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CLAMOR DAS PEDRAS 
EDUARDO C. DE FARIA 

 
"Se eles se calarem clamarão as próprias pedras" 

 

São estas palavras atribuídas ao grande Adepto Jeoshua Ben Pandira, mais 
conhecido por Jesus, quando, em sua peregrinação para lançar os ensinamentos que 
serviram de base ao Cristianismo, desceu do monte das Oliveiras para chorar sobre os 
destinos da cidade de Jerusalém, que teria de ser destruída, conforme sua previsão. 

Esta apóstrofe era dirigida aos fariseus e desde então este nome tem servido para 
exprimir todo o hipócrita que afeta santidade mas pratica o mal. 

Para os fariseus de todas as épocas hão de clamar as pedras pelas verdades que 
são por eles falseadas ou, pelo menos, que se acham no olvido, aguardando a 
oportunidade para que possam ser prestados seus depoimentos arqueológicos. 

As pedras contêm em si muitas historias a contar e lições interessantes a ensinar, 
através das inscrições que conservam muitas: delas, de eras pré-históricas, em regiões, 
que  são procuradas pelos arqueólogos e mais estudiosos de tais assuntos, com muita 
paciência e, mais ou menos argúcia e sutileza de compreensão, para chegarem a 
encontrar as chaves de decifração de tais enigmas. 
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 É certo que muito poucos são os que dedicam seu tempo a meditar sobre a 
elevada significação que representarão para nossa cultura as extraordinárias revelações 
que possam trazer a verdadeira e singela tradução e compreensão de inscrições que, 
gravadas embora em épocas de concepções naturalmente diferentes das que são 
admitidas no momento presente, não deixarão de ter grande valor filosófico, sabendo-se 
guardar as devidas proporções da mentalidade humana nas eras comparadas. 

Tal como diz Roso de Luna, na Introdução da Simbologia Arcaica “tudo parece 
deter-se onde falta a vegetação e a água, menos a Mente e os mais altos anelos do 
Espírito que, ao se depararem precisamente com as ruínas do passado, sentem-se 
desejosos de rasgar o  denso véu da historia humana até os próprios confins da geologia 
ou da história de nosso planeta”. 

A historia vulgar, de um modo geral, não exprime a pura Verdade pois baseia-se 
em depoimentos vários que traduzem o modo de pensar e de sentir de cada um dos que 
compilaram os elementos de sua composição, cuja  resultante nem sempre corresponde 
aos fatos tais como tinham ocorrido. 

Que dizer então, por exemplo, da Idade de Ouro muito anterior a todos os tempos 
históricos conhecidos e  talvez mesmo a tudo quanto tenha ficado para a posteridade 
apenas gravado em caracteres simbólicos que ainda estão para ser decifrados? 

A imensidade de documentos acumulados nas inscrições mais ou menos 
simbólicas, que constituem o verdadeiro clamor das pedras está afrontando o estado 
cético e positivo da mentalidade contemporânea, da qual só uma pequena parte dedica 
um estudo acurado e apaixonado, uma investigação conscenciosa a assuntos desta 
espécie, cuja perfeita compreensão exija talvez o auxílio “dos que decifram os decretos do 
Destino na Luz astral” como diz H.P.B. no 3 o volume da Doutrina Secreta.  

Muitos e até mesmo os que se dizem cientistas riem compassivamente quando 
observam as figuras com as quais a arte escultural egípcia apresentava os seus Deuses, 
com cabeças de Íbis e de outros animais, pois até os que acreditam na Divindade só a 
admitem antropomorfizada e ninguém os convencerá de que aqueles antepassados 
estivessem fazendo uma representação mais próxima da verdade, nem mesmo se, para 
tanto, se servirem dos textos bíblicos quando se referem aos Santos Animais da visão de 
Ezequiel, ao se lhe abrirem os Céus na Caldéia, junto ao rio Cobar.  

A ciência vulgar, por enquanto, responde a tudo com certa indiferença, mas cada 
passo que for dado no seu conhecimento pelo “clamor das pedras”, através de tais 
inscrições, a aproximará dos ensinamentos teosóficos. 

A epigrafia, com a filologia comparada, terá de arrancar pacientemente de tais 
inscrições a confissão do que hoje é negado por não pertencer ao que unicamente 
considerado como digno de ser acreditado, para que não seja deitado por terra muito do 
que é imposto dogmaticamente, em desacordo com o que proclama a Sabedoria Iniciática 
das Idades. 

O alcance de tais estudos é talvez insignificante para a ciência positiva, mas será 
de grande valor certamente, para a filosofia, na sua parte social, política e moral, 
permitindo devassar vias que têm ficado pouco esclarecidas como as que remontam a 
outras épocas por assim dizer desconhecidas pela História da Civilização. 

A etnografia encontrará neles provas diretas, adaptáveis ou não às idéias 
modernas, que consideram como meras superstições o que a Ciência Oculta relata a 
respeito da Civilização pré-histórica, mas cujo testemunho poderá ficar provado pela 
exata tradução de muitas dessas inscrições.  

É preciso não esquecer que a América era um mito para a Europa em plena Idade 
Média e que há apenas um século o mundo científico desconhecia e negava a existência 
de Herculanum e Pompéia, sepultadas durante séculos pelas lavas do Vesúvio. 
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Tempo houve em que a cidade de Tróia era considerada também um mito, até que 
Schliemann conseguiu ressuscitá-la para a Ciência. 

Diziam até outrora que Homero não tinha existido, o que talvez tivesse sido uma 
felicidade para ele que, apesar de ser um Gênio, se viu forçado a pedir esmola para sua 
subsistência. 

As revelações caminham e que sabe se o “clamor das pedras” não chegará a 
trazer ao conhecimento comum as chaves que forneçam a tradução das inúmeras 
inscrições que lançarão a luz para o conhecimento da história do passado remoto das 
raças humanas esquecidas? 

De tais decifrações, com o auxílio de outras descobertas arqueológicas, 
chegaremos  certamente ao conhecimento daquelas civilizações pré-históricas que 
atravessaram ciclos de esplendor e de sabedoria e outros de sombra e ignorância, tal 
como se encontra escrito no 3o e 4o Volumes da Doutrina Secreta. 

Devemos acompanhar com o maior interesse o propósito em que acha 
presentemente o professor Picard, depois de ter devassado a zona estratosférica, de 
mergulhar em profundidades ainda insondáveis, que guardam o segredo do Continente 
Atlante submerso, trazendo elementos documentais das mesmas pedras que viriam 
transtornar os atuais negativistas. 

O “clamor das pedras” chega precisamente agora também ao nosso País com o 
valor documental e significativo dos litógligos de S. Thomé das Letras que muito poderão 
contribuir para a história dos seus primitivos habitantes. 

Não é verdade que se encontram na Amazônia inscrições de feição budista e não 
existem lá vestígios da navegação dos fenícios na época de Salomão quando, segundo é 
declarado, o Brasil era conhecido como Tharcés?  

Não foram localizadas já no Alto Amazonas as regiões geográficas citadas na 
Bíblia como Parvani, Ofir e Tasdchisch? 

Bem pouco tem sido relativamente o que se tem tentado em nosso País  sobre o 
que clamam as pedras a respeito do nosso passado mais remoto. 

O saudoso naturalista dinamarquês Dr. Lund que se tornou brasileiro de coração, e 
cujos restos mortais são conservados em jazigo existente na terra mineira que tomou seu 
grande nome, foi um dos que melhor souberam compreender os segredos das pedras 
clamorosas do nosso País. 

Com seu paciente e perseverante método de estudo e observação, o grande sábio 
fez os primeiros trabalhos de paleontologia tentados no Brasil, descobrindo ossadas de 
animais contemporâneos do megaterio, assim como fosseis e outros vestígios 
concludentes de uma raça extinta paleoamericana, fazendo falar muitas pedras das 
famosas lapas calcárias do município de Lagoa Santa, onde, como é sabido, existe a 
célebre Lagoa do Sumidouro; assim chamada por precipitar-se ou sumir-se em profundo 
escoadouro que se apresenta como fenda na superfície da Terra, por meio da qual suas 
águas atravessam extensa lapa que vai ter ao rio das Velhas depois de um curso 
subterrâneo de cerca de três quilômetros. 

As pesquisas arqueológicas e etnológicas são consideradas como um dos meios 
de resolver o magno problema do desenvolvimento da Civilização humana, estabelecendo 
as relações que existem entre as civilizações primitivas e a presente, as quais podem 
chegar ao conhecimento exato da fase pré-histórica, a respeito da qual tanta divergência 
ainda existe entre os que se dedicam a este assunto. 

No que se refere ao nosso País bem pouco afirmam os nossos museus para tais 
investigações, não obstante serem numerosas as inscrições rupestres existentes por toda 
parte, desafiando os epigrafistas, sabendo-se que as regras estabelecidas para as 
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interpretações são de natureza teosófica, porque, como esta, se baseiam na Analogia, de 
acordo com a qual são estudados os caracteres desconhecidos, comparando-os com os 
mais ou menos conhecidos, sendo o hebraico, em geral, a língua intermediária para as 
pesquisas das traduções desejadas. 

Sabe-se, pelo menos, que foi por tais processos que Champollion conseguiu 
decifrar os hieróglifos egípcios, levando em conta aliás as alterações que sofrem os 
caracteres pela ação corrosiva do tempo. 

Quanto ao que ocorre em S. Thomé das Letras, quaisquer que possam ser as 
divergências suscitadas entre os filólogos especialistas, não me demovem da opinião 
teosófica de que se referem as inscrições rupestres, lá encontradas, a uma remota cidade 
Jina, na expressão mais simples de sua arquitetura litomórfica, destinada a afrontar a 
ação destrutível do tempo e que, pelas suas curiosidades litoglíficas, poderá trazer muita 
luz a respeito da fase pré-histórica, ou melhor, pré-colombiana, extensiva ao Brasil. 

Para tanto, ou melhor, para que sobre este precioso problema rupestre brasileiro 
não cheguem a cair as pedras estáticas do indiferentismo e do esquecimento,  trabalham 
concienciosamente alguns intrépidos bandeirantes da nossa S.T.B., como o Dr. Ural 
Prazeres e seus companheiros de uma memorável excursão àqueles alcantilados 
píncaros da serra de seu próprio nome, na comarca de Baependi, seguidos, de perto, 
intelectualmente, pelo apaixonado e acurado estudo de outro zeloso Irmão, cujo nome se 
encobre sob a forma literária sugestiva de "Solon Brasiliensis", que se fez "pedra de to-
que" para provar o precioso ouro contido nas "letras" de S. Thomé, esculpidas em seus 
hipogeus pouco acessíveis e em pedras falantes, cujos depoimentos procura auscultar 
com fervor. 

Clamem pois as pedras como resposta ao ultraje que recebem dos indiferentes e 
dos céticos inveterados! 

Maiores clamores não pode haver todavia do que os que procedem da própria 
Pedra-Mater, que é a crosta terráquea, pelos impiedosos e repetidos bombardeios que há 
tanto tempo vem sofrendo por parte daqueles que um dia, talvez bem próximo, a terão por 
túmulo, mesmo porque enorme já e o número dos que, silenciando (ou morrendo), 
cobertos serão por uma fria pedra ou laje que, mau grado à "pesada mudez de sua 
indiferença", será a primeira a chorar por eles, através de um epitáfio que assim se 
exprima: 

Aqui jazem os restos mortais de alguém que, em vida, outra coisa não fez senão 
atirar pedras nos seus semelhantes, sem se lembrar de que em pedra haveria de se 
transformar. Fóssil entre os fosseis humanos, requiescat in pace ! 

Foi sob análoga impressão dolorosa que H. P. B. levou aos seus coetâneos, que a 
fizeram sofrer amargamente e que eram da mesma espécie dos que ainda hoje ofendem 
sua memória, mesmo sem a terem conhecido, as seguintes palavras tão conhecidas: 

"Amontoai pedras teósofos! amontoai-as irmãos e boas irmãs e lapidai-me até á 
morte, por ter eu querido, com a palavra dos Mestres, fazer-vos felizes ! "  

Que outro proceder seria de esperar, no tumulto das paixões dos que se 
encontram no árido deserto de Avidya, ou da ignorância, que constitui o ambiente da 
generalidade humana? 

Assim é, por exemplo, ofensa grave, por meio de ações e palavras, a que recebe 
diariamente, dessa gente insensata e ignara, a incomensurável Lápide a que se refere a 
iniciática frase: "Visita interiora Terrae rectificando invenies omnia Lapidem", cujas sete 
letras iniciais formam aquela célebre palavra VITRIOL e que é á Laje tumular que separa 
o mundo dos mortais do mundo dos Gênios ou Jinas, que conduz ao suntuoso Edifício do 
Cristo Universal, do Qual procede a indecifrável frase atribuída a outro "Cristo", como 
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fímbria do "manto" que ao Primeiro encobre :"Pedro, tu és Pedra e sobre ti (o Teu nome, 
melhor dito) edificarei a minha Igreja"! 

Igreja do Passado, do Presente e do Porvir! Templo da Divindade que com Ela dos 
Céus caiu, transformando a própria Terra em Paraíso dos Deuses! Eterno Santuário da 
Verdade, do Amor e da Justiça! Pedra Fundamental de todos os Santuários do Mundo! 

– E... aqui termino este pequeno estudo, antes que alguém se lembre talvez de 
atirar-me pedras por me ter, envolvido em seara tão profunda... 

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

"O nascimento e a  morte das línguas, como a dos homens, somente estão 
marcados no horário misterioso da Providência." – Manuel de Montoliu. 

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

A palavra lenda ou legenda vem do termo latino legenda, que significava "coisa 
que se deve ler, que é preciso ler, cuja leitura  é necessária ou útil" – portanto verdade, 
fato verídico. Mas tão variáveis são as verdades e tão facilmente os tempos as 
desmentem que hoje as palavras lenda ou legenda significam, para o vulgo ignaro, coisas 
falsas, meramente imaginárias. 

Os deuses criaram a maravilha da humana forma; porém, foi o gênio clássico da 
Grécia antiga que a revelou ao mundo. 

"Os homens são maus por natureza; porém gostam de crer que o são por 
acidente... " – Leopardi.  

 

 
H. P. BLAYATSKY E SEUS DETRATORES 

 
CONDE DE CAGLIOSTRO 

 

Teosofia foi em todos os tempos o fantasma aterrador das religiões. Portadora da 
Verdade Total ela aparece sempre que a humanidade, esmagada pelos dogmas e 
preconceitos religiosos, ameaça parar ou mesmo retroceder no caminho traçado pela 
evolução. Da guerra que desde logo lhe movem são principais vítimas todos quantos têm 
por missão recordar aos homens o grande papel que lhes cabe representar no plano da 
criação. Nenhum deles deixou de passar pelas mais atrozes perseguições; nenhum 
escapou à guerra das religiões dominantes; raros os que não morreram 
ignominiosamente entre as chufas das multidões assalariadas pelos sacerdotes ávidos de 
poderio e mando. Manter a todo o custo o erro que lhes garante a submissão 
incondicional das massas ignaras e fanáticas, foi sempre e continuará sendo, ninguém 
sabe por quanto tempo, o papel de quantas seitas se organizam com o nome de religiões. 
Para isso se combate a "Sabedoria Iniciática das Idades" que em grego se denomina 
Teosofia e, entre os povos dá velha Índia, Gupta-Vydia, Sanatana Dharma, etc. 

Mas não sendo fácil destruir  os elevados princípios que a Teosofia prega, os 
interessados por manter a humanidade enclausurada nas mentiras acumuladas através 
de séculos sem conta, atiram-se, com inconcebível ferocidade, sobre os portadores da 
palavra divina e, lapidando-os, ou crucificando-os, supõem matar a Verdade Eterna que 
Eles têm por missão difundir. 

Assim procederam há 2.000 anos com aquele sublime teósofo, que nas margens 
do Jordão veio recordar aos homens a Verdade de que eles se tinham totalmente 
esquecido. Amedrontados ante â Luz que, irradiando do Avatara divino, ameaçava 
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dissipar as trevas em que se mantinha a religião judaica, deram-se pressa, os 
interessados, em descobrir e acumular pretextos para eliminá-lo da face da terra. 

Não contentes com isso e certos de que isso não bastava para afogar as verdades 
teosóficas, continuaram atacando sua memória ainda hoje vilipendiada pelos 
remanescentes da velha religião. O que dele menos se diz, ainda, é que fora amante 
duma prostituta, pecha de que não escapou o próprio Buda; e filho – sacrilégio tremendo!! 
– da esposa de José e dum legionário romano! Inúteis todos os esforços da religião por 
Ele inspirada para demonstrar a cegueira de seus ferozes adversários. Cristo continua 
para os judeus a "não ter existido" e, se existiu, além de devasso e filho adulterino, só 
merece o titulo de "impostor". 1 

O ódio religioso é o pior e mais pertinaz de todos os ódios. 

Esses ataques a quantos vieram ao mundo como Avataras da divindade, 
encontram sempre eco nas multidões escravizadas ao poder sacerdotal. Mantidas na 
mais absoluta ignorância das Leis e Princípios que regem os mundos visíveis e invisíveis, 
elas não podem compreender claramente o sentido transcendente das palavras de 
Verdade pronunciadas pelos Grandes Iniciados como Cristo, Buda ou Krishna. Deste 
estado de consciência se valeram sempre os sacerdotes para manter submissos os seus 
rebanhos e prontos a inflamar-se contra aqueles que têm por missão libertá-los. Falar 
veladamente ao povo é uma necessidade reconhecida pela maioria das religiões. Por isso 
dizia Sinesio de Cirene, da escola de Hipatia, e mais tarde bispo de Ptolomeu: "o povo 
escarnece sempre das coisas difíceis de compreender." Sabedores disso, os sacerdotes, 
visando seu próprio interesse, fazem-se os defensores intransigentes da "letra que mata", 
única, que tem sentido claro para os homens vulgares. Foi o mesmo Sinesio de Cirene 
quem, ao ser elevado à dignidade episcopal, dizia em carta dirigida a um dos seus 
amigos: "Um espírito amigo da Sabedoria (um Filaleteos, portanto) é capaz de contemplar 
a Verdade de frente, é forçado a mascará-la para que seja aceita pelas multidões. Há, de 
fato, uma grande analogia entre a Luz e a Verdade, como entre nossos olhos e as 
inteligências ordinárias. Se os olhos recebessem de repente uma luz muito intensa 
ficariam deslumbrados, cegos talvez. E os clarões temperados de sombra são mais úteis 
àqueles cuja vista ainda é fraca. 

É por isso que, no meu entender, as ficções são necessárias ao povo, e que a 
Verdade se torna funesta aos que não têm força para contemplá-la em todo o seu fulgor." 
E concluí mais adiante: "Que pode haver de comum entre a vil multidão e a sublime 
Verdade? A Verdade deve ser guardada secreta, e às multidões basta apenas um ensino 
proporcional à sua imperfeita razão". Assim procederam na realidade todos os Iniciados, a 
começar por Jesus que ao povo falava por parábolas encobrindo de véus, só rasgados 
ante os discípulos, a Verdade que eles, após a sua morte, deviam difundir. 

