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VIDA NOVA 
 

Sim, VIDA NOVA é aquela que se apresenta no ciclo histórico da Missão Y, ou 
seja, a mesma em que está empenhada a SOCIEDADE TEOSOFICA BRASILEIRA. 
Trinta anos de Labor constante a favor do Brasil, das Américas, por que não dizer, do 
mundo inteiro. Enquanto isso, esse mesmo mundo se acha em franca decadência, no 
entrechoque natural das cousas que morrem, desaparecem ou somem no horizonte da 
vida, para depois se erguerem numa apoteose de Luz, símbolo avatárico de uma VIDA 
NOVA, de uma Ressurreição de todas as coisas, erguendo cada vez mais a Consciência 
Humana, nesse evoluir constante para a Meta final da Vida, que a bem dizer, é aquela. 
que nivela o mundo terreno com o Divino. Tal fenômeno tem reprodução no Corsi e ricorsi 
de Vico, e no Destruens et Construens de Bacon, para não fazer citações mais longas 
extraídas dos Livros sagrados do Oriente. Daí, o Ex Occidente Lux! substituindo o Ex 
Oriente Lux! 

Por essas e outras muitas razões, que comprovam a importância de nosso 
Movimento cultural e espiritual para o mundo, foi que o Chefe deste mesmo Movimento, 
do Portal de nosso Templo em S. Lourenço, mais uma vez proferiu as Três Iniciáticas 
palavras: TRANSFORMAÇÃO, SUPERAÇÃO, METÁSTASEI completando o seu sentido: 
Transformação dos acontecimentos! Superação dos ciclos! Metástase avatárica!... E Isto, 
no momento de serem içadas as duas Bandeiras, a do Brasil e a da supracitada Missão 
ou Movimento, sem falar na da Ordem do Santo Graal, ali montando guarda ao Seu Grão 
Mestre: Transformação para a Bandeira do Brasil, porque no seu auri-verde esplendor de 
quatro séculos e meio de acontecimentos, cada um deles elevando cada vez mais o seu 
magnificente papel entro todas as Nações do Mundo, por sua vez, anunciava que era Ele 
ao Santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura». BRASIL, 
Terra do Fogo Sagrado. Brasil, Basil ou Badezir, Nomes que definem séculos de régios 
acontecimentos fenícios, trasladados, para a Nova Cancã ou Terra da Promissão, 
posteriormente apresentada aos olhos do mundo, no século que lhe dizia respeito, pelos 
agartinos e prodigiosos Nomes de Colombo e Cabral, as Duas Colunas-Mestras do Novo 
Templo que se ia erguer no Mundo. E com isso, o finalizar do ciclo de Piscis – o mesmo 
que Jesus traçou no solo quando lhe apresentaram a mulher faltosa, para provar que o 
mesmo signo era o da sua própria manifestação – para o ciclo de Aquários. Ciclos estes 
magnificamente alegorizados na ILHA DE ITAPARICA, Berço da Civilização Brasileira, 
Presépio espiritual da Missão Y, encontro dos Gêmeos espirituais, mas, também e muito 
antes, de Diogo Alvares Corrêa, o Caramurú, com a sua futura esposa, Catarina 
Paraguaçú, a índia tupinambá dos manusicos e históricos amores, logo a seguir à 
Descoberta da supracitada Terra de BADEZIR, BASIL ou BRASIL. Sim, Cidade do 
Salvador, Ilha de Itaparica, Niterói, Rio de Janeiro, S. Paulo, regiões percorridas pelos 
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jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta, que tiveram por ilustres pares, Martim 
Afonso, João Ramalho e outros gloriosos Nomes. Mas também, regiões que a Lei já havia 
assinalado como “percurso ou Itinerário de nossa Obra”. Mistério! Enigma!  Evolução! que 
finalmente se estabeleceram numa estância hidromineral de nome: S. LOURENÇO. E à 
qual, o maior gênio de nosso século que foi o grande cientista espanhol, Dr. Mario Roso 
de Luna, com justíssima razão, cognominou de “capital espiritual do Brasil”. E assim ficou 
para sempre... 

Mas falemos da segunda palavra proferida este ano no Portal de nosso Templo: 
SUPERAÇÃO. Sim, superação dos ciclos, como foi. dito anteriormente, também dos 
homens mais evolvidos para que, eles se fizessem SEMENTE DA NOVA RAÇA. E isto 
porque, a Esperança da colheita reside na SEMENTE: SPES MESS IN SEMINE éo lema 
de  nossa Obra. Finalmente a terceira e última dai referidas palavras: METÁSTASE. Sim, 
metástase avatárica, por ser no referido ciclo que deveria manifestar-se a ERA DO 
AQUÁRIO. Razão de, ao mesmo ser dedicado o nosso Templo em S. Lourenço. Da 
mesma maneira que Transformação era alegorizada, pela Bandeira do Brasil e 
SUPERAÇÃO pela da Missão Y, METÁSTASE o era na da, Ordem do SANTO GRAAL, ali 
montando guarda ao seu Grão Mestre, à frente dos Doze Cavaleiros da mesma Ordem, 
que em nada diferem dos do Rei Artus, do mesmo Carlos Magno, e misticamente, dos 
Apóstolos que acompanharam o Cristo Universal, mas sempre  e sempre, como os Doze 
signos zodiacais ou Casas solares. Sim, todas essas lendas e tradições, guerreiras ou 
temporais, místicas ou espirituais, veladas na de Mitra, o Sol, hoje porém, em Mitra, Maitri 
ou Maitréia, que tanto vale. 

* * * * * * * * 

Centenas de pessoas vindas de todos os recantos., do Brasil reuniram-se em S. 
Lourenço, para assistirem a Sexta Convenção da Sociedade Teosófica, Brasileira, e às 
suas incomparáveis solenidades deste ano, em honra ao mesmo Avatara. 

Jamais foi visto sucesso igual como o do ano 1954! A imprensa e o rádio, que 
anunciaram semelhantes festividades, eram os primeiros a prognosticar semelhante 
VITÓRIA. Nós mesmos, os da S. T. B., nos sentíamos arrebatados por tantos e tamanhos 
acontecimentos, dentre eles, ao do encontro entre os Dois Poderes: o Temporal e o 
Espiritual”. Dhâranâ dará em breve a razão de ser de semelhantes palavras. O fato, po-
rém, que no Livro da Lei tal  encontro já estava marcado. Dura lex, sed Lex! 

Sim, DHÂRANÂ – nome com o qual apareceu no mundo a nossa Obra. E com o 
qual, agora, “ressurge das suas  cinzas, como se fora a própria FÊNIX mitológica, com 
seus 29 anos de existência, a luzir ou esplender, em forma geminal ou andrógina, a 
tradicional revista, como órgão oficial da Sociedade Teosófica Brasileira. Em o último 
número de O LUZEIRO, que tão brilhante papel  teve na História de nossa Obra, graças a 
um grupo de membros esforçados daquela mesma Instituição, no começo, de modo 
independente, a seguir, como SUPLEMENTO DE DHÂRANÂ, tal fato já era anunciado. 
Hoje DHÂRANÂ volve ao seu glorioso afã de espalhar a Semente de nossa Obra, de 
modo incomparável, a ponto de ter sido aclamada pelo próprio DIP, em 1942, quando da 
Convenção Pan-americana, no Rio de Janeiro, lançando um número especial, onde 
colaboraram todos os embaixadores acreditados em nosso País, como “PRIMUS INTER 
PARES entre outras revistas congêneres”. Do mesmo modo, seus antigos números onde 
figuravam artigos da autoria do Presidente cultural o espiritual da S.T.B., Prof. Henrique J. 
Souza., inclusive a Sua Mensagem ao Mundo espiritualista, a coleção dedicada a S. 
Lourenço, que ultrapassou todas as expectativas, o número 110, que fala da vida de 
Colombo e Cabral, o assim por diante. 

Sim, O LUZEIRO fundiu-se ou avatarizou-se em DHÂRANÂ para maior glória de 
nossa Obra. Em nada perderam os seus leitores. Ao contrário, serão eles mesmos que se 
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manifestarão - Sementes que são da Nova Raça -- a respeito dos seus dignos e reais 
valores. 

De fato, DHÂRANÂ é portadora de uma VIDA NOVA para o Obra, mas também, 
para o Brasil, para as Américas, para o mundo inteiro. Res non verba. 

 

Sexta Convenção Nacional da Sociedade Teosófica 
Brasileira pela Frente Única Espiritualista 

 
MAGNÍFICOS OS RESULTADOS OBTIDOS –MAGNIFICENTES OS FESTEJOS 

REALIZADOSNA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE S. LOURENÇO 

 

As solenidades levadas a efeito, este ano, em São Lourenço, pela SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, atingiram um brilho excepcional pela originalidade do 
certame, qual seja, a CONVENÇÃO PELA FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA. Muito 
antes mesmo de sua realização, que se deu de 21 a 23 de Fevereiro, a Convenção, 
enquanto que as demais festividades se estenderam até o dia 28, já a imprensa de todo o 
País noticiava e comentava o invulgar acontecimento que, por si só, honrou não só a 
S.T.B. , mas o, próprio Brasil, que aquela, com perfeito conhecimento de causa, afirma 
ser o “Santuário da Iniciação do gênero humano a caminho da Sociedade futura”. De fato, 
falar-se em FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA quando a humanidade toda se digladia 
nas vascas da agonia de um “fim de ciclo apodrecido e gasto”, é algo sublime, é algo 
excepcional. A Convenção de S. Lourenço foi, sem dúvida alguma, a objetivação daquilo 
que um grande jornalista já denominara de UMA FORÇA EM POTENCIAL. Quem assim 
se expressou, com tanto acerto, foi o Dr. Enoch Lins, do Gabinete do Ministro da Justiça, 
num artigo publicado pela GAZETA DE NOTÍCIAS do Rio de Janeiro, de 5 de Fevereiro, e 
que abaixo transcrevemos integralmente, não só para esclarecer os amados leitores, 
como para homenagear o seu ilustre autor: 

“Dentro de breves dias, reunir-se-á em Convenção, na cidade de São Lourenço, no 
Estado de Minas Gerais, a Sociedade Teosófica Brasileira, com o objetivo fundamental de 
debater os problemas ligados aos destino do Mundo e da humanidade. 

A reunião, que tão superiormente se anuncia, pretende a formação de uma frente 
única espiritualista no Pais, a fim de, pela conjugação de inteligências e de esforços 
realizar os  grandes ideais da Fraternidade, impulsionar o progresso espiritual da Nação e 
defender os valores éticos e culturais do povo brasileiro e as liberdades essenciais ao 
direito de consciência e à dignidade da pessoa humana. Este, em resumo, os propósitos 
da VI Convenção. Contudo, é bem de ver que desse encontro, algo de mais real e menos 
metafísico resultará, principalmente se cogitarmos do sentido negativo que por essas 
bandas do hemisfério veste a consciência dos povos. 

Realmente, se atentarmos para o fenômeno moral que caracteriza a nossa 
civilização, onde o primado do espírito cedeu lugar ao da matéria e virtudes anímicas se 
estiolam dentro do quadro desolador da realidade moderna, encontraremos a 
necessidade imperiosa de um denominador comum que marque tão auspicioso encontro 
de inteligências, deixando uma referência de insatisfação brasileira nesse melado de 
século tangido por decepções e amarguras. 

O Brasil, de há muito vem se ressentindo de encontros dessa natureza, sem a 
preocupação material que separa os homens, tendo por base primacial a formação de 
uma consciência superior voltada ao bem comum. E franqueada como será  à 
participação das inteligências livres, sem o cordão profilático dos credos políticos ou das 
seitas religiosas, é muito possível e confortadora a expectativa que anunciamos de que 
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dentro em pouco essa formidável força dispersa que significa onze milhões de 
espiritualistas só no Brasil, se descubra e se anime a participar mais ativamente da vida 
nacional, organizando-se de tal maneira que faça prevalecer nas oportunidades 
constitucionais, a sua decisão de despertar o Brasil, sacudindo o seu povo desse “berço 
esplêndido” de quatrocentos anos. 

A Convenção de São Lourenço programada pela Sociedade Teosófica Brasileira 
para examinar a crise contemporânea e traçar os rumos espirituais do homem, não pode 
deixar de apreciar, também, a grande crise brasileira – moral, por excelência – nem 
relegar para plano secundário um esquema que se adapte às nossas necessidades in-
ternas. É urgente uma convocação para esse despertar de consciências, convocação que 
traga por signo a efetivação de urna Frente Espiritualista, nos moldes daquela que, em 
Roma, marcou o inicio de uma nova era para o Mundo, enquanto algo resta ainda de útil e 
aproveitável nos escombros da civilização”. 

Depois destas magníficas palavras do jornalista Enoch Lins, só nos resta dizer que 
a Convenção ultrapassou as expectativas, não tanto pelo apoio das Religiões – das quais, 
uma nem sequer se fez representar, contrariando as insinuações de seu próprio Chefe –  
mas, sobretudo, pelo entrelaçamento dos dois poderes: o Espiritual e o Temporal... 

Estas últimas palavras, por ora enigmáticas, um dia hão de se tornar mais claras... 

Em todo o Brasil, a Imprensa livre noticiou o grande acontecimento. No Rio de 
Janeiro, destacaram-se: o “DIÁRIO DE NOTICIAS”, o “JORNAL DO COMÉRCIO”, o 
“CORREIO DA MANHÃ”,, além de outros; em São Paulo: a “FOLHA DA MANHÃ”, “A 
GAZETA”, “O TEMPO”, etc. 

Cumpre-nos, no entanto, destacar a brilhante atuação da Imprensa de S. Lourenço, 
cujos principais órgãos deram seu apoio Incondicional à Convenção, não desmentindo, 
portanto, ser aquela privilegiada Estância Hidromineral a “Capital Espiritual do Brasil”. 
Nossos agradecimentos, pois, aos seguintes periódicos: “FOLHA DO POVO”, cujo Diretor 
é o Sr. SynésIo Fagundes; “A ESTÂNCIA”, tendo por Diretor-proprietário o Dr. Ural 
Prazeres; “O ARAUTO”, tendo por Diretor-responsável o Sr. Orlando B. Almeida. Isto sem 
falarmos em VERITAS, de propriedade de alguns membros da S.T.B. radicados em S. 
Lourenço, que se apresentou em magnifico Número Especial que o Dr. Ural Prazeres, 
num requinte de delicadeza, muito peculiar à sua pessoa, imprimiu alguns exemplares em 
ouro, oferecendo-os ao Dirigente Espiritual da S .T. B. , Prof. Henrique. J. Souza. 

A Rádio Roquete Pinto e à Rádio Nacional, do Distrito Federal, e à Rádios São 
Lourenço Ltda., queremos deixar consignados dos nossos agradecimentos pelo excelente 
apoio prestado à Convenção.  

Das teses apresentadas à Convenção, algumas saem publicadas neste número de 
DHARANA, enquanto que as outras o serão nos próximos. 

