão por que a denominavam “Festa das Semanas”, por serem 
celebradas 7 semanas (com vistas a tudo quanto se falou no capítulo anterior desta Mensagem) depois da Páscoa. 
Era, do mesmo modo, chamada “Festa das Primícias”, porque no referido dia os israelitas levavam ao templo as primícias dos frutos de 
seus campos”. 
Quanto à Páscoa, do hebreu “pesaj” – trânsito – equivalente ao inglês “caster”, provém de Ostara, a deusa escandinava da Primavera. 
Era o símbolo da ressurreição de toda a Natureza, por isso mesmo, adorada no começo da estação florida. 
Era costume entre os pagãos escandinavos, na referida época do ano, permutar “ovos de cor”, chamados “ovos de Ostara”, que vieram 
a ser os atuais “ovos de Páscoa”. Segundo está expresso na obra Asgard e os Deuses (melhor dito, Aghardi e os deuses...), “o 
Cristianismo deu outro significado a esse antigo costume, relacionando-o com a festa da Ressurreição do Salvador”, o qual – “como a 
vida latente no ovo” – dormiu no sepulcro durante três dias, antes que despertasse à nova vida” – o que é muito natural, pelo fato do 
termo Cristo estar identificado com aquele mesmo Sol da Primavera, que desperta em toda a sua glória, depois da lúgubre e 
prolongada morte do inverno. Esta mesma idéia, embora que ligeiramente velada, a expõe Goethe na belíssima e pitoresca cena do 
domingo de Páscoa, que figura na primeira parte do Fausto. 
Uma das provas mais patentes da íntima relação que existe entre o Cristianismo e o culto do Sol e da Lua, é o fato de haver fixado, 
irrevogavelmente, a Igreja Romana, a festa de “Páscoa da Ressurreição” no Domingo (dia do Sol), que segue imediatamente ao 
décimo-quarto dia da Lua (algo parecido com “os 14 pedaços de Osíris”, em busca dos quais andava Isis, segundo as iniciações 
egipcíacas), que segue ao equinócio de primavera, qualquer que fosse o dia da semana em que caísse. Daí o nome que se deu de 
quato-decimans. Por outro lado, vê-se uma estreita relação entre a festa pascoal e a vida da natureza, no significativo fato da distinção 
estabelecida entre a Páscoa da Ressurreição ou florida, assim chamada por ser celebrada na época do florescer das plantas e a 
Páscoa de Pentecostes, designada vulgarmente em Catalunha com o qualificativo de granada, que se celebra sete semanas mais 
tarde, no tempo em que começa a colheita dos frutos da terra, designada nas Escrituras (como já se disse), com o nome de “Festa das 
Primícias”, cinquenta dias depois da Primeira Páscoa. 
“O culto cristão, diz Burnouf, está distribuído segundo a marcha do Sol e da Lua. O nascimento do Cristo coincide com o solstício de 
inverno; a Páscoa segue de perto ao equinócio da Primavera. No solstício de verão se celebra a festa do Precursor e se acendem as 
fogueiras de São João. As demais festas se acham distribuídas metodicamente nas outras partes do ano, seguindo uma ordem 
comparável com a das cerimônias védicas. Deve-se notar, acrescenta o mesmo autor, que o solstício de inverno ocorre quatro dias 
antes da Natividade e o do verão, quatro dias antes da festa de São João. O dia da Páscoa está regulado pelo equinócio, embora 
ocorra no Domingo que segue ao plenilúnio, depois do equinócio de primavera. É provável, pois, que as festas da Natividade e de São 
João, sejam antiquíssimas, que coincidam primitivamente, com os solstícios. Sendo de cinqüenta segundos por ano a precessão dos 
equinócios, acontece que quatro dias correspondem aproximadamente a 7.000 anos; porém, os quatro dias podem não ser completos. 
E outra não foi a razão do papa Paulo III (homem sábio e sincero), ter afirmado que, “Cristo era o Sol, adorado pela seita mítrica e que 
Deus era o mesmíssimo Júpiter – Amon dos pagãos” – (Lachatre – Os crimes dos papas). E Bonifácio VIII, “que os evangelhos 
ensinam mais mentiras do que verdades”, que “a prenhez da Virgem era absurda, a encarnação do Cristo ridícula e a 
transubstanciação uma tolice”, acrescentando mais: “que as religiões haviam sido criadas por ambiciosos, para enganar os homens e 
que eram incalculáveis as somas de dinheiro que a fábula do Cristo havia produzido a favor dos padres”. (Carlos von Koseritz – Roma 
perante o século). Leão X abundava nas mesmas idéias, porém, antes dele já Alexandre VI tinha afirmado “não ser cristão nem crer na 
existência do Deus da sua religião”. – (Da mesma obra de von Koseritz). 
Por tudo isso é que o incomparável teósofo espanhol Roso de Luna já dizia: “Cristo é tudo ou nada. Como personalidade, isto é, como 
o aceita a Igreja e outros mais, não é coisa alguma. Como o aceita a Teosofia, isto é, como o Eu-Consciência, o Eu-Superior, o 7º 
princípio, Atmâ, a vida imortal, etc., etc., é tudo”. 
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de milhares de almas, inconscientes vítimas de Allan Kardec e de suas doutrinas 
subversivas.” 