Esta necessidade é ainda hoje reconhecida pelos Mestres de Sabedoria, pelos 
Mahatmas que dos confins da velha Índia dirigiram, até aos fins do século passado, a 
evolução humana. Desculpando, misericordiosamente, combate feroz que após a 
publicação de "Ísis sem Véu" as seitas religiosas e as Academias Científicas moveram a 
H. P. B. sua autora, chamando-a, exatamente como tinham feito à Cristo, de "impostora" e 
negando a existência dos Mestres que a inspiravam, dizia um dos Adeptos da linha KUT-
HUMI: "O mundo atual encontra-se ainda no primeiro grau de sua emancipação, incapaz, 
por isso, de nos compreender. É certo que empregamos leis naturais para a execução 
dos nossos trabalhos. A ciência, porém, no seu estado atual, seria incapaz de perceber as 
maravilhas que lhe poderíamos oferecer; e quanto às massas ignorantes não veriam nos 
fenômenos por nós provocados, mais do que puros milagres. O resultado seria, pois, 

                                                        
1 A existência de Jesus é posta em dúvida por muitos. Leiam-se: Le Mythe de Jesus, de Arthur Drews; Le Mystére de Jesus, de 
Rieder: Jesus de Nazareth, de Maurice Goguel; Jesus devant ta critique, de Paul Buysse; Histoire Elementaire et critique de Jesus, de 
A. Peyrat; etc. etc. 
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deplorável. A terrível sombra que acompanha todas as descobertas humanas, é destas 
inseparável, e diminuto é o número dos que têm consciência disto e dos perigos que isto 
acarreta. Nossas descobertas, nossas novidades, se chegassem a ser aceitas, seriam 
atribuídas pela ignorância humana ao espírito das trevas, com que, ainda hoje, se 
assombram dois terços da Humanidade... O êxito de semelhante tentativa depende das 
condições morais e sociais das gentes, e da atenção que elas concedam a semelhantes 
problemas destinados a estimular o espírito humano pelo despertar dos poderes 
profundos e misteriosos nele latentes e pelo manejo das forças ocultas no seio da 
Natureza. Quantos, dentre vós, se interessam seriamente por assuntos tão abstratos? 
Podeis contá-los pelos dedos duma só mão. Vossa raça se vangloria de ter libertado o 
gênio, longos anos cativo sob as férreas cadeias do dogmatismo e da intolerância... Ela 
diz que os prejuízos da ignorância e da perfídia religiosa, prisioneiros, como o mau gênio 
do velho conto das Mil e Uma Noites, dos Salomões da ciência, jazem para sempre no 
fundo do mar. Diz mais que o espírito público já está livre e pronto para aceitar toda a 
verdade demonstrada. Estais bem certos de que assim seja? Não data precisamente de 
1662, a ciência experimental, quando Bacon, Roberto Boyle e o bispo de Chester se 
lançaram a transformar, mediante uma Carta Real, seu invisível Colégio em uma 
Sociedade com o fim de estimular as experimentações"? (Do livro: "Uma mártir do século 
XIX" de Roso de Luna, página 80). 

A pagina 82 do mesmo livro, encontram-se ainda as seguintes palavras do Adepto 
KUT-HUMI: "Tudo isso no que se refere à ciência tal como nós a concebemos. Quanto à 
natureza humana, em geral, é a mesma de há um milhão de anos: cheia de prejuízos, de 
egoísmos e de má vontade contra tudo quanto venha renovar a ordem estabelecida a 
favor de novos moldes de vida e pensamento. As características da vossa época são, 
com efeito, de um insensato orgulho, duma resistência obstinada à Verdade, 
principalmente se esta vier destruir as noções anteriormente aceitas... Quais seriam, pois, 
as conseqüências dos mais surpreendentes fenômenos, supondo que consentíssemos 
em produzi-los? Quanto mais êxitos alcançássemos, maior seria o perigo que caminharia 
em perpétuo crescendo, se não acabasse por nos fazer cair vítimas da interminável luta 
contra aqueles mesmos prejuízos e ignorância vítimas das nossas próprias armas. Ter-
se-ia, que acumular provas sobre provas e, para responder à insana curiosidade, cada 
novo fenômeno tinha que ser mais maravilhoso do que o precedente...". 

As razões tão brilhantemente expostas pelo grande Adepto, para manter encoberta 
a Verdade destinada a iluminar o Espírito humano, junta-se, por parte dos sacerdotes, o 
interesse inconfessável, a ignorância ou a simples vaidade. 

São esses sentimentos subalternos que levam os adeptos de todas as religiões, 
mais ainda do que os cientistas, a obscurecerem a Verdade encoberta nas palavras 
dAqueles que A pregaram, preferindo, em lugar de facilitar sua compreensão guiando os 
homens para o mundo superior dos Princípios nelas latente, atacar os que por Ela se 
batem e não raro em sua defesa sacrificam a própria vida. 

A necessidade de atenuar os raios ofuscantes da Verdade que poderiam cegar os 
dotados de vista curta; essa necessidade imposta pela ignorância humana aos 
Iluminados, aos Cristos dê todos os tempos, transforma-se, nas mãos interesseiras dos 
sacerdotes, num dogma sagrado e indiscutível, calculadamente executado e ferozmente 
defendido. 

E para levar a cabo seus intentos contrários à evolução humana, atacam sem dó 
nem piedade, todos quantos contra esse processo se levantem, desferindo-lhes golpes 
que, depois de lhes tirar a vida, para sempre lhes enlameie a memória. 

Difundem, assim, quantas calunias lhes ocorram, e, deste modo, conseguem 
manter vivo entre as massas que lhes garantem a subsistência e o poderio, única razão 
de sua existência, o ódio entre os homens tão contrário ao ideal da Fraternidade Universal 
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pregado por todos os Iluminados e sintetizado na sublime frase cristã: "amai-vos uns aos 
outros", hoje transformada pela Teosofia, na de que "devemos amar aos outros mais do 
que a nós mesmos". 

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

O que se deu entre os judeus há 2.000 anos, perseguindo o divino Nazareno, foi a 
reprodução de fatos idênticos levados a efeito em outras épocas contra entidades da 
mesma Jerarquia. 

Não pararam, porém, as ofensas com a morte do grande Mestre, como não param 
contra todos que como Ele ousam desvendar o véu de Ísis na luta titânica pela Redenção 
Humana. E quando não podem combater a sublimidade de seus ensinamentos ou negar-
lhe a própria grandeza, atacam as personalidades humanas – e, portanto, suscetíveis de 
erro – dos representantes da sua religião. Aparece-nos então um Santo Antônio de Pádua 
tomado de desejos eróticos ante os seios da virgem Maria, uma Tereza de Jesus 
querendo queimar o corpo com um ferro em brasa, "para aplacar o seu ardente amor pelo 
Nazareno". Nada disto, nem mesmo nenhum dos grandes crimes praticados pelo 
cristianismo ou por qualquer outra religião, podem abalar a Verdade Eterna, essa Ciência 
dos Deuses ou Teosofia pregada pelos grandes Iniciados, quer se chamem Cristos, 
Budas, Zoroastros ou Maomés. 

Más nem por isso deixaremos de lastimar que, como nos diz H. J. de Souza, "seja, 
ainda hoje, com a pena molhada na negra tinta do ódio e da traição que se discutem os 
mais transcendentes problemas da evolução humana". 

É com essa tinta "negra do ódio" que, na impossibilidade de atacar a Teosofia, 
seus principias e seus ideais, os sectários das religiões dominantes, imitando os 
detratores de suas próprias divindades, se atiram contra aquela nobre individualidade, 
encarregada pelos deuses de restaurar no Ocidente a Verdade Teosófica atrofiada pelos 
preconceitos e erros sobre si acumulados durante 20 séculos. 

E os ataques são duma virulência tanto maior quanto se originam principalmente 
entre os sectários duma religião cuja característica principal foi, desde a sua fundação, a 
intolerância. Está pecha lhes foi lançada por Maomé ao iniciar os seus prosélitos. 
Reconhecendo a divindade de Moisés e de Jesus, ele afirmava que seus discípulos se 
tinham esquecido das lições dos Mestres. Repetia de certo modo as palavras dos 
Oráculos do Politeísmo, quando, ao serem interrogados sobre a nova seita e sobre a 
estranha intolerância de seus sectários, respondiam que "desses excessos se não devia 
culpar Jesus, mas apenas seus discípulos que lhe corromperam a doutrina". 

Movem esses ataques pessoais à fundadora da Sociedade Teosófica, os mesmos 
sentimentos que inspiravam os judeus ao atacar o Cristo, e as expressões empregada no 
ataque, sobre desonrarem que as ouve quase tanto como quem as pronuncia ou quem as 
endossa, concorrem para degradar a dignidade humana e dilaceram os corações dos 
grandes Seres que, como Francisco de Assis, Vicente de Paula e tantos outros, jamais se 
esqueceram das lições do Mestre. 

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

Não ligam a Sociedade Teosófica Brasileira à Sociedade Teosófica de Adyar, 
fundada por Helena Petrovna Blavatsky, outros laços que os da Fraternidade Universal, e, 
sabido o fim visado pelos ataques à grande Mártir do século XIX, como a qualificou Mário 
Roso de Luna, seria indigno de nós discuti-los. Acreditamos, porém, prestar um serviço 
aos nossos leitores, destruindo as acusações feitas a Blavatsky por todos quantos 
consideram um perigo de morte as fulgurações da Teosofia, embora que seja esta a 
Eterna Sabedoria dos Deuses. 

Começamos por dizer que os ataques de que ainda hoje é vítima H.P.B. são a 
repetição dos que lhe foram feitos em vida e que ela destruiu, um a um, antes de morrer. 
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Há o máximo cuidado em esconder do ao ouvinte que se deseja catequizar ou manter 
prisioneiro, os elementos de que ela se utilizou para a sua defesa; o arrependimento dos 
que de boa fé a atacaram; a auréola de mártir que, após a defesa, para sempre a tornou 
merecedora do respeito de todos os homens de bem. 

Vejamos, agora, o que dizem de H.P.B. seus detratores. Começam afirmando, 
categoricamente, ter sido amante do Cel. Henry Steel Olcott. Ouçam-se as palavras 
desse incomparável amigo de Blavatsky, estampadas nas primeiras páginas da sua 
“História da Sociedade Teosófica”: “A simpatia que um ao outro nos ligou desde o  
primeiro momento, vinha do lado superior e oculto do homem e da Natureza: – era 
atração de almas, não de sexos. Nem ela nem eu jamais experimentamos o sentimento 
de que o outro fosse de sexo diferente. Pessoas infames que proliferam de modo mais 
abundante de que se possa julgar, tentaram por várias vezes criticar-nos, apontando-nos 
unidos por laços mais íntimos e inconfessáveis, do mesmo modo que acusam a pobre 
vítima H.P.B. – sempre cobiçada apesar de feia – mesmo em sua juventude – de ser a 
amiga íntima de várias outras personagens. Nenhum espírito sadio seria capaz de ver nas 
nossas palavras e atos outra coisa que a mais completa assexualidade.” 

São palavras talvez suspeitas por partirem de um dos acusados. Folheemos nesse 
caso a obra monumental de Roso de Luna, “Una martir del siglo XIX o Helena Petrovna 
Blavatsky”. E eis o que se pode ler às páginas 60/61 dessa obra: 

“Da assexualidade de H.P.B. nos falou várias vezes, na intimidade de sua grata 
conversação, outro aristocrata, franco e leal, nosso pranteado amigo Don José Xifré, a 
quem tanto deve a Teosofia espanhola. Entre os seus papéis foi encontrada por seu 
nobilíssimo sucessor na Delegação Presidencial da S.T.B. em Espanha, Don Julio 
Garrido, a seguinte nota que nos apressamos a transcrever, para que o leitor se vá 
habituando a conhecer a verdadeira e poderosa individualidade oculta sob a 
personalidade de H.P.B.: 

“Falar de Madame Blavatsky, é coisa difícil. Quanto já não foi escrito sobre tal 
assunto? Era uma individualidade complexa e única em sua época. Tratada de “esfinge e 
médium”, sua natureza perturbava e desconcertava, certamente, a quantos dela de 
acercassem. Quanto a mim, que tive o prazer de viver semanas seguidas e em diversas 
ocasiões, em sua casa, e de respirar-lhe a atmosfera “irrepreensível para alguns”, defino-
a assim: Era um torvelinho irresistível de forças espirituais acumuladas, múltiplas, 
cambiantes, sutis e, entretanto, idênticas em sua essência. Foi e é um EGO muito mais 
elevado do que se possa julgar. Era a Mensageira dos Mestres a que se não pode chegar 
sem a interferência de H.P.B., embora não sejam poucos os que pensam de modo 
contrário. Jamais pretendeu a infalibilidade e tinha horror à bajulação e à idolatria à sua 
pessoa. No entanto, sua autoridade foi sempre reconhecida por todos os seus 
verdadeiros discípulos, que sempre lhe obedeciam por mais estranhas que parecessem 
suas ordens, e sempre a amaram como filhos, como o discípulo ama o Mestre. 
Sintetizava ela: a Força, característica essencial da sua natureza, a Ação, o Desinteresse, 
e, sobretudo, e acima de tudo, a LEALDADE para com os Mestres, para a Causa a que 
consagrou a vida. Era amada por certo número de pessoas, mas muito maior  era o 
número das que a odiavam, e que, por não a conhecerem, a caluniavam. Severa em seus 
ensinamentos e estrita na sua ética, era ampla de idéias e tolerante. Detestava todo o 
espírita sectário e, sobretudo, a hipocrisia. Ouvi-lhe sempre dizer que "se a S.T. viesse 
um dia a converter-se numa seita religiosa (como mais tarde, infelizmente, aconteceu), 
seria preferível que não existisse". Sabe-se que tomou parte nas campanhas que 
precederam a unidade italiana, e que foi ferida em Mentana combatendo com as tropas 
de Garibaldi (crime atroz que os escravizadores da consciência humana lhe não 
perdoam!) . Era essa política? Em todo o caso obedecia a seus Mestres. Pergunta-se 
algumas vezes que pensaria Madame Blavatsky da última guerra (referia-se à de 1914). 
Ignoro. Do que estou certo, porém, é de que, em presença de semelhante catástrofe 
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mundial, indicaria aos teósofos a verdadeira linha de ação a seguir e da qual se não 
deviam afastar. Recordaremos sempre que as suas últimas palavras foram: “Mantende-
vos unidos para que a minha incarnação não tenha resultado inútil". 

Esta nota, achada nos arquivos de Don José Xifré, sintetiza admiravelmente a 
poderosa individualidade de H. P. B. Mas seus adversários de hoje, aqueles que tanto 
temem as doutrinas por ela difundidas no Ocidente, vão achá-la suspeita, por ter saído da 
pena de um dos seus mais queridos discípulos. Forçoso é portanto, para que H. P. B. não 
continue a ser tachada de "prostituta", recorrer a provas de que seus intransigentes 
inimigos não possam "de boa fé" duvidar. 

 

Ilustração: 3 fotos de H.P.B. 

Legenda: 

H.P. Blavatsky em três épocas diferentes. Se tivermos em mente o artigo "Os jinas 
tibetanos e seus tulkus" publicado em número anterior desta revista, talvez sejamos 
levados a dizer que uma das Blavatskys aqui reproduzidas, pode muito bem ser o "tulku" 
da outra, se todas não forem "tulkus" duma quarta... 

De tal coisa se não deve admirar o leitor, pois, como dentro em breve se provará 
na "Seção dedicada a São Lourenço” a cargo do Diretor-Chefe da S.T.B., o Conde de 
Cagliostro foi tulku do conde de S. Germano, do mesmo modo que outro ou outros o 
foram do primeiro. 

Daí, a impossibilidade em que se acham os homens vulgares, de julgar entidades 
capazes de se desdobrarem em dois e mais "tulkus", agindo às vezes simultaneamente 
em lugares diferentes. Foi o que fez S. Antônio quando, pregando em Padua, socorria em 
Espanha seu pai, que estava sendo julgado pelos inquisidores da época. Para não 
citarmos Apolonio de Tiana e outros mais, o faremos com o próprio Dirigente da S .T. B., 
quando viajando na Índia, continuou, no entanto, na cidade do Salvador, em casa de seus 
pais, embora certa passagem trágica, que a seu tempo será desenvolvida pelo mesmo, 
na referida Seção. 

 

Essa prova esmagadora, consubstanciada no atestado abaixo transcrito, ela a 
lançou à cara de seus detratores, quando ousaram pôr em duvida sua honestidade. 
Tapou-lhes assim a boca, mas não conseguiu que, após a sua morte, a mesma miserável 
calúnia continuasse a ser utilizada, contra todos os princípios de respeito pelos mortos, 
para enlamear-lhe o nome por tantos motivos digno de veneração e respeito. 

Lê-se á pagina 57 do mesmo livro atrás citado: 

"Para terminar com certas calúnias relativas à sua juventude, casamento, etc. quis 
H. P.B. sujeitar-se a exames médicos, cujo resultado se pode verificar pelo seguinte 
atestado subscrita por nomes acima de qualquer suspeita: 

"O abaixo assinado, segundo o pedido que lhe foi feito, certifica que Madame 
Blavatsky de Bombay – New-York, secretária correspondente da Sociedade Teosófica, 
acha-se atualmente sob meus cuidados. Ela sofre de Anteflexio-Uteri mui provavelmente 
desde que nasceu, visto que, além do mais, dum exame minucioso a que se sujeitou, 
ficou provado nunca ter estado grávida nem ter sofrido moléstia alguma relativa ao seu 
sexo. (Assinado) 'Dr. Léon Opperheim, Wurzbourg, 3 de Novembro de 1885. - Nós abaixo 
assinados certificamos que essa é a tradução fiel do original alemão que se acha sob as 
nossas vistas – Hubpe Schleiden; Franz Gebhard. – Wurzbourg, 4 de Novembro de 
1885". 

Tudo isto quanto à sua honestidade. 
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H. P. B. foi porém uma "impostora", afirmam seus detratores, baseando-se em 
certo inquérito levado a efeito pela Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas, 
instigada pelo casal Culomb que, para desmoralizar H. P. B. e pagar-lhe a proteção que 
dela recebeu, se pôs a serviço daquela Sociedade e se prestou a declarar toda a sorte de 
calúnias contra a protetora e Mestra, de quem mais tarde obteve generoso perdão. Caso 
semelhante ao de Judas vendendo o Mestre por 30 dinheiros. 

O inquérito que provou as "imposturas" de H. P. B. foi presidido por Sir Richard 
Hogson que, mais tarde, se transformou em fervoroso crente de certos fenômenos muito 
menos maravilhosos do que aqueles que lhe serviram de prova contra H. P. B., e que ele 
negou com a mesma infantil segurança ainda hoje empregada pelos que se metem a falar 
de coisas que não entendem ou fingem não entender. Provada assim a falsidade das 
acusações e a leviandade de seu procedimento, deixando-se levar pelas informações 
suspeitas do casal Culomb, pobre Lord acabou morrendo coberto de ridículo". (Pag. 9 da 
obra citada). 

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

De nada valerá a demonstração destes fatos para convencer aqueles que, julgando 
abalar a Teosofia, tomaram sobre os ombros a ingrata missão de desmoralizar, aos olhos 
das massas de cuja ignorância depende sua própria existência, o nome da excelsa 
fundadora da Sociedade Teosófica, dessa Sociedade que ela tanto amava e tão 
desastradamente se desviou, após a sua morte, dos fins a que ela a destinara. Não será, 
pois, em atenção a esses, mas aos nossos leitores, que vamos transcrever alguns casos 
narrados pela irmã de Blavatsky, Vera Hann Fadeef, passados, alguns deles na presença 
do Metropolitano de Kieff ou seja o Venerável Isidoro . "Muito cuidado", dizia eu um dia a 
minha irmã Helena. Prende os teus diabretes ao menos na presença do santo prelado. 
Riu-se Helena afirmando que era esse o seu desejo, mas que não poderia responder pelo 
que outros fizessem contra a sua vontade. Com efeito, logo que o prelado começou a 
fazer-lhe perguntas a respeito de suas viagens, as pancadas denunciadoras de 
inteligências invisíveis que sempre a acompanhavam, se intrometeram na conversa 
interrompendo-nos a cada passo e fazendo tremer ou vibrar os móveis, as xícaras em que 
tomávamos chá e até as contas do rosário, que o santo ancião tinha nas mãos. 