As fotografias abaixo, com as respectivas legendas, darão uma perfeita idéia do 
que foram as festividades este ano realizadas, pela S.T.B. em S. Lourenço,  onde se 
incluem: CONVENÇÃO PELA FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, Exposição de 
Trabalhos Manuais, Festa Artística, Solenidades levadas a efeito no Templo da S.T.B., e, 
finalmente, distribuição de presentes às crianças pobres de S. Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Em fevereiro deste ano, todo aquele que chegasse a S. Lourenço encontrava, pelas suas 
ruas, grandes faixas anunciando a SEXTA CONVENÇÃO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA PELA FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA. S. Lourenço, a “Capital Espiritual 
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do Brasil”, a “primos Inter pares” de todas as estâncias hidrominerais brasileiras, esteve 
este ano regorgitante de pessôas vindas de todos os Estados da União. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A Exma. Sra. Da. Helena Jefferson de Souza, digníssima esposa do Presidente 
cultural e espiritual da S. T. B. – Prof. Henrique José de Souza – corta a fita para dar 
ingresso no salão onde foi feita a exposição de prendas confeccionadas pelas senhoras 
das fileiras da S.T.B. Ao lado, de branco, o Eng. César do Rego Monteiro Filho, Diretor 
social da mesma Instituição. O ato não foi levado a efeito por S. Excla. o Prefeito da 
cidade – Dr. Emílio Adbon Póvoa – por se encontrar adoentado naquele momento. Tal 
exposição foi dos muitos sucessos do programa deste ano, da S.T no Lugar onde tem a 
sua Sede e Foro. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

No interior do salão posam para a objetiva a referida Sra., que é também a 
Dirigente da Liga Feminina Teosófica, o Diretor social da S.T.B. e outros membros da 
mesma Instituição. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Mesa que dirigiu os trabalhos da Sexta Convenção da S.T.B. “Pela Frente Única 
Espiritualista”, presidida pelo General Odilon Gomes da Silva, hoje no alto posto do 
Exército, que é o de Marechal. Grande e seleta foi a assistência tanto neste dia como nos 
imediatos. As letras que são vistas por trás da Presidência são as do prefixo da Rádio S. 
Lourenço. Ao lado do locutor, Sr. Luiz Felipe da Rocha Fragoso, das fileiras da S.T.B. 

 

Não olhes nem murmures contra os pecados alheios, enquanto fores, tu mesmo, 
um pecador. (H. J. Souza). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Vista parcial da assistência onde se nota (o primeiro da terceira fila) o querido e 
ilustre Diretor-proprietário de O ARAUTO, Sr. Orlando B. de Almeida. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Dr. Ural Prazes, Diretor de A ESTÂNCIA e membro da S.T.B., ao lado do locutor, Sr. 
Luiz F. da Rocha Fragoso, entrevista a Srta. Maria Eulalia Saboia de Albuquerque, a 
jovem de 16 primaveras que apresentou uma das mais brilhantes teses da referida 
Convenção, além de tomar parte na festa artística, executando, ao piano, números dos 
mais famosos clássicos da Divina Arte. Esta jovem pertence hoje às fileiras da S.T. B. , 
como resultado de sua atração congênita pelas cousas do Espírito. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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No último dia da Convenção, S. Excia. General Odilon Gomes da Silva – como 
uma honra toda especial – oferece a Presidência ao Chefe Espiritual da Obra em que a 
S.T.B. está empenhada, proferindo palavras de carinho e respeito que muito 
sensibilizaram o homenageado, e que arrancaram palmas à numerosa assistência. 
Fizeram parte, ainda, da referida mesa, S. Excia. o Prefeito de S. Lourenço, Dr. Emílio 
Abdon Póvoa; o Dr. Euripedes da Costa Prazeres, conceituado clínico na localidade e 
Presidente da Câmara de Vereadores; o Dr. Antonio Lourenço de Bittencourt, que além 
de Vereador na mesma Câmara, é o gerente da Agência do Banco Nacional de Minas 
Gerais, na referida estância; o Dr. Cesar do Rego Monteiro Filho, Diretor social da S.T.B.; 
o Sr. Renato de Abreu, sub-gerente da Agência do Banco do Brasil na cidade de S. Paulo, 
além de Diretor do Departamento da S.T.B., na referida Capital; e, finalmente, como 
gratíssima surpresa, no final desta legenda, S. Excia. o Sr. Dr. Ademar de Barros, Chefe 
do Partido Social Progressista, que foi especialmente a S. Lourenço, acompanhado de S. 
Excia. o Vice-Governador de São Paulo, Dr. Erlindo Salzano, para assistirem a SEXTA 
CONVENÇÃO DA S.T.B. “PELA FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA”.  

“O Dr. Ademar de Barros, que já foi Interventor e Governador de São Paulo, 
procura cada vez mais aumentar o seu cabedal de cultura cientifica, social e política, afim 
de poder melhor servir à Pátria Brasileira e aos seus concidadãos, sem se alhear, 
entretanto, das necessidades atuais de todos os Povos, na hora mais aflitiva da sua 
própria evolução na Terra. Já o grande Rui dizia: «Os grandes homens são aqueles que 
não ficam radicados nas mesmas idéias”. 

Secretariaram a referida sessão, o Dr. Alves da Silva e o Eng. Eymar da Cunha 
Franco, ambos das fileiras da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Uma parte do imenso auditório que abrilhantou os memoráveis 3 dias da 
Convenção da S.T.B., em São Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Eng. Clovis Bradaschia fazendo a leitura, pelo microfone da ZYU-3, do seu 
precioso estudo comprovante das razões históricas, cíclicas, filosóficas e até religiosas, 
da MISSÃO Y. Quando chegou a sua vez, o Presidente cultural e espiritual da S.T.B., 
Prof. Henrique J. Souza, fez a sua apresentação, dizendo que «não se tratava de uma 
tese, e sim, da Palavra de Deus que escolhera semelhante Instituição como Detentora da 
sua própria Vontade, como provava ter sido naquele mesmo Lugar que, no alto de uma 
Montanha – que o próprio Povo da localidade cognominou de “nossa Montanha Sagrada”, 
onde Aquela mesma Divindade fez entrega do espiritual Bastão de Comando, aos Dois 
Principais Protagonistas de semelhante Obra. E, como a Palavra de Deus não merecia 
discussões, muito menos afirmações e negações, a mesma estava de antemão aprovada. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Sr. Luiz Felipe da Rocha Fragoso lendo a sua tese, ao microfone da ZYU-3, uma 
das mais discutidas pelo seu espirito de critica construtiva, qual merece o momento atual 
por que está passando o mundo, inclusive o nosso querido Brasil. O mesmo foi 
calorosamente aplaudido pela assistência. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

O Eng. Antonio Castaño Ferreira, por sua vez, diz algumas palavras a respeito da 
incumbência que trazia do Instituto Cultural Sto. André, a favor da educação da infância, 
não só naquele próspero Lugar, como em todo o território Nacional. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A assistência aplaude, e a própria Mesa que presidiu o último dia da Sexta 
Convenção da S.T.B., “Pela Frente única Espiritualista”, as palavras do Prof. Henrique 
José de Souza, dando como encerrada a mesma Convenção. O General Gomes da Silva 
abraça-o carinhosamente, por compreender que o mesmo se achava bastante comovido. 
Por “Lei de Causalidade”, o Chefe da “Missão Y” se achava bem por baixo do “Y” do 
Prefixo da queridíssima Rádio de S. Lourenço.  

“Res non verba” ... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Em Vila Helena – Residência Presidencial da Família do Dirigente da S.T.B. – na 
manhã da grande data de 24 de Fevereiro. A assistência aguarda que o mesmo assome à 
varanda para dar ordem de hasteamento do Pavilhão Nacional. Do lado de fora, na Ave-
nida Getúlio Vargas, automóveis e charretes – por, sua vez – aguardam a partida do 
cortejo em direção à Vila Canaã, onde se acha o Templo da S.T.B., dedicado à Paz 
Universal, ao Avatara Maitréia e, consequentemente, à todas as religiões do mundo. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Outra fotografia da mesma residência, vendo-se dó lado de fora e no parque de 
Vila Helena, membros da S.T.B., aguardando o grande momento... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Outra fotografia de Vila Helena, vendo-se a grande fila de veículos esperando a 
hora da partida para a Vila Canaã, onde se acha o Templo da S. T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Prof. Henrique J. Souza, assomando à varanda da Vila Helena, ao lado de sua 
esposa, do Diretor social da S.T.B. e de outros membros da mesma Instituição, depois de 
ter falado a respeito da memorável data de 24 de Fevereiro, dá ordens para que seja has-
teado o Pavilhão Nacional. 

“Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos”  (Jesus). 

“O que precisamos é de qualidade e não de quantidade”  (H. J. Souza). 

“Spes messis in semine” , ou “A esperança da colheita reside na SEMENTE"  

(lema da S.T. B.). 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Hasteamento do Pavilhão Nacional, levado a efeito pelos generais Odilon Gomes 
da Silva e Cicero Pimenta de Melo, ladeados pelo coronel Virgílio Ribeiro dos Santos e 
Major Aldo Ribeiro da Luz, todos das fileiras da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O enorme cortejo alcança a curva que vai ter à Vila Canaã, sob as fileiras 
verdejantes dos buxos e dos pinheirinhos, por trás dos quais, no mais carinhoso de todos 
os amplexos, se une o Rio Verde com o S. Lourenço. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Em chegando ao topo da escadaria do Ten. Prof. Henrique J. Souza, ladeado por 
sua esposa e vultoso número de Irmãos, e, tendo por trás os CAVALEIROS DA ORDEM 
DO SANTO GRAAL, profere três memoráveis palavras de que fala o artigo de fundo  do 
presente número de Dhâranâ. Neste momento flexão labial, expressa na fotografia, se 
deduz  que a palavra pronunciada foi: SUPERAÇÃO. 

A seguir, foram içadas as duas Bandeiras: Nacional e a da Missão Y, tendo sido 
cantados, pela assistência, os dois Hinos correspondentes. 

Semelhante solenidade foi de um encantamento digno dos régios valores de que 
se reveste tão sublime  Missão a favor do Brasil, das Américas, para não desde logo, do 
mundo inteiro. Muito mais assombrosos ainda, o grande Ritual que foi realizado no interior 
do  Templo, logo a seguir ao primeiro. Todos quantos nele mesmo tomaram parte, jamais 
esquecerão a data gloriosa de 24 de Fevereiro de 1954. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Dr. Charles Boschini, membro e Instrutor das  fileiras da S.T.B., lê o seu precioso 
estudo sobre Música, tendo sido delirantemente aplaudido pela enorme assistência que 
se encontrava no salão da ZYU-3. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A professora Sra. Ismenia Panzera, acompanha ao piano a exímia violinista da 
Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro, Sra. Branca Caril Cunha, em valiosos números de 
música clássica, tendo sido ambas muito aplaudidas pela assistência. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A jovem Marilá (Maria Eulalia Saboia de Albuquerque) executando alguns dos 
primorosos números clássicos, durante a magnífica noite de Arte que foi mais outro 
enorme sucesso do vasto Programa realizado pela S.T.B., este ano, em S. Lourenço. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Botões de rosas humanos, ou seja, um ramalhete formado por um grupo de 
Pupilos da Missão Y – de acordo com o Spes Messis in Semine (a esperança da colheita 
reside na SEMENTE) - planta uma árvore ao lado do Templo, como um marco precioso 
das solenidades levadas a efeito no referido Templo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Os portadores de cartões para as dádivas deste ano, pelo Natal da S.T.B., 
aguardam, na Praça Vitória, onde se acha construído o Templo, o momento precioso de 
se dirigirem para o lugar da distribuição. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O momento da distribuição. As filas se formam de um lado e de outro, na maior das 
disciplinas. O sol era abrasador. Daí, muitos dos portadores de cartões se acharem com o 
guarda-sol aberto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Outra vista da distribuição de roupas, brinquedos, etc., aos portadores de cartões. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A Sra. Da. Helena Jefferson de Souza, e Prof. Henrique J. Souza, ladeada por 
outras Irmãs, faz a distribuição dos pacotes de Natal, às criança humildes de S. Lourenço. 
Mais de 600 pacotes fora distribuídos. 

 

LENDA DA FÉ  1 

Manuel Hipólito do Rêgo 
 

No caminho de São Sebastião para Santos se encontra uma das mais antigas 
fazendas do Litoral  onde se deu uma sangrenta revolta de escravos. É a  Fazenda do 
Gaecá, na praia do mesmo nome e onde os piedosos frades carmelitanos, seus 
proprietários, tiveram uma capela sob a invocação de Nossa Senhora da Luz. 

Aí nessa praia existe uma gruta que o povo denominava “Buraco do Bicho”. É 
curiosíssima esta caverna que se abre para a praia em rosca feita na rocha e que se vai 
estreitando para os fundos até em zero no centro do penhasco, como se fosse feita por  
um gigantesco trado. 

                                                        
1 Esta lenda foi transcrita de “A LENDA NO LITORAL PAULISTA”, de Manuel Hipólito do Rêgo. Foi oferecida a esta  Revista pelo Sr. 
Lôbo Viana, membro da S.T.B. e irmão da  esposa do autor, D. Iraides Lôbo Viana. É oferecida aos leitores como mais uma 
homenagem ao fundador de São Paulo no seu Quarto Centenário (nota da Redação). 
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Dizem que uma colossal serpente vivia desta rosca que, segundo versão antiga, 
fora cavada pelo próprio monstro. 

Não saia da toca mas atraía as embarcações que  tentassem entrar à barra, 
devorando os tripulantes. 

 Anchieta, o santo evangelizador do Brasil, que fez  das lindas praias de Ubatuba a 
página em que escreveu o seu poema à Virgem, Anchieta, o grande apóstolo da 
civilização cristã, impressionado com o estranho fato, que se apresentava como obstáculo 
ao progresso da região que tanto amava, resolveu aniquilar o terrível e. fantástico bicho. 

Subiu no penhasco. Amarrou-se a uma árvore e esconjurando o monstro, espargiu 
água benta sobre a grande toca. 

Ouviu-se grande estrondo. Era a serpente que, vomitando o sangue de suas 
vítimas, saía da toca onde vivia enquistada, abrindo-se o mar imenso à sua passagem em 
demanda do ignoto. 

Era a Fé vencendo o Mal. 

Dentro dessa caverna pinga continuamente água cristalina e pura, à qual os 
antigos atribuíam efeitos miraculosos, acreditando que era água benta espargida por 
Anchieta. 

Merece reflexão o profundo simbolismo desta lenda. 

 
VALIOSOS DOCUMENTOS QUE ATESTAM A MISSÃO DA 

SOCIEDADE TEÓSOFICA BRASILEIRA 2 

 
Eng. Clovis Bradaschia 3 

INTRODUÇÃO 
 

 Antes de apresentarmos os VALIOSOS DOCUMENTOS QUE ATESTAM A 
MISSÃO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, cumpre-nos lembrar que, para nós 
espiritualistas, não existe o acaso. 