“Muitos se admirarão de me ouvir emitir uma opinião tão desfavorável ao 
espiritismo e de combater obstinadamente uma espécie de religião que conta entre os 
seus apologistas um certo número de escritores respeitáveis e mesmo verdadeiros 
sábios. Direi mais: tais espíritas, como por exemplo, Louis-Michel de Figanières, causam 
admiração aos ocultistas pelo poder de sua inteligência e audácia de intuição. Suas obras 
– caos de sombra e de luz – estão repletas de visões audazes e profundas, mas, para 
serem estudadas, apenas à luz do ocultismo.” 

“Compreenda-se que eu não nego, com intenção reservada, o valor dos 
espíritas. Eu não sou severo para com uma doutrina, que é uma das mais notáveis, mas 
sim, para com as terríveis consequências onde ela fatalmente fracassou: a promiscuidade 
psíquica e a anarquia espiritual.” 

“O que falta aos doutos do Espiritismo é o discernimento dos espíritos”. 

“Eu digo e sustento que não é possível entrar em relações diretas com as 
Inteligências superiores e até mesmo com as Almas desligadas dos entraves 
carnais (todo o grifo é nosso), sem cair nas redes fatais da mentira e da ilusão. O culto 
dos Antepassados consagra, na China como em outra qualquer parte, a realidade de tais 
relações; porém, estas não se podem estabelecer, senão, através de uma escala 
hierárquica. É preciso uma ciência que estão longe de suspeitar os próprios adeptos do 
Espiritismo e o emprego dos processos que somente a Iniciação pode conferir o 
segredo.” 

Estas palavras do eminente ocultista concordam perfeitamente com as de H. P. 
B. quando diz: “Jesus pregou uma doutrina secreta. E ‘secreta’, naquele tempo, 
significava: Mistérios de Iniciação, que foram repudiados ou alterados pela Igreja”. 

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

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

Citemos, mais uma vez, o erudito ocultista Stanislas de Guaita, quando na 
supracitada obra, afirma o mesmo quanto até aqui vimos desenvolvendo a respeito da 
antiguidade do Espiritismo, ou melhor, das práticas de animismo ou psiquismo. 

“Inútil dizer que o Espiritismo não foi uma nova invenção. As formas lemurianas 
que, em todas as épocas se compraziam em passar por almas de além-túmulo, iludiam os 
homens, muito antes que os espíritos mistificadores emigrados do novo mundo, 
inundassem o antigo com a sua ruidosa presença; muito antes que Allan Kardec 
formulasse seu Evangelho espírita e o barão de Guldenstubbé obtivesse os fenômenos 
de escritura direta de que tanto se mostrou orgulhoso. 

Mais adiante, quando o mesmo autor fala dos “médiuns”, tem estas palavras: 

“Se me perguntassem em que consiste essencialmente um médium, eu o 
definiria como um homem (ou uma mulher) atacado de uma incontinência vital, 
esgotando-se por nutrir, com a sua substância fluídica (muito expansiva e por isso 
mesmo, sujeita a perdas ou empréstimos), uma multidão de larvas parasitárias, que 
vegetam e se multiplicam em sua atmosfera astral, em seu nimbo oculto”. 
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Vejamos, agora, o que diz em sua obra crítica L’erreur spirite, o não menos 
ilustre escritor francês René Guénon, sobre Allan Kardec: 

“Rivail tomou o nome céltico de Allan Kardec, a conselho dos ‘espíritos’, por ter 
sido o seu em existência anterior; foi com tal nome que ele publicou as diversas obras, 
consideradas pelos espíritas franceses como o fundamento de sua doutrina, aliás, como 
continuam sendo hoje para os esparsos pelo mundo. Nós dizemos que Rivail publicou tais 
obras, mas nunca que fosse ele só quem as escreveu; com efeito, sua redação – logo da 
fundação do espiritismo francês – representa esforço de um grupo de pessoas, donde o 
próprio Allan Kardec não era mais do que o porta-voz. Seus livros são, pois, uma espécie 
de obra coletiva, ou o resultado de uma colaboração entre diversas pessoas. E é por tal 
motivo que não admitimos a colaboração dos “espíritos” proclamada por Allan Kardec, isto 
é, quando o mesmo ‘declara’ que os escreveu de acordo com as ‘comunicações’ que ele 
e outros haviam recebido, e cujo trabalho foi por ele próprio controlado, revisto e corrigido, 
porém, com o auxílio dos ‘espíritos superiores’ 22. Com efeito, para os espíritas, o homem 
pouco se modifica depois de desencarnar; por isso mesmo, não se deve confiar no que 
dizem todos os ‘espíritos’: assim é que nos podem enganar, já por simples divertimento, 
ou por ignorância. E é desse modo que se procura justificar as ‘comunicações’ 
contraditórias. Resta apenas perguntar: como podem ‘os espíritos superiores’ se distinguir 
dos demais?” 

“Uma outra opinião bastante divulgada entre os espíritas e completamente 
errônea, é aquela de que ‘Allan Kardec escreveu seus livros debaixo de uma certa 
inspiração; o fato é que ele nunca foi ‘médium’, mas, ao contrário, magnetizador (dizemos 
‘ao contrário’, porque essas duas qualidades são incompatíveis) e era por meio de seus 
‘sujets’ que ele obtinha tais comunicações.” 

De fato, dizemos nós, a “incompatibilidade” entre médium ou “sujet” e operador 
ou magnetizador, é mais do que lógica. Um é o ativo ou o que domina a vontade do outro; 
o “sujet”, paciente ou passivo, seu próprio nome o diz. Se Allan Kardec fosse um 
“médium”, isto é,  um passivo, etc., ele não teria poder para magnetizar ninguém – pese 
isso o já termos presenciado certos “médiuns hipnotizar ou magnetizar a outras pessoas, 
o que tomamos como simples “embuste”. 