"Inteligentíssimo e tolerante como era o venerável prelado, inteirou-se do caso e 
procurou saber qual de nós duas era a portadora de tais poderes. E eu, como verdadeira 
"egoísta", apressei-me a lançar toda a culpa para Helena . Ele, então, pôs-se a interroga-
la, dirigindo-se mentalmente aos invisíveis auxiliares de minha irmã, embora muito 
admirado do que acabava de presenciar. 

" – Não existe nenhuma força, minhas filhas, acabou dizendo o santo homem, que 
não proceda do Criador em sua essência como em suas manifestações. Nada, portanto 
tendes que temer enquanto não abusardes do estranho dom que o Senhor vos confiou. 
Jamais foi ilícita a investigação acerca das forças ocultas da Natureza e dia virá em que 
elas serão compreendidas e até dominadas e utilizadas pelo homem, muito embora essa 
época ainda esteja longe. Que a Benção de Deus, filha querida, te acompanhe por toda a 
parte. E unindo o gesto à palavra, abençoou novamente Helena. Quantas vezes, no 
decorrer de sua atormentada vida, vieram à memória de minha irmã as palavras de 
bondade daquele santo prelado, recordando-as com carinho é gratidão!" 

Reconforta a alma ver essas exceções de tolerância é clara inteligência entre 
aqueles mesmos que hoje chamam a nobre Helena Petrovna Blavatsky de "prostituta" e 
"impostora". E mesmo que ela fosse prostituta não séria um prelado desse quilate moral 
que se esqueceria daquela resposta de Cristo aos perseguidores da mulher adúltera: "O 
que estiver isento de pecado que lhe atire a primeira pedra". 

"Filha querida" e não "prostituta" foi o epíteto que ela mereceu do venerável 
sacerdote, verdadeiro representante do terno Nazareno. 
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São ainda do Diário de Vera, irmã de Blavatsky, os seguintes trechos que muito 
nos esclarecem sobre suas atitudes por ocasião do casamento. 

"Antes de contrair matrimonio, informa-nos Vera, disse ela ao noivo: Cometeis 
gravíssimo erro em casardes comigo. Sabeis que tendes idade bastante para passardes 
por meu avô. Ides causar a desgraça de alguém, seja de quem for, menos a minha. Devo 
afirmar-vos que não tenho medo algum, e vos previno de que não sereis recompensado 
por semelhante união". 

A maior franqueza é revolta a não deixavam ir os preconceitos da época. "Casou-
se Helena como havia prometido. Mas três meses depois, virgem como antes do 
matrimônio, abandonou à cavalo o domicílio conjugal, embarcando em um vapor para 
escapar também às perseguições de seu pai. Disfarçou-se em grumete afim de escapar 
facilmente à inspeção da policia. Encontrou uma amiga em Constantinopla é com ela 
seguiu para o Egito, onde fez amizade com um ancião capta de quem recebeu alguns 
ensinamentos secretos. Seu marido tratou então de obter divórcio. E muito embora fosse 
ela sua mulher, ao menos em nome, e tivesse abandonado o lar, não foi ao marido que a 
justiça deu ganho de causa". Quanto aos seus poderes psíquicos ou mentais, diz-nos a 
mesma informante que folhas inteiras de papel apareciam escritas sobre sua mesa de 
cabeceira ao acordar, e que nunca foi tomada por esses êxtases duvidosos de que foram 
vítimas vários santos e santas das religiões vulgares e sobre os quais Freud muito teria 
que dizer. 

O ódio entre as religiões tem sido a causa das mais tremendas guerras e da 
desunião entre os povos, em oposição flagrante com o próprio termo religião, cujo 
significado e tornar a ligar coisas que já estiveram unidas e que, por certas razões, um dia 
se desuniram. 

Não obstante esta desunião causadora de tantas desgraças, e contra a qual a 
Teosofia se bateu em todos os tempos, surpreende ver a naturalidade com que os 
membros de uma aceitam a opinião dos membros de outra, mostrando a mais 
comovedora fraternidade, quando essas opiniões coincidem sobre pontos de vista 
contrários à Teosofia. 

René Guénon é um nome respeitável e muito conhecido entre os cultores da 
Ciência Oculta. Mas, porque é judeu e considera portanto "impostor" o fundador da 
religião Cristã, esta o tem por incompetente em matéria religiosa e seus livros estão de 
certo incluídos entre aqueles que os cristãos não podem ler. 

Acontece, porém, que Madame Blavatsky, falando dos judeus, criticou com certa 
rispidez seu procedimento insulando-se do resto da humanidade sob o falso pretexto de 
se julgarem "o povo eleito". Este insulamento, derivado dum orgulho insensato, dentre 
outros males, inclusive ó ódio que todos os povos lhes votam, traz como conseqüência 
fatal o fenômeno da degenerescência que levará os judeus ao total aniquilamento. 

Isto ou coisa parecida teria dito H. P. B. ao referir-se aos judeus. E René Guénon, ferido 
no orgulho que lhe caracteriza a raça, passou insinceramente a endossar as calúnias 
levantadas contra a autora da "Doutrina Secreta" e "Ísis sem Véu", englobando-se entre 
os que, depois da sua morte, arrastaram a S. T. pelas ruas da amargura, chegando a 
transformá-la numa religião como outra qualquer, com seus bispos, seus santos, seus 
dogmas, e dando-lhe até um Messias, indispensável esteio de todas ás religiões  2 . 

                                                        
2 A respeito desse Messias, inventado pelos sucessores de H. P. B., assim se exprime Henrique J. de Souza, no seu livro "O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação": 

"Joe Ksishnamurti dedica-se hoje ao plantio de laranjas na Califórnia, verdadeiros "pomos de ouro", hesperídeos ou Hespérides. já que 
as arruinadas "sementes" de Instrutor que lhe deram para semear, de nenhum modo podiam produzir bons frutos. "Divino rebelde", 
pois se revoltou contra a sua falta de liberdade de pensamento e de ação cercado pelos seus tutores Besant e Leadhebeater e. como  
já havíamos prognosticado desde o inicio da nossa Obra (a Sociedade Teosófica Brasileira que nenhuma ligação tem com a S. T, de 
Adyar, e cuja missão é trabalhar pelo advento da sub-raça, já em início de formação, em terras do Brasil), dissolveu a "Ordem cia 
Estrela" de que o tinham feito chefe, além de declarar categoricamente, ante os que o fizeram vir ao Brasil, "não ter sido ele quem 
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René Guenón não foi sincero nas suas críticas, nem mesmo quando visavam à 
honra de Annie Besant, que ele bem sabia ser senhora respeitável e digna de todo o 
acatamento. Mas René Guenón é um nome de incontestável mérito e, por isso, apesar de 
judeu, todo o mal que disser de H.P.B. ou de sua sucessora Annie Besant, tem para os 
adversários da Teosofia um valor oracular.  

Tem assim René Guenón a honra e a gloria de ser citado, sempre que se pretende 
enlamear o nome impoluto de Helena Petrovna Blavatsky. 

Não nos sobra tempo, nem "Dhâranâ" dispõe de espaço pára que possamos 
ventilar e destruir todas as acusações que, tomando por alvo H.P.B. e outras 
personalidades suas substitutas ou sucessoras na direção da S.T., possivelmente 
merecedoras de crítica, visam unicamente à Sabedoria Eterna ou Teosofia. 

 O que aí deixamos chega, porém, para que o leitor conscencioso fique fazendo 
juízo exato de H. P. B. e de às críticas que lhe são feitas o valor que elas merecem. 
Quanto à Teosofia que ela, seguindo o exemplo de todos os Iluminados, difundiu no 
Ocidente, está acima de toda a crítica sectária, dessa crítica que, segundo Henrique J. de 
Souza, "corrói tanto quem a emite como quem a recebe, gerando sinistros ‘elementares’, 
que irão enriquecer os esforços do Mal". 

Dessa crítica está livre a Teosofia como dela estão livres os sublimes Princípios 
pregados por Cristo ou por Buda.  

A ela, porém, continuarão sujeitos H. P. B., Cristo ou Buda, porque não é crítica 
que lhes fazem, mas apenas aquilo que da crítica é a parte mais sombria e se denomina 
"censura" esse "fruto de análise apaixonada; de ódio concentrado; da revolta da Sombra 
contra a Luz, da Mentira contra a Verdade". E, sobretudo, do pavor à concorrência...  3 . 

 
 

PALESTRAS TEOSÓFICAS 
(Dedicados aos candidatos à Escola Iniciática da S. T. B. ) 

 

IV 
M. TENREIRO CORRÊA 

 

A VIDA POST-MORTEM (Generalidades) 
 

OS VEÍCULOS DO HOMEM  

Homem, o Verdadeiro Homem, como procuramos demonstrar em a nossa última 
palestra, é eterno. Ao fenômeno da morte estão apenas sujeitas as vestes em que se 
envolve, os veículos de que necessita para mergulhar nos mundos da forma. "Vemos que 
o conjunto desses veículos constitui aquilo a que chamamos personalidade, através da 
qual, em cada encarnação, se manifestam os "princípios" que entram na composição de 
cada um, e que deferem segundo o papel, que, por força de causas anteriores, a nova 
personalidade é chamada a desempenhar. 

                                                                                                                                                                                        
escrevera os livros dados como seus"... Muito bem, pois, Krishna, desde que, as almas rebeldes são as que se salvam", como diz 
oráculo...". 
3 A biografia de H. P. B. foi minuciosamente feita pelo grande teósofo Mário Roso de Luna, sócio da Sociedade Teosófica Brasileira, 
no seu livro "Uma martir del siglo XIX". Pela leitura deste livro ficará o leitor conhecendo toda a !vida de H. P. B e senhor das razões 
misteriosas, tão opostas à s que lhe são atribuídas pelos detratores, que a levaram a percorrer a maior parte do mundo e a trouxeram 
finalmente à  América do Norte para fundar a sua Sociedade. 
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O número desses veículos é igual ao número de planos que o raio emanado do 
Ego imortal, em caminho da reencarnação, deve atravessar para atingir este plano físico 
nosso conhecido. São 3 esses. planos. Igual é o número de vestes em que se envolve o 
Verdadeiro Homem quando deseja manifestar- se. Denominam-se: corpo físico, corpo as-
tral e corpo mental. Juntando-lhes o Duplo etérico e os 3 veículos superiores – Atmã-Budi-
Manas – teremos o homem setenário capaz de agir em todos os planos da Natureza. Os 
Hindus consideram tão estreitamente legados veículo de Manas inferior ou da inteligência 
concreta com o corpo astral ou veículo do desejo, que os englobam num só; dando-lhe o 
nome de Manomayakosha. Têm para isso razões muito fortes. Manas inferior é, na 
realidade, a parte do Ego que mergulha na matéria grosseira para colher experiências. 
Podemos olhar esse veículo como preso por um lado a Kama ou corpo dos desejos e por 
outro a seu Pai ou Manas Superior. Dele depende a salvação do homem. Será arrastado 
para o corpo dos desejos, o Kama dos hindus, e arrancado da Tríade Superior de que 
deriva e à qual pertence, ou voltará triunfante à sua origem levando purificadas todas as 
experiências de sua vida terrestre?  É este o problema que lhe é proposto e deve resolver 
em cada uma das sucessivas reencarnações. 

Pondo de lado os princípios manifestados através dos veículos inferiores ou corpo 
físico, corpo astral e corpo mental, digamos, mais uma vez, que todas estas vestes estão 
sujeitas ao fenômeno da morte. Morto o corpo físico, seguido logo após da decomposição 
do Duplo Etérico, fica o homem .habitando o corpo astral durante um tempo mais ou 
menos longo, segundo fatores de que mais tarde falaremos. 

É da vida nesse novo estado ou nesse mundo em que o homem penetra logo após 
a morte de seu corpo físico, que vamos falar hoje, por nos parecer assunto digno de ser 
estudado nas páginas desta Revista, destinada a difundir os conhecimentos teosóficos na 
sua pureza original. Divulgando o que nos dizem os Mestres a respeito dum problema, 
que tem causado tormentos inenarráveis e preocupado os homens de todos os tempos, 
acreditamos prestar um serviço real mesmo àqueles que, ouvindo-nos, não nos 
acreditem.    

 

CONCEPÇÕES ERRADAS 

Em torno do que em geral pensamos sobre o estado do homem no momento da 
morte do corpo físico, há algumas concepções que, por serem falsas, devemos destruir 
antes de abordar o assunto propriamente dito da vida post-mortem. Dentre esses erros 
está o de supor-se que a separação do homem de seu veiculo físico, seja acompanhada 
de grandes sofrimentos. Tudo, inclusive a calma de que se reveste a fisionomia do morto, 
nos diz ser absolutamente isenta de qualquer sofrimento tal separação, mesmo nos casos 
de ser precedida duma doença longa e dolorosa. Falsa igualmente a poética idéia de 
considerar á morte como a "grande igualadora universal". A desigualdade, como mais adi-
ante se provará, continua no mundo astral no que diz respeito principalmente ao caráter e 
à inteligência dos indivíduos. 

Quanto à aparência do homem, quando envolto no seu corpo astral, pouco difere 
dá que tinha quando ainda pertencia ao mundo que erradamente chamamos dos vivos. 

Tal semelhança não é absoluta, pois apresenta-se geralmente um pouco mais 
jovem; e isto se deve à ação do pensamento do morto sobre a matéria de seu veículo 
astral. Essa matéria, como sabem todos os ocultistas, é muito sensível ao pensamento 
humano, bastando que o falecido se julgue mais moço do que na realidade é, para ela 
'imediatamente se submeter à sua imposição ou ao seu desejo.  
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OS PRIMEIROS INSTANTES APÓS A MORTE 

Abandonado o corpo físico, o homem, mesmo quando foi surpreendido por uma 
morte súbita, vê diante de si o conjunto de toda a sua vida até aos mais insignificantes 
detalhes. Como um observador imparcial ou como um espectador que contempla o 
mundo de que acaba de sair, ele analisa a série infinita de causas que o fizeram agir, 
pensar e sentir desde o nascimento até à morte, e dessa análise deduz a natureza da 
vida de que deverá utilizar-se na futura encarnação, uma visão muito nítida de que ele em 
geral logo se esquece para mergulhar num estado de semi-inconsciência muito 
semelhante ao do sonho. Este período, que poderíamos chamar de atordoamento, não 
dura comumente mais do que alguns rápidos instantes, podendo, no entanto, prolongar-
se par alguns minutos, horas e mesmo dias ou semanas. 

 

CONTINUIDADE DE CONSCIÊNCIA  

Passada essa primeira fase de semi-consciência, o homem nem sempre adquire 
logo uma noção exata do que vem de lhe acontecer. Como a nova vida não é mais do que 
uma continuação da vida física, em condições diferentes, ele, mesmo que saiba ter mor-
rido, não compreende que o mundo onde acaba de entrar  difere daquele donde acaba de 
sair. 

A consciência da sua personalidade é a mesma, visto ser o mesmo o seu caráter e 
a sua inteligência, e carrega consigo os mesmos preconceitos e as mesmas 
idiossincrasias. Aqueles que sempre acreditaram na imortalidade da alma não estão 
menos isentos desta ilusão do que os materialistas. . No próprio fato de serem 
conscientes da sua existência, tiram a prova indiscutível de continuarem vivos. Quanto 
aos que nunca ouviram falar em plano astral, sentem-se um tanto surpreendidos pelas 
condições inesperadas em que se encontram, acabando, no entanto, por aceitá-las, 
julgando-as necessárias e inevitáveis. 

 

CONSTITUIÇÃO DO PLANO ASTRAL  

É sabido que a matéria astral, alguns milhões de vezes mais sutil do que a matéria 
física, se divide em 7 sub-planos, tal como a física, e que cada átomo desta é 
interpenetrado e envolvido por matéria do sub-plano astral correspondente. Ao conjunto 
da matéria astral, contida em um corpo físico qualquer, se dá o nome de contraparte 
deste corpo. 

Assim, nenhum objeto físico deixará de ter sua contraparte astral. E se 
imaginarmos o mundo físico totalmente suprimido, teremos á reprodução exata desse 
mundo em matéria astral. É como se tal hipótese se tivesse realizado que o novo mundo 
aparece ao homem recém-desencarnado. Ele deixa em geral de perceber a matéria física, 
por ter perdido com a morte os órgãos que com ela o punham em comunicação, mas 
percebendo as contrapartes astrais dos objetos que lhe são familiares, tais como casa, 
moveis, árvores, amigos, etc. delineados com a habitual nitidez, continuará mantendo viva 
a ilusão de permanecer no mundo físico. É verdade que se ele examinasse atentamente 
ás coisas que o cercam, depressa se daria conta do seu equívoco. Desde logo notaria 
que ás partículas constitutivas dos corpos que o cercam, são dotadas dum movimento 
perfeitamente visível, coisa que ele anteriormente não podia notar. 

Poucas são, porem, as pessoas que têm o hábito de observar as coisas 
atentamente. E como, depois de mortas, continuam a ver, a ouvir, a sentir e a pensar 
exatamente como antes, dificilmente acreditam no que acaba de lhes acontecer. 
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CONSEQUÊNCIAS DESTA ILUSÃO  

É fácil deduzir a serie infinita de tolices feitas por um homem que, ignorando as leis 
desse novo mundo, contínua a agir de conformidade com as leis dum mundo a que já não 
pertence. Não compreendendo, por exemplo, que está livre da necessidade de trabalhar 
para ganhar sua vida, continuará depois da morte a comparecer à repartição ou á 
permanecer na sua loja de negócio, a querer despachar os fregueses que 
inexplicavelmente se mostram surdos aos seus clamores e indiferentes às suas 
gentilezas. Igualmente ignora de que não precisa mais comer e por isso continuará a 
consumir os repastos habituais, criados inteiramente pela sua imaginação. Alguns que no 
plano físico nunca conseguiram realizar o sonho de construir uma casa própria, passam a 
levantá-la no plano astral, tijolo por tijolo que eles vão criando com o pensamento, quando 
poderiam criar a casa duma só vez. Durante a construção se apercebem que as pedras e 
os tijolos não tem mais peso e isso os leva a pensar que as condições da vida, que as leis 
a que até então obedecia a matéria se modificaram para melhor. Do mesmo modo 
veremos um homem para quem a vida astral é desconhecida, esperar que as portas das 
casas se abram para entrar, quando o poderia fazer mesmo com a porta fechada e até 
através dos muros. Igualmente vereis o homem nessas condições de ignorância marchar 
pelo solo, desviando-se dos automóveis com medo de ser atropelado, quando tão fácil lhe 
é mover-se na atmosfera. 

O homem que acaba de abandonar o corpo físico para dar entrada no mundo astral 
não está sujeito apenas a essas conseqüências da sua ignorância, mas também a 
encontrar-se em condições muito desagradáveis, capazes de lhe infundirem verdadeiro 
terror. 

 

FORMAS PENSAMENTOS 

Todos os pensamentos, acompanhados ou não de desejos, produzem nos mundos 
mais sutis uma forma determinada pela natureza do pensamento ou do desejo. Estas 
formas tem por corpo a essência elemental, e por alma, se assim nos podemos exprimir, 
o desejo ou a caixão que as produziu. Chamam-se estas formas, de que o mundo astral 
está repleto, elementares artificiais, uma espécie de criaturas vivas, entidades duma 
intensa atividade, animadas pelas idéias que lhes deram origem e que os clarividentes 
inexperientes muitas vezes confundem com entidades humanas. Tais formas estão 
constantemente  sendo criadas pelo homem e delas está repleto o ambiente em que vive. 
Em muitos casos dominam totalmente sua vida astral e mental, dando origem a hábitos 
que não raro se transformam em verdadeiros vícios. Predominam entre essas formas ás 
de aspecto desagradável, denunciadoras das mais baixas paixões e sentimentos mais 
inferiores, devido a ser dessa natureza mais do que de natureza superior a atividade 
mental da maioria dos homens. 