 “O conceito de acaso é anticientífico e antifilosófico. Não há lugar para esse zero 
gratuito na maravilhosa aritmética em que está construída a Vida e onde tudo é pesado, 
medido e contado.” 

 O que existe, sim, é uma Lei de Causalidade, que tudo rege e mantém o 
assombroso equilíbrio universal. Lei que, em última essência, é a harmonia suprema, a 
própria Matemática, não a vulgar das academias, porém, a Matemática transcendente, 
oculta ou divina, cujos princípios fundamentais são observados ciosa e piedosamente 
pelos Adeptos, no seio das Fraternidades Iniciáticas de todas as épocas e países, fora do 
alcance dos olhos irresponsáveis, egoístas e profanos.” 
 

PERÍODO PRÉ-HISTÓRICO 

 Por trás das lendas e das tradições dos povos, imensas verdades podem ser 
desveladas. Assim é que, nas tradições de todos eles, vamos encontrar referências a 
“dilúvios” e a outros grandes cataclismos que alteraram profundamente a fisionomia da 
face da Terra. Além destas tradições, os conhecimentos “esotéricos” nos falam de 
tremendas catástrofes que fizeram desaparecer continentes inteiros, enquanto que dos 

                                                        
2 Trabalho apresentado à Sexta Convenção Nacional da Sociedade Teosófica Brasileira, pela FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA. 
3 Membro da Sociedade Teosófica Brasileira e Diretor responsável de O LUZEIRO. 
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fundos dos mares emergiram novos continentes, para que, dirigidas por um Manu racial, 
iniciariam um novo ciclo histórico na evolução humana. Assim, entre muitas outrs, vamos 
encontrar as tradições da legendária Atlântida, vasto continente que unia América e 
África, indo até a Ásia, e que teria sido fragmentado por uma tremenda catástrofe que 
sepultou as suas mais belas cidades no fundo do Oceano Atlântico, cujo nome ficou para 
perpetuar o mistério 4  . 
 A Geologia nos mostra 5 que grandes cataclismos, provenientes de fenômenos 
sísmicos, vulcânicos, orogenéticos, têm alterado profundamente a fisiografia terrestre. 
Além disso, historiadores (antigos e modernos) e geólogos eminentes aceitam a 
existência da Altântida  6  . 

 O Conego Raymundo Ulisses de Pennafort 7  , afirma categoricamente: 

 “Não há quem ponha em dúvida hodiernamente que a América esteve unida 
terrenalmente ao norte da Ásia”. 

 “Logo, a existência de um continente no seio do Oceano Atlântico atual é um fato 
incontroverso, e este não podia ser senão a grande Ilha denominada Atlântida por Platão, 
o que vamos demonstrar pela tradição dos autores antigos e modernos”. 

 A seguir, o referido autor passa a relatar, em sua obra citada, as tradições dos 
autores antigos e modernos sobre a Atlântida, o que não transcreveremos por absoluta 
falta de espaço. 

 O ponto em que desejamos chegar, nesta primeira parte do nosso trabalho, é que 
um grande cataclisma, fragmentando o continente Atlante (e não propriamente a Ilha), 
separou a América da África e esta da Ásia. E, enquanto as SEMENTES escolhidas 
surgiam na Índia, ou ARYAVARTHA, para darem início à Raça Ariana, há cerca de um 
milhão de anos atrás, núcleos humanos permaneceram em América e África, caindo em 
estado de selvagismo, conservando, no entanto, em suas tradições, a lembrança de um 
dilúvio, assim como a de um repovoador, ou um Manu racial, como Quetzalcoatl, Manco 
Capac, Tamandaré, etc. Isto na América, enquanto que no Norte da África haveria de 
surgir o Egito como sucessor direto dos atlantes, dos quais conservou os Mistérios 
Maiores, e do qual (Egito Antigo) hoje não resta senão “ruínas e areia”. 

 E, deste modo, Egito e Índia se tornaram os Pais da atual Humanidade. Enquanto 
civilizações portentosas se desenvolviam nestas regiões, a América continuava no olvido, 
aguardando a sua hora, que também seria o da Redenção da Atlântida. A América ficara, 
pois, predestinada para um novo ciclo civilizador, desta vez no OCIDENTE. 

  

A MARCHA DAS CIVILIZAÇÕES 

 Um período nebuloso vai do início da Raça Ariana (há um ilhão de anos atrás) até 
cerca de 4.000 a. C., que é geralmente considerado o início da História Humana. Porém, 
é fora de dúvida que, enquanto brilhantes civilizações surgiam no Oriente e no Oriente 
Médio, outras civilizações, não menos esplendorosas surgiam e feneciam na América, 
deixando seus vestígios até os nossos dias. Sobre esse assunto, Bernardo Ramos 
transcreve em seu maravilhoso trabalho, “Inscrições e Tradições da América Pré-
histórica”, algumas considerações de Rocha Pombo: 

 “O sábio Pe. Pennafort, autor da curiosa obra, “Brasil pré-histórico”, onde todos os 
que estudam têm tanto que aprender, desloca o núcleo primitivo de tribos humanas da 
alta Ásia para a fantástica Atlântida, cuja existência real admite como fora de toda dúvida 
                                                        
4 PROF. H. J. SOUZA – “Reminiscências Atlantes”, publicado na revista DHÂRANÂ no 104 e em O LUZEIRO no 3. 
5 A. I. OLIVEIRA e O. H. LEONARDOS - Geologia do Brasil - 2a , edição, 1943. 
6 GUSTAVO BARROSO - Aquém da Atlântida. 
7 CONEGO RAYMUNDO ULYSSES DE PENNAFORT – Brasil Pré-histórico (1900). 
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e, com ele, Brasseur de Bourbourg, Alcyde d’Orbigny, Hamar e o insigne indianólogo D. 
Henrique O. de Thoron, que os próprios egípcios foram, com os nossos homens 
americanos, uma colônia proveniente da Atlântida. É da famosa Atlântida que partiram as 
migrações que povoaram tanto o Egito e a Grécia, como a América». 

“Mesmo depois da dispersão, os povos americanos e os do outro lado continuaram 
em relação com os da mãe pátria, até que um memorável cataclismo, fazendo 
desaparecer aquele continente, berço das nações, interrompeu o comércio e o convívio 
da raça desagregada, isto é, dos povos do Mediterrâneo com os da América. Estes, os 
americanos, assim segregados, começaram a decair, enquanto os outros, recebendo o 
influxo de elementos estranhos, prosseguiram na sua evolução. De sorte que, para o 
Brasil  pré-histórico, o homem que os europeus conheceram na América é simplesmente 
um produto de regressão histórica, um degenerado de antiga civilização”. 

“O que não mais é possível contestar, com legítimos fundamentos, é que estamos 
na América em presença de vestígios de uma civilização antiga, muito superior à das 
populações que aqui encontramos”. 

Neste particular, o estudo das inscrições rupestres do Brasil, realizado por 
Bernardo Ramos – mui justamente cognominado o Champollion brasileiro – e, em 
particular, sua interpretação das Inscrições da Pedra da Gávea, demonstram que os 
fenícios estiveram no Brasil, muito antes de seu descobrimento. Aliás, do monumental 
trabalho de Bernardo Ramos foram aceitas, pelo Instituto Geográfico e Histórico do 
Amazonas, as seguintes conclusões que representam a sua síntese (em 4 de maio de 
1919): 

1. Existiu no Brasil uma civilização pré-colombiana; 

2. Tal civilização foi trazida por migrações de fenícios e gregos; 

3. Essas migrações remontam a uma antiguidade maior de oitocentos anos antes da Era 
Cristã. 

Pois bem, enquanto escassos navegantes chegavam à América e, em particular, ao 
Brasil, mais ou menos ocultamente, isto é, sem estabelecer relações definitivas entre o 
“Novo” e o “Velho Continente”, neste se desenvolviam portentosas civilizações. 

Fato notável que neste trabalho desejamos acentuar, é que estas civilizações do 
“Velho Continente”, caminharam sempre do Oriente para o Ocidente, como que impelidas 
por uma força estranha: o dedo da Lei ou de Deus! 

A misteriosa civilização dos egípcios sucederam-se as dos assírios, babilônios, 
hebreus, fenícios, persas, etc., até chegar à dos gregos e, dai, à dos romanos (mais ao 
Ocidente). Com o desmembramento do Grande Império Romano, novas civilizações 
foram surgindo “mais ao Ocidente da Europa)”, até culminar na Península Ibérica que 
haveria de dar aqueles que navegariam “por mares nunca dantes navegados”. 

Neste ponto da História, vemos destacar-se a figura gigantesca do Infante Henrique de 
Sagres, o Grande Navegador. Foi Ele o criador da sublime epopéia marítima de Portugal, 
cantada pelo gênio de Camões, e da qual resultou o descobrimento do Brasil. De fato, 
como diz ELAINE SANCEAU 8 , referindo-se ao Infante: “O seu trabalho não foi 
desperdiçado. Pouco se descobriu acerca de terras transoceânicas em tempo de D. 
Henrique, além da certeza de que existiam, mas, entretanto, para os mareantes 
portugueses o oceano, tornou-se livro familiar”. 

“As gerações seguintes descobriram mais terras que os navegadores de D. Henrique, 
mas a estes deviam o conhecimento do mar. Quase obscuramente eles abriram caminho 
àqueles nomes que mais tarde colheram os louros". 

                                                        
8 CEL. BERNARDO DA SILVA RAMOS - Inscrições e Tradições da América Pré-histórica, especialmente do Brasil - Imprensa 
Nacional, 1930. 
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Quando o Infante Henrique de Sagres “atravessou as fronteiras de Hércules” 
(Gibraltar), teve um grande “sobressalto” ao descobrir ao longe “a estátua de  um 
Cavaleiro apontando para o OCIDENTE”. 

Nós hoje podemos dizer a razão de semelhante “sobressalto”: – aquela estatua era 
mais do que um MARCO definidor do papel que ia ter, em breve, o OCIDENTE em 
substituição ao ORIENTE, na evolução humana. Assim, no EX ORIENTE LUX, de 
Emmanuel Swedenborg, substituiria o EX OCCIDENTE LUX, do Prof. Henrique José de 
Souza. E isto, através da MISSÃO Y, de que é detentora a Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

“Nenhuma dúvida resta de que o Infante Henrique de Sagres, além de navegador era 
um ILUMINADO!” (palavras do Prof. H. J. Souza)  9  . 

Se o Infante ensinou a vencer o MAR TENEBROSO e apontou o Caminho, coube a 
Colombo e a Cabral realizarem o feito, descobrindo, para o Mundo civilizado de então, a 
América, onde se firmaria a Missão Y, e, dentro desta, o Brasil que viria a ser “Santuário” 
da Iniciação do gênero Humano a caminho da sociedade futura”. Sim, as Américas do 
Norte e do Sul, entrelaçadas como as hastes lunar e solar da Missão Y. Deste modo, o 
fragmento do grande Continente Atlante, envolto na penumbra do tempo, era arrancado 
dos confins do Mar. Tenebroso para o magnifico destino que o aguardava. 

 

O PAPEL DAS AMÉRICAS NO CICLO ATUAL 

Cristóvão Colombo, ou antes, Christopherens Columbus, “Aquele que carrega o 
Cristo e é, ao mesmo tempo, a Ave, a Pomba do Espírito Santo (Columba), que Ele 
mesmo saudava em sua sigla  10 , foi o grande Descobridor do NOVO MUNDO. Sim, 
COLOMBO, de acordo com seu próprio nome, era o AVIS RARIS IN TERRIS. E CABRAL, 
por sua vez (cujo nome provém de Capris, Capricórnio, Kumara, etc., como ele mesmo 
apontou no seu brasão), foi o completador de semelhante façanha, para não dizer, quem 
realizou o codicilo de tão espiritual Testamento, ao mesmo tempo histórico e cíclico. 

Surgiu o Novo Mundo! Sugiram as Américas! E, consequentemente, a Região que 
devia servir para a Nova Civilização, a Nova Humanidade, da Era de Aquário ou do 
Avatara Mitra-Deva. Sim o QUINTO CONTINENTE, de acordo com os cinco sentidos, os 
cinco dedos, os cinco Tattvas ou Forças sutis da Natureza. Colombo e Cabral eram seres 
da AGARTHA. E, como tal, eram INICIADOS Nos Grandes Mistérios. 

A seguir transcreveremos diversas citações de homens ilustres, a respeito do papel 
das Américas no Grande Concerto Universal do ciclo presente. Começamos pelas 
palavras do etnólogo mexicano José de Vasconcelos: 

“É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizando 
a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a 
Humanidade”. 

Do grande cientista e polígrafo espanhol, Dr. Mario Roso de Luna (membro no  7 da 
S.T.B.): 

“... O País de Pinzon, Cabral, Lepe e Sousa, por sua maior vizinhança com Europa 
e África; por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões, demonstra excepcionais 
características, que nos dão o direito de dizer que seus futuros destinos são semelhantes 
aos de NORTE AMÉRICA que, em cultura, no litoral nada fica a dever à Europa; do 
mesmo modo que, em belezas naturais e espiritualidade, faz lembrar o berço do povo 
ário, a ÍNDIA, como se no desenrolar dessa nobre RAÇA - Ásia à Europa e desta à 
América –  coubesse ao BRASIL, a glória de ser o REMATE e EPÍLOGO daquele grande 
                                                        
9 ELAINE SANCEAU - D. Henrique, o Navegador. 
10 PROF. H. J. SOUZA - Colombo e Cabral - DHÂRANÂ no 110, 1941. 
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povo, com uma civilização fluvial e costeira igual a de todos os grandes rios chamados 
GANGES, INDO, OXUS, Iaxarte, Nilo, Tigre e Eufrates, Danúbio, Ródano, Reno, 
Mississipi, etc., cada um deles legando ao humano futuro, um florão da sua Coroa... Não 
resta a menor dúvida que as Bacias do Amazonas e do Prata com o decorrer dos 
tempos, selarão nas suas ribeiras os DESTINOS DO MUNDO”.  

Do inesquecível Joaquim Nabuco: 

“Pelos ideais e pelo coração, as Repúblicas Pan-americanas formam já no mundo 
uma grande unidade política. Trabalhando, entretanto, por uma civilização comum (o grifo 
é nosso). E por fazer do espaço que ocupamos no globo uma vasta zona neutra de PAZ, 
nós trabalhamos pelo benefício do mundo todos. 

Com as magnificas vibrações de seu verbo inflamado e patriótico, Afonso Arino de 
Melo Franco, por sua vez, teve ocasião de dizer em sua maravilhosa obra POLÍTICA 
CULTURAL PAN-AMERICANA, o que se segue:  

“O europeu Spengler vaticinou a tragédia da sua época continental num livro a que 
deu o ambicioso título A DECADÊNCIA DO OCIDENTE. Seria talvez mais modesto e 
mais exato circunscrevendo ao Velho Mundo as proporções da catástrofe. Nós não temos 
nenhuma inclinação pela decadência precoce, ou pelo extemporâneo suicídios. 