Em outros lugares, diz o mesmo autor: 

“Quanto aos ‘espíritos superiores’, com o auxílio dos quais suas obras foram 
corrigidas e coordenadas, não eram todos ‘desencarnados’; o mesmo Rivail não foi 
estranho a esse trabalho, embora nos pareça não ter ele tomado parte direta no mesmo. 
“Assim, pois, o arranjo dos “documentos de além-túmulo”, como se dizia, deve ser 
atribuído, sobretudo, a diversos membros do grupo que se formou em torno do mesmo 
Kardec. Somente, é provável que, a maior parte dentre eles – por motivos diversos – 
preferisse que tal colaboração ficasse ignorada do público; ao demais 23, sabia-se que, 
entre eles havia escritores de profissão, o que fez duvidar, naquela ocasião, da 
autenticidade de tais “comunicações”, ou ao menos, da exatidão com que foram 
reproduzidas – embora que seu estilo estivesse longe de ser impecável.” 

                                            
22 Tudo quanto Kardec e os de seu grupo escreveram, se acha de modo muitíssimo mais desenvolvido no famoso livro ocultista dos 
brâmanes, intitulado Agruchada-Parikchai (sem falar no Livro dos Mortos, do velho Egito, onde faltam as partes mais importantes, que 
mui propositadamente foram desviadas por Aqueles que velam pela Ciência Eterna). 
Pelos motivos já expostos, não podemos citar várias passagens desse Livro (o Agruchada-Parikchai), para que se possa ajuizar como 
a prática das evocações já era conhecida há milênios. Citaremos uma, entre todas: 
“Muito tempo antes que elas se despojassem de seu invólucro mortal, as almas que não praticaram, senão o bem, como as que 
habitam o corpo dos sannyassis e vranaorastha – anacoretas e cenobitas – adquiriram a faculdade de conversar com as almas que as 
precederam  no Swarga (Esfera celeste)”. 
Do mesmo modo, a teoria de Roustaing, do “corpo fluídico de Jesus”, não passa de um plágio e má interpretação do “corpo 
pneumático” de que falavam os Gnósticos. 
23 ao demais = além disso – nota do digitador 
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“O famoso ‘médium’ inglês Dunglas Home, diz de Allan Kardec o seguinte: ‘Eu 
classifico a doutrina de Allan Kardec entre as ilusões deste mundo e tenho boas razões 
para isso... Eu não ponho nenhuma dúvida sobre a sua perfeita boa fé... Sua sinceridade 
projetou-se – nuvem magnética – sobre o espírito sensitivo daqueles a quem o mesmo 
chamava seus médiuns. Seus dedos confiavam ao papel as idéias que lhes eram 
impostas pelo mental alheio... e Allan Kardec recebia suas próprias doutrinas como 
mensagens enviadas ao mundo dos espíritos. Se os ensinamentos fornecidos de tal 
maneira emanavam realmente das grandes inteligências que, segundo ele, eram os 
autores, poderiam os mesmos tomar a forma que nós lhes vemos hoje? Onde, pois, 
Jamblico aprendeu tão bem o francês de hoje? E Pitágoras, por sua vez, pôde esquecer o 
grego, que foi sua língua natal?... Eu nunca encontrei um só caso de clarividência 
magnética em que o sujet não refletisse direta ou indiretamente as idéias do 
magnetizador. Tal coisa foi demonstrada de modo frisante pelo próprio Allan Kardec. Sob 
o império de sua vontade enérgica, seus médiuns não foram mais do que máquinas de 
escrever, que reproduziam automaticamente seus próprios pensamentos. Se algumas 
vezes, as doutrinas publicadas não estavam de acordo com seus desejos, ele as corrigia 
a seu gosto. Sabe-se que Allan Kardec não era médium. Ele não fazia, senão, 
magnetizar ou psicologizar (que se nos perdoe esse neologismo) pessoas mais 
impressionáveis do que ele”. De fato, tal coisa é exata, salvo a correção dos 
‘ensinamentos’, que não deve ser atribuída apenas a ele, mas a todos de seu grupo; ao 
demais, o próprio teor das comunicações podia já ser uma influência das outras pessoas 
que assistiam às suas sessões, etc. “ 

––––––– 

Poderíamos citar centenas de escritores de nomeada, que defendem as 
mesmas idéias por nós expendidas – sem falar nos que poderiam ter o título de “Espíritos 
Superiores” (encarnados) à frente da Humanidade como seus Guias ou condutores, por 
isso mesmo, acima de qualquer suspeita – pouco importa se incompreendidos pelos que 
preferem as coisas e ensinamentos procedentes de outro mundo – aliás, como costumam 
fazer consigo quando buscam fora o que vive em seu imo, contrariando, portanto, a 
famosa sentença do templo délfico, ou seja, a Gnosce te ipsum. 

Porém, demasiadamente longos já vão estes dois capítulos finalizadores de tão 
humilde, quão sincera Mensagem, razão porque, só nos resta tratar da verdadeira origem 
do surto no Ocidente, tanto do Espiritismo como da Teosofia – embora em linhas gerais 
e sem preocupações sobre qualquer juízo em contrário. 