São essas formas-pensamentos, essas entidades apavorantes, criadas 
inconscientemente por seus semelhantes e por ele mesmo durante a vida física e de cuja 
existência não tinha conhecimento por falta de órgão apropriado para a visão astral, que 
aparecem diante do homem no limiar do novo mundo, causando-lhe verdadeiro terror. 
Algumas, as mais terríveis e resistentes, têm milênios de existência e recebem 
constantemente dos homens a energia que as vitaliza. São os demônios chamejantes de 
formas bem .definidas e os deuses criados através das idades pela ignorância e 
superstição de gerações sucessivas. 

É natural que essas formas, criadas pelo homem durante a vida física, sejam as 
primeiras entidades de que ele se aperceba no mundo astral, causando-lhe sofrimentos 
que só terminarão quando se tiver libertado da influencia desastrosa de tão insensatas 
concepções. 
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E evidente que nem todos os homens terão criado, durante a vida física, um 
ambiente astral tão pouco sedutor. Muitos só terão tido pensamentos altruísticos, 
emoções elevadas, e jamais acreditaram em diabos ou deuses ferozes. Os "elementares 
artificiais" que os acompanham e lhes aparecerão ao dar entrada no mundo astral, terão 
ás características superiores, quer quanto à forma, quer quanto à cor, dos pensamentos 
que os criaram; e talvez passem, aos olhos do falecido, por devas ou anjos, encarregados 
de o levarem à presença do próprio Deus. 

 

A CONSCIÊNCIA DO NOVO ESTADO  

Por maior que seja a ignorância do homem a respeito do mundo astral, ele irá 
pouca a pouco verificando as diferenças existentes entre os dois mundos, tomando afinal 
conhecimento da nova vida. 

A coisa que primeiro o impressionará, deixando-o um tanto surpreendido, é o 
desaparecimento de qualquer dor ou fadiga. Essa observação o leva a novas 
investigações. Nota, por exemplo, que não podendo seguir as atividades físicas de seus 
amigos, é, no entanto, capaz de lhes conhecer detalhadamente todos os sentimentos, de 
lhes perceber toda a sorte de paixões, os defeitos morais e vícios mais cuidadosamente 
escondidos, e este fato causa-lhe muitas vezes surpresas amargas tais como a de ver o 
ódio onde supunha haver amor, egoísmo, inveja e avareza onde estava habituado a supor 
existir o mais puro altruísmo e a mais nobre franqueza. É que, vendo seus amigos através 
do corpo físico, despidos da máscara grosseira com que uns aos outros escondem a 
verdadeira personalidade, eles se apresentam tais como na realidade são.
 Prosseguindo suas investigações, nota ser-lhe mais fácil comunicar-se com seus 
amigos quando eles dormem do que quando estão acordados, e que seus pensamentos e 
desejos se não exprimem mais em palavras, más em formas visíveis que cada vez se vão 
tornando mais nítidas e perceptíveis. Passando a ser mais fortemente influenciado pelos 
sentimentos das pessoas queridas que deixou neste mundo, procura a explicação para 
isso a qual só lhe pode ser dada pela ausência do corpo físico que servia de obstáculo a 
percepções dessa natureza. 

De observação em observação, o homem acaba por ter consciência do seu novo 
estado e a adaptar-se a uma vida infinitamente mais agradável do que a vida física e da 
qual procura tirar o melhor partido no interesse da sua evolução. 

 

KAMALOKA 

As condições dá vida relacionada com os homens que vem de deixar mundo físico, 
dizem respeito a Kamaloka, isto é, o mundo de Kama ou desejo que se encontra nos 
planos mais baixos do mundo astral a que a teolologia escolástica. chama Limbo. Pode-
mos também identificar essa região com o Purgatório dos cristãos. Ali se acham seres 
vivos de todos os tipos e de todas as formas, tão diferentes uns dos outros como a erva 
rasteira é diferente do tigre e este, do homem. De mistura com essas entidades inte-
ligentes e semi-inteligentes, encontra o homem todos os seus  semelhantes, como ele 
recém-falecidos, além daqueles que, ainda no mundo físico, por ali passam por estarem 
dormindo ou porque, dotados de poderes psíquicos, para ali se dirigem conscientemente, 
à cata de conhecimento ou na missão de esclarecer e guiar, os ignorantes. 

Trata-se a bem dizer dum mundo intermediário entre o mundo físico e o mundo 
astral, mas como o estado da matéria dum e outro é totalmente diferente, as entidades 
que habitam um deles não têm consciência das que habitam o outro. Significa isto que os 
homens, ao passar por Kamaloka, perdem normalmente a visão do mundo físico, tal como 
os homens vivendo neste mundo só anormalmente percebem as entidades do mundo 
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astral. Nestas condições, os mortos só têm percepção dos veículos astrais dos vivos e é 
isto, como vimos, que lhes dificulta a compreensão de seu novo estado. 

Kamaloka não constitui um lugar separado no plano astral, como poderíamos ser 
levados a acreditar. Sua diferença do resto do plano, está apenas nas condições de 
consciência dos seres humanos que abandonaram seus corpos densos e não 
conseguiram ainda livrar-se de Kama, isto  é, da natureza passional e emocional. 

A este estado chamam os Hindus de Pretaloka, sendo preta um ser humano que 
perdeu seu corpo físico, mas que continua dominado por sua natureza animal. 

É uma condição que existe em cada subdivisão do plano astral. 

 

A UTILIDADE DESTES CONHECIMENTOS 

Raras são as religiões que ensinam aos seus membros o que os espera depois da 
morte e como devem viver no plano astral. Geralmente são elas que mais concorrem para 
tornar a vida do homem nesse plano, cheia de terrores, de dúvidas e incertezas, que o 
simples conhecimento da matéria astral e da natureza das entidades que habitam esse 
mundo, bastava para dissipar. 

Apesar de haver atualmente muitas pessoas preocupadas com o estudo da vida 
post-mortem, continua a ser pequeno o número das que tem uma compreensão 
inteligente desse estado e dele saibam tirar o melhor partido. Infelizmente, no plano astral 
como no plano físico, os ignorantes dificilmente aproveitam os avisos ou os exemplos dos 
sábios. Preferem manter as idéias herdadas de seus avós e a reforçar inconscientemente 
as entidades horríficas e artificiais que os irão esperar nos umbrais da morte. 

Saiba, pois, o leitor que costuma distrair-se com a leitura destas palestras, bastar-
lhe este inocente exercício para que ao entrar no mundo astral, desde logo se sinta livre 
dessa infinidade de preocupações que constituem o seu mais pesado fardo nesta vida. 
Desaparece a necessidade imperiosa de comer, beber, trabalhar, manter-se preso às mil 
e uma convenções sociais que lhe tomam o tempo e lhe tolhem os movimentos. O 
conhecimento mesmo superficial desse mundo, em que todos devemos ingressar, além 
de lhe permitir ver as coisas com mais confiança e tirar as deduções que o devem 
conduzir em a nova vida, evitar-lhe-á todos os erros a que nos vimos de referir e todos os 
sofrimentos que, se for religioso, se julga no dever de aceitar e manter como necessários 
ao melhoramento do seu caráter ou como castigos dás suas faltas. Ficará sabendo que, 
muito ao contrario do que talvez pense, não o espera nesse mundo nenhuma recompensa 
nem nenhuma punição de origem exterior; nenhum deus nem nenhum diabo a 
disputarem-lhe a posse da sua alma, mas simplesmente o resultado de tudo quanto fez, 
disse ou pensou enquanto viveu no mundo da matéria densa. Verificará não haver 
possibilidade de qualquer sofrimento físico e ser plenamente livre de fazer o que quiser, 
de passar seu tempo como entender, sem outros entraves que sua própria consciência. 
Livre do corpo grosseiro com todos os seus distúrbios e necessidades, notará que a vida 
que acaba de deixar nem sequer merece esse nome, se a comparar com aquela em que 
acaba de dar entrada. Reconhecendo muito embora a necessidade da vida física; como 
uma das etapas indispensáveis do ciclo de vida e morte a que, por exigência da evolução 
do nosso Ego, estamos sujeitos, verá desaparecerem as dificuldades com que antes 
lutava para. aperfeiçoar seu espírito, desenvolver suas faculdades de percepção, e travar 
relações mais intimas com as leis sutis da Natureza. E desse modo rapidamente galgará 
os sub-planos mais elevados do plano astral, em cuja matéria não vibram os 
pensamentos grosseiros, achando-se em breve no limiar dum novo mundo, ultima etapa 
do ciclo de vida, e onde as religiões colocaram o Céu ou Devakan. Para que esse 
resultado seja atingido o mais rapidamente possível, o homem dará cada vez menor 
atenção à matéria astral inferior de que são formadas as contrapartes dos objetos físicos 
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e se ocupará apenas da matéria mais elevada em que se envolvem as formas-pensa-
mentos, cuja pureza aumenta à medida que se sobe nesse plano. 

 

A MARCHA PARA DEVAKAN  

Ao dizermos que o homem sobe de sub-plano em sub-plano em demanda das 
regiões do Espírito, não queremos absolutamente dizer que ele mude de lugar embora 
isto seja parcialmente verdade. O que queremos, porem dizer com tal expressão, é que o 
homem passa a interessar-se por novas atividades. As contra- partes do mundo físico que 
ele, em consequência do fenômeno chamado morte, acaba de abandonar, desaparecem 
gradualmente da sua vista, e sua vida cada vez se aproxima mais do mundo do 
pensamento. 

Continuarão em atividade, enquanto permanecer no plano astral, suas emoções e 
desejos, devido à facilidade com que a matéria astral obedece ao pensamento, e ele 
continuará a ver-se cercado pelos seus próprios sentimentos cuja natureza determinará 
seu estado de felicidade ou desgraça; mas pouco a pouco suas atividades se tornarão 
mais nobres à medida que se vir livre das camadas mais grosseiras do corpo astral. Esta 
ascensão significa a libertação gradual da parte manásica que durante a vida física esteve 
ligada a Kama e, por conseguinte a volta a Devakan, ao mundo onde habita o Ego, do seu 
representante nos mundos inferiores, carregando as experiências, que podem ser 
assimiladas pelo corpo causal ou mental superior. 

 

A MORTE DO CORPO ASTRAL   

Vimos que, após a morte do corpo físico, o corpo astral, que em nós permanecia 
de mistura com o veículo mental, se liberta, carregando consigo todas as paixões, todos 
os desejos, todos os sentimentos de que foi vítima no plano ou mundo das formas 
densas. Por isso dissemos que o homem astral em nada difere do homem físico no que 
diz respeito ao caráter e à inteligência. Ao iniciar a nova vida, a parte do veículo manásico 
tão inextricavelmente ligada ao veículo astral, inicia por sua vez sua própria libertação, 
recolhendo-se com as experiências obtidas ao corpo imediatamente superior ou causal. 
Concluído este fenômeno que tanto pode durar meses, como anos e mesmo séculos, 
podemos considerar como morto o corpo astral. É a segunda morte a que se referem 
certas religiões. 

Este fenômeno difere muito do por nós conhecido no mundo físico. A morte do 
corpo astral não tem aquelas características definitivas que notamos no corpo físico 
quando o homem o abandona. Uma parte regular dessa matéria fica ligada a Kama, dan-
do ao corpo astral uma consciência confusa, e uma memória defeituosa da vida que vêm 
de terminar. Se as emoções e as paixões desse corpo tiverem sido poderosas, e se, por 
outro lado, o elemento mental não tiver sido muito forte, o corpo astral continuará 
poderosamente vivificado, persistindo durante muito tempo como uma verdadeira 
personalidade no mundo astral. Dar-lhe-á vida e consciência a matéria mental que a ele 
ficou ligada. São estas entidades que, não sendo mais homens, conservam dos homens 
uma aparência, e se fazem passar entre os vivos do plano físico, por espíritos 
encarregados de nos ensinar o caminho da salvação... 

No caso, porém, de a vida terrestre do homem ter-se caracterizado pela pureza e 
elevação de sentimentos, e se a atividade mental tiver sobrepujado a atividade passional, 
o corpo astral, uma vez, livre da sua parte manásica, achar-se-á pouco vivificado e, não 
passando duma pálida imitação do homem, se desagregará rapidamente sobrevindo a 
morte definitiva desse veículo. 
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SUPERAÇÃO 
Solon Brasiliensis 

 

Outro afã, ó Lanú, talvez não vises,  

quando fores chamado pelo Mestre,  

que não rasgar o véu da face de Ísis,  

entre cantos de amor que Deus orquestre. 

 

Hás de afastar-te do Saber terrestre  

– Sansára dos papalvos infelizes –  

o quanto possas, e por que se adestre  

o que te falta para que eternizes. 

 

Tua mônada está na "Via Crucis",  

subindo a rude encosta do Calvário,  

aureolada de luz da Redenção... 

 

E, por mais que padeças, não soluces,  

pois á dor é teu Buda missionário 

que te fará "Senhor de Compaixão"!... 

 
OS RUÍDOS E SEUS EFEITOS 

Por M. T. C. 

 

Diz-nos a ciência, pela boca dos seus mais conspícuos psiquiatras, ser o excesso 
de ruídos das grandes cidades o fator principal de quantos distúrbios nervosos afetam 
seus habitantes. E citam, entre outros, o produzido pelas atuais buzinas dos veículos 
automóveis que, "de tão estridentes chegam a causar pavor", o dos rádios atroando os 
ares noite e dia, o das campainhas telefônicas postadas nas esquinas das ruas onde 
estacionam automóveis, etc., etc. 

Atendendo ao justíssimo clamor dos homens de ciência, todas as grandes cidades 
procuram meios de suprimir os ruídos inúteis entre os quais estão, de certo, os acima 
citados. Entre ás que já possuem sua "Lei do silêncio" está a do Rio de Janeiro que, ao 
merecido título de "maravilhosa" bem pode juntar o de "barulhenta". Os efeitos dessa Lei 
não se fizeram ainda sentir. As apavorantes buzinas continuam cada vez com mais 
estridência a abalar os nervos da população; o espoucar dos foguetes não cessa de 
atroar os ares; os rádios dos vizinhos não param de nos transmitir em altos berros as 
últimas notícias da guerra, de mistura com o último samba carnavalesco. 

A ciência oficial aponta-nos os inconvenientes produzidos em nosso organismo 
físico pelos ruídos inúteis com que a ignorância dos homens enche os grandes centros. 

Infelizmente, tais ruídos, não se limitam a atingir o corpo físico e a causar distúrbios 
na nossa matéria nervosa. Eles vão mais longe e afetam principalmente a matéria, 
milhões de vezes mais sensível e vibrátil dos veículos onde se registram nossas emoções 
e nossos pensamentos. 
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Reforcemos, pois, pelas colunas de "Dhâranâ", o apelo feito pelos psiquiatras às 
autoridades competentes, com argumentos que nem por se basearem em fatos ainda não 
admitidos pela Ciência Oficial, deixam de ser menos verdadeiros. 

Não há nenhum ruído por mais sutil que seja, que não produza um efeito na 
matéria de que são formados nossos corpos astral e mental, causando-lhe em muitos 
casos, perturbações que mais tarde ou mais cedo se tornarão perceptíveis no corpo 
físico, na forma de doenças de que a medicina se dá conta, mas nem sempre consegue 
destruir por lhes desconhecer a verdadeira origem. 

Desses ruídos e seus efeitos, citemos apenas alguns dos muitos que nas grandes 
cidades podem ser considerados inúteis ou, pelo menos, facilmente reduzireis. 

Comecemos pelos latidos dos cães. Esses animais que nós com muita razão 
estimamos e dos quais continuamos a fazer os mais seguros guardiães de nossos 
minúsculos jardins, têm a infelicidade de emitir sons que, aos olhos do clarividente, 
aparecem na forma de projéteis pontudos como balas de fuzil, e cujo efeito é dilacerar os 
corpos astrais de quem os ouve, causando-lhes os mais sérios abalos psíquicos. 

Comparáveis, por seus malefícios, aos latidos dos cães, são os guinchos 
estridentes das buzinas dos automóveis, esses guinchos irritantes que noite e dia enchem 
a nossa cidade, bombardeando incessantemente os corpos astrais de seus indefesos 
habitantes. Justificadíssima é á guerra de morte que por toda a parte, a começar, entre 
nós, pela cidade de S. Paulo, se está fazendo a esse torturante flagelo inventado por 
algum diabólico fabricante de automóveis. Na realidade, é preciso ter-se perdido 
totalmente a sensibilidade, para que o corpo astral não seja afetado pelo som estridente 
duma dessas buzinas de automóvel, mesmo quando ele nos vem dalguns metros de 
distância. 

Na ordem dos ruídos prejudiciais e inúteis, segue-se o estouro dos foguetes de que 
tanto se usa e abusa entre nós com o fim de mantermos a ilusão de não vivermos numa 
cidade civilizada. Esses estouros produzem na matéria astral uma esfera irregular coberta 
de pontas aguçadas cujos efeitos sobre o nosso veículo das emoções, são desastrosos. 

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

Ninguém ignora o efeito do som até sobre os animais, predispondo-os para o furor, 
para a alegria, ou para a ternura, segundo a natureza de cada um. É que o som, além de 
criar formas mais ou menos agradáveis e que alguns animais têm a propriedade de 
perceber, afeta prodigiosamente a matéria de que são constituídos seus corpos 
emocionais. Dada a sutileza da matéria desses corpos, no homem, os efeitos devem ser 
nele muito mais pronunciados. 

O choque produzido pelos sons na matéria que envolve e interpenetra nossas 
células nervosas, além de repercutir imediatamente nestas, trazendo as graves 
perturbações que atormentam a maior parte dos habitantes das cidades, despertam 
ainda, em nós, aqueles sentimentos de cólera, de irritação, de intolerância e mau humor 
de que constantemente somos vítimas e autores. São dessa natureza os efeitos dos 
ruídos ou sons que, não prejudicando diretamente nosso corpo astral, nem por isso 
deixam de concorrer para alterar a harmonia em que esse veículo deve viver. Acham-se 
nesse caso, por exemplo, os produzidos pelo radio do vizinho que considera uma 
obrigação fazer participar do prazer que lhe dá a audição de um samba ou duma ópera, 
todos os moradores do bairro em que habita. 

Quanto aos sons desarmônicos, tais como os silvos das locomotivas, o buzinar dos 
automóveis, o repenicar das campainhas telefônicas, o estrondear dos foguetes, de 
mistura com os latidos dos cães irrompendo abruptamente dos nossos quintais e o miar 
lancinante dos gatos descendo do alto dos telhados das nossas casas, produzem 
infalivelmente no corpo astral, sede das nossas sensações, efeitos comparáveis aos dum 
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chicote, dum sabre ou duma bala no corpo físico. São ferimentos que se curam por si 
mesmo em alguns minutos, é certo; mas os efeitos do choque sobre o organismo astral 
jamais desaparecem tão facilmente. E sobre os efeitos no corpo físico, falam por nós as 
multidões de nevropatas de que estão cheios os consultórios médicos . 

Todo o ruído repetido – inclusive o produzido pelos longos falatórios inúteis, 
supérfluos é desagradáveis, caraterísticas predominantes das conversas de quase toda a 
gente – afeta não só o corpo astral mais diretamente ligado ao sistema nervoso, mas 
também o corpo mental, exatamente como os golpes dardejados sobre o corpo físico 
afetam este. Duma  pancada sobre o nosso corpo físico resulta uma dor, como dum 
ruído continuado resultará uma irritação para o corpo astral e uma sensação de fadiga 
para o corpo mental capaz de privar o homem da faculdade de pensar com clareza. Não 
pode haver precisão de pensamento ouvindo o ruído repetido das buzinas dos 
automóveis, dos latidos dos cães, dos berros dum rádio ou dos pregões dos vendedores 
de laranjas em caminhão.  