De fato, falar assim (diz o Prof. H. J. Souza) um representante do Velho Mundo, 
esquecendo o grande fenômeno cíclico e histórico, que foi o da Descoberta do Novo 
Mundo, demonstra quae-farte, o gênio conservador e, portanto, não evolucionista de 
certos “letrados”. 

Apontemos outros vultos proeminentes da América latina: 

“As conquistas da força não são jamais duradouras, e requerem quase sempre o 
sacrifício de vidas e de princípios que são preciosos para a Humanidade. As conquistas 
do saber são conquistas sem sangue, que não subjugam a vontade do homem, que não 
violentam a tranquilidade social, nem fazem coação alguma à iniciativa individual, ao 
contrário, estimulam-na, infundindo anseios vivos de SUPERAÇÃO, impulsionando-as 
para a ação produtiva, que, apreciada em conjunto, vem a constituir o avanço cultural de 
um povo e o grau com que será qualificado no CONCERTO DOS POVOS CIVILIZADOS”. 
(Discurso de Hormodio Arias, na inauguração da Universidade do Panamá, em 1935). 

“Hoje uma NOVA GERAÇÃO, decepcionada do poder das revoluções, forjada pelo 
calor de generosos ideais, cética do prestígio dos caudilhos, cheia de brios, generosa, 
preparada, idealista, surge...” – ARGUEDAS. 

“Cremos que os melhores e mais seguros meios de aproximar os países deste 
Continente, são aqueles que procuram f por sua vez, a aproximação das classes in-
telectuais, por serem aquelas que dirigem as nações”. - Julio Garcia e Fernando Gonzales 
Roa (1937).  

A revista DHÂRANÂ, órgão oficial da Sociedade Teosófica. Brasileira, já em seu 
número 25, de 1928, dizia: 

“Da América irradiará pelo globo o verbo consciente da PAZ. Sentimentos nobres, aos 
clarões da Razão iluminados, reunirão povos em finalidade única. E sobre as ruínas 
materiais da força bruta, pairará o Direito apoiado no Direitos. 

Na mensagem que a S.T.B. lançou ao mundo, .através da Rádio Cruzeiro do Sul, e 
pela boca do ilustre homem de letras, que é o Dr. Edmundo Cardillo, figuram as 
memoráveis palavras: 

“O clima espiritual das Américas propicia o renascimento Interno e dá 
extraordinário alento para vencer-se o umbral da descrença, que afoga outros povos no 
infortúnio. O Novo Mundo é o decantado hipogeu da iniciação humana, onde almas se 
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religam para maior glorificação da Fraternidade. Colombo foi o Messias do ELDORADO –  
ontem, sonho, hoje REALIDADE”. 

Sim, dizemos nós, os povos americanos estão ligados com elos da mesma cadeia 
fraternal, imposta pela Lei que rege os destinos de Homens e coisas. E contra semelhante 
Lei, “nenhum outro poder mais alto no mundo se alevanta”  11  . 

Interminável e fastidiosa seria a citação das opiniões de todos os homens de valor, 
sobre os destinos da América, inclusive de poetas, como Castro Alves que, americanista 
fervoroso, chamara aos povos do Novo Mundo “a raça eleita do futuro” 12   . 

Falta, porém, citar o nome insigne de um grande e mavioso poeta patrício, que é o 
Meritíssimo Juiz Dr. Faustino do Nascimento, por sua vez, um inspirado, um Profeta na 
extensão da palavra. De seu maravilhoso livro de poesias, RITMOS DO NOVO 
CONTINENTE, figura aquela que, mais uma vez, procuramos ligar ao nosso Movimento e, 
ao mesmo tempo, prestar homenagens ao seu digníssimo autor: 

 

COLOMBO 

O oceano era o reino das trevas envolto em mistérios e lendas.  

Que nauta teria a coragem de abrir-lhe roteiros e tendas? 

– Em meio à descrença de todos, com ânimo forte e confiante,  

Colombo aparece, pregando a existência de um mundo distante.  

(Os gênios têm sempre sofrido o combate do vulgo inconsciente).  

Vencendo o motejo e a maldade dos néscios, Colombo confia  

Na fé que remove montanhas, no Ideal luminoso que o guia... 

 

  Não era a conquista de Ignotas riquezas a sua ambição. 

Não era o desejo de pôr-se ao serviço de estranha nação.  

Não era a cobiça dos bens de fortuna que a tantos atrai.  

Não era somente a Intenção de atingir a famosa Catái  

– Era algo mais alto que agia na mente do descobridor.  

Esse algo era o sonho! E cobriu-se de glória o Imortal sonhador!... 

A glória é a vitória de um sonho, se o sonho é a obsessão de uma idéia.  

Quem visa a conquista de um sonho, não teme nenhuma odisséia... 

E o sonho cumpriu-se: com "Pinta", com "Nina" e com "Santa Maria"  

Viajam a Fé, a Confiança e o Destino, em perfeita harmonia. 

Viaja a Consciência, em procura de luz, de paz, de liberdade,  

Afim de apontar um caminho melhor à pobre humanidade...  

Viajava o Idealismo ao encontro de ambiente à sua vocação.   

Viajava o moderno argonauta, em demanda do novo Tosão... 

– E a terra, qual Cólquida antiga, surgiu das entranhas do mar,  

Contendo tesouros que o Velo da lenda não pôde abrigar...  

Contendo os tesouros da concórdia humana e da democracia, 

A que o Novo Mundo, cumprindo um destino, se devotaria,  

                                                        
11 PROF. H. J. SOUZA – “Conselhos Úteis”  - O LUZEIRO no 5, 1952. 
12 JOÃO GUIMARÃES – “Castro Alves”, Edições Melhoramentos. 
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Afim de fazer do Novo Continente o refúgio sagrado 

Das nobres conquistas que o espirito humano alcançou no passado. 

 

 

ORIGENS DO NOME “BRASIL”: 

 

Um estudo profundo sobre as “Origens do nome BRASIL”, tal como foi feito por 
Gustavo Barroso em seu magnífico livro AQUÉM DA ATLÂNTIDA, constitui, sem dúvida, 
um “valioso documento” que atesta ser o Brasil “o Santuário da Iniciação do gênero hu-
mano a caminho da sociedade futura”. 

Vejamos o que diz aquele autor: 

“O nome Brasil surge na geografia muito anteriormente ao descobrimento da 
grande região sul-americana banhada pelo Atlântico”. 

Segundo aquele autor, o nome Brasil teria evoluído de vários nomes, como: Brasil, 
Berzll, Braçur, etc., Braxílis, Ó-Brasile, Ó-Brasil e, afinal, Bresail, HyBresail. Estas últimas 
designações são irlandesas. Na opinião de Alf Torp e de Moltk Moe (apud Gustavo 
Barroso), tal palavra veio da raiz céltica bress, que implica a idéia de benção e significa 
boa sorte ou prosperidade. De onde veio o verbo inglês To bless abençoar. 

Assim, continua Gustavo Barroso, o nome geográfico irlandês corresponde, em 
suma, ao que os antigos davam às Canárias: - Afortunadas. A crença na existência de 
terras venturosas do lado do ocidente é antiquíssima. A idéia é longínqua e pertinaz na 
tradição dos povos. Todos Criam nunca idade de ouro em tempos idos e em terras de 
além”. 

A região, ou ilha Brasil, se identificaria, pois, com as “Ilhas Afortunadas”, “Ilha dos 
Bem-aventurados”, o Imago Mundi de Pedro d'Ailly,  “Ilhas dos Felizes”, etc.  

“É indubitavelmente mais velho do que o nosso país o nome que lhe deram. 
Capistrano de Abreu admitia esse ponto. E sente-se que ele não nasceu da cor de brasa 
do pau de tinturaria tão famoso”. 

Southey (apud Aquém Atlântida) escreveu: “Entre vários povos vivia uma tradição 
relativa a uma ilha encantada chamada Brasil”. 

Finalmente, conclui o autor citado: “Houve verdadeira intercorrência entre a lenda e 
a história. O Brasil do pau cor de brasa, ou melhor verzino, berzino e berzil, confundiu-se 
com o Brasil da ilha Bem-aventurada, da terra Feliz, de Ó-Brasil céltico. E pela força moral 
do último motivo, é que, na, nossa opinião, prevaleceu". 

E, finalmente, o nome Brasil (segundo o Prof. H. J. Souza, tantos vezes citado 
neste trabalho) confunde-se com o do rei fenício Badezir, que é encontrado na inscrição 
da Pedra da Gávea (interpretada por Bernardo Ramos). Segundo o mesmo Prof. H. J. 
Souza, Badezir esteve no Estado das Amazonas (segundo Pennafort, Amazonas viria do 
tupi Amachons, significando as puras, as virgens, como o eram as Walkirias do imortal 
Wagner) enquanto que Yet-Baal, seu filho, teria estado no Sul (a própria inscrição da 
Pedra da Gávea o diz: Yet-Baal, Tyro Fenícia, primogênito de Badezir). 

Entre as lendas das terras felizes do ocidente encontram-se (segundo Gustavo 
Barroso) : Makarié (terra dos Makaras?, perguntamos nós), dos gregos; Fortunatae dos 
latinos, Fortunatus dos árabes, Insula Deliciosa do monge Mernoc, Vinlandia dos sagas, 
Bresail ou Ó-Breasail dos celtas, etc. 

De fato não há como concluir que o Brasil é a terra dos Bem-aventurados, por ser o 
“Santuário da Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura” Sim, Brasil, 
terra da Promissão, por ser a região, sagrada onde fará seu aparecimento o Avatara 
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Aquarius, cuja apoteótica presença iniciará, para o mundo, uma nova Idade de Oiro, ou 
Satya Yuga. 

 

O ORIENTE DE HOJE – O QUE DISSERAM 

ALGUNS DE SEUS GRANDES MÍSTICOS: 

 

Os homens de maior cultura do mundo Já pressentiram que “os tempos esperados 
já chegaram”,  pouco importa se cada qual a seu modo. Do Oriente ao Ocidente, as 
CHAMAS DO ESPÍRITO SANTO, ou Terceiro Logos, se erguem para iluminar toda a 
Terra. 

No entanto, o Oriente de hoje não é mais o de outrora. A Mística de um 
Ramakrishna foi substituída .pelo misticismo das massas ignaras dirigidas por 
mistificadores necromânticos. Os Mestres se ocultaram e de seus ensinamentos não 
restaram senão farrapos que as hordas famintas procuram seguir fanaticamente, segundo 
a letra que mata, mas, nunca pelo espirito que vivifica. E, assim, vemo-las acotovelarem-
se e esmagarem-se às margens do Ganges e de outros rios “sagrados”, em busca de 
purificação. Doce ingenuidade pensar que as águas pútridas de tais rios possam purificar 
as almas que habitam aqueles corpos mirrados, consumidos pelas doenças e pela fome... 

Espiritualmente falando, o Oriente terminou o seu papel. São do grande místico 
hindu, Aurobindo, as seguintes palavras: “Nosso papel está findo. A hora é do Ocidente. 
Tudo farei para nascer daquelas bandas”. 

A que “Ocidente” se referiria Aurobindo, perguntamos nós? A velha Europa, 
cansada e assoberbada por problemas insolúveis? Não, ele se referia à América, herdeira 
direta dos europeus. De fato, os norte-americanos herdaram dos anglo-saxãos, enquanto 
que os sul-americanos, aos ibéricos. E desse modo, a velha Europa ressurge na América, 
como o pai no próprio filho. 

Annie Besant, que era ocidental mas que morreu no Oriente, afirmou 
categoricamente aos discípulos que a acompanharam em seus últimos momentos: “Minha 
próxima encarnação será no Brasil”. 

Outro documento de valor insofismável é o encontrado em “O EVANGELHO DE 
RAMAKRISHNA  13 , no trecho em que esta Santa Criatura afirma, segundo transcrição 
fiel de seus mais íntimos discípulos: 

“A enfermidade de meu corpo é causada pelos pecados dos que vêem e tocam 
Meus pés. Eu purifico os pecadores, tomando sobre Mim seus pecados e sofrendo por 
eles. Aquele que foi Rama, Krishna, Buda, Cristo e Chaitanya, é agora Ramakrishna. 
Bem-aventurados os que conhecem esta verdade. Minha Divina Mãe me mostrou que o 
retrato deste corpo será posto sobre os altares e adorado em diferentes casas como são 
adorados os retratos de outros Avataras. Minha Divina Mãe me mostrou também que 
terei que volver outra vez e que minha próxima encarnação será no Ocidente (o grifo 
é nosso). 

Estranha CAUSALIDADE, quando Ramakrishna morria no Oriente, nascia no 
Ocidente Aquele que é hoje o dirigente espiritual e cultural da S.T.B. 

Politicamente falando, o Oriente também se encontra em plena decadência, o que aliás, 
acontece com todo o mundo, neste setor. Costumava-se dizer outrora que “cada povo tem 
o governo que merece”. Hoje, porém, deve ser dito: “Todos os povos têm os governos 
que merecem”. 

                                                        
13 SOCIEDADE VEDANTA - O Evangelho de Ramakrishna, Ed. O Pensamento. 
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Segundo o eminentíssimo Prof. H. J. Souza, “a política no Ocidente morreu com 
Franklin Delano Roosevelt, e no Oriente, com o Mahatma Gandhi, o maior mártir do nosso 
século, a Jóia preciosa da velha Aryavartha...” 

No entanto, não falta quem ainda se deixe levar pela mística antiga. Nem sequer 
vêem que os horizontes, no Oriente, estão toldados de “vermelho”... Nada mais doloroso 
que ter olhos e não ver, ouvidos e não ouvir. São “os cegos de espírito”, a que se referia o 
meigo Nazareno. 

Não falemos nas guerras que ensanguentam o Oriente e na invasão do Tibete, 
outrora telhado espiritual do Mundo, hoje reduto dos extremistas vermelhos, prestes a se 
lançarem sobre a Índia, pelas gargantas do Nepal... 

 

ALGUNS DOCUMENTOS OFERECIDOS PELO PRÓPRIO OCIDENTE: 

 

A grande Helena Petrovna Blavatsky, na Introdução de sua monumental 
DOUTRINA  SECRETA  14  teve ocasião de dizer: 

“... Assim é que o repúdio destes ensinamentos é cousa que se pode esperar, e 
mesmo deve-se esperar de antemão. Nenhum dos que a si mesmo se chamam “eruditos”, 
em qualquer dos ramos dá ciência exata, se permitirá examinar seriamente estes ensinos. 
Durante este século serão escarnecidos e rechaçados a priori; porém, unicamente neste 
século, porque no século XX de nossa Era começarão a conhecer os eruditos que a 
Doutrina Secreta não foi nem inventada nem exagerada, senão, pelo contrário, apenas 
bosquejada...”  