Assim é que, a nossa tese de hoje – já sustentada por outros anteriormente, 
embora sem conhecerem certos detalhes nem procedências 24 é que esse chamado 

                                            
24 A pessoa que nos antecedeu na tese que hoje sustentamos, não foi outra, senão, a Sra. Annie Besant, ex-Presidente da The 
Theosophical Society – pouco importa o fato de divergirmos de outros pontos por ela sustentados – principalmente os que se afastam 
do ponto de vista teosófico. 
Em uma conferência que a mesma realizou no ano de 1898, diante de uma assembléia de espíritas, afirmou que “o movimento espírita 
tinha sido provocado pelos ‘Adeptos’, servindo-se das ‘almas dos mortos’, etc.”. Esse seu trabalho, embora um tanto desenvolvido, não 
abordou a questão que ora apresentamos pela primeira vez aos olhos dos que se interessam por tão transcendentais assuntos, como 
são aqueles em que estamos envolvidos. 
Do mesmo modo que, a Sra. A. Besant nada mais fez do que reproduzir o que H. P. B. já havia dito muito antes. 
O Sr. René Guenón – que também era concorde nesse ponto de tal “movimento” não partir do “mundo dos mortos”, mas “de vivos, 
fossem eles quais fossem”, critica esse gesto da Sra. Besant, chamando-o de “uma política de aproximação com os espíritas”. No 
entanto, o que ela afirmou foi a pura verdade. 
Houve uma outra senhora que teve idêntico gesto, porém, afirmando que tal movimento partiu de uma Sociedade secreta, cujas iniciais 
eram “H. B. of L.”, isto é, a Hermetic Brotherhood of Luxor. 
Tal senhora chamava-se Mme. Emma Harding-Britten. A coincidência das duas iniciais dos nomes Harding-Britten e Hermetic 
Brotherhood; do mesmo modo que tal associação ter sido fundada em 1870 e o movimento espírita, ou melhor, “os fenômenos 
produzidos com a família fox, em Nova York”, terem sido em 1847, põem logo de parte a opinião absurda da referida senhora. 
Os termos “surto do espiritismo”, “movimento espírita”, etc., etc., parecem uma contradição ao fato de se afirmar que ele sempre existiu 
muito antes disso. Mas, entre “um movimento ou surto do espiritismo” para os casos esporádicos que já se conheciam no Ocidente, há 
muita diferença. Tais práticas eram conhecidíssimas no Oriente – sem falar que já vinham desde a Atlântida, conforme explicamos no 
texto desta Mensagem, mas sob vários aspectos. O que houve foi um verdadeiro despertar da alma do Oriente no Ocidente: 1º – pela 
fenomenologia (ou coisas condizentes com o mundo Astral ou Psíquico), isto é, o Animismo ou Espiritismo, como preferem outros; 2º – 
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“surto espiritualista no Ocidente” não procedeu do “mundo dos mortos”, mas, daquele em 
que vivemos, para não dizer, de Seres Superiores que, por seu alto Saber e Perfeição se 
fizeram Guias, ou melhor, “despertadores de consciências adormecidas”, para que elas 
não vivam afastadas da Lei, que a tudo e a todos rege. E com isso, possam seguir as 
verdadeiras diretrizes que vão ter à finalidade das coisas: a Vida Una! 

Mas, dirão os espíritas e outros muitos que nos lerem: isso é uma contradição 
palmar a tudo quanto vindes afirmando até agora – inclusive, que tais Seres “são os 
primeiros a condenar as práticas de Animismo ou Psiquismo”...! 

A razão está exposta em tudo mais quanto vamos dizer. 

Assim é que, tal movimento – demasiadamente  conhecido de todos para ser 
aqui repetido – não foi mais do que, uma tentativa enérgica como refreamento aos baixos 
instintos que prevaleciam na época – para não dizer, uma modificação, para melhor, no 
caráter humano prestes a afundar-se no abismo fatal da dissolução completa de todos os 
seus vestígios espirituais. 

“Para grandes males, grandes remédios!” Nesse caso, o “grande remédio”... foi 
o de fazer vibrar o que jazia em estado latente no homem, como reminiscência de 
seu passado já morto (sua antiga roupa – termo bem parecido ao sânscrito “Rûpa”, que 
é forma ou corpo, nesse caso camico – de Kama – psíquico ou “passional”, que foi o 
“estado de consciência desenvolvido na 4ª Ra ça – a Atlante); além de provar a existência 
de um mundo logo imediato ao físico, onde a alma se sujeita a outras experiências – para 
não dizer, processos de aperfeiçoamento... até o dia de sua nova encarnação. E assim 
sucessivamente, até a vitória completa do Espírito sobre a Matéria!... 

Ao demais, somente os fenômenos considerados pelo vulgo como 
“sobrenaturais” ou de ordem “miraculosa” (embora que, naturalíssimos!) poderiam influir 
no espírito das massas, a ponto de modificar tudo quanto as tendências da época já 
tinham feito criar potentíssimas raízes!... 

Os homens são como as crianças que, para cumprir os seus deveres, 
necessitam que se lhes dê doces e brinquedos! 

Além disso, nem todas as mentalidades se adaptam aos altos conhecimentos, 
ou querem despender desde logo esforços com aquilo que, ou mais hoje ou mais 
amanhã, terão fatalmente de o fazer. 

E daí, a razão de se chamar de “elite” ou “eleitos” – segundo a frase bíblica de 
“muitos serão os chamados e poucos os escolhidos” – àqueles que não necessitam de 
presenciar fenômenos, nem outras dádivas psíquicas... para trilhar o verdadeiro 
caminho; por isso mesmo, distanciados dos demais que bem podem ser chamados de 
“impúberes psíquicos”, isto é, “almas jovens”, devido à sua indolência e má vontade para 
com a aquisição da maior de todas as felicidades, que é a Espiritual. 