As maiores vítimas, porém, desses ruídos contínuos ou não que enchem os 
grandes centros, são as crianças, devido à maior plasticidade da matéria que constitui 
seus corpos sutis. A matéria física de seus corpos não tem ainda a solidez que lhe 
permita servir como que de anteparo protetor aos choques dessa natureza. Daí o nervo-
sismo e irritação que em quase todas se nota, e que lhes irá dificultar a harmonia dos 
seus veículos, indispensável para bem se conduzirem na difícil estrada da vida. 

Não está em nossas mãos evitar quantos ruídos inúteis e prejudiciais atormentam, 
os habitantes desta nossa formosa cidade. Cabe-nos apenas juntar o nosso clamor ao de 
tantos outros que enchem as páginas dos diários cariocas. 

Apontando os males que eles causam a corpos ainda não aceitos pela Ciência 
Oficial, concluiremos aconselhando a quantos na existência desses corpos acreditam, e 
desejam mantê-los em bom estado de saúde, a não pouparem esforços no sentido de 
evitar tanto quanto possível os ruídos intensos, agudos e violentos, tais como aqueles a 
que acima nos referimos. 

A esses ruídos, juntaremos os sons humanos produzidos por um acesso de cólera 
ou por uma tagarelice estúpida. Aquele apresenta-se aos olhos do clarividente, na forma 
pouco atraente duma lança escarlate que, saindo de quem a emite, vai cravar-se no corpo 
astral daquele a quem é dirigida. O outro produz uma rede inextricável de linhas metálicas 
que envolvem seu autor e o tronam insensível a qualquer pensamento ou sentimento de 
ordem superior. O corpo astral dum homem propenso ao vício de não poder estar calado, 
é, para quem o pode ver, uma lição viva que nos mostra a loucura dos discursos inúteis e 
das conversas desagradáveis. Daí aquele conhecido conselho do Buda: “Não fales; 
guarda teus sidhis para a vida futura”. 

 

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

Aquele que é capaz de compreender não necessita de explicações, e, quaisquer 
que sejam estas, não se tornam suficientes para aquele que não esteja apto a 
compreender. – “Ísis sem véu”. 

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

“Os cabalistas versados no sistema pitagórico números e linhas sabem 
perfeitamente que as doutrinas metafísicas de Platão se baseiam em rigorosos princípios 
matemáticos. A este propósito, diz o Magicon: “As matemáticas sublimes estão  
relacionadas com a ciência superior; porém as matemáticas vulgares não são mais que 
falaz fantasmagoria cuja encomiada exatidão dimana ao convencionalismo de seus 
fundamentos” – Ísis sem véu. 
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“A teosofia é a nova modalidade com que se apresenta a Verdade Una, bem 
diferente das formas fracionadas e obscuras com a têm revestido, através do considerável 
número de religiões e ideais que até hoje debalde procuraram resolver o problema da 
“felicidade humana” – H. J. de Souza – (Do seu livro: “O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação”. 

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

 “Alguns séculos antes da nossa era o astrônomo hindu Bramaheupto afirmou que a 
abóbada celeste e que o aparente movimento das estrelas confirmava o da terra sobre o 
seu eixo. As mesmas idéias sustentaram Aristarco de Samos, 267 a. C., e o filósofo 
pitagórico Nicetas, de Siracusa. Entretanto, quem admitiu essas teorias antes de Galileu e 
Copérnico?” – H.P. Blavatsky. 

 

 

SEÇÃO DEDICADA A SÃO LOURENÇO 

 

Amenophis IV ou Kunaton  4 

H. J. DE SOUZA 
 

" Nasce a aurora! Tu resplandeces no horizonte  

Fugindo as trevas diante de ti, vem o dia! 

E os teus raios, da Terra beijando a fronte,  

Toda a Natureza freme de alegria". 

(De um dos hinos de Kunaton) 

 

SURGE ET AMBULA, KUNATON ! 
 

Ao fazermos a biografia do grande Faraó Amenophis IV, por outro nome Kunaton – 
o mais excelso entre todos aqueles a quem o velho Egito venerava ao mesmo tempo 
como "Reis e Deuses" – é como se estivéssemos à sua frente, vivificados pelos áureos 
raios daquele mesmo Sol, a quem ele dedicava hinos de uma inspiração tal, que difícil é 
encontrar-se outros iguais em nossos dias... 

Como se sabe, "evocar é reviver", é fazer ressuscitar algo ou alguém de um 
passado mais ou menos remoto, além do mais, para que a sua memória possa servir de 
exemplo – de acordo com a própria evolução humana – àqueles que, nem sequer, sabem 
de sua existência histórica. 

                                                        
4 O presente artigo, devidamente correto, modificado e aumentado, fazia parte de uma série de artigos nossos, publicados nos 
números 52 a 66 desta revista (Abril de 1930 a Junho de 1931), os quais possuíam os seguintes títulos : À guisa de credenciais (ou 
que papel, representa a STB na Historia do Neo-Espiritualismo) ; Que é Teosofia?; Amenophis IV ou Kunaton; é Ontem e Hoje ou 
Poder temporal e Poder espiritual. 

A biografia do faraó. Kunaton, embora seja uma síntese baseada nas obras de Maspero é A. Moret, como exige o mundo profano, 
entretanto, no que diz respeito à  sua parte esotérica (a possível de ser revelada na atualidade), equivale ao fenômeno que o vulgo 
denomina de Clarividência, mas, em verdade, "recordação de vidas passadas", de que tanto se falou no capítulo anterior, a par dos 
que envolvem os termos tulku, avatara e outros mais. 

Chamamos, ainda, a atenção dos nossos prezados e ilustres leitores para o Preâmbulo desta Seção dedicada a S. Lourenço, publi-
cado em o número 103 desta revista, principalmente, para o que está contido na anotação 12, págs. 66 e seguintes, onde se fala no 
mistério que envolve o nascimento de certos Seres privilegiados, dentre, eles, o mesmo Kunaton. Sem a referida leitura não se pode 
ter uma perfeita compreensão dos capítulos que se lhe seguiram, inclusive o atual, principalmente, em certas passagens onde somos 
forçados a lançar mão de um certo véu iniciático (os Véus de Maia...), na razão da "letra que mata para o Espírito que vivifica". 
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Contrariamente, se a nossa evocação fosse feita a um outro faraó, digamos, 
daqueles que, ao invés de vibrações de Paz e de Amor a favor do mundo, só lhe 
ocasionam desgraças... concorreríamos para, que as mesmas aumentassem de vulto, 
desde que tais seres são os primeiros a exigir a perpetuidade anímica de uma vida 
terrena de fausto e poderio, ainda hoje usufruída nas mais profundas e perigosas regiões 
da matéria... 

Haja vista as mortes misteriosas dos profanadores do túmulo de Tut-ank-Amon, 
pseudo primo e sucessor de nosso biografado de hoje. 

Sua primeira vítima, como é sabido, foi Lord Carnavon, que desprezando o 
perigoso aviso existente por baixo do escaravelho sagrado, além de tocá-lo, ridiculariza-o 
por meio de um desafio compartilhado pelos de sua comitiva, através de ruidosas 
gargalhadas, cujo sacrilégio concorreu para que fugissem do lugar os próprios nativos 
encarregados das escavações e demais serviços da "científica expedição"... 

Porem, o castigo não se fez esperar: um outro escaravelho, digamos, "o corpo 
físico daquele, cujo "duplo" se achava mumificado ou "astralizado" nas paredes tumulares 
do vingativo faraó, dando entrada no recinto, arremete furiosamente contra o seu principal 
profanador, ferindo-o mortalmente. O próprio médico da expedição aconselha-o a que 
volte imediatamente de avião para a Inglaterra, onde, infelizmente, já chegou cadáver... 

E assim se cumpria a terrível maldição: "O primeiro que me tocar, morrerá!" 

O Dr. Madrus, que fazia parte da referida expedição, em entrevista concedida à 
imprensa londrina, além de dar a tradução exata do aviso existente por baixo do 
escaravelho, fornece a dos demais que figuravam nas paredes que cercavam o túmulo de 
tão fatídico faraó: "Maldita seja a mão que se levantar contra a minha forma; que seja ela 
aniquilada. Destruídos, por sua vez, aqueles que ofenderem meu nome, minhas efígies, 
as imagens de meu "duplo" e minhas fundações! Esses, cairão um por um, abatidos pelo 
fogo de meu pai Amon! Uma grande desgraça descera sobre todos eles. Tal é a minha 
maldição e vingança premeditada e oculta no fundo de meu peito por toda a eterni-
dade" (o negrito é nosso). 

Quem, ao invés de Bênçãos, lança semelhantes "maldições" para que estas 
perdurem indefinidamente, não podia ser um enviado dos céus, como Kunaton e outros 
mais... Somente os cegos de Espírito não o percebem!... Por isso mesmo, "o tipo clássico 
de um Nirmanakaya negro". Noli me tangere! dizemos nós... 

Interpelado pelo repórter "se acreditava na repercussão maléfica dos túmulos 
faraônicos (de alguns deles? devia ter sido a pergunta... ) contra os seus profanadores, 
respondeu o Dr. Madrus: "Estou absolutamente seguro de que os egípcios sabiam 
condensar dentro da múmia e em seu redor, um principio dinâmico, que hoje ignoramos 
por completo". 

Tal resposta não é de admirar, diante de uma outra já formulada pelo grande 
Pasteur : "Aquele que não possui idéias claras é evidentemente um néscio. Os antigos 
conheciam a força misteriosa existente no fundo das coisas" . 

Ninguém ignora o que aconteceu aos demais membros da comitiva de Lord 
Carnavon, dentre eles, George Jay Gould, Woof Joe e sir Archibald Douglas Reid, tendo 
este morrido inexplicavelmente no momento em que projetava os "Raios X" (muito pior, 
dizemos nós, por sua condenável atuação sobre o "duplo etérico" dos indivíduos, como 
estamos fartos de apontar) sobre a múmia do referido faraó. As vítimas foram em número 
de dez. 

O último da expedição, obcecado com a morte dos demais, atirou-se da janela de 
sua residência sobre a sua coleção de objetos trazidos do Egito, e espalhados no 
alpendre. 
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Até que ponto pode chegar a curiosidade da chamada "ciência oficial", mesmo que 
os códigos penais de todas as nações condenem "os profanadores de túmulos"!!! Sim, a 
atração pelos tesouros ali contidos... as riquezas materiais, portanto, ao invés das 
espirituais, como únicas que devemos aspirar na vida!  5 

Que dizer da fatídica "múmia de Katsbeth", da qual seremos forçados a falar no 
próximo capitulo desta Seção dedicada a S. Lourenço? Como é sabido, a múmia havia 
desaparecido do seu sarcófago, em pleno deserto, quando a caravana foi surpreendida 
por uma daquelas terríveis tempestades, que se desencadeiam nos infindáveis oceanos 
de areia dos desertos africanos! Apenas a tampa do sarcófago veio ter ao British 
Museum, de Londres, onde se acha velada por uma cortina verde, para não ser vista e, 
muito menos, tocada por pessoa alguma. E os próprios guardas do Museu se recusam a 
limpá-la... tais os fatos horrorosos, que acompanham a sua trajetória desde o dia em que 
foi retirada de seu túmulo. 

A primeira vítima, foi seu próprio descobridor, como chefe da expedição que 
durante a viagem para a Inglaterra, ao limpar ó seu revólver, recebe em plena fronte uma 
bala, caindo morto no soalho da cabina. 

A seguir, o carregador que a trouxe de bordo para o cais: alguns dias depois 
estava paralítico do lado, justamente, em que a carregou. 

O pintor que ousou reproduzi-la, ficou cego. E assim muitas outras pessoas, sim 
falar em duas muito nossas conhecidas, digamos, "por serem seus verdadeiros 
fabricantes", que podendo ser salvas por se acharem alistadas nas nossas fileiras, 
preferiram abandoná-las, e ainda por cima, nos moverem campanhas difamatórias. 
Ambas estiveram na Seção das múmias do British Museum, diante de sua "coração do 
passado", do mesmo modo que pagaram o tributo cármico dessa obra nefasta de baixa 
magia: uma, ficando cega e só melhorando depois que nos conheceu; a outra, além da 
paralisia dos músculos do pescoço e conseqüente desvio da coluna vertebral, atacada se 
acha de uma caquexia lenta, que a vai secando dia a dia, como si fora a própria múmia de 
sua criação.  6 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Sementes de certa planta... que, colocadas “sobre uma espécie de jirau" 
construído por cima de um túmulo, vão germinando e tomando a forma do "morto". 

Tal fenômeno é figurado nos jeróglifos egípcios sob o título de "o morto 
ressuscitado sob a forma de Osíris vegetal". 

No entanto, como tivemos ocasião de dizer no começo diste estudo, fazendo a 
biografia do incompreendido faraó Kunaton, nada podemos temer. Ao contrário, só 
podemos ganhar com as excelsas vibrações que transcendem do "Rei divino", do 
"Portador do Verbo" (A Voz de Deva-Vani, como é chamado na Índia), pois que a nós 
mesmos – na humildade de nosso Trabalho na face da Terra – serve de incentivo para 
que O possamos transmitir a todos aqueles que, "heróica e perseverantemente, desejam 

                                                        
5 E vinha uma profecia a respeito da Inglaterra que preferimos hoje  não transcrever, por motivos existirem; quando citamos o De 
natura rerum de Lucrécio. 
6 Já narramos, por várias vezes, como viemos a saber de todas essas coisas, ou seja, quando pela primeira vez nos defrontamos com 
ambas aquelas pessoas e logo as interpelamos "se não tinham visitado a seção das múmias do British Museum?" E elas respondendo 
afirmativamente, ficaram alarmadas com semelhante pergunta, desejando a todo custo, saber a razão por que a mesma foi feita, o que 
ficou sem resposta de nossa parte, por assim exigir a nossa Consciência. Aguardávamos melhores tempos... que infelizmente não 
vieram para as referidas pessoas. Foi por saber de todas essas coisas, inclusive, dessa eterna perseguição que nós moviam tais 
pessoas, como pobres agentes inconscientes dos Nirmanakayas negros... que o grande Roso de Luna nos ofereceu os originais do 
penúltimo capítulo de sua monumental obra El Libro que mata a la muerte o libro de Ios jinas, onde fala, justamente, na "fatídica múmia 
de Katsbeth". 
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palmilhar O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO", como já tivemos ocasião de dizer 
no frontispício de nossa obra possuidora do mesmo título. 

E que Amenophis IV, ou antes, Kunaton, "o amado de seu Pai Aton", foi um 
"avatara" – pouco importa se total ou parcial – da própria Divindade na Terra, – falam bem 
alto os seus próprios versos: 

"Tu estás no meu coração, ó Aton!  

Tu és meu Pai, eu sou Teu filho,  

Nascido de teu próprio Seio! 

Tua carne, teu corpo na Terra: Kunaton! 

 

A REVOLUÇÃO RELIGIOSA DE AMENOPHIS IV 

O reinado de Amenophis IV se deu de 1370 a 1386 anos a. C., dentro portanto, da 
18a dinastia dos Amenophis e Thutmés (1321/1580). 

Como todos os seus antecessores, Amenophis IV era considerado "filho e herdeiro 
dos deuses", particularmente, como sucessor de Amon-Râ, padroeiro de Tebas, "a 
cidade das cem portas", como era a mesma chamada, quando capital do Novo Império. 

Nas muralhas e nos templos da cidade estavam gravadas as cenas tradicionais, 
que atestavam "a procriação do rei pelo deus e, portanto, seu direito de governar os 
homens". 

Em Luxor, por exemplo, representava-se a união carnal de Amon com a rainha 
Mutmâ, esposa de Amenophis III, o próprio pai de nosso rei revolucionário. Do mesmo 
modo os meses de gravidez e o nascimento da criança com o auxilio dos deuses, 
enquanto Amon o recebendo em seus braços, reconhece-o como filho consagrando-o seu 
herdeiro. Era a garantia da origem divina do faraó e respectivo direito de governar os 
homens. Tudo isso, entretanto, não passava de meros símbolos de um mistério, que 
ficará para sempre velado aos olhos do mundo profano... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Pátio do templo de Luxor. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Baixo-relevo do templo de  Karnak. 

 

De todos os faraós, Amenophis IV foi o que possuiu a mais curiosa e enigmática 
fisionomia. Era um adolescente de estatura mediana, formas arredondadas e afeminadas. 
Os escultores de seu tempo traçaram semelhante corpo de "andrógino", do seguinte 
modo: "seios proeminentes, quadris muito largos, coxas e pernas verdadeiramente 
esculturais, embora com um aspecto geral equívoco e doentio. A cabeça, por sua vez, 
singular, possuía-a oval e delicada, porém um tanto grande para ser mantida pelo 
pescoço, que era fino. Os olhos obedeciam a uma forma oblíqua, o nariz comprido e fino, 
e o lábio inferior saliente. Todo o seu conjunto dá a impressão de um indivíduo magro, 
porem relativamente forte. Fisicamente falando, era um faraó de "fina estirpe". Entretanto, 
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tudo quanto se diz a respeito de sua origem, podemos afirmar, é positivamente falso, 
mesmo diante de provas insofismáveis, se é que elas existem...  7 

Pois bem, é este o homem que resolveu realizar uma revolução religiosa, 
destronando o grande deus nacional, Amon-Râ, para substituí-lo pelo deus ATON, cujo 
culto impôs à Corte, aos sacerdotes, ao povo egípcio e aos próprios estrangeiros. 

Romper as relações entre o Estado e a casta sacerdotal, que gera a religião de 
Estado, foi sempre uma obra difícil em todos os países e em todos os tempos . Porém, 
muito pior para um país, cujas tradições religiosas se achavam por demais enraizadas no 
espírito do povo. 

Naquela época, encontrava-se Amon em todo o seu poderio e grandeza! Dois 
séculos haviam apenas decorrido que os pastores vindos da Ásia, ocuparam o Delta e 
meio Egito, assenhoreando-se das cidades, roubando os campos, arruinando os templos 
dos deuses indígenas, em proveito de suas divindades: Baal, o asiático, e Sutekhu, o 
grande guerreiro. Foi com o auxilio de Amor que os pequenos reis tebanos da 17a dinastia 
puderam iniciar a guerra da independência, repelindo, pouco a pouco, todos os pastores 
para fora do Egito, até que Ahmés I os expulsou definitivamente. 

Se Tutmés I e Tutmés III puderam conquistar as Escadas da Síria, atravessar o 
Líbano, passar o Oriente e atingir as margens do Eufrates; se seus sucessores, os 
Amenophis, tinham sob seu protetorado a Síria e a Palestina do Norte, a Nubia, ao Sul, 
não era por Amon ter combatido com os faraós e guiado, na peleja os arqueiros e os 
carros do Egito? 8 

As narrações oficiais dessas campanhas gravadas nos muros de Karnack e de 
Luxor, atestavam que tais vitórias eram proezas de Amon; que os países cativos eram 
prisioneiros de Amon e que todos os tributos pagos na Síria e na Nubia vinham aumentar 
os tesouros de Amon. O deus tebano enriquecido e fortalecido por tantas vitorias... 
tornou-se o deus nacional, o deus da desforra contra os asiáticos. 