E, mais adiante, na página 38, afirma: 

“No século XX, algum discípulo melhor informado, e com qualidades muito 
superiores, será enviado pelos Mestres de Sabedoria, para dar provas definitivas e 
irrefutáveis de que existe uma Ciência chamada Gupta Vidya” (ou Teosofia, dizemos nós). 

Em nossos dias, Pietro Ubaldi, tão admirado pelos espíritas, autor de A GRANDE 
SÍNTESE, e que hoje se encontra residindo no Brasil, por sinal, que no Estado de São 
Paulo (em S. Vicente), na sua mensagem aos brasileiros  15  , disse o seguinte, a respeito 
do Brasil, entre outras cousas: 

“Brasil! Terra da promissão, da nova revelação, terra escolhida para a primeira 
compreensão, terra bendita por Deus para a primeira explosão de luz no mundo! Já um 
incêndio se acende lá; a compreensão tem sido instantânea, profunda; compreensão sem 
análise, de quem sabe porque sente, de quem está seguro porque vê”. 

Como único comentário lembraremos apenas que a sua “Voz” lhe ordenou que se 
mudasse para o Brasil, o que realmente fez... 

 

ALGUNS DOCUMENTOS ESTREITAMENTE LIGADOS A SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA: 

 

Comecemos pela sibilina Profecia da SERRA DE CINTRA (Portugal). E que de estarem 
gastas pela ruína do tempo, algumas palavras, no entanto, são fáceis de serem 
completadas     16    : 

“Sib...  Vaticin... Occidiis... 

                                                        
14 HELENA PETROVNA BLAVATSKY - A Doutrina Secreta, 1o Vol. Cosmogênese, Editora Kler. 
15 PIETRO UBALDI - A Grande Síntese - Ed. Lake. (14) . Cintra Pinturesca. 
16 O LUZEIRO no 13/14, 1953. 
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Volventur saxa litteris et ordine rectis  

Cum videris Oriens, Occidens opes 

Ganges Indus erit m!rabilis visu  

Messis... commutabit sua uterque .sibi...  

 

Cuja, tradução completa é a seguinte: 

Patente me farei aos do Ocidente  

Quando a porta se abrir lá do Oriente.  

Será cousa pasmosa quando o Indo,  

Quando o Ganges trocar, segundo vejo 

Seus espirituais efeitos com o Tejo. 

 

Comentários: 

 

Blavatsky já havia previsto, na Introdução de sua “Doutrina Secreta”, que um outro 
mais capacitado do que Ela “seria enviado pelos Mestres de Sabedoria, no início do 
século XX”. 

Ora, o Prof. H. J. Souza, Presidente Cultural e Espiritual da Sociedade Teosófica 
Brasileira, em 1899 realizava a sua “Misteriosa Viagem ao Norte da Índia”, tocando 
primeiramente em Lisboa (onde se encontra o Tejo...) , depois em Goa (índia portuguesa), 
de onde seguiu para o Norte da Índia, indo ter à cidade de Srinagar (ou dos Homens 
Serpentes), onde completou 16 anos de idade (adolescente das 16 primaveras é nome 
que se dá aos Kumaras). Da Índia, voltando para o Ocidente, no começo do século XX, 
havia realizado a profecia da Serra de Sintra. Sim, porque as águas do Ganges, do Indo, 
etc., “trocavam os seus espirituais efeitos com as do TEJO”. Fenômeno este de origem 
cíclico, porque o histórico coube a Diogo Alvares Corrêa (expressando Portugal) e 
Catarina Paraguaçú, expressando o elemento autóctone do Brasil, por sinal que da Ilha 
de ITAPARICA, reduto dos Tupinambás, Ilha Tabérica de Nassau, para todos os efeitos, 
“Berço da Civilização Brasileira”. 

Logo que a OBRA tomou forma objetiva através da Instituição que é sua Única 
Detentora no mundo e, ainda, com o nome oriental, sânscrito, DHÂRANÂ (que quer dizer 
sumo controle do pensamento ou da Inteligência, e que vinha demonstrar que a iniciação 
a ser ministrada seria puramente Mental, através da SABEDORIA TRADICIONAL DAS 
IDADES, ficando, pois, afastada qualquer idéia de práticas psíquicas...), excelsa 
MENSAGEM nos veio do TIBETE, de certa FRATERNIDADE lamaísta, e cuja tradução 
para o nosso idioma é a seguinte: 

“Salve Dhâranâ! rebento novo, mas vitalizado pela uberdade do TRONCO 
GIGANTESCO DONDE NASCESTE! Vieste do ORIENTE como uma RAMA EXTENSA 
florescer as mentes dos FILHOS DESTE PAIS GRANDIOSO, que já tiveram a dita de 
ouvir o cantar mavioso da Ave canora que lhes segreda, internamente, AMOR A TODOS 
OS SERES. Os teus triunfos já são cantados em melodiosas estrofes no GRANDE CON-
CERTO UNIVERSAL DA CADEIA SETENÁRIA, porque Tu, excelsa Potência criada por 
teus próprios esforços, começaste a dar crescimento, nas tuas poderosas hastes, às 
folhagens verdejantes, onde amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se 
acham famintos e perdidos na NEGRA FLORESTA DA VIDA. E, assim, com as cores do 
PAVILHÃO DA PÁTRIA de teus Filhos também Tu, Dhâranâ, terás o Teu Hino Glorioso 
cantado pelos Querubins que adejam em torno da SILHUETA MAJESTOSA do Supremo 
Instrutor do Mundo!” 
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Comentários   17   : 

 

Diante de tanta clareza, seriam necessários tais comentários? Revelemos, 
entretanto, o místico e maravilhoso sentido de todo o texto da referida Mensagem, 
embora que, os mais secretos só possam entendê-los, os Membros mais adiantados de 
nosso COLÉGIO INICIÁTICO. Sim, como Escola (ou Colégio), Teatro e Templo: 

Antes de mais nada (diz o Prof. H. J. Souza, autor destes comentários, que tivemos 
a honra de transcrever), tal Mensagem anuncia que “O Oriente faz entrega ao Ocidente –  
por ter concluído seu ciclo espiritual a favor da Evolução Humana, e a este (Ocidente) 
competir, agora, semelhante papel – do Bastão de comando de semelhante 
INCUMBÊNCIA, perante a Lei, perante a Divindade”. Poder-se-ia também chamar a tal 
fenômeno de “fusão entre o Oriente e o Ocidente”, de acordo com aquela sibilina Profecia 
da SERRA DE SINTRA, isto é, &as águas do Ganges, do Indo, trocando os seus 
espirituais efeitos como Tejo”. E as deste, por sua vez, “com as da Baía de todos os 
Santos”, (incluindo Itaparica), E a seguir, com as da Incomparável GUANABARA. Quanto 
aos Rios bem brasileiros, em primeiro lugar, o AMAZONAS, cujo fenômeno das 
“Pororocas”, ou do “encontro” das águas desse mesmo Rio com as do mar, se torna 
idêntico – na mais sublime de todas as alegorias – com a supracitada Profecia da Serra 
de Sintra: do mesmo modo que com a Saudação ou Mensagem, que nos veio do Oriente. 

Florescer as mentes dos Filhos deste Pais Grandioso (que é o Brasil), tanto vale 
por nosso papel, nossa Missão de salvar o maior número possível de brasileiros, mas 
também, de americanos do Sul (e do Norte, cujos Maiores Elementos, conosco traba-
lham... ), de todos, enfim, quantos no mundo sejam atraídos para semelhante Missão, 
Obra ou Movimento cultural-espiritualista. Com outras palavras, “de renovar todas as 
consciências sedentas de Luz”. Sim, porque são justamente aquelas – como diz a 
Saudação, – “que já ouviram o cantar mavioso da Ave Canora que lhes segreda 
internamente (à Consciência, portanto), Amor a todos os Seres”. Sim, “os nossos Triunfos 
– que já vêm de outras vidas ou encarnações – são cantados (ou descritos) em 
melodiosas estrofes no Grande Concerto Universal da Cadeia Setenária (da Evolução da 
Mônada), porque, de fato, nossos esforços representam “uma POTÊNCIA, tanto material, 
como moral e espiritual”. E, assim, começamos a dar crescimento, nas poderosas hastes, 
às folhagens verdejantes onde amarelados frutos serão colhidos “por todos aqueles que 
se acham famintos e perdidos na negra floresta da vida (que outra não é, senão, aquela 
“selva selvagem" da “Divina Comédia”, de Dante, ou seja, a da IGNORÂNCIA em que 
vive a maioria dos homens ... ). E, assim, “com tais cores (das folhagens verdejantes, 
onde amarelados frutos, etc.), que são as tio PAVILHÃO NACIONAL, obtivemos o nosso 
glorioso HINO cantado pelos Querubins que adejam em torno da Silhueta majestosa do 
Supremo Instrutor do Mundo, ou seja, o Avatara cíclico, Maitréia, Mitra-Deva, Apava-
nadeva, o Nome que expresse a sua atual Manifestação na Terra. Sim, porque a Ele foi 
dedicado o nosso Templo em São Lourenço, ou seja, o Lugar onde o mesmo se 
manifestou por três vezes, em 1921, e isto no topo de uma Montanha, que os próprios 
residentes da referida cidade, denominam de Sagrada. 

Poderá haver uma Saudação mais bela, mais sublime, mais expressiva para honrar 
os nossos próprios esforços, honrando também o nosso querido BRASIL? 

Coloquemo-nos, pois, de joelhos, diante do altar de nossa Missão, colocando-nos 
diante do Altar do BRASIL, pois que este é o &Santuário da iniciação do gênero humano, 
a caminho da sociedade futura”. 

                                                        
17 PROF. H. J. SOUZA - Valiosos Documentos que atestam a “Missão Y”, O LUZEIRO no 13/14 de 1953. 
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Passam-se os tempos e, então, Dhâranâ (nome oriental) passa a chamar-se 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA (nome ocidental). Do mesmo modo que “os 
fenômenos de ordem psíquica do seu começo (como na vida de todos os Grandes 
Iniciados, inclusive de Jesus, o Cristo) passam para os da Palavra, VERBO ou LOGOS. 

S.T.B.! Srinagar Templo Budista! SUBLIME TEMPLO BRASILEIRO! SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA! Sim, Oriente e Ocidente! Alfa e Omega! da Missão Y, também 
chamada dos SETE RAIOS DE LUZ! 

Há pouco tempo surgiu um misterioso e extraordinário livro, do poeta Augusto 
Ferreira Gomes, intitulado O QUINTO IMPÉRIO. Este intuído poeta português, entre 
outros maviosos versos, disse o seguinte:  

Ao noturno passado – fé crescente –  

erguendo olhos em sombras abismados,  

e fechando-os de novo marejados  

pelo sinal da névoa ainda ausente,  

todos sentem que a alma, em vão dormente,  

cisma com horizontes dilatados;  

e vivem a verdade de esperados domínios.  

E assim, abstratamente, se constrói um Império ao pé do Mar,  

– sentido universal de um só altar –  

fundindo-se no céu Imenso e aberto...  

gentes! esperai que Deus, com sua mão,  

desfaça para sempre a cerração  

que envolve há tanto tempo o Encoberto...  

“Quando dado o Sinal, o Império for  

e quando o OCIDENTE ressurgir,  

no momento marcado hão de tinir  

pelos ares as trombetas do Senhor.  

E haverá pelos céus, só paz e amor.  

UM SÓCÁLIX DE OURO há de fulgir,  

uma só cruz na terra há de existir  

sem inspirar receio nem temor... 

Será a hora estranha da Verdade.  

E morta a pompa do pagão sentido,  

Surgirá, então, A OUTRA IDADE.  

Acabará este viver incerto. 

Será o Império único e unido  

Quando der o sinal o Encoberto! 

 

Tais versos não careciam comentários, devido a sua clareza. De fato, “quando o 
Ocidente ressurgir” “UM Só CÁLICE DE OURO HÁ DE FULGIR”, e, “surgirá, então, A 
OUTRA IDADE”, o que é o mesmo que dizer: “um fim de ciclo apodrecido e gasto para o 
alvorecer de um outro portador de melhores dias para o Mundo” (palavras que têm sido 
repetidas, inúmeras vezes, pelo nosso Dirigente Espiritual). 
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Aqueles que visitarem o nosso Templo, hão de no mesmo encontrar um CÁLICE 
DE OURO LUZINDO sobre o seu ALTAR, que, sendo dedicado à todas as Religiões do 
Mundo, isto é, ao Deus único de todas Elas e, por conseguinte, à PAZ UNIVERSAL, tem o 
sentido universal de um só Altar”. 

Mas, falemos um pouco dos SINAIS DOS TEMPOS: 

 
OS SINAIS DOS TEMPOS: 

Sobre esse assunto preferimos dar, mais uma vez, a palavra ao Prof. H.J. Souza. 
Diz , Ele em seu magnífico trabalho OCULTISMO E TEOSOFIA, no capitulo “Profecias 
que atestam a queda do ciclo”: 

“Nenhuma dúvida resta de que o mundo chegou a um verdadeiro estado de 
anarquia em todos os setores da atividade humana, inclusive no religioso e no Político, 
como ficou bastante esclarecido na obra de crítica científica, filosófica e religiosa, “O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação”. Afirmar o contrário, seria trair a própria consciência, 
gesto que nenhum homem de bem ousaria praticar”. 

“Entretanto, a essas mesmas religiões, nesta hora suprema de agonia, reiteramos 
nossos apelos a favor de uma FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, o que constituiria 
admirável e espiritual entendimento entre todas elas, sem necessidade de quebra dos 
seus compromissos regulamentares na mais dignificante demonstração de tolerância e 
respeito aos sãos preceitos tio Cristianismo, do dual o Ocidente inteiro se acha realmente 
afastado; é, aliás, o mesmo que acontece com o Oriente de hoje, em relação ao 
verdadeiro Budismo,  Bramanismo e outras religiões e filosofias à parte, um certo número 
de elite, que procura o repouso espiritual reclamado por sua hierarquia. Para essa 
unificação, numa apoteose de luz e do magnificência  espiritual, um  Templo já existe 
dedicado a todas as religiões do mundo, erguido pela Sociedade Teosófica Brasileira. E 
num verdadeiro “retiro” a que ela mesma preferiu ,dar o nome de VILA CANAÃ, como um 
dos magníficos patrimônios “religiosos” que possui A privilegiada estância hidro-mineral 
de S. LOURENÇO. E isto, porque o verdadeiro Teósofo é aquele que sabe descobrir, nas 
inúmeras facetas do esplêndido Diamante que é a SABEDORIA INICIÁTICA DAS 
IDADES, subdividida em religiões, filosofias, e até ciências e línguas, o DEUS ÚNICO E 
VERDADEIRO, que é, “de direito e de fato” a Jóia suais preciosa que rutila no centro do 
Universos. 