––––––– 

Assim é que, acionadas por outras Potências mais elevadas, as Fraternidades – 
a que chamaremos de “Jinas” – de origens atlantes, ou melhor, como a semente vitoriosa 
daquela Raça – dentre elas, a de Yucatã, no México – incumbiram-se de tão árdua tarefa. 

Nesse caso, pensemos diferentemente daqueles que fomos os primeiros a citar 
e digamos, por exemplo, que a família Fox de Hydesville, no Estado de Nova York; do 
mesmo modo que Kardec com todos os seus auxiliares (encarnados e desencarnados) 
toda essa avalanche de “médiuns” assinalada na História do Espiritismo, etc., etc., nada 
mais foram do que “instrumentos” – pouco importa se inconscientes – nas mãos dos 
Membros das referidas Fraternidades, as quais, por sua vez, subordinadas se achavam a 

                                                                                                                                                 
pelo desenvolvimento do Mental (de acordo com o estado de consciência da raça atual, por isso mesmo, um plano ou mundo acima 
daquele), ou seja, o verdadeiro papel da Teosofia: a Iluminação do Mental. 
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Outros Seres de maior categoria, aos quais tomamos a liberdade de chamar de “Membros 
da Excelsa Fraternidade”... 

Assim sendo, pensarão muitos: todos os erros do Espiritismo recaem sobre tais 
Seres. Sim e não, dizemos nós. Sim, porque Eles de há muito trazem sobre os ombros o 
Karma Universal – porquanto, podendo usufruir outras condições de felicidade espiritual, 
aqui jazem neste baixo mundo, “como espectros de si mesmos”, enquanto houver uma 
só alma para ser salva ou redimida. E não, porque sendo Eles senhores absolutos de 
todo o Saber Perdido – para não dizer, o “summum bonum” da espiritualidade, por isso 
mesmo, dentro da Lei Universal – estavam em condições de lançar mão do único recurso 
que poderia atenuar o grande mal reinante, ou aquele que servia de obstáculo à própria 
evolução humana. Similia, similibus curantur ! 

Não esquecer o que dissemos anteriormente, isto é, “que tais Seres são os 
únicos e verdadeiros Guias ou Condutores dessa pobre Humanidade acorrentada nas 
férreas cadeias de sua própria Ignorância!...” 

E a prova é que procuraram outra maneira de equilibrar 25 esse processo ou 
“remédio violento”, incumbindo a outros Seres de combater o lado mau do Espiritismo – 
algo assim como se tivessem de prevenir aos seus prosélitos que não sorvessem de um 
só gole a taça venenosa do Segundo Vestíbulo da Instrução (probatória, dizemos nós). 
Nele encontrará tua alma as flores da vida; porém, debaixo de cada flor, uma 
serpente enroscada. 

Como se sabe, esse Segundo Vestíbulo não é outro, senão, o da região astral – 
o mundo psíquico de percepções super-sensíveis e de visões enganadoras. É, portanto, o 
mundo da Grande Ilusão. 

Um desses Seres enviados ao mundo para contrabalançar os efeitos do “único 
remédio que o mal da época exigia”, foi a incompreendida mulher que teve o nome de 
Helena Petrovna Hann de Fadeef Blavatsky. E com ela, o ressurgimento da Teosofia no 
Ocidente, para não dizer, daquele mesmo Saber Perdido, conservado há milênios no seio 
das Fraternidades secretas, embora que, em forma parcial... de acordo com a própria 
evolução humana de sua época. 

Não se deve esquecer – ainda, que o Espiritismo e a Teosofia tiveram seu 
surto na América do Norte, embora que um em 1847 e outro em 1875, ou seja, uma 
diferença de 28 anos entre os dois. Tal como no homem, a parte mais densa (o 
Espiritismo, melhor dito, Animismo, Psiquismo, etc., por se relacionar com a alma) veio 
antes; a mais sutil ou elevada (o verdadeiro Espírito), veio depois: a Teosofia. Daí o 
nosso dito que ambas se completam e até, que “o Espiritismo é a ponte que conduz a 
alma do mundo humano para o Divino”. E por isso mesmo, não se deve estacionar sobre 
tal Ponte, sob pena de cair irremediavelmente no abismo... da “segunda morte”, ou aquele 
que se acha debaixo de nossos pés. 

E esse fenômeno dual (do Espiritismo e da Teosofia) ocorreu na América do 
Norte, por ser nesta parte do Globo onde deveria surgir uma Nova Civilização, a que nós, 
os Teósofos conhecemos com o nome de “6ª sub -raça ária”. Razão, portanto, de ter sido 
ali onde se fundou a “The Theosophical Society”, cuja missão não era outra, senão, a do 
preparo para o advento de tal raça ou civilização e, portanto, lugar onde deveria esta a 
sua Sede se não fora a terrível campanha que sofreu H. P. B. por parte, não só dos 
espíritas, como dos protestantes e católicos americanos – principalmente, porque sendo 
ela uma “divina rebelde”, soube defender com verdadeiro heroísmo, a missão que pesava 