Pai dos faraós, conquistador do estrangeiro, Amon era o deus que, por intermédio 
dos seus sacerdotes, assegurava a força e a autoridade do rei no governo interior do 
Egito. Após o glorioso reinado de Tutmés I, questões dinásticas haviam enfraquecido a 
casa real; tinham sido expulsos vários faraós de seus tronos, suplantados por uma mulher 
(o frágil instrumento de que eles sempre se serviram!), a rainha Hatsopitu, a qual possuía 
um templo em Deirel-Bahari, e alternadamente, aceitos e expulsos, até que, finalmente se 
tornaram triunfantes... Os grandes sacerdotes de Amon haviam presidido a tais intrigas 
(toujours Ia même chanson!), ora oferecendo, ora retirando o seu apoio... Tornaram-se, 
desse modo, verdadeiros "intendentes ou governadores do palácio", dispondo do poder 
civil e, ao mesmo tempo, do religioso. No reinado de Hatsopitu, o príncipe Hapusend, sob 
Amenophis III, havia acumulado as funções de "profeta em chefe de Amon", diretor de 
todos os profetas do Norte e do Sul, governador da cidade de Tebas, vizir do Egito inteiro, 
mas... escravo do clero. Um tal poder temporal e espiritual concentrado em uma só mão, 
eis o terrível perigo para o faraó! ... 
                                                        
7 O conhecido egiptólogo A. Moret, autor de "'Reis e Deuses do Egito" e outras obras de incontestável valor, depois de citar o que até 
então se conhecia a respeito da origem do faraó Amenophis IV, diz o seguinte: "Porém, em 1905, M. Theodor Davis teve a felicidade 
de descobrir, em Tebas, o túmulo intato dos avós do referido faraó. Ora, todos os objetos retirados do hipogeu são do mais belo estilo 
egípcio, e nenhum deles denota o menor traço de influencia estrangeira... As próprias múmias não puderam fornecer nenhuma 
documentação positiva. Tuáa (sua avó) representa o puro tipo egípcio e Iuáa (seu avô), possuindo um rosto ornado de grande nariz, 
sem a característica, portanto, da raça semítica". 

Parecia, pois, que os pais de Tii (sua mãe) fossem de boa fonte egípcia; mas, eis que aparece um documento, recentemente desco-
berto, que qualifica "luáa como príncipe do Zahi, isto é, do Líbano..." E novas considerações são feitas, pelo autor, em torno da origem 
do misterioso faraó, a quem dedicamos o presente estudo. 

Como já o fizemos com o Conde de S. Germano, dele poderíamos dizer o mesmo através das "sete letras rosacrucianas de que se 
compõe a palavra VTTRIOL: VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OMNIA LAPIDEM". E chega... 
8 O deus de hoje, por acaso, não procede de modo idêntico? Que dizer, por exemplo, de se abençoar as espadas dos contendores, 
quando a Igreja é a mesma ? Senão, ainda, aguardando a vitória dos protegidos por tais bênçãos, afim de saber para que lado deve 
tomar? Não há como provar o contrário... 
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Sabe-se, muito bem, como terminam situações ambíguas como aquelas, em que 
"o vassalo para ser rei, pouco a pouco se vai assenhoreando do trono, para aí se instalar, 
comodamente, um dia". Foi o que aconteceu no Egito, alguns séculos mais tarde, no fim 
da XXa dinastia. Foram os sacerdotes de Amon que se fizeram faraós. Essa revolução 
sacerdotal já havia tido inicio no fim da 18ª. Porém, Amenophis IV foi o homem que 
modificou, por completo, a face das coisas: não permitiu aos sacerdotes de Amon 
destronar os reis. Foi ele, ainda, quem tentou destruir o sacerdócio de Amon, suprimindo, 
ao mesmo tempo o deus decrépito, por eles mesmos forjado. 

Uma reação se impunha! No ano 6 de seu reinado, Tebas já não era a capital do 
Egito. A "cidade de Amon" tornou-se "a cidade de Aton"; os bens do deus tebano foram 
confiscados em benefício do deus Aton; o sumo-sacerdote de Amon e todo o clero não 
mais existiam (O tempora! o mores! ... ), pois o culto de Amon tinha sido proibido em todo 
o território egípcio. O próprio nome do deus não mais se pronunciava, nem podia mesmo 
ser escrito em papiros e pedras... E como existisse em milhares de monumentos, o 
grande reformador deu inicio a uma destruição metódica (Ave, Kunaton! morituri te 
salutant !...), não dos monumentos, mas, do nome do primitivo deus. Nos muros, nas 
colunas, .no cume dos obeliscos, no fundo dos túmulos, por toda parte, enfim, os agentes 
do rei martelaram sem cessar, o nome de Amon e de "sua contraparte", a deusa Mût, 
embora que esta -  para os Grandes Iniciados – seja uma simples expressão da 
Sabedoria divina, como o é também, a deusa Ísis ora representando a Lua, ora Vênus, 
pouco importam opiniões contrarias. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A IMACULADA CONCEIÇÃO 

Do mesmo modo que a Virgem Maria, ora traz a Lua debaixo dos pés, ora sobre a 
cabeça, assim a Ísis egípcia a trazia no alto, em forma de chifres (donde o termo, "cornos 
da Lua, etc."); do mesmo modo que as deusas de outros países  todas elas "rainhas do 
céu" (ou Regina coeli, nome dado à mesma Virgem Maria) por simbolizarem a Lua, ou 
vêm enfeitadas de chifres ou de objetos outros todos eles da mais significativa expressão. 
Os israelitas, por exemplo, chamavam-na de Menia (donde se derivou NEOMENIA ou Lua 
Nova). Quer como Lua, quer como Vênus. todas as deusas antigas se assemelham à 
Maria moderna a mãe do "deus incarnado". (Vide anotação: Preâmbulo desta Seção 
dedicada a S. Lourenço, no 143 desta revista). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

ISIS DO TEMPLO DE POMPÉIA  

(Real Museu Borbônico, t. XIV, pl. 35) 

 

Aniquilar o nome do deus, era fazer o mesmo à sua alma, destruir seu Ka, seus 
títulos de propriedade, anular as suas conquistas e vitorias. Era refazer uma história do 
Egito, onde a gloria dos grandes feitos realizados ficaria nas mãos dos seus verdadeiros 
autores, os faraós; o exército, o próprio povo, e não um deus orgulhoso e interesseiro que 
se dizia "seu pai e seu inspirador". Finalmente, para destruir ainda mais tão negro 
passado, que deveria ser de todo apagado, o rei modifica seu próprio nome de  

Amenophis IV,     para o de Kunaton, 
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"o amado de seu Pai ATON" 

 

Ilustração: 

Legenda: 

ISIS ROMANA (Museu do Capitólio) 

 

A FILOSOFIA PREGADA POR KUNATON 

Os hinos religiosos compostos por Amenophis IV, testemunham uma inteligência 
mística, uma sensibilidade muito viva, que se espalhava por toda a sua natureza. Era ele 
de um coração bondoso a toda prova, embora que violento contra tudo quanto achava 
prejudicial à felicidade humana. Espírito sutil, tenaz e sistemático, este sonhador e místico 
ia até o fim de suas idéias, alem de rápido nas suas resoluções. 

Infelizmente, seu reinado durou apenas dezesseis anos.  9  o que lhe não permitiu 
implantar as suas elevadas idéias na terra, que outras não foram, senão, as de 
restabelecer à sua prístina integridade, a Sabedoria Iniciática das Idades; por outro nome, 
Teosofia. 

Aton é o disco solar; é a forma tangível e visível de Rá, o Sol, o mais antigo e 
popular, talvez, dos deuses egípcios. sem falar em Osíris ao lado de Ísis, como a dupla 
manifestação da própria Divindade, que já era venerada nos tempos atlantes. embora que 
debaixo de outros nomes. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

OSÍRIS, chefe do Ocidente (o Sol). ÍSIS, a Mãe divina (a Lua).  

(Museu do Cairo) 

 

É representado sob a forma de um disco, dentro do qual se acha um ureus  10 . Os 
raios do disco (em número de 13... ) caem até o solo, como braços munidos de mãos, e 
estas depositam oferendas sobre os altares; estendem signo da vida nas narinas do rei 
("o hálito de Brahmã nas narinas de Adam"... como dizem as escrituras orientais), 
cingindo-o e aos seus – como uma Família privilegiada, deifica, etc. (Sacra Família) por 
meio de um amplexo. Em resumo, Aton se torna, para Kunaton, o que era Amon para os 
Amenophis : um deus verdadeiro, um pai, e não um tirano, um verdugo capaz de destruir 
a sua própria criação. 

O rei procurou colocar a serviço de Aton, um sacerdócio sob o tipo do clero tebano. 
Aton é originário de Heliópolis (hoje Balbeck ou Baalbeck,  11  se o quiserem) e seu Sumo-

                                                        
9 O Arcano 16 do Taro equivale à  Casa de Deus, do mesmo modo que "a idade do eterno adolescente ou das 16 primaveras", como 
afirmam as escrituras orientais. Foi com essa idade – por exigência da Lei – que nos dirigimos para o Norte da Índia, como está farto 
de saber o nosso assíduo e inteligente leitor. 
10 O Ureus mágico egípcio, ou seja aquele que os faraós trazem na fronte, possui o mesmo sentido do "Olho de Shiva" ou "3o Olho" 
das escrituras hindus, como símbolo da visão espiritual. Haja visto o sinal ou ponto existente na fronte de todas as imagens do referido 
País, a começar pela do Bulha, das sacerdotisas, etc., etc. Quanto ao "disco solar" possuir o referido olho internamente, a própria 
Igreja católica chama de "Olho da Divina Providência" a idêntico (olho), colocado dentro de um triângulo, quando não o faz com a figura 
de um ancião, a quem denomina de "Padre Eterno". 
11 A STB possui no seu arquivo duas preciosas Mensagens provindas, uma de Monte Líbano e outra de Balbeck (antiga Heliópolis), 
alem de outras provindas do Norte da Índia, etc. Do mesmo modo que possuía, até há bem pouco tempo, precioso Símbolo que lhe foi 
enviado da AGARTA, dentro do qual existiam certos objetos pertencentes á uma forma-dual, que de tempos em tempos se manifesta 
na Terra. Dentre semelhantes objetos figuravam alguns pertencentes ao faraó Kunaton e sua esposa Nepher-tit. Tão precioso Símbolo, 
depois de ter estado 7 anos na STB, foi levado, novamente, para o Lugar de sua origem. 
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sacerdote traz o mesmo título de Ur-Ma ou "o grande Vidente" tal como o de RA. Mas o 
rei não quis confiar a velha cidade de Heliópolis à guarda do novo culto. Foi em uma nova 
cidade "Kunaton" ou "Horizonte de Aton", hoje El-Amarna, sobre a margem direita do 
Nilo... entre Tebas e Menfis, que ele fundou o templo de obelisco central, consagrado ao 
deus Aton (tal como na Atlântida, o dedicado a Poseidonis.. . ). Na Nubia, próximo à 
terceira cascata, edificou uma outra cidade Gem-Aton "a Jóia de Aton", e na Síria, uma 
outra cujo nome embora desconhecido, podemos afirmar que foi Muk-Aton, ou "a Morada 
de Aton". Ambas servem de capitais em países conquistados ao novo deus do Estado. 

Não somente o faraó toma por conta a gestão dos bens do novo deus, como 
organiza e formula a sua doutrina (tal como fazem os "Manus"...). A revolução por ele 
realizada não foi apenas política e econômica. Depois de se ter assenhorado do 
sacerdócio e dos bens chamados de "mão morta", procurou modelar as almas e orientar a 
fé para um ouro ideal mais humano, o que bastava para provar a sua estirpe superior ou 
divina. 

Como dissemos anteriormente, seus hinos de rara beleza e de inspiração e 
expressão verdadeiramente transcendentes não encontram iguais. É um verdadeiro 
adorador da Natureza! Os egiptólogos admitem seus hinos "como exprimindo conceitos 
novos na literatura teológica dos egípcios: a adoração de um deus qualificado único, Só, 
criador todo poderoso; a expressão de um sentimento da natureza, que associa o homem, 
os animais, as plantas, a água e a terra, na adoração do deus. Providencia Única de tudo 
quanto existe e vive. Tais sentimentos e expressão se tornaram coisas inéditas no Egito". 

A intenção do rei parece ter sido: propor à adoração dos egípcios, e não mais um 
deus artificial, particular à determinada cidade, nem de caráter exclusivamente nacional, e 
sim, um deus encarnado, uma força da Humanidade, cujo poder e benefícios para todos, 
não aparecem em nenhuma parte mais absolutos do que nos países do Oriente. Tal deus 
não se apresenta mais aos homens como outrora, sob a forma de um falcão heráldico, é 
um disco radiante, que se torna a expressão viva da Divindade; um jeroglifo, que todos os 
homens, egípcios ou não, saberiam ler e compreender logo à primeira vista. 

Nas escrituras orientais, as 3 emanações divinas, (a Trimurti indiana, que é o 
mesmo Pai, Filho e Espírito Santo do cristianismo) são expressas do seguinte modo: 

☼☼ yy   �          

Nesse caso, a primeira como Brahmã se assemelha ao próprio disco solar adotado 
por Kunaton. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Adoração de ATON (Templo de El-Amarna) 

 

Nos ideais do grande Faraó estavam sintetizados os mesmos princípios adotados 
pela Teosofia, que outra não é senão conforme já dissemos, a Sabedoria Iniciática das 
Idades, de que Ele mesmo se fizera portador para o mundo. 

Corroborando uma doutrina muito mais antiga existente no Egito, digamos, 
procedente da Atlântida (cujos Templos eram quase todos dedicados a Io ou Ísis), achava 
ele que "no centro do mundo existe uma energia vivificadora e ponderadora que, diante 
dos seres vivos, joga o papel de Providencia. Essa Energia é, ao mesmo tempo, Calor, 
Vida e Pensamento (Vontade, Atividade e Sabedoria, dizemos nós). Conhece-se um texto 
daquela época, onde o deus PTAH, tal como Aton, é chamado a Inteligência e a Língua 
dos deuses, Fonte de pensamentos e todo deus, de todo homem e de todo animal". 
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Platão e até mesmo S. Agostinho, não fizeram mais do que expressar as mesmas idéias 
de Kunaton, quando dizem: "É o próprio Verbo, o Verbo alado, que, pelo comércio, as 
artes, a ciência,  circula através dos homens, aproximando-os uns dos outros (a exigência 
da Fraternidade Universal da Humanidade) e servindo de Mensageiro ao Pensamento 
Divino".  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Amenophis TV, ou, antes, Kunaton, "o verdadeiro patrono de todos os Colégios 
Iniciáticos do Mundo, inclusive a Rosa Cruz".  12 

A reforma do rei Amenophis IV não foi, propriamente, uma reação política contra a 
autoridade invasora desses "intendentes do palácio", que eram os grandes sacerdotes de 
Amon, mas, tão somente uma forma mais humana de religião, ou seja, a mesma 
concepção arcaica que tinha tido a sua florescência no tempo do antigo Império, quando o 
deus Ra dominava os deuses vivos; ou melhor, uma reminiscência atlante mais 
consentânea com os princípios superiores ou divinos...  13 

Como um grande reformador, Kunaton acabou com a antiga escola dos artistas 
decoradores de templos, encorajando-os e aconselhando-os a abandonar o velho estilo 
convencional e artificial, por outro mais próximo da natureza. Fez com que o representas-
sem, por exemplo, em companhia dos seus, tal como eram, e não por meio de artifícios, 
como se fazia anteriormente; com as suas imperfeições físicas e na intimidade de sua 
família, onde quase sempre se encontrava. Nesses quadros, que ainda subsistem, vemo-
Io sempre em atitudes familiares, cercado de sua mulher e filhas.   14 

No fim do seu reinado, o Faraó delega ao seu mais devotado confidente – Morirá –  
o cargo de Sumo sacerdote e grande vidente de Aton, porem, tendo o cuidado de lhe não 
conferir funções civis, isolando-o nas suas próprias (funções) religiosas e confiando a 
outro de nome Mirtaba (nome e fato desconhecidos dos próprios egiptólogos), a 
administração financeira e jurídica do Egito Nesse caso, uma espécie de Colunas ou 
Ministros, de que Ele, Kunaton, representava a (Coluna) Central, na mesma razão das do 
"Rei do Mundo e seus dois Ministros Mahima e Mahinga", por sinal que escritos também 
com a mesma letra "M", que, em si já é um mistério... Haja vista os termos Menfis-Misraim 
(e até Maisim para a terceira coluna) de certo rito egípcio hoje pouco conhecido... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A Rainha Nepher-tit, esposa de Kunaton. 

 

Há quem afirme que a obra de Kunaton foi prematura e precipitada! Nesse caso, 
também o foram as de Yezeus-Krishna (3500 anos a. C.), a do mesmo Gautama, o Buda, 

                                                        
12 Conforme se verá em outro capítulo desta Seção dedicada. a S. Lourenço, o mesmo Conde de Cagliostro aparece na França 
"como Grão Copta da Maçonaria egípcia", por sinal que, trazendo no peito, pendente de sua faixa iniciática, um emblema onde 
figuravam as 3 iniciais "LPD", que além de significar LILIUM PEDIBUS DESTRUERE (como prova a destruição de Flor de Lis francesa 
através da Queda da Bastilha, etc. ... ), a primeira dessas iniciais refere-se, ainda; à  Fraternidade de LUXOR, do mesmo modo que a 
segunda, a PTAH e... assim por diante. 
13 Vide nosso estudo Reminiscências atlantes, publicado no número 104 desta revista, pelo qual se poderá melhor compreender o 
verdadeiro sentido de nossas palavras de hoje. 
14 Ao contrário do que afirmam os mais famosos egiptólogos, Kunaton teve Oito filhas, verdadeiras Musas, para não dizer preciosos 
símbolos da constelação das Plêiades, na razão da esposa do rei Atlas e suas sete filhas, em perseguição das quais, segundo a 
Mitologia grega, andava Orion que, por castigo é, por sua vez, transformado em constelação ao lado de seu cão (Sírio) . Equivale, 
ainda à s sete raças de que se compõe uma Ronda por completo, além de que cada uma dessas 7 Raças-Mães possui as respectivas 
sete sub-raças. Nesse caso, sempre algo como origem para sete derivados, ou seja a expressão numérica: OITO 
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a de Jeoshua (o Jesus bíblico) e outros mais, pois os homens continuam tão perversos 
como o eram nas épocas em que os mesmos fizeram sua aparição no mundo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Esta posição ("kuma" em egípcio, e, "âsana" em sânscrito) jeroglifica, que aos 
poucos se vai transformando em outras, representa uma palavra (ou letra) sagrada, que 
reunida às demais, formam um Hino (mantra) de adoração a um "deus", a um Ser 
superior, etc. Senão ainda, relacionada com alguma passagem da vida dos mesmos, 
mensagens em regozijo ou homenagem a alguém ou alguma coisa, como aconteceu em 
Dhâranâ (primitivo nome de nosso atual colégio Iniciático). E o mais interessante que, tais 
bailados em nosso meio foram realizados por uma jovem de nome Osíris, cuja irmã, por 
sua vez, chamava-se Ísis. E ambas dando entrada peia primeira vez, no lar dos Dois 
principais chefes da Obra, de modo verdadeiramente surpreendente, como se verá no 
decorrer desta SEÇÃO DEDICADA A S. LOURENÇO. 