“Não nos Importa a opinião daqueles que continuam enganando-se a si próprios, 
através de uma vida de fausto e grandeza, de hipotéticas felicidades, que, em breve, por 
força de Lei, ou melhor, pela queda da civilização, estão fadadas a desaparecer da face 
da Terra. A esses vamos responder apenas com as palavras de um Ser da mais elevada 
Hierarquia, conhecido no Oriente sob o nome de “O Rei do Mundo” e servindo-nos de 
uma das mais famosas passagens do Vishnu Purana, o livro mais antigo, talvez, do 
Oriente, e que tomamos a liberdade de comentar através de enigmáticos parêntesis”. 

 

Profecias do Rei do Mundo: 

“Cada vez mais os homens esquecerão as suas almas, preferindo ocupar-se de 
seus corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. Os homens tornar-se-ão idênticos 
aos animais ferozes, embebidos, no sangue de  seus irmãos (que o digam as duas 
guerras mundiais, as revoluções e todo o lastro destruidor do ciclo de Marte, ou seja, de 
1909 a 1944). O “Crescente” se aniquilará e seus adeptos sairão em miséria e guerra 
perpétua. Seus conquistadores serão iluminados pelo Sol; mas não se elevarão duas 
vezes; acontecerá a maior das desgraças, que culminará em injúrias diante dos outros 
povos. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão: uma, duas, três, quatro, cinco, 
seis, sete, oito... (não foi o que assistimos nas duas últimas guerras?). Haverá uma guerra 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   1– Março – Abril de 1954 – Ano XXIX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 23

terrível entre todas as, nações (a última, ou a que ameaça destruir o mundo, através de 
bombas atômicas e outros engenhos de morte?). Os oceanos se tingirão com o sangue 
de irmãos contra irmãos (por serem filhos de um Pai Comum: Deus). A terra e o fundo dos 
mares ficarão cobertos de ossadas... Povos inteiros morrerão de fome, ou por moléstias 
desconhecidas, ou pela prática de crimes não previstos nos códigos com que se regem os 
homens, e isto por nunca terem sido vistos iguais na terra... As maiores das mais belas 
cidades serão destruídas. O pai se voltará contra o filho, o irmão contra o irmão, a mãe 
contra a filha (os jornais estão repletos de crimes dessa natureza, o que evita maiores 
comentários). O vício, o crime, a destruição do corpo e da alma continuarão a sua rota 
fatal... As famílias serão divididas(???)... O amor e a fidelidade desaparecerão, por que a 
prostituição reinará até nos lugares mais sagrados... (estamos na época das “sereias”, 
das “rainhas desnudas”, para gáudio da imprensa livre; sem falar nas “mi-carêmes”; e 
outros métodos de “alegrar é satisfazer o povo”). Em dez mil homens, um só viverá, 
mesmo assim, louco e sem forças, não encontrando habitação nem alimento. Toda a terra 
ficará deserta (e “viúva dos deuses, como disse Hermes, na decadência do Egito... ). 
Deus lhe voltará as costas. Sobre ela cairá o espesso véu da noite e da morte... Então, 
enviarei um POVO, agora desconhecido (estas profecias foram feitas há mais de meio 
século, no mosteiro de Narabanchi, na Mongólia exterior), que, com mão firme, 
ARRANCARA AS MÁS ERVAS DA LOUCURA E DO VÍCIO (este, sim, será o governo 
único aclamado pelo “descobridor” da relatividade, pois que, agora, teria que andar como 
Diógenes, com uma lanterna mais forte, para encontrar... o “procurado”). E CONDUZIRÁ 
AQUELES QUE FICARAM FIÉIS AO ESPÍRITO DE VERDADE NA BATALHA CONTRA 
O MAL. Eles fundarão uma nova vida na terra, purificada pela morte das nações... “. 

 

Texto precioso do VISHNU PURANA: 

“Nos dias em que os mlechchas (europeus) forem senhores das margens do Indo, 
Casemira e Chandrabagha, aparecerão monarcas de mau espirito, gênio violento, 
mentirosos e perversos (com vistas aos dois monstros do ciclo atual, ou sejam, Hitler e 
Mussolini, este de fim tão trágico, enquanto o outro, gozando as delicias da sua pseudo-
morte... ). Eles darão morte às mulheres, às crianças e aos próprios animais (a última 
guerra responde por si mesma... ). No entanto, o seu poder será limitado (como foi o será 
sempre o de todos quantos estejam fora da verdadeira Lei, que a tudo e a todos rege). 
Suas vidas serão curtas, embora seus desejos insaciáveis (ainda continuam outros com 
ambições análogas... mas o fim será idêntico aos anteriores). Gentes de vários países, 
com eles se misturando, seguirão o seu exemplo (as camisas de várias cores que se 
estenderam na “corda bamba” da política internacional, sob a tutela do nazi-fascismo... ). 
Os puros serão desprezados (e até desmoralizados). E, com isto, o povo perecerá, por 
que mlechchas ou bárbaros, estarão nos extremos (como o nome diz: “extremismo”), 
enquanto os verdadeiros ários estarão no centro (ária, ou ariana, se o quiserem, não foi 
jamais a decadente Alemanha de Hitler, mas a sub-raça germânica que, de há muito 
desapareceu fundida em outros povos. Estamos na arregimentação das SEMENTES das 
sexta e sétima sub-raças, dessa mesma raça-mãe, respectivamente na América do Norte 
e do Sul. A Índia foi a verdadeira mãe da raça ária; donde, ter sido chamada, naquele 
tempo, de ARYAVARTHA.. . ). A pureza e a piedade diminuirão cada vez mais, até o 
mundo entrar em completa degradação... Então, somente a fortuna dará valor aos 
homens; ela será a única fonte de devoção (motivo pelo qual a maioria só procura as so-
ciedades pseudo-ocultistas, que prometem aquilo que não podem dar, isto é, riqueza, 
paz, felicidade). A paixão animal será o único laço de união entre os sexos (o desquite e o 
divórcio, para quem tem caráter, é remédio, enquanto para quem não o tem, é veneno 
mortal, é tragédia, é aniquilamento). A falsidade, o único meio de vencer as contendas; as 
mulheres, mero objeto de .satisfação sexual. A exterioridade, o único sinal de distinção 
entre as camadas (sem comentários...). A falta de honradez, o mais prático meio de. 
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ganhar a vida (com vistas ao “câmbio negro”, os chamados  “tubarões”, e outras coisas 
que não merecem ser apontadas...). A debilidade trará consigo a dependência a ameaça 
e a ostentação suplantarão a verdadeira Sabedoria.  A mais desenfreada liberdade não 
permitirá outras aspirações mais dignas. A riqueza dará ao homem a reputação de puro e 
honesto (“tanto tens; quanto vales”, é velho provérbio para os  loucos de espírito). 

O matrimônio não passará de simples negócio... A razão estará sempre do lado 
mais forte. E o povo, esmagado pelo peso de enorme carga, começará a emigrar de lado 
para lado.  E, assim; na Idade Negra (aquela que estamos atravessando),  a decadência 
moral continuará a sua marcha, até que a raça humana se aproxime da sua extinção (isto 
é, o fim de um ciclo, idade, de acordo, também com o Destruere et Construere de Bacon, 
e o Corsi et Ricorsi de Vico”).  

“Quando o fim de tal idade estiver próximo, descerá sobre a Terra uma parte 
daquele Ser Divino (o Espírito de Verdade, Planetário da Ronda ou Dirigente Espiritual do 
Globo, a que também se refere a profecia anterior do Rei do Mundo), que existe em sua 
própria natureza espiritual, dotado das Oito faculdades supremas (os “Oito poderes da 
Yoga”, etc.). Ele restabelecerá a Justiça na Terra, e as mentes dos que viverem até o fim, 
serão tão puras como o cristal. Os homens, assim transformados, serão como 
SEMENTES DE UMA NOVA RAÇA (note-se o lema da Sociedade Teosófica Brasileira: 
SPES MESSIS IN SEMINE, ou, “a esperança da colheita está na SEMENTE”, que seguirá 
as leis da Idade de Ouro ou da Pureza, para transformar o mundo. DOIS ELEVADOS 
SERES, dois DEVA-PIS (o mesmo que dizer, “Gêmeos Espirituais”), volverão à Terra, 
para felicidade dos homens”. “Quanto ao Espirito de Verdade, a que se referem ambas as 
profecias, continua o Prof. H. J. Souza, é aquele mesmo que, no Bhagavad-Gitâ (ou 
“Canto do Bem-aventurado”), pela boca de Krishna, diz ao seu discípulo Arjuna: “Todas 
as vezes – ó filho de Bhârata! - que Dharma (a lei justa) declina e Adharma- (o contrário, 
que é o estado em que se acha o mundo) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos 
bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu  nasço em cada Yuga 
(idade, ciclo, etc.”). 

“A época atual é também idêntica aquela que fez dizer ao apóstolo de Patmos: “A, 
grande Babilônia tornou-se a morada dos demônios e repasto de todo, animal que nos 
causa asco. E isto, porque todas as nações beberam do vinho da sua impudicícia, e os 
reis da Terra se prostituíram com ela”. 

“Pelo que se vê, Prometeu continua acorrentado no Cáucaso, porque Prometeu é a 
própria humanidade acorrentada no “cárcere carnal”, enquanto o abutre da ignorância 
procura devorar-lhe as entranhas. E Cristo, por sua vez, crucificado continua no Gólgota, 
por ter sido inútil a TRAGÉDIA”. 

Finalmente, transcreveremos a profecia de LAURENTUS: 

“O ciclo do Sol, começando em 1891 e terminando em 2016, encontrará o mundo 
nas mesmas condições do final da guerra de Tróia: ruínas, desolação, miséria, morte... 
Será, então a hora hoje reclamada pelo grande “descobridor da lei da relatividades, e por 
quantos trabalham a favor da Paz entre os povos da Terra... Em tal época a Paz, hoje por 
muitos almejada, mas, pela maioria repudiada – sabem eles a razão...  – se firmará na 
Terra. Ninguém duvide destas palavras, sob pena de morrer asfixiado nas suas próprias 
dúvidas, e incertezas... Haverá, então, o GOVERNO ÚNICO, pela simples razão da sua 
origem divina. Os poucos que restarem, fatalmente acreditarão nas suas palavras... e 
recursos. Tal Governo não possuirá nem cores, nem gestos, nem símbolos, porque nada 
disto, terá mais razão de ser. Um Pavilhão de Alvura Imaculada será  desfraldada sobre o 
mundo: o Pavilhão da Paz Universal, mas também o Amor, da Verdade e da justiça. 

Depois,  então, de alguns anos dessa beatifica existência, e do mundo ter 
novamente florido sob os transcendentais influxos dessa Era de Paz e de Felicidade, 
obterá como recompensa, a apoteótica e majestática Presença de um “Avatara Divino”, 
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sob a influência de AQUÁRIUS. Sobre tal ERA, já muitos se têm pronunciado, mas de 
modo profano e, como tal, errôneo... Ela sobrevirá nos últimos anos do ciclo do SOL, isto 
é, no começo do século XXI. Os que se dizem “cristãos” (referimo-nos aos sinceros...) 
reconhecerão nesse Ser, Aquele que na cruz morreu pelo mundo, na mais dolorosa de 
todas as Tragédias... O mesmo acontecerá aos Adventistas que, a seu modo, O esperam 
nessa mesma época, chamando-a, entretanto, de “Juízo Final”, quando o “final” é apenas 
de um dos “ciclos” em que é repartida a vida Universal, assim como a uma certa elite de 
“espiritas” que sempre procuraram servi-LO, servindo ao mesmo tempo, àqueles que no 
mundo necessitam de proteção e afeto... O Oriente inteiro, por sua vez, O aclamará como 
Yezeus Krishna, ou como o próprio Gotama, o Buda. Mas, os verdadeiros Ocultistas e 
Teósofos, nele reconhecerão o “Espírito de Verdade”, o Sucessor do Manu, integrado na 
própria Divindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, após ter lançado a “Semente” do 
Novo Ciclo, Aurora de Luz e de Esplendor que virá iluminar a face da Terra, depois de 
redimida das suas próprias faltas...  

Esta “Era de Aquários” – ouçam bem os que têm ouvidos para ouvir e vejam bem 
os que têm olhos para ver – também se chama “Era de Maitréia”. Foi por essa razão que 
sempre condenamos os falsos Messias e Profetas; do mesmo modo que os Movimentos 
cujo caráter não deixassem transparecer aos verdadeiros sinais do tempo”, e que por isso 
mesmo, não estão em  condições de falar em Nome do VERDADEIRO”. 

Depois de todos estes DOCUMENTOS INSOFISMÁVEIS QUE ATESTAM A 
MISSÃO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, só nos resta lembrar as 
memoráveis palavras de CLAUDE S. MARTIN: 

“Quando quiserdes reconhecer uma Missão de caráter Divino, não tendes mais que 
procurar aquela que, de par de Valores Espirituais indiscutíveis, é, no entanto, pobre e 
perseguida”: 

 

 

A TEOSOFIA E CONCEITO DE CARIDADE   18 

 
Dr. Charles Boschini 19   

 

Haveria um meio de podermos definir o 1 que seja o amor? Poderíamos, em 
breves palavras, definir esse  sentimento que faz mover o Cosmos? Certamente que não. 
A sua essência mesma não dá margem à definições, porque escapa à nossa, 
compreensão comum. O que temos certeza, entretanto, é que ele se apresenta em tudo o 
em todos: nos átomos; nos homens, rios, deuses... Nos átomos –na impropriamente 
chamada natureza bruta – há uma espécie cie pré-amor, que se, traduz pela afinidade 
química. Sim, há uma razão oculta para o átomo A se combinar ao átomo B, ao invés de 
fazê-lo ao C, quando se põem os três em contato. Como responder a essa opção, senão 
por uma espécie de amor embrionário? A definição de afinidade química não nos conduz 
à solução do problema, apenas o expõe sem resolvê-lo. 

No reino vegetal esse amor, ainda que instintivo, se manifesta pela aproximação 
das espécies. Por vezes, observa-se também um esboço de evolução nas mal 
compreendidas mutações. Os protozoários, ponto de interseção dos reinos vegetal e 
animal, já apresentam uma série de outras características, como a motilidade, com as 
quais podem melhor expressar esse amor, que, latente, vai aos poucos de exteriorizando 
conforme percorremos os reinos de seres desde o inanimado ao animado. A motilidade 
                                                        
18 Tese apresentada e aprovada na SEXTA CONVE NACIONAL DA S.T.B., em S. Lourenço, fevereiro de 1954. 
19 Membro da S.T.B. 
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torna a escolha mais fácil. Assim, o protozoário seleciona o alimento de acordo com suas 
necessidades fisiológicas. Neste, como no reino superior, o amor como instinto já começa 
a se projetar de um modo marcante. O instinto de conservação que ficou patenteado na 
escolha do alimento denota o amor a si próprio, à sua própria vida. A propagação da 
espécie se faz à custa, também, do amor sexual.  

Poderíamos ter melhor exemplo do que o cuidado da fêmea com seus filhotes? A 
palavra instinto por si só não clareia o problema. Cumpre-nos acrescentar que nos casos 
mencionados há amor - ainda que Instintivo. 