                                            
25 Um exemplo desse “equilíbrio”, entre os milhares que se poderiam citar e que têm acontecimento em todas as épocas da História, é 
aquele da vinda de dois Iniciados, ao mesmo tempo, e ambos discordando um do outro, ou sejam: os Condes de Cagliostro e Saint-
Germain. Enquanto um transformava, o outro procurava equilibrar. Muitas vezes, dizia o conde de Saint-Germain ao saber deste ou 
daquele fato contrário às suas idéias (para não dizer, sua missão): “Já sei... isto ou aquilo foi obra daquele endemoninhado de 
Cagliostro”...! 
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sobre seus ombros. E se mais não lhe foi dado fazer, é porque o seu bondoso auxiliar – o 
Cel. Olcott era uma alma simples, para não dizer, fraca demais para resistir a embates 
dessa natureza. Daí, a mesma Sociedade ser forçada a transplantar-se para a Índia, ou o 
lugar de “suas origens espirituais”... o que não deixou de ser contrário ou prejudicial à sua 
missão terrena... 26 

Passemos adiante: em 1874, ou seja, um ano antes da fundação daquela 
Sociedade, H. P. B. e Olcott encontraram-se na América do Norte. Meio século justo 
depois desse acontecimento, 27 ou seja, o ano de 1924, fundava-se uma outra Obra na 
América do Sul... com o fim de trabalhar pelo “advento da 7ª sub -raça” – pouco importa a 
distância que a mesma se ache dos nossos dias, quando na face da terra existem Seres, 
de há muito trabalhando por coisa muito mais distante ainda, ou seja, a futura Ronda, 
conforme afirmou o mesmo Mahatma Kut-Humi !... 

E tal Obra não é outra, senão, aquela em que a S. T. B. se acha empenhada, 
pois a sua fundação com o nome de Dhâranâ, como se sabe, teve lugar aos dez dias do 
mes de Agosto de 1924. 

Em resumo: a Fraternidade de Yucatã, no México, está para “o movimento 
espiritualista” da América do Norte, como a de Manchú-Pichú (próximo a Cuzco), está 
para o da América do Sul, ou seja, aquele em que estamos empenhados. E cuja 
Fraternidade é a mesma a que nos referimos no nosso artigo O Governo Oculto da S. T. 
B. (pág. 213 do número anterior desta revista) – por sinal que afirmamos H. P. B. ter 
convivido entre seus membros, quando veio à América do Sul (acompanhada de alguns 
Seres misteriosos); do mesmo modo, quando na anotação 5 (pág. 220) 28 nos referimos 
ao encontro que teve Roso de Luna com um dos membros da referida Fraternidade, 
quando do seu giro de conferências pela América do Sul. E não ficaram apenas aí 
aquelas nossas revelações: fomos mais adiante, ainda citando “duas fraternidades jinas” 
do Brasil, sendo que uma delas em Mato Grosso. Quanto às tradições desta última, foram 
elas que atraíram o Cel. Fawcett e seu filho às selvas brasileiras e... a razão de todo o 
mistério que os envolve, isto é, passando algumas vezes como mortos, para logo “terem 
sido encontrados em uma tribo da região compreendida entre os rios Kulusen, Kuluene e 
das Mortes, estando o filho casado com uma índia, filha do chefe da mesma tribo”. 

––––––– 

Para terminar: nosso mais íntimo desejo é que os espíritas de todas as partes do 
mundo – especialmente do Brasil – compreendendo a verdadeira razão de ser de tudo 
quanto foi expendido nos dois últimos capítulos desta Mensagem, pouco a pouco vão 
modificando a parte prática de sua maravilhosa doutrina, até se dedicarem 
exclusivamente ao estudo comparado entre a mesma e a Teosofia – a começar pelas 
duas sábias leis da Reencarnação e Karma, ou as que definem maravilhosamente bem 
as afinidades espirituais existentes entre uma e outra. 

Sobre o resto... nada há que modificar nem corrigir; ao contrário, só há que 
enaltecer os valores daqueles que, como nenhum outro, possui – no seu mais elevado 
grau – o espírito de Sacrifício e de Renúncia! 

Quanto aos Teósofos, quer do Brasil, quer de todos os países do mundo, elogiar 
seria uma ofensa. Serve-lhes de credencial seu próprio título. 

Só há uma palavra, pois, a dizer: Avante ! 

                                            
26 É de crer que os sucessores de H. P. B. não houvessem compreendido bem todas essas coisas e, por isso mesmo, tomassem 
rumos opostos. E se alguém ousa abrir-lhes os olhos a respeito, é logo taxado de “intolerante”, “desrespeitoso” e vários outros epítetos 
muito comuns da parte de quem não possui perfeito conhecimento de assuntos que se acham custodiados sob as “Sete Chaves da 
Iniciação”...! 
27

 No Oriente há uma lenda que diz: “certos lagos sagrados se cobrem de lotos, de cinquenta em cinquenta anos”. E que isso “é o 
símbolo do nascimento de um Ser, portador de missão elevada na terra”, ou “uma Obra espiritual que na mesma se funda...!” 
28 Anotação nº 16 da transcrição da Dhâranâ nº 77 – Nota do digitador 
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Vitam impender vero 

––– Finis ––– 

 J. H. S. 

Presidente da S. T. B. 

Rio, 28/12/1933 

 

 

Ilustração: Foto:  

Legenda: 

A fotografia acima é a do que se conhece como “O Púlpito” nos restos ciclópicos de 
“Vila Velha”, em Ponta Grossa, no Estado do Paraná. Vê-se na mesma fotografia, 
nosso Irmão Maior engenheiro civil Antonio Tavares Leite (Vice-Pres. da “Loja Kut-
Humi”), ao lado do guarda local, que se acha devidamente armado contra qualquer 
investida das feras que fizeram daquela “cidade-jina” o seu habitat – para não 
dizer, que aí vivem como suas guardiãs... 