 

Ademais, já o próprio Espírito de Verdade, que se manifesta pela Boca deste ou 
daquele Ser (grande ou pequeno, pouco importa), afirmava pela de Krishna, ao seu 
discípulo Arjuna (Vide Bhagavad-Gita) : "Todas as vezes, ó filha de Bhárata!, que Dharma 
( a lei justa) declina, e Adharma (o contrário) se levanta, Eu Me manifesto para salvação 
dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga 
(idade)", 

Kunaton foi, pois – mais uma vez dizemos – manifestação desse mesmo Espírito 
de Verdade, manifestado na Terra quando "os homens, insuflados pelos gananciosos 
sacerdotes de Amon, se achavam afastados de Dharma, a lei justa", para não dizer, 
adulteravam a Verdade por Ele mesmo (Espírito de (Verdade) impulsionada no começo 
das coisas. Ontem como hoje! Hoje como amanhã! até chegar o Grande Dia da 
Superação final da, Mônada. 

E como estamos atravessando uma época idêntica àquela, é muito natural que 
vultoso número de inconscientes prefira seguir o "Espírito das Trevas", ou seja o mesmo 
que, em todos os ciclos de decadência, procura destruir a Obra do Bom semeador.  15 

Do mesmo modo que outrora, Kunaton representava a Luz, e Tut-ank-Amon a 
Sombra; nos dias atuais o fenômeno se reproduz de modo mais patente: de um lado, a 
Construção, a Obra do Bom Semeador; do outro, a Destruição, a obra da Ruína, da 
Miséria e de quantas perturbações atestam o declínio de um ciclo que desaparece no 
horizonte da evolução humana, para o dealbar de um outro portador de melhores dias 
para o mundo. 

E tudo isso, em obediência ao "DESTRUENS ET CONSTRUENS! " 

                                                        
15 Para se Avaliar, por exemplo, os processos postos em prática, pelas sacerdotes de Amon, depois da morte de Kunaton, ou seja, 
quando o substituiu o mais do que maléfico faraó Tut-ank-Amon, transcreve-mos para aqui uma das muitas maneiras por que se 
descrevia o Egito depois da revolução religiosa: 

"O mundo era como no tempo do caos! Os bens dos deuses (deuses não possuem bens dizemos nós, na razão de "Meu reino não é 
deste mundo") foram aniquilados desde Elefantina até o Delta; seus santuários profanados, do mesmo modo que os campos levados à  
ruína; as más ervas aí germinavam; os armazéns sofriam pilhagens por parte do povo (ainda bem que não era por parte do faraó!...) e 
os lugares perigosos se tornaram sagrados (não há como transformar o Mal em Bem, dizemos mais uma vez... ) O mundo estava 
enxovalhado; os deuses fugiam abandonando os homens, por estes também os terem abandonado". E assim por diante. 

Tão absurdas descrições alcançavam as raias da mentira e da falsidade, a começar pelo termos "deuses", se era apenas a Aton que 
eles defendiam, para não dizer, a si mesmos, à  sua usura. à  ganância de governar, de serem, enfim, "mais realistas do que o rei". Os 
eternos "vendilhões do Templo" a que se referia Jeoshua. Sim, pelo mercado vil que fazem das coisas divinas. 

E tudo isso por quê? Por ter Kunaton procedido do mesmo modo que Jeoshua 1370 anos depois, querendo "reduzir o domínio da 
superstição e do fanatismo existentes no mundo e, finalmente, corrigir os erros introduzidos nas diversas religiões, por serem os que 
mais prejudicam a evolução humana. Sic transit gloria mundi! 
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DADOS CRONOLÓGICOS SOBRE O EGITO 

O Egito, como rebento da velha civilização atlante – razão de lhe chamarmos "Pai 
da Humanidade", como à Índia, "Mãe" – possui as seguintes dinastias: 

Período pré-dinástico 

"Reis divinos" post-atlantes 

Reis memfitas adoradores de SETH  

Reis adoradores de Horus ou "Shemsu-Hor" 

Horus-Ro 

Ip. (o Rei Scorpio).  

 

IMPÉRIO ANTIGO (DINASTIAS 1 A 10) 

 

Reis tinitas  

1ª DINASTIA  

(Menés, Manas, Manus  (∗∗ )  , etc. )  

Menés ou Narmer (ano 3.000 a. J. C.)  

Aha 

Khent, Zet, Semti, Antiab-Merpeza e Sen 

Semerkhet 

 

2ª DINASTIA  

Heterpsekhemui.  

 

3ª DINASTIA  

Kasekhemui Zoser ou Zosiri Snefru. 

 

                                                        
(∗∗ )

Na Presidência Geral da STB, em S. Lourenço, existem dois medalhões, que ladeiam um Trono, representando uma das primeiras 
parelhas manúsicas (ou de Menés, Manas, Manus, etc.), uma espécie de Adam-Heve (Adão e Eva das más interpretações religiosas) 
que se repete em todos os ramos raciais, grande ou pequenos, como se pode verificar nas tradições de todos os povos. Nas mesmas 
escrituras egípcias, citadas por alguns autores de nomeada, dentre  eles, o grande Teósofo e cientista espanhol Dr. Mário Roso de 
Luna, fala-se do "filho de um sacerdote atlante, que, tenho fugido do seu país (sempre uma "fuga misteriosa"...), acaba por se unir à  
filha de um faraó (melhor dito, de um chefe de clã ou família existente em certa região do país), de cujo casal surgiu uma "grande 
prole", etc. 

Na Mitologia grega, Castor e Pollux representam essa "eterna forma-dual", que se projeta de ciclo em ciclo, de raça, em raça, como 
seus Guias, Dirigentes ou Protetores. E cuja origem é aquele mesmo "Pai-Mãe" das escrituras sagradas, o Andrógino Primitivo, 
"Irmãos Gêmeos espirituais", HELIOS e SELENE, filhos de Hiperion, "que acabaram indo para os céus, depois/ de cumprirem a sua 
missão na Terra", ou sejam, Sol e Lua, nas tradições egípcias, com a forma deifica de Osíris e Ísis. E na Atlântida, conservados em 
custódia, no APTA, ou 8.a cidade, como a mantenedora da própria dignidade divina dos sete reinos em que o mesmo país era dividido, 
segundo deixamos subentendido em nosso estudo intitulado: Reminiscências atlantes. No referido estudo, alem de outras preciosas 
revelações, demos o verdadeiro significado de APTA, como creche, manjedoura, presepe, lugar onde nasce o Sol, pois, como todas as 
palavras sagradas, possui "sete sentidos". Donde a confusão religiosa de "Jesus haver nascido em uma cocheira ou manjedoura", 
quando todos os Seres privilegiados, possuindo uma origem superior ou divina, jamais poderiam nascer de um modo tão ridículo 
(mesmo que, para servir de exemplo - de humildade, etc. -  mundo). No preâmbulo desta Seção dedicada a São Lourenço, procuramos 
provar tudo isso de modo tão claro, quanto é possível em um assunto de tamanha transcendência, como é o da origem de todos os 
Seres privilegiados, ou sejam Aqueles que trazem missão especial para o mundo. Infelizmente, a palavra "missão" (de messe, seara, 
etc.), donde provêm "messias" e outras mais, se acha profanada nos tempos que correm. Os "messias" proliferam por toda parte, 
inclusive, à  frente de ideologias absurdas, quando não, atirando povos sobre povos, destruindo sua própria raça ou tornando-a 
defeituosa, imprestável, etc., quer pela fome, quer pelo moral abatido diante de tamanhos horrores, sem falar nós cegos, nós 
paralíticos. nos degenerados de toda espécie, com os quais... eles pretendem formar uma nova raça, uma nova civilização. Nesse- 
caso, "manus caóticos" ou antes, como já os cognominamos no final do texto do presente estudo trágicas sombras, que se manifestam 
contrariamente à  Luz da Verdade, do Amor e da Justiça na face da Terra. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  107 e 108 – Janeiro a Junho de 1941 – Ano XVI 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 34

4ª D INASTIA 

Khufu ou Cheops (ano 2900 a. J. C.)  

Razadef 

Khafra ou Chefren 

Menkaura ou Micerino (2850 a. C.) (Menkaura ou Makara)  

Shepseskhaf (2750 a. C.)  

 

5ª DINASTIA  

Userkaf 

Sahura  

Neferikera 

 Dedkera-Isesi  

Unas. 

 

6ª DINASTIA  

Pepi I Merira (2300 a. C.)  

Merenna Metimsaf 

Pepi II Neferkera (2243 a. C.) .  

 

7ª E 8ªs DINASTIAS  

Serapis I e Serapis II (2243 a 2223 a.C.) desconhecida dos egiptólogos. 

 

Reis Heracleopolitas  

9ª DINASTIA  

Meriebra Ektai (2242) .  

 

                       10ª DINASTIA  

19 reis, segundo Lenormant).  

 

IMPÉRIO MÉDIO (DINASTIAS XI A XVII)  

11ª DINASTIA  

Antef, o Grande  

Mentuhetep I  

Mentuhetep II  

Mentuhetep III (2000 a. C.) . 

 

 12ª  DINASTIA  

Amenemhat I (2000 a. C.)  

Senusret I (1788 a. C.)  

Amenenhat II 

Senusret II (1788 a. C.)  
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Senusret III 

Anienenhat III (1730 a. C.) .  

 

13ª DINASTIA  

Kutuira Ugafa.  

 

14ª DINASTIA  

Ai (1715). 

 

Hiesos e reis pastores  

 

15ª E 16ª DINASTIAS  

Khian (1710 a. C.) 

Apopi II  

Apopi III. 

 

17ª DINASTIA  

Sekenenra I.  

 

IMPÉRIO NOVO (DINASTIAS XVIII A XXVI) 

18ª DINAS TIA  

Aahmés (1578 a. C.)  

Thutmés I 

Thutmés II 

Thutmés III, o Grande (1501 a. C.)  

Amenhetep I (1447-1420 a. C.)  

Thutmés IV (1420-1411 a. C.)  

Amenhetep III (1411 a. C.)  

Amenhetep IV ou Khuenaten (Amenophis ou Kunaton, dizemos nós)  

Sakera 

Tutankhamen (1358-1350 a. C.)  

Ai. 

 

19ª DINASTIA  

Horemheb (1350 a. C.)  

Ramsés I 

Seti I 

Ramsés II, o Grande ou Sesostris.  

 

20ª DINASTIA  

Ramsés III a Ramsés XII (1118 a 1090 a. C.) . 
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21ª DINASTIA  

Siamon de Tanis (Vaphres) 950 a. C. 

 

22ª DINASTIA  

Sheshonk. 

 

23ª e 24ª   DINASTIAS  

Tefnakhté. 

 

25ª DINASTIA  

Piankhi 

Shabakha  

Tirakah  

Tanutamen  

Patheuf  

Psemthek. 

 

SAITA 

26ª DINASTIA  

Psamético (650 a. C.)  

Neto (609 a. C.) 

Psamético II (593 a. C.)  

Apries (588 a. C.) 

Amasis 

Psamético III (525 a. C.) .  

 

27ª DINASTIA   

Reis Persas (525-338 a. C.).  

 

28ª  DINASTIA 

Amyrtes (404 a. C.) .  

 

MENDESIANA  

29ª DINASTIA  

Neferites (398-393) 

Akhoris (392-380)  

Psamutis (379 a. C.) .  

 

30ª DINASTIA  

Nectanebet (378-361 a.  C.)  
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Takhos (360-359)  

Nectanebos (358-341)  

 

IMPERIO LAGIDA OU O EGITO DOS PTOLOMEOS 
31ª DINASTIA  

Ptolomêo I Soter (304 a.  C.)  

Ptolomêo II  

Filadelfo 

Arsinoe I 

Ptolomêo III, Evergetes I (246-221 a. C.)  

Ptolomêo IV Filopator 

Arsinoe II 

Ptolamêo V Epifanes (203-180 a. C.)  

Cleopatra I 

Ptolomêo VI,  

Filometor  

Cleopatra II 

Ptolomêo VII, Evergetes II  

Ptolomêo VIII, Soter  

Cleopatra III 

Ptolomêo IX, Alexandre  

Ptolomêo X 

Berenice Ptolomêo XI  

Ptolomêo XII  

Ptolomêo XIII, Auletes  

Berenice II 

Ptolomêo XIV (51 a. C.)  

Cleópatra VII (51-30 a. C. )  

Arsinoe III 

Ptolomêo XV. 

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

"Pesa uma fatalidade sobre as boas resoluções: sempre as tomamos demasiado 
tarde." – Wilde. 

 

"A sabedoria da vida é sempre mais profunda e mais ampla que a sabedoria dos 
homens" – Gorki. 

 

------------------ 
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NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

Nova excursão a S. Thomé das Letras 
 

A necessidade de continuar os estudos que a S.T. B. vem fazendo em torno dos  
jeróglifos de S. Tomé das Letras, levou nossos irmãos Ural Prazeres, Edmundo Cardillo, 
J. M. Vila Lobos e M. Tenreiro Corrêa a empreenderem uma nova visita a essa localidade 
para onde partiram, de São Lourenço, no mês de fevereiro, e onde permaneceram quatro 
dias. 

Serviram-se, na viagem de ida, do avião de turismo PPTHS do Aero Clube de S. 
Lourenço que, pilotado pelo instrutor desse clube, o conhecido aviador do nosso Exército, 
Hugo Tenant, em quatro vôos sucessivos, cada um de 25 minutos, os transportou de S. 
Lourenço a S.Thomé das Letras. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A carinhosa acolhida da população de S. Thomé aos representantes da S.T. B. 

 

Os resultados científicos desta nova excursão à vila "jina" de S. Thomé das Letras 
serão publicados oportunamente nesta revista, em prosseguimento aos estudos 
anteriores. Aqui nos limitaremos, atendendo com prazer ao pedido dos filhos de S. Thomé 
das Letras, a chamar mais uma vez a atenção dos poderes públicos, atualmente tão 
interessados no desenvolvimento do turismo, para uma terra cercada dos mais 
esplendorosos panoramas é dotada dum clima de tal modo excepcional que, até hoje, não 
consta ter por ali aparecido um só caso de tuberculose. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um dos expedicionários a bordo do avião que conduziu os membros componentes 
da 5a expedição à vila "jina" de S. Thomé. 

 

Em virtude de lamentável acidente sofrido pelo avião, foram forçados os 
expedicionários a se utilizarem, na volta, dos meios comuns de transporte, isto é, cavalos 
até a fazenda do Sr. Odilon Andrada, distante cerca de 20 quilômetros de S. Thomé, e 
automóvel dali até São Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O hospitaleiro povo de S. Tomé acode pressuroso ao campo afim de auxiliar os 
reparos no avião sinistrado. 

 

Quanto às suas belezas naturais, mais alto do que nós falarão as fotografias que 
ilustram esta noticia. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

A cachoeira de S. Thomé das Letras a rolar indômita sobre alabastrinos degraus, 
mergulha ramosa e espumante, nas fauces escancaradas do gigante de pedra... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Excursionistas banham-se nas águas batismais do agreste remanso. 

 

Justamente orgulhosos da sua terra, os santomenses sentem um natural 
desvanecimento, ao verem o carinho com que a S.T.B. procura evitar o total 
desaparecimento dos jeróglifos gravados nas lajes que, como folhas de livros colossais, 
formam suas construções ciclópicas e constituem os documentos tangíveis da existência 
duma poderosa civilização pré-histórica nesta parte do mundo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Grupo de gentis senhorinhas da sociedade local ao lado de um dos excursionistas 
que acabam de chegar da fatigante jornada. 

 

A satisfação por verem a S. T. B. lançar mão de inusitados recursos para 
desvendar os mistérios da sua terra, leva os filhos de S. Thomé a colaborar com ela, 
apaixonada e inteligentemente, na procura de jeróglifos inéditos, é a tudo fazer para 
destruir o isolamento a que os condena a falta dos mais elementares meios de 
comunicação com o exterior. 

Foi certamente do patriótico interesse em tornar conhecida a famosa e legendaria 
vila de S. Thomé das Letras, e facilitar aos visitantes o acesso às suas agrestes 
montanhas, que surgiu a idéia de dotá-la dum campo aviatório. 

Bastou que um dos mais destacados membros da S.T.B., o aviador civil Dr. Ural 
Prazeres, Presidente do Aero Club de S. Lourenço, tivesse verificado, numa das suas 
habituais excursões a S. Thomé das Letras, a existência dum terreno apto para servir de 
campo de aterrissagem a aviões de pequeno porte; bastou isso, para que o proprietário 
desse terreno, Sr. Pedro Martins – a quem a S.T. B., entre muitas outras gentilezas deve 
a posse dalgumas das mais interessantes lendas da região – ao mesmo tempo que 
felicitava calorosamente o aviador pelos bons resultados de suas experiências de 
aterrissagem num local destinado a servir de campo de futebol, procurava conhecer os 
meios legais que lhe permitissem oferecer aquela parte de suas terras ao Departamento 
de Aeronáutica Civil e tornar de uso geral a "cancha" de futebol, que a perícia de Ural 
Prazeres improvisou em "campo" de aviação. 

A par desta e outras tantas provas de amor pelo progresso e da satisfação por ver 
a curiosidade que começa a despertar a esquecida região, os santomenses têm 
igualmente a esperança bem fundada de que este contínuo interesse da S.T.B. em 
desvendar os mistérios que envolvem a vila, acabe por chamar a atenção dos poderes 
competentes para S. Thomé das Letras, levando-lhe alguns melhoramentos 
indispensáveis ao seu progresso, tais como o da iluminação, esgoto, etc. e, 
principalmente, o de transformar os caminhos inacessíveis até mesmo a carros de bois, 
em estradas por onde os automóveis possam rodar. 
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Estas simples e modestas pretensões, uma vez satisfeitas, trariam como 
conseqüência lógica, a afluência de turistas atraídos pelas inigualáveis paisagens, pelos 
mil e um pontos pitorescos, cheios de grutas maravilhosas abertas em muralhas de 
mármore rendilhado e debruçadas  sobre abismos onde se despenham as águas 
espumosas de cascatas colossais, tudo isso envolto na névoa poética das mais sedutoras 
lendas. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Uma das mais belas paisagens que se descortinam do alto do Cruzeiro. 

 

Esses motivos altamente patrióticos, aliados à natural fidalguia de todos os 
mineiros, foi certamente a causa por que, desta vez como de todas as outras em que a S. 
T. B. necessitara mandar alguém a S. Thomé das Letras, levou os santomenses a receber 
alegremente os excursionistas e a cumulá-los de gentilezas, acompanhando-os por toda a 
parte e facilitando-lhes enormemente o árduo desempenho da sua missão. 

Curto foi o tempo de que dispuseram os representantes da S. T. B., agravado 
ainda por chuvas quase continuas; mas, graças ao auxilio espontâneo que receberam dos 
filhos dessa misteriosa região, puderam percorrer grande parte dos seus pitorescos 
arredores, colhendo os dados confirmativos das nossas hipóteses científicas, e 
registrando por meio das fotografias que ilustram estas páginas, os fantásticos 
panoramas, que a nós mesmo permitiram dar-lhe o precioso título de "cidade jina". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Gruta que os expedicionários, em homenagem à cidade fantástica de S. Thomé, 
denominaram de "Serapis" e à entrada da qual se vê o esforçado bandeirante Joaquim 
Rosa e seus intrépidos filhos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Suntuoso e natural panorama da região sagrada, por onde passou o taumaturgo 
SUMÉ e que faz lembrar as ruínas incaicas da incomparável "Machu-Pichú", fundada por 
seu excelso companheiro Manco-Capac. 

 

Não podemos deixar de expressar aqui a gratidão da S.T.B. a todos os 
santomenses e, especialmente, aos Srs. Aecio Enout e família. José Luiz Pereira, José 
Cristiano Assis, Plínio Pedro Martins, José Antônio Padua, Acendino J. Ferreira, Tomé 
Mendes Peixoto e família, Joaquim Rosa, Idolgino Alves Ferreira (devendo a este 
cavalheiro, além do mais, a satisfação de travarmos conhecimento com os últimos 
descendentes de Francisco Gonçalves, mais conhecido em toda a região por "Çhico 
Taquara"), pelas atenções dispensadas aos nossos representantes e por quantos 
esforços despenderam para facilitar à S.T.B. a missão em que esta empenhada – de 
revelar ao mundo um Brasil que, tendo sido em épocas remotas sede de poderosas 
civilizações, prepara-se para fechar o ciclo ariano com o advento de uma outra, que a 
todas sobrepujará em grandeza e esplendor. 