Chegamos ao homem. O homem deve ser diferenciado dos demais reinos da 
natureza pela sua capacidade auto-volitiva, seu poder raciocinante apeirado. Entretanto, 
nele se manifesta, numa verdadeira síntese  bio-psicológica, muitos dos atributos dos 
demais seres. O pré-amor, nos elementos que compõem o seu corpo; o amor instintivo, 
através do instinto de conservação, com vistas à fome e à sede e a perpetuação da 
espécie, onde se sobressai o instinto sexual. Além desses tipos de amor, pode o homem 
manifestar o amor passional ou emotivo, sob a forma do que costumeiramente se chama 
de amor, de amizade, de afeto, etc. Esse tipo de amor, devemos acrescentar, traz sempre 
um interesse. Existe um desejo de troca subentendido, uma necessidade de dar e 
receber. Trata-se ainda de um amor egoísta, um amor humano. A humanidade comum vai 
desde o amor-instintivo ao amor-emoção, através de mil e uma variedades e nuances 
próprias ao estado de consciência evolutivo de cada um. E... pararíamos aqui na 
enumeração dos tipos de amor? Não. Existe ainda um tipo mais perfeito, um tipo padrão 
ou ideal que é o Amor Universal, o Amor Divino. O homem medíocre um dia sente uma 
necessidade imperiosa de ampliar-se, de abarcar o Universo, enfim, de mergulhar 
Unidades perfeita. É um esboço de amor universal. Abraça, então, um caminho espiritual 
e nele pauta vida. Aqui a via pouco importa, pois todas conduzem a Deus, como diz o 
velho refrão popular. Desta forma, aos poucos, vencendo o seu egoísmo por meio de uma 
longa transformação interior. Torna-se mais e mais espiritual, alcançando a bem-
aventurança. Nele esta manifestados os verdadeiros sentimentos de amor universal, de 
fraternidade, de amizade desinteressada afeto imaculado. Um ser desse tipo vibra em 
uníssono com a própria natureza em todos os seus aspectos agindo de acordo com a lei 
divina universal que a tudo e a todos rege. 

Neste caso estão incluídos todos os grandes luminares da espiritualidade, como 
Cristo, Buda, Krishna, Lao-Tsé, Confúcio, etc. etc., bem como seus discípulos e 
condiscípulos, que souberam iluminar com seu espírito refulgente os mais variados 
rincões do globo terrestre ainda imerso no caos da ignorância das coisas divinas. 

Mas vejamos a caridade. Poderíamos considerar caridade ao ato de um homem 
que constrói algo visando ao enaltecimento de seu nome, enfim, a piá fama? Por certo 
que não. Toda ação que tem em mira o fruto da mesma deixa de ser desprendida e passa 
a  ser egoísta. Neste caso, vemos que prepondera o a egoísta ou humano. A noção de 
caridade vem as mais das vezes eivada de egoísmo: seja pela esperança realização 
desses ou daqueles anseios, quer sejam materiais ou mesmo espirituais. Esta é a razão 
por que a  teosofia tem procurado substituir o conceito de o caridade pelo conceito de 
dever. “Fazei o bem e não olhai a quem”, disse o Mestre Nazareno. Sim, fazei o bem 
porque este é o vosso dever e porque assim agis consonância com a própria lei de Deus. 
Aquele que desperta em si o Amor Universal procura trabalhar todos os seres 
indistintamente, não que isso lhe represente uma virtude, mas porque expressa o que 
fazer. O próprio vocábulo caridade deriva-se do latim “charitas”, “charitatis”, que significa 
amor, estima. 

Em suma: o amor humano está para a falsa caridade, assim como o Amor Divino 
ou Universal a noção de dever. O amor humano pratica cari esperando uma retribuição; o 
Amor Divino o faz constituir uma obrigação para com a própria o: universal. Aquele que 
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possui em excesso, tem obrigação de ceder o que não lhe faz falta. A vida harmônica  é a 
vida simbiótica em que cada qual contribui seu quinhão para o bem comum. Por 
conseguinte na  noção de Amor Universal está implícita a dever  para com todos, 
substituindo, desse modo, a deturpada concepção de caridade. Todos os seres que, 
desinteressadamente, têm contribuído para o bem-estar e a evolução do próximo, estão 
agindo em conformidade a vontade Divina. A vós todos, cujo coração tem o mesmo pulsar 
do Coração Universal de Deus, este modesto trabalho é dedicado.] 

---------------------------------- 
(1) Tese apresentada e aprovada na SEXTA CONVE NACIONAL DA S.T.B., em S. Lourenço, fevereiro de 1954.  

(2) Membro da S.T.B. 

---------------------------------- 
 

Sobre a Crise Contemporânea  20 

 
Maria Eulalia Sabóia de Albuquerque  

 

Senhores convencionais: 

Estamos aqui reunidos para tratar do principal problema que nos está afligindo 
atualmente. Trata-se da crise moral e espiritual  que a humanidade, quase total, está 
atravessando. 

Em todas as reuniões dos governos e parlamentares, costuma-se tratar de 
assuntos vários como política, economia do país, guerras e outras coisas semelhantes; no 
entanto, os líderes estão esquecidos desse problema que é maior de todos,  porque dele 
provém todos os outros. 

Sem dúvida, se fôssemos seres, Integrados, espiritualmente preenchidos e 
conscientes da verdade eterna, não haveria nenhum destes problemas pelos quais todos 
se debatem: Já não haveria a rivalidade política e, portanto, cessariam as disputas e as 
guerras; não haveria também o problema econômico, pois todos os povos sendo irmãos, 
nos socorreríamos, mutuamente, nos momentos de crise financeira. 

Não adianta querermos reformar todos os problemas que o mundo está tentando 
resolver, enquanto o homem não estiver integrado espiritualmente.  

Portanto, nós, que estamos aqui reunidos para tratar de uma grande causa, como 
seja FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, e mais, A CRISE  CONTEMPORÂNEA, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CARIDADE, DESTINOS ESPIRITUAIS DO HOMEM, FUTURO 
PRÓXIMO DO MUNDO, etc., se quisermos solucionar todos estes problemas que nos 
estão afligindo atualmente, teremos que começar pela base, pelo princípio de todos eles, 
que, como já falamos, é a crise espiritual e, portanto, moral dos indivíduos. 

Sem dúvida que um problema desta natureza não pode ser resolvido com simples 
palavras proferidas numa reunião, mas necessita acima de tudo, daqueles que se 
empenham em resolvê-lo, um verdadeiro amor a causa, movidos todos por um ideal 
consciente inteligentemente formulado, para o alcance de um verdadeiro fim. 

Para isso, precisamos estudar a maneira pela qual devemos agir, o caminho pelo 
qual trilharemos, e acima de tudo, quem deverá trabalhar na obra. 

                                                        
20 Para que o leitor compreenda o valor deste trabalho, apresentado à SEXTA CONVENÇÃO NACIONAL da S.T.B., pela FRENTE 
ÚNICA ESPIRITUALISTA, por Marilá (Maria Eulália Sabóia de Albuquerque), será preciso dizer-lhe que sua autora é uma jovem de 
apenas 16 primaveras! Marilá sempre sentiu extraordinária atração pelas coisas do Espírito e pelos mistérios do Oriente, onde 
desejava chegar um dia a qualquer custo. Porém, quando ela conheceu os Mistérios Maiores da Obra em que se encontra empenhada 
a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA (de cujas fileiras hoje faz parte), percebeu que o papel do Oriente era findo, e que não mais 
razão havia para ir ao Oriente, se os Mistérios Maiores encontravam-se no Ocidente... (nota da Redação). 
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Porque é de total importância que os mestres sejam verdadeiros mestres, 
exemplos perfeitos do ideal que propagam, conscientes e seguros em todas assuas 
ações, palavras e pensamentos. 

De que nos vale querer corrigir, se os mestres estiverem errados e incertos? Deles 
depende toda a colheita da semente que eles lançarem é que nascerá o fruto que vamos 
colher mais tarde. 

Por isso, devemos antes de tudo, escolher e preparar os mestres e batalhadores 
da causa, para que então, já seguros de si mesmos, conscientes do que vão propagar e 
para que fim vão trabalhar, possam encarnar exemplos vivos da divina Verdade. 

Este ponto, certamente implica vários requisitos e precisamos discuti-los 
detalhadamente, para que possamos compreender tudo o que ele abrange. 

Em primeiro lugar é essencial que começamos e compreendamos profundamente 
esta Verdade que vamos propagar. 

Ela, sem dúvida, irá de encontro à ignorância da quase totalidade do mundo atual, 
causando um verdadeiro choque entre os indivíduos em geral, e os portadores da mesma. 
E por que? 

Justamente, porque o mundo não a conhece bem nem a compreende; porque tudo 
o que a humanidade ama  e a que se entrega, é uma série de mentiras e falsidades que 
os frustram constantemente através de sua aparência convidativa, promissora de alegrias 
e prazeres. Portanto, não poderão tais indivíduos compreendê-la imediatamente, porque 
suas mentes estão fechadas para quaisquer, pesquisas e incapazes de raciocinar 
logicamente. 

Precisamos saber também que não poderemos jamais fazer com que a verdade 
que nós compreendemos, penetre num indivíduo sem que o mesmo procure compreendê-
la e sentí-Ia num esforço pessoal. Porque a verdade não pode ser aprendida, decorada: 
ela precisa ser sentida, vivida individualmente pelos seres. 

E como poderemos então ajudar os indivíduos? Descobrindo uma forma de 
despertá-los da cegueira em que vivem; temos que lhes mostrar a ilusão e a mentira que 
existem em tudo o que eles amam e desejam. E se fizermos isso, teremos conseguido 
lançar a semente e, isto é o principal neste momento. Se conseguirmos lançá-la de uma 
forma que ela possa brotar dai para o futuro, teremos conseguido realizar a parte mais 
difícil de nossa obra. 

No entanto, é muito difícil descobrir esta forma X que conseguirá chegar ao 
indivíduo até tocá-lo, e para isso teremos que, antes de tudo, observar e analisar 
intensamente cada indivíduo separado dos demais, porque cada um deles tem um ponto 
pessoal em que ele se torna acessível, diferente dos seus semelhantes. Daí, não 
podermos jamais estabelecer uma forma X determinada para todas as criaturas. 

Neste ponto, compreendemos que o nosso trabalho é muito mais difícil do que nos 
parecia, e que necessita, em primeiro lugar, de um verdadeiro e infinito amor por parte 
daqueles que vão trabalhar nesta obra. 

E quem pode ter este verdadeiro amor? Como poderemos conhecer este homem 
real e verdadeiro que deve ser indicado para trabalhar nesta causa? Certamente, não é 
qualquer indivíduo que pode estar capacitado para tal; e como poderemos nós conhecê-
lo? Aqueles que já conhecem profundamente a verdade, poderão conhecê-lo facilmente 
desde as suas primeiras palavras e ações. 

No entanto, vós que ainda não conheceis a realidade, vós que viveis frustrados por 
vossas próprias ilusões, mas que já tendes um desejo de descobrir a verdade, deveis ter 
muito cuidado quando alguém se vos apresentar com a credencial de mestres, porque ele 
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poderá sê-lo realmente, mas raramente encontrareis aquele que possua a verdadeira 
sabedoria. 

E para vos prevenirdes, não deveis aceitar nada do que vos digam, sem uma 
análise imparcial e lógica de todas as suas palavras. 

Quero dizer com isso, que não deveis jamais acreditar cegamente naquilo que vos 
afirmarem, sem um estudo lógico e consciente de tudo o que vos dizem, baseado num 
raciocínio inteligente e real. 

Porque se acreditardes numa coisa pelo fanatismo, misticismo, ou idealismo que 
possuis, sem pesquisas sobre a mesma, sereis meras tábuas de repetição, máquinas que 
falam sem sentir. 

E desta forma jamais tereis uma personalidade ou uma individualidade. 

Porque só deveis falar e agir de acordo com aquilo que compreendeis e que 
conheceis Intimamente: aquilo que já viveste e experimentastes individualmente e que, 
portanto, sentis sinceramente. 

Se hoje ledes um livro ou assistis uma palestra, não decoreis e não passeis a 
repetir aquilo que ouvistes só porque uma autoridade vos fala; procurai analisar e pensar 
sobre aquilo que ledes e que ouvis, sem nenhuma crença ou uma idéia preconcebida; 
procurai raciocinar de acordo com a lógica, sem procurar apoiar ou combater, unicamente 
interessados em descobrir a realidade ou a falsidade do que vos dizem. 

Desta forma, portanto, quando chegardes a alguma conclusão, ela terá sido. 
experimentada e sentida por vós mesmos, e não será jamais cópia de outros, mas sim 
vossa própria pesquisa e descoberta. 

Ninguém pode lecionar matemática somente de acordo com regras decoradas: 
enquanto ele não tiver praticado e compreendido por sua própria experiência, não terá 
capacidade para transmití-Ia ou explicá-la verdadeiramente. 

Portanto, para que possamos transmitir a verdade a nossos semelhantes, é 
necessário antes de tudo, que a conheçamos e a sintamos profunda e individualmente, e 
não que tenhamos aprendido e decorado através de regras e leis estabelecidas. 

Assim, os verdadeiros mestres, isto é, aqueles que devem ser admitidos para 
trabalhar em nossa causa, serão estes que, como eu já disse, tenham experimentado e 
compreendido a verdade individualmente, através de suas próprias observações, 
pesquisas e estudos conscientes. 

Desta maneira, portanto, esta organização à qual denominamos “Fraternidade 
Branca”, deverá ser uma verdadeira organização, tendo como membros e colaboradores, 
indivíduos reais e completos, livres de quaisquer complexos ou ligaduras, sendo que 
deverá ser regida pelo único objetivo e pela única finalidade real existente que é a 
libertação do indivíduo através do conhecimento da Verdade e da compreensão da verda-
deira finalidade da vida. 

Este trabalho deverá ser feito, portanto, pelos verdadeiros indivíduos em prol da 
Verdade única. 

Este deve ser o ideal da Fraternidade Branca, se me permitem a ousadia de dizer 
tal coisa, mas que no meu parecer é o único objetivo verdadeiramente essencial e 
necessário no momento que atravessamos. 

Não adianta enchermos a humanidade de histórias, leis e ciências, por melhores 
que sejam, se eles ainda não compreenderam a Realidade da Vida. Depois, então, 
quando já a compreenderem, podem ser acrescentados tais conhecimentos, se assim 
quisermos, ou se eles próprios o desejarem. 
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Quando se unirem pois, os verdadeiros indivíduos, animados por esta finalidade 
que eu já expus, e acima de tudo trabalhando com intenso e verdadeiro amor, não há 
dúvida de que não trabalharemos em vão e que ele haverá de produzir o seu fruto. 