 

 

EXPEDIENTE 
 

2º aniversário da desencarnação do Dr. Mari o Roso de Luna 

Transcorreu em 8 de Novembro p. p. o segundo aniversário da desencarnação 
do incomparável Teósofo e eminente polígrafo espanhol Mario Roso de Luna. 

Assinalando a angustiosa data, que fez sangrar de dor e de saudades, o coração 
de quantos receberam , nesta última vida, as potentes e magnânimas vibrações do 
incompreendido Apóstolo do Bem e da Verdade, que foi Mario Roso de Luna – pese isso 
a sua própria opinião de que, “a morte é a maior de todas as mentiras” – esta revista não 
faz mais do que prestar insignificantíssima homenagem à memória daquele que foi, de 
fato, o sublime Arauto da Nova Era, para não dizer, da Obra grandiosa em que a S. T. B. 
se acha empenhada e quantos na América Latina trabalham para o mesmo fim. 

Aos seus amantíssimos filhos – Ismael e Sara Roso de Luna – e aos preclaros 
membros do Ateneu Teosófico de Madri, a S. T. B. envia, nesta data, os mais fraternos 
sentimentos de veneração, amor e respeito à memória de seu grande Mestre, Irmão e 
Amigo – Mario Roso de Luna. 

 

REVISTA DHÂRANÂ 

De acordo com o Aviso feito no número anterior desta revista, desde o atual só 
será a mesma enviada a pessoas e associações que nos tenham feito pedidos de 
inclusão de seus nomes na lista dos endereços para onde a mesma deve ser dirigida – 
sem falar nos membros da S. T. B. (Efetivos e Correspondentes) que possuem tal direito, 
e aqueles com os quais nos achamos estreitamente ligados pela mais elevada 
espiritualidade. 

 

O GOVERNO OCULTO DA S. T. B. 

No próximo número desta revista publicaremos a fotografia do prédio que a S. T. 
B. mandou construir em São Lourenço (Sul de Minas), com o nome de “Vila Helena” – o 
que não fizemos no atual, em vista de só agora terem sido concluídas as obras. 
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––––––– 

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

LOJAS KUT-HUMI E MORYA 

Estas Lojas, seguindo os seus programas, vêm promovendo ininterruptamente 
sessões de estudos dedicados ao povo, além das aulas esotéricas, privativas dos que 
pertencem aos respectivos quadros sociais. 

Foram desenvolvidas várias conferências públicas que tiveram por fim o estudo 
do Simbolismo Wagneriano à Luz da Teosofia, e que foram tratadas com a seguinte 
orientação: 

1º – A Tetralogia e o Anel do Nibelungo, ou a quadratura mística do círculo. 

2º – O ouro do Reno, ou a eterna alegoria das águas genésicas. 

3º – As Walkyrias, a redenção pelo amor ou o mito de Psique e Eros. 

4º – Siegfried, ou o Mito dos Divinos Rebeldes. 

5º – O Crepúsculo dos Deuses, ou a Nova Ordem dos Tempos. 

Além desta série de conferências, fez o presidente da Loja Morya, no dia 14 de 
Dezembro uma brilhante dissertação sobre o Eletromagnetismo. 

 

––––––– 

3º ANIVERSÁRIO DA LOJA KUT -HUMI 

 

Perante numerosa e seleta assistência, realizou a 28 de Dezembro p. p. a Loja 
Kut-Humi, uma sessão solene para comemorar o seu terceiro ano de existência. 

Abriu a sessão, o eng. Civil Eduardo Cícero de Faria, que numa rápida alocução 
saudou a Loja pela passagem de tão auspiciosa data. 

Falou ainda o eng. Agr. Antonio Castaño Ferreira, que recordou num largo 
estudo, as tradições orientais que de perto se ligam aos gloriosos adeptos Kut-humis, 
porque este nome é patronímico, e não como julgam alguns ocultistas, o apelido de 
determinado iniciado. 

Disse que já nas velhas civilizações do Senear, houve um grande mago de 
nome Qu-Tamy que pertenceu a este grei de ocultistas, e que foi o autor da maravilhosa 
obra iniciática A Agricultura dos Nabateus, repositório de inestimáveis tradições 
secretas daquele estranho povo, que tomara o nome do Deus Nebo, o protetor da 
Sabedoria Oculta, o Sumo Iniciador, como as descobertas da assiriologia nas ruínas de 
Nínive, fartamente demonstram. Encontraram na biblioteca de Assurbani-pal, que era a 
cópia da que existira no Templo de Nebo em Bar-sippa, a seguinte inscrição: 

“Segundo as cópias de Assur e Akkad, escrevi e comentei estes cilindros, que 
foram por mim colocados na Câmara secreta de E-Zida, Templo de Nebo meu Senhor”. 

Era Nebo para os assírios o mesmo que Hermés, Toth, Mercúrio ou Me-kurú, 
para os povos arianos e egípcios, o deus que presidia às iniciações nos mistérios do sol, 
de Sûrya-Vikkartana como dizem os hindus, onde o iniciador representava essa 
divindade e tomava o nome de Abba-Nebu, isto é, consagrado a Nebo, donde os 
hebreus tiraram a voz Neboim, profeta inspirado diretamente pelo Verbo ou Bath Kol, a 
voz melodiosa do céu das tradições chinesas, a Kwan Yin dos lohans de P’ú-to. 
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Por isso o Sacerdote egípcio que em Alexandria primeiro falou de Teosofia, era 
conhecido por Pot-Amon, que tem significado idêntico: consagrado a Amon, o deus da 
Sabedoria Secreta, o deus oculto, que guardava muita afinidade com a divindade dos 
mistérios, Imhot-pu, filho de Ptah, o deus da face resplandecente, que nos papiros é 
representado com um livro aberto diante de si, ensinando a tradição. 

Correspondendo a Nabú, tem a Índia Buddha, ou a Luz que ilumina as almas 
dos que se tornaram Adeptos, ou Arahats, dos que conquistaram Pratisamvid (as 
quatro formas ilimitadas de conhecimento). 

É o Lhagpa tibetano, simbolizado por uma mão espalmada, como se 
abençoasse ou protegesse àqueles que se tinham posto sob a sua guarda. Daí vem 
chamar-se de Lha-mas aos sacerdotes que passaram por certas ordenações. 

Passa em seguida, o orador, a falar sobre os Kut-Humis da Índia, que 
pertencem a um clã rajaputano, portanto descendentes de Ikshvâku, filho do Manú 
Vaivasvata, e primeiro da dinastia que reinou em Ayodhyâ, no início da Tretâ-yuga. São 
poderosos ocultistas, e praticam a Taraka-Raja-Yoga. 

Os mais elevados deles, são takures, verdadeiros barões feudais, que vivem 
nos seus castelos quase sempre alcandorados nos píncaros mais isolados do Rajistan. 
Têm os rajaputanos, ou surya-vanshas, no Templo de Clim-tamani em Jassulmer, um 
manuscrito de imenso valor, atribuído ao seu grande instrutor, Somadditya, Gurú 
Achârya, que encerra as maravilhas da sua tradição. Os sadhus, ascetas que toda a 
Índia venera, pertencem a essa raça misteriosa; é por isso que os vêem por vezes 
acompanhadosda célebre Vaca de cinco patas, o mais belo símbolo do arianismo e da 
tradição solar. H. P. B. nas suas maravilhosas novelas alude a certo takur, Gulab Lal 
Sing, que muito faz lembrar o Kut-Humi Lal Sing a que foi dedicado o “Mundo Oculto” 
pelo Sr. Sinnett. 

Lembra ainda o conferencista, que um dos maiores imperadores da Índia, 
Ocoka, pertencia á dinastia dos Chandraguptas (sequazes da tradição oculta de 
Chandra, como dispensadora dos tesouros iniciáticos simbolizados pelo Soma), ou dos 
Mauryas, ou Moryas, que também é nome de uma linha de adeptos, muito conhecida 
nos meios ocultistas. 

Disse-nos que na Mongólia e no Tibete, estavam os adeptos destas duas linhas, 
muito ligados aos tres grandes Hutuctus ou Budas-Vivos amarelos: ao Pontífice de Lha-
ssa, o Dalai-Lama; ao Panchen-rín-potché de Chigatsé, o Teshú-Lama; e ao Sumo 
Sacerdote de Urga, o Deus-Vivo, o Bogdo Khan da Mongólia exterior. 

E que, René Guenon quando no seu livro Le Roi du Monde, diz serem eles os 
tres baluartes da Lei de Shakya-Tub-pa, a sombra na terra, do Governo Oculto do 
Mundo, que tem sede em Agardhi, Agartha ou Shamballah, acerta muito mais do que 
se pensa vulgarmente. O mais interessante de tudo isto é que as tradições chino-
mongólicas davam o 31º Buda -Vivo de Urga, Kjeribe Dampa Gheghem, como o último: 
depois dele não mais haveria nenhuma reencarnação do Espírito Misericordioso da 
Montanha (ou Chen-ra-zi como dizem eles) nas terras do Oriente. E assim aconteceu; 
desde 1924, ano do seu desaparecimento da terra, que o trono de Ta-kure está vago... 

Nos preceitos de Tsong-ka-pa, há uma profecia sobre o Teshu-Lama, de grande 
valor: “que a terra sagrada de Bodh-Yul (o Tibete) seria inacessível aos estrangeiros até 
o dia em que o Teshú-Lama reencarnasse no país de Pheling (o ocidente), para aí 
disseminar a Lei do Tathâgata.” 

E no mesmo ano em que o Bogdo Khan de Urga faleceu, de Chigatsé fugia o 
Teshu-Lama, desaparecendo misteriosamente. 

Cumpriram-se as profecias... 
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Hoje o Tibete é visitado por todos os que lá quiserem ir; e no ocidente, além das 
águas negras de Kalapani, desde essa época, iniciou-se um grande movimento 
espiritualista, que parece inspirado pela Jóia de Sabedoria, o Teshú-Lama... 

Termina a palestra, fazendo notar que a nossa Sociedade foi no Brasil fundada 
nesse mesmo ano, por ordem das Fraternidades Buddhistas do Norte da Índia, Oeste 
do Tibete e Mongólia, para difundir a Sabedoria Oculta que há milênios se achava sob 
a custódia delas. Assim quando o longínquo oriente entrava na sua lenta agonia, no 
ocidente começavam a despontar os primeiros clarões anunciadores do Grande Dia, 
predito por todos os iniciados, oráculos e pitonisas da antigüidade! 

Abrilhantou a sessão festiva, o concurso artístico das senhoritas Faria, que 
deliciaram os assistentes com alguns números de música clássica. 

 