Portanto, senhores convencionais, eu vos afirmo que esta é a nossa grande e 
única esperança para o soerguimento, no presente momento, da humanidade, porque na 
semente está a esperança da colheita, e se semearmos pois, através dos “verdadeiros” 
membros da Fraternidade Branca, a nossa verdadeira semente, incontestavelmente, ela 
há de frutificar, e mais tarde há também de alimentar muitos famintos. 

Assim, senhores convencionais, entreguemo-nos de corpo e alma a esta 
verdadeira causa que é a nossa esperança da colheita de amanhã. 

São Lourenço, 21 de fevereiro de 1954. 

 

ATIVIDADES RADIOFÔNICAS 
 
Ilustração: foto 
Legenda: 

Esforçado grupo de membros da S.T.B. que participa das atividades radiofônicas 
na Rádio Roquete Pinto.  

 

Desde setembro, a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA vem apresentando 
todos os domingos às 14h45, através da “Rádio Roquete Pinto”, o seu programa 
“SANTUARIO DO BRASIL”. O programa levado a cabo por um grupo de irmãos, tem por 
mira a difusão do conhecimento teosófico e o despertar das consciências para uma vida 
harmônica com o Todo. Entre as várias seções, que dele fazem parte, destacaremos as 
seguintes: 1) Contos e parábolas jniciáticas sob a forma de rádio-sketches; a) Breves 
conceitos sobre Teosofia; 3) “A Teosofia na Arte”, com declamação e interpretação de 
poesias com caráter iniciático; 4) “Você Sabia...”, noções várias sobre o conhecimento 
universal; 5) “Curiosidades Ocultistas”, costumes e métodos de iniciação de todos os 
povos. Sintonizem, pois, os seus receptores para a “Rádio Roquete Pinto” e ouçam o 
programa “Santuário do Brasil”. 

A fim de atender às cidades do interior, o programa responde também a perguntas 
que forem formuladas por carta, bastando que sejam dirigidas para a Sociedade 
Teosófica Brasileira, Rua Buenos Aires, 81, 1o e  o andares, ou para a própria emissora, 
Avenida Almirante Barroso, 81 - 12o andar. 

 

A FLOR DE OURO 

Angelus Eloim 21 

 

Todos os conselheiros de Hassun, o Rajá, persuadiam-no a visitar a sagrada 
cordilheira das Sete Montanhas, pois lá vivia Dana, o anacoreta, do qual se devia  possuir 
uma flor de ouro que vingara, em terreno próximo à caverna que habitava. Vários viajores, 
nobres e poleás, já haviam inutilmente tentado colher a misteriosa flor. 

Afirmava a lenda existir no seu âmago um licor, mais doce do que o néctar dos 
deuses, majs poderoso do que a divina soma, e capaz de concretizar todos os desejos 
daquele, cujos lábios o tocassem. E Hassun, atendendo às sugestões dos conselheiros, 
resolvera ir ao local sagrado, a fim de se apossar da preciosa ,jóia. 

                                                        
21 Angelus Eloim é o pseudônimo de Eloy Dutra, membro da Sociedade Teosófica Brasileira, além de jornalista e poeta de grande 
valor (nota da Redação). 
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Necessário seria, no entanto, organizar poderosa caravana, pois, além das 
grandes distâncias a vencer, a travessia das selvas apresentava os mais imprevistos 
perigos. 

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

Os cornacas apertavam os joelhos no dorso de reais elefantes, guiando-os na 
direção que desejavam. A caravana do Rajá, composta de dezenas de súditos, 
atravessaria as enormes florestas do reino de Nepal, em direção às cordilheiras sagradas. 
À frente os batedores, agitando guizos freneticamente, procuravam afugentar os ferozes 
habitantes da selva espessa. Destros guerreiros, armados de afiadas lanças, vigiavam de 
sobre os elefantes, o cimo das gigantescas árvores. Em cada galho poderia estar um 
leopardo, que como um raio se jogaria sobre os intrusos do seu “habitat” imenso. À noite, 
os homens acampavam em claros, à espera da luz do dia. Em meio às barracas armadas 
para o repouso noturno, erguia-se, em tom mais luxuoso, a tenda de Hassun. Quatro 
guerreiros revezavam-se na guarda ao sono do nobre senhor. E numa dessas noites, com 
o espírito impregnado das profundas vibrações da imponente floresta, Hassun deu vazas 
ao pensamento. O licor... o licor... o licor... era a única coisa em que pensava agora. 
Viveria ébrio de felicidade. 

De que lhe adiantava um luxuoso harém, se não tinha amor? De que lhe serviam 
tantas jóias e palácios, se a sua alma habitava uma choupana humilde? 

Se colhesse a flor, mais poderes teria, mais riquezas, mais terras, mais palácios, e 
todos os seus desejos secretos seriam realizados. Se já era um nobre entre os nobres, 
passaria a ser um deus entre eles. Arrancaria do caule sagrado a misteriosa flor. Não 
seria um “Sanyasin” solitário que haveria de impedir-lhe a felicidade absoluta. E o Rajá 
sentia apertarem-lhe o peito, os incontáveis laços da ambição.  

Durante várias luas a caravana seguiu através dosa mais variados caminhos. 
Chegando às fraldas da Montanha Sagrada, Hassun escolheu, entre os mais aguerridos 
servos, aqueles que o deveriam acompanhar. O restante da expedição o esperaria no 
imenso vale que! precedia à zona montanhosa. E assim iniciou o Rajá a viagem à caverna 
do anacoreta. Os mais penosos obstáculos cujos opunham-se à sua marcha, mas a  
vontade de Hassun sobrepujava todos os empecilhos. 

Chegaram, no fim de alguns dias, ao local indicado. Um homem de longas barbas 
brancas, sentado à sombra de majestoso sândalo, olhava absorto a infinita luz  do 
firmamento. Os ruídos provocados pela chegada do Rajá não lhe alteraram sequer a 
posição. Uma tranquilidade  extra-humana envolvia tudo ali. Dirigindo-se a ele Hassun 
falou: 

– Levanta-te  ó “sanyasin”. Estás na presença de Hassuri,  o Rajá, que te deu a honra 
de aqui vir para colher a misteriosa flor que dizem possuíres. 

– Dana levantou-se e curvando-se respeitosamente,  disse-lhe, apenas: 

– Eu vos Indicarei o caminho, nobre senhor, mas  não sei se já possuís os predicados 
necessários para colhê-la. 

– Minha melhor conselheira é a adaga, ó “sanyasin”. Na guerra como na paz, todos me 
respeitam. Sou forte, poderoso e nas minhas veias corre sangue da mais pura nobreza.  

Assim falava quando Dana apontou-lhe a flor. Perdida no meto das ervas humildes, 
qual majestosa rainha, erguia-se uma flor de estranho brilho, Irisando feéricamente os 
sete raios do sol. Sua delicada haste mergulhada na terra barrenta, parecia ali ter sido co-
locada por mãos humanas.  

Hassun ficou extasiado. Dentro do cálice frágil encontrava-se o segredo da completa 
bem-aventurança. E estendeu a mão, aflito por colhê-la. Surpresa sua, no entanto. Por 
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mais esforços que empregasse, a flor não cedia aos seus desejos. Puxou a adaga e o aço 
da lâmina foi impotente para abater o frágil sustentáculo da brilhante flor. 

Ao lado Dana observava. 

– Que devo fazer para colhê-la? pergunta-lhe o Rajá.  

– Não o conseguireis, nobre senhor. A raiz desta flor está presa a profundezas que as 
enxadas dos vossos servos não poderão alcançar. A sua haste é Inquebrantável e só 
cederá às mãos daquele que satisfizer às condições impostas pelos gênios que a 
fizeram desabrochar.  

– E quais as condições? 

– Tereis, nobre senhor, de extirpar do vosso ser quatro flores daninhas: o Egoísmo, a 
Vaidade e o ódio.  

– Mas disseste quatro, ó  “sanyasin”, e só citaste três, disse-lhe irônico o Rajá. 

– A quarta flor, nobre senhor, vós mesmo tereis de descobrí-Ia, pois só assim haveis de 
adquirir mérito para beber o licor da completa bem-aventurança. E curvou-se 
respeitoso diante do altivo Rajá. 

– Tentarei modificar o meu íntimo, respondeu-lhe Hassun; pois o licor mágico bem vale 
o sacrifício exigido.  

– Mas eu voltarei, ó “sanyasin”, e haverei de possuí-la. 

E diante do impassível anacoreta o Rajá juntou-se aos guerreiros, iniciando a volta aos 
seus imensos domínios. 

Muitas luas se passaram e, depois da mais estranha luta contra o seu próprio “eu”, 
Hassun achou azado o momento de voltar à presença do anacoreta.  

Enfrentou, o cansaço da viagem, arrastou os mais variados perigos, na ânsia de colher 
a Sublime Flor. E, após muitos dias de penoso peregrinar, achava-se novamente na 
presença do extraordinário  “sanyasin”, para quem o Tempo e o Movimento pareciam 
brincadeiras do Destino. O mesmo aspecto calmo. A mesma indiferença pela presença do 
Rajá.  

Hassun, mais respeitoso,  dirige-se a Dana e pede  licença para colher a flor. Vencera 
o ódio, o Egoísmo e a Vaidade, e agora, com o íntimo purificado, sentia que á haste da 
flor se quebraria ao simples contato de suas mãos.  

Encaminhou-se para o local que já conhecia  e antes de tentar partí-Ia, acariciou-a 
voluptuosamente. A  mesma resistência da primeira vez lhe foi oferecida. O caule da flor 
continuava inviolável. 

Desalentado, Hassun pede ao anacoreta que lhe explique o porquê daquele insucesso. 

– Ainda tendes ó Rajá, vincadas no coração, as  raízes da quarta, flor daninha. É 
necessário que a extirpeis. 

Hassun conta-lhe então os sacrifícios que fizera para matar o Egoísmo, o ódio e a 
Vaidade. Sofrera dores no corpo e na alma. Era acusado pelos guerreiros de ter fugido à 
vida pelo medo da luta. Ignominias e invectivas de toda a espécie eram assacadas pelo 
povo contra o seu modo de ser. E tudo isso, agora, lhe parecia  perfeitamente inútil. 

Responde-lhe Dana:  

– Para discernir a Realidade, nobre senhor, a mente deve ser poderosa e liberta do 
medo. O processo da libertação exige sacrifícios dolorosos, pois o homem, cativo do 
sofrimento, sente invariavelmente os reflexos  da vontade desse tirânico senhor. Ao 
compreenderdes integralmente esse processo de libertação tereis encontrado a chave 
que vos permitirá colher a Flor de Ouro. 

E Hassun mais uma vez voltou aos seus soberbos palácios... 
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Anos e anos se passaram, e num dia de sol brilhante Hassun reapareceu na caverna 
do anacoreta. Chegara só, porém. Seu aspecto cansado e sujo traduzia os sacrifícios que 
fizera para ali chegar. Vinha humilde, e sem pompas.  

Dana parecia esperá-lo, pois dessa vez viera recebê-lo, e um discreto sorriso dava-lhe 
um aspecto quase sobrenatural. 

Hassun sentou-se Junto ao “sanyasin”, e explicou-lhe porque viera. 

Depois de ter extirpado do coração as três flores daninhas, percebera quão inúteis 
eram as pompas da  corte, quão cruentas as guerras em que se empenhara, quão ilusório 
o fausto que o cercava. Percebera ainda que a maledicência, a inveja e o ódio, eram os 
amigos prediletos dos seus  súditos e conselheiros. E diante de tudo aquilo, sem poder 
sequer descobrir a quarta flor que deveria extirpar, resolvera abandonar o mundanal e 
para ali viera, com o intuito de ficar para sempre. Pela própria Flor de Ouro, causa de 
todas as suas lutas, perdera o interesse. Cada palavra que saía dos lábios do Rajá 
traduzia profunda convicção.  

Dana acercou-se dele e revelou-lhe mansamente:  

– Já podeis colher a Flor de Ouro, irmão Hassun!  Extirpastes a quarta flor daninha. 
Mataste a Ambição. Apressai-vos em quebrar o caule sagrado. 

O Rajá não mais a desejava, porém; e, dirigiu-se a colhê-la, apenas para atender às 
palavras do sábio. De que lhe serviria a flor, se a seu lado esperava passar o resto da sua 
existência? Tomou mais uma vez entre as mãos a divina Jóia e, diante dos seus olhos 
atônitos, a flor transformou-se num fino pó dourado que lhe escapou por entre os dedos, 
confundindo-se com a poeira da estrada, como se as mãos invisíveis das  sílfides a 
tivessem diluído misteriosamente. Hassun olhou interrogativamente para o anacoreta. 
Este disse-lhe então:  

– Debruçai-vos na margem do regato e olhai nas águas cristalinas o reflexo da vossa 
figura. 

Hassun obedeceu. 

A água refletia-lhe nitidamente a imagem. Notou, porém, que o seu corpo se tornara 
transparente e que a flor de ouro, agora muito mais brilhante, refulgia esplendorosamente 
dentro do seu próprio coração...  

 
 

“LIGA TEOSÓFICA FEMININA” 

Cumprindo as finalidades para que foi criada, a LIGA TEOSÓFICA FEMININA, 
Instituição que se compõe, em sua maioria, de senhoras filiadas à Sociedade Teosófica 
Brasileira, tem realizado serviços de assistência social, procurando socorrer, na medida 
das suas ainda pequenas possibilidades, as classes menos favorecidas. Assim, é que 
levou a efeito algumas visitas aos bairros mais pobres da Capital da República, prestando 
o seu auxilio moral e financeiro. 

Acha-se, atualmente, em estudo a organização de uma escola de alfabetização 
para crianças. 

Intensiva também tem sido a atividade das senhoras filiadas à “Liga”, na confecção 
de roupas a serem distribuídas às crianças pobres da cidade de São Lourenço, Minas 
Gerais, onde a Sociedade Teosófica Brasileira mantém a sua sede. 

A par disso, a LIGA TEOSOFICA FEMININA realizou no mês de fevereiro do 
corrente ano, como ó. faz todos os anos, também na cidade de São Lourenço, uma 
exposição de trabalhos manuais a cargo das suas Associadas, tendo sido o produto da 
venda de tais trabalhos aplicado à ação social que desenvolve. 
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EXCURSÃO A CONCEIÇÃO DO RIO VERDE 

Um grupo de 20 crianças da S. T. B. realizou, em 25 de Fevereiro, uma excursão a 
Conceição do Rio Verde. A excursão foi promovida e dirigida pela professora Da. Elisa 
Marques Gomes, um dos mais esforçados membros da S. T. B., residentes em S. 
Lourenço. A viagem foi, ao mesmo tempo, de recreio e. altamente educativa. 

 

RECEBEMOS E AGRADECEMOS 
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A LUZ DE DAMASCO - jornal editado em Porto Alegre. 

O ARAUTO - jornal editado em S. Lourenço. VERITAS - jornal editado em S. Lourenço 
por membros da S. T. B. 

ELO FRATERNAL - revista editada pelo V. I. A. Bahia. 
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