Este interesse dos santomenses pelas maravilhas de sua privilegiada terra, 
alastrando-se por todo o vasto território da Pátria, tão rica em inscrições rupestres 
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jeróglifos, pedras falantes, hierogramas, etc., trará pouco á pouco à luz do sol a historia 
das velhíssimas civilizações, cujas ruínas ciclópicas aguardam apenas os devotados 
investigadores que as queiram arrancar do olvido multimilenar em que jazem sepultadas. 

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

"O descobrimento da transformação da matéria e conservação da energia foi 
considerado o mais importante do século por Guilhermo Armstrong, presidente da 
Sociedade Britânica naquela época. Todavia, o que houve foi apenas mais um 
redescobrimento porque desde tempos remotíssimos se conhecia já aquele princípio, 
cujos primeiros vislumbres aparecem na doutrina védica da emanação e absorção." – "Ísis 
sem véu". 

 
Contrariando a voz da Natureza 

 
"Quod natura dat nemo negare potest". 

 

Dum velho admirador de S. Lourenço e assíduo leitor desta revista, saudoso dos 
bons tempos em que os costumes e requintes da civilização, com todos os seus 
prejuízos, ainda não tinham subido da planície para matar no homem das montanhas o 
amor pela Natureza, recebemos a carta abaixo transcrita. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

A antiga "fonte magnesiana", onde o aquista tinha a certeza de colher o precioso 
liquido tal como lho oferecia a Mãe Natureza. 

 

Ela bem traduz a sensação por que passam todos quantos, tendo visitado São 
Lourenço há vinte anos, hoje ali vão procurar por alguns dias a cura para seus males, ou 
a calma para seus nervos excitados pela vida artificial das grandes cidades: 

"Quem, como nós, conheceu a São Lourenço de outrora, por mais empolgado que 
se sinta ante o indiscutível progresso de hoje, não pode, entretanto, extasiar-se em face 
do artificialismo prejudicial com que sempre a mão do homem procura transformar as 
grandezas que transcendem da nossa, Mãe - Natureza. Suas águas milagrosas que, 
antes, livres de qualquer entrave, fluíam do seio da terra levando diretamente às mãos do 
visitante a vitalidade de que eram portadoras, destinada a produzir as mais assombrosas 
curas, encontram-se hoje esclerosadas em enormes bolsas, denominadas tanques ou 
cisternas. Desapareceu o direito de colher com as próprias mãos – como soe acontecer 
em outras estancias hidro-minerais – o precioso liquido cuja pureza era a principal causa 
dos milagres terapêuticos e de curas que hoje se não verificam com a freqüência 
daqueles bons e distanciados tempos. 

Inútil tem sido o esforço dos velhos amigos de São Lourenço em evitar, tanto 
quanto possível a construção de obstáculos ao sangue que, do seio generoso da terra, os 
"jinas" destas sagradas paragens, fazem fluir à sua superfície para amenizar os 
sofrimentos físicos dos homens. 

 

Ilustração: foto 
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Legenda:  

A "fonte magnesiana" atual, donde jorra, com espantosa abundância, a água que 
chega às mãos do aquista através de mil artificialismos..., ao contrario do que acontece 
noutras estações hidro-minerais. 

 

Essas barreiras, esse artificialismo se multiplicam incessantemente, ora na forma 
de grades e balcões de mármore; de canalizações e cisternas de ferro – que parecem ter 
tido a faculdade de transformar os sutis e delicados filetes primitivos, em avolumados 
jorros irrompendo de bicas comuns ora na de vibrações estranhas e antagônicas 
transmitidas pelas moças que nos servem o precioso liquido, já nas imposições de um 
horário preestabelecido, para não falarmos na impaciência ou inquietação dos aquistas 
que, enquanto esperam a sua vez, dispostos em "bichas", como se estivessem ainda no 
mesmo lugar donde fugiram, envenenam o ambiente com formas-pensamentos 
incompatíveis com o Templo que os "jinas", para felicidade humana, edificaram nesta 
região. 

Onde a pureza cristalina da miraculosa "magnesiana" de outrora? Onde a sua 
radioatividade, o poder concentrado provindo do seio misterioso da Terra? 

O progresso transformou em ruínas o misterioso Templo do passado! Aqui, como 
em toda a parte, se revela o mundo artificial dos homens, desprezando o verdadeiro 
mundo, que é o seio virginal da Mãe Natureza, onde trabalham os incomparáveis "jinas 
construtores"! 

E nós, os velhos aquistas de outrora, como inimigos do progresso bastardo, ao 
atravessarmos os bem cuidados canteiros, as pontes graciosas, e ao recebermos das 
mãos de unhas coloridas, o copo da água já desvitalisada, sentimos pungir-nos o 
"agridoce" espinho da saudade pela São Lourenço bucólica e pura dos tempos em que 
ainda existiam olhos para admirar az belezas naturais deste recanto mineiro. Não nos 
abandona, porém, a esperança que os Seres a quem a S. T. B. tanto se refere como 
protetores desta cidade, inclusive, o que dela é patrono, concorram com sua inspiração 
para que todas essas prejudiciais inovações sejam um dia suprimidas para felicidade de 
quantos procuram tão abençoado rincão de nossa Pátria". 

 

A CAMINHO DA CIDADE DO SALVADOR 

No dia 22 de Fevereiro partiram para a ilha de Itaparica, via cidade do Salvador, 
Estado da Baía, os esforçados membros da S. T. B. Arnaldo Pizarro, Sra. Maria de 
Lourdes Pizarro e Yolanda de Ancântara Gomes. 

A 14 de Março seguiram com o mesmo destino os Irmãos Bernardino Silva, Vlia 
Lobos, Tenreiro e E. Cardilho. 

 

Na Estação de S. Lourenço 

Afim de renovar suas forças físicas e espirituais, permaneceu de 13 de Fevereiro a 
20 de Março do corrente ano, na Vila Helena em S. Lourenço, acompanhado de sua 
Exma. família e alguns membros da S. T. B., o Redator-chefe de Dhâranâ e Presidente 
Geral da mesma Sociedade. 

 

FALECIMENTOS 

Após longos dias de sofrimento, faleceu, a 9 de Janeiro, o Snr. Heráclito Augusto 
Moreira, proprietario da Fazenda Helena em S. Lourenço. O falecido deixou um profundo 
sulco de saudades no coração de vultoso número de amigos sem falar no de sua Exma . 
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família à qual "Dhâranâ" envia os mais profundos sentimentos de pesar pela perda do seu 
querido e inesquecível chefe. 

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

A estancia de S. Lourenço perdeu, em Fevereiro do corrente ano, com o 
falecimento do Coronel José Justino Pereira, um dos mais antigos moradores da famosa 
estancia sul-mineira, de cujo progresso se tornou denodado pioneiro. Na carreira política 
sobressaiu-se o extinto em todo o Sul de Minas. 

Nos seus funerais foi notada a presença das autoridades e vultoso número de 
amigos e admiradores. A sua Exma. família envia "Dhâranâ" suas mais sinceras 
condolências. 

 

"COLÔNIAS AGRÍCOLAS NACIONAIS” 

Esta Revista não pode deixar sem um comentário favorável o último decreto-lei 
sobre a coração de grande "Colônias Agrícolas Nacionais", destinado indiscutivelmente a 
legítima repercussão na vida social do País, justamente pelo aspecto humanitário e 
econômico que apresenta, com o aproveitamento na zona rural, como núcleos de futuros 
centros urbanos, no seu âmago geralmente ignoto, de uma grande parte da população 
sertaneja, relegada, até aqui, ao abandono, ao desprezo e ao olvido. 

A S. T. B. sente-se feliz ao traçar estas frases laudatórias, por serem coincidentes 
com as previsões de um de seus membros, que ora ocupa o cargo de Diretor-social, 
quando publicou um estudo sobre "Educação sertaneja pela Teosofia" que mereceu 
transcrição sucinta nos números do "Jornal do Brasil" de 28 de Fevereiro e 7 de Março de 
1937 e quando editou em 1936 o conhecido livro "Sexto Sentido e outros estudos 
teosóficos", no qual preconizou que a gleba fecunda da nossa Pátria necessitava ser 
explorada sob os princípios técnicos mais adiantados do trabalho agrícola, por nossa 
população rural, como um palpitante problema nacional garantidor do futuro da Raça e da 
potencialidade de sua civilização, mostrando, ao mesmo tempo como a geração atual se 
ia tornando responsável pelo futuro dessa boa gente do vasto interior, abandonada e 
esquecida até agora, pela negligencia dos governantes. 

O recente decreto vem pois corresponder às expressões com que o autor do citado 
livro, terminando um de seus capítulos, refere-se à representação do trabalho nas suas 
múltiplas manifestações, como o único meio capaz de fazer do conjunto de possibilidades 
existente no nosso Pais, nascer a marcha ascendente para o progresso que lhe está 
assegurado, afim de que se cumpra á profecia a realizar-se dentro dos seus limites 
geográficos tão dilatados. 

Iniciativas desta natureza, que, visando o bem estar do nosso povo e o 
desenvolvimento econômico do Brasil, tão de acordo se acham com os desígnios em que 
está empenhada a S. T. B., não podem deixar de ser recebidas por nós, arautos que nos 
consideramos duma nova era, com os mais calorosos e entusiásticos aplausos. 

 
"Ritmos do Novo Continente" 

Em S. Lourenço, onde veraneou, repousando de suas lides forenses, em Fevereiro 
deste ano, o poeta Faustino Nascimento, ilustre magistrado do Distrito Federal, gentilmen-
te ofereceu ao Redator-Chefe desta revista o seu volume de versos intitulado "Ritmos do 
Novo Continente". 

Sem filiar-se a escola alguma, o jovem cantor das epopéias americanas dá-nos, 
em estilo inusitado, toda a emoção de seu estro voltado às glorificações do Novo 
Continente, metrificando as tradições ameríndias que se perfumam nas selvas densas 
dos trópicos. 
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Exatamente ai, o filósofo revela-se. Filósofo americano. 

Pensador brasileiro. 

Sem desprezar a estrutura hierática da Grécia e da Índia, que é a fonte intelectual 
de quase todas as formações literárias, o poeta Faustino Nascimento ausculta o coração 
do Brasil, e verseja os seus anseios, as suas maravilhas, o seu futuro promissor e raro. 
Rebusca o substratum folclórico dos antigos povos americanos e, nesse vasto manancial 
de cultura, encontra inspiração encantadora, elevando as Américas desde as planícies 
das objetivações felizes até aos céus contemplativos da verdadeira mística – lirismo que 
simboliza a fé na vitoria do homem brasileiro, do homem americano, do homem 
predestinado. 

O poema "O canto das alturas", engastado como preciosa gema nos "Ritmos do 
Novo Continente", visa arrancar, na magia arrebatadora de suas .rimas espiritualistas, o 
coração humano do materialismo que domina todos os setores do mundo; e como a 
Décima, Sinfonia de Beethoven, ignorada pelos mais audazes rebuscadores de belezas 
imortais, aponta o caminho que a humanidade seguira um dia, livre de prejuízos, presa de 
emoção redentora: 

"Eleva-te da terra, em busca do Infinito:  

É a materia que traz teu espírito aflito!  

- Há cascatas de luz no universo estelar,  

E é preciso ascender, afim de as contemplar... 

Temos, na nossa mente, a divina centelha,  

Como o pólen da flor nas asas de uma abelha.  

Alcêmo-la num vôo, em busca da amplidão, 

E havemos de alcançar a extrema perfeição..." 

 

"Dhâranâ" tem a satisfação de ofertar aos seus leitores um dos belos poemas do 
vate nordestino, cuja intuição atinge os planos dos mais vibrantes ideais teosóficos: 

 

EXORTAÇÃO 

Extro ! Exalta em teu canto  

estas paragens raras, 

dando à nova epopéia a vibração, o encanto  

do irapurú sonoro e das maviosas iaras! ...  

 

Toma a encantadora pedra 

que o indígena chamou muiraquitã: 

nas selvas tropicais tambem, sonora, medra  

muita frauta de Pan... 

 

Faze do verso um vinho 

que perturbe os sentidos e a razão: 

dá-lhe o vigor da terra, através do caminho  

da nova humanidade em formação... 
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Liberto como o vento, 

voa na asa do verso a regiões legendarias 

e, em ritmo novo e heróico, expressa o pensamento  

cantando as terras libertarias... 

 

Na tua nau fantasma, 

enfrenta afoitamente o imenso mar. 

E conquista o tosão que te enleva e entusiasma  

como a ilusão de um avatar... 

 

Percorre o continente. 

Contempla os panoramas das Américas. 

Vê como tudo e livre: a Terra, o Mar e a Gente  

destas plagas homéricas! 

 

Escuta as pororocas, 

- a voz livre das selvas amazônicas...  

olha as paisagens e os painéis cariocas,  

nas suas vibrações sinfônicas, 

 

- Ergue o muiraquitã ! 

Traça, num ritmo novo, o glorioso perfil  

de cada pátria irmã 

deste imortal Brasil!  

 

São Lourenço, Fevereiro de 1941. 

 
 

EM PROL DA RAÇA 
A S. T. B. tem por principal escopo preparar o terreno para o Advento da última 

sub-raça do grande ciclo ariano, a realizar-se nas plagas da América do Sul dentro dum 
prazo que os episódios, cada vez mais terríveis, em que os povos doutros continentes 
andam envolvidos, denunciam para um futuro muito próximo. 

Não pode pois, deixar de manter-se atenta a tudo quanto de qualquer modo possa 
concorrer para prejudicar os predicados morais ou físicos duro povo destinado a servir de, 
exemplo e guia a todos os outros, e a revelar ao mundo as mais excelsas qualidades 
espirituais. 

No cumprimento desse programa, perseverantemente executado lia longos 17 
anos, a S.T.B. acolhe nas páginas do seu órgão oficial, qualquer cooperação dos seus 
leitores, no sentido de combater quantos erros, vícios ou maus costumes possam 
contribuir para prejudicar a pureza das sementes donde deve sair a raça síntese, já em 
início de formação. 
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Temos as colunas de "DHÂRANÂ" à disposição de quantos queiram contribuir com 
suas observações para o advento dessa Nova Era, tendo em vista, principalmente, o lema 
que nos serve de guia 

SPES MESSES IN SEMINE. 
 

EXPEDIENTE 
 

Uma explicação aos nossos leitores 

"Dhâranâ" deixou de ser publicada no primeiro trimestre do corrente ano por 
aguardar a devida autorização do DIP e por ter sido necessário legalizar sua situação de 
propriedade da Empresa Editora ARTUS. Os nossos prezados leitores encontram neste 
número a matéria correspondente aos dois primeiros números do ano corrente. 

 

"S. THOMÉ DAS LETRAS" 

Devido à dificultosa colocação dos inúmeros clichês que ilustram o artigo intitulado 
"S. Thomé dás Letras", não nos foi possível publicá-lo neste número de "Dhâranâ". 

O grande sucesso obtido pelo estudo que vimos fazendo sobre os jeróglifos dessa 
a outras regiões do Brasil, principalmente junto aos cientistas, Instituições culturais e 
Museus, impõe-nos á obrigação dê dar á todos os nossos leitores a presente satisfação. 

 

LIVROS E REVISTAS 

Das Instituições culturais e Museus com quem mantemos constante permuta, 
recebemos, acompanhadas de honrosas referencias, as seguintes valiosas publicações 
quê, mui penhorados, agradecemos: 

- The Oxford Anthology of American Literature – oferta da Oxford University 
Press, por indicação da Fundação Hispanica da Biblioteca do Congresso de 
Washington. 

Antologia de Poetas Hondurenhos, Boletin dela Biblioteca y Archivo Nacionales e 
mais 11 obras literárias; oferta da Biblioteca Nacional de Honduras. 

- Anales de la Universidad dê Santo Domingo (três volumes) e mais três volumes 
de obras diversas, oferta da "Universidad de Santo Domingo". 

- Anales de Ia Universidad de Nariño, Historia de Ia literatura colombiana 
(Antonio Gomez Restrepo) e Apuntes Histórico-Biográficos (Luiz Martinez 
Delgado) ; oferta da Biblioteca Nacional de Colombia. 

- Revista de Ia Sociedad Científica Del Paraguay (Tomo V do nº 1) 15 de Agos to 
de 1940. 

- CETA -- Boletin do "Colégio Estúdios Técnicos América" ns. 1 á 5 - 1941. 

- Anais da Sociedade Brasileira de Filosofia - Ano 1, n º 1.  

- Revista da Sociedade dê Geografia do Rio de Janeiro - Tomos 46 e 47 - 1939 e 
1940. 

Recebemos regularmente a revista mensal "Touring" editada sob os auspícios do 
Touring Club do Brasil, a quem devemos um agradecimento especial. 
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CONFERÊNCIAS DA S.T. B. 

Durante o primeiro semestre do ano de 1941, realizaram-se todas às quintas-feiras, 
com a assistência dum numeroso e seleto auditório, as habituais conferencias culturais, 
tendo sido abordados, entre outros, os seguintes assuntos: 

Pelo Dr. Eduardo Cicero dê Faria, "Colônias Agrícolas no Brasil e as Previsões da 
S. T. B.", "Civilização" e "Educação Sertaneja pela Teosofia". 

Pelo Dr. Antonio Castaño Ferreira, "Simbologia Arcaica" interpretando, em 
palestras sucessivas, o "Símbolo da Cruz", da "Árvore", das "Serpentes", etc. 

Pelo Cel. Manoel Tenreiro Corrêa, "As Três Últimas sub-raças Atlantes", "A 
Linguagem dos Iniciados", "Brasil Terra de Jinas", "Concepção Teosófica da vida Post-
Mortem". 

Pelo Dr. J. Queiroz, "Manus e raças" e "Os Jinas através a História". 

Por Luiz F. da Rocha Fragoso, "Existiram e existem homens gigantes", "O homem 
segundo o conceito religioso, científico e teosófico". 

 

ATIVIDADES DAS RAMAS DA S. T. B. 

MORIA 

Em prosseguimento aos estudos anteriores. continuou esta Rama a dar a 
interpretação cabalística dos Arcanos Maiores, tendo os Irmãos apresentado trabalhos 
sobre o assunto, nos quais revelaram perfeito conhecimento da matéria lecionada. 

KUT-HUMI 

Durante os primeiros seis meses do corrente ano, a Rama KUT-HUMI tratou em 
suas palestras de assuntos relativos à Antropogênese, focalizando de modo particular a 
Formação das Cadeias Planetárias, sua evolução, vida, morte e posterior renascimento. 

SERAPIS 

Prosseguiu-se nesta Rama da S. T. B. o estudo do CORPO ASTRAL do homem, 
analisando-se Os Sonhos na sua forma de imprecisos, nítidos ou confusos. Examinaram-
se as causas que os produzem: o Ego, o cérebro etérico, o cérebro físico e os 
provenientes do mundo astral. Estudaram-se mais as características principais da 
consciência do Ego e a vida do homem post-mortem. Sobre todos estes assuntos foram 
apresentados trabalhos escritos pelos discípulos dessa Rama. 

 
A propósito de nossa capa 

O monumento do Ipiranga, erguido no histórico recanto da capital paulista, eterniza 
em seu harmonioso conjunto a fase decisiva de nossa nacionalidade. A planície de 
Piratininga, hoje retalhada de jardins e enfeitada de parques garridos, possui no momento 
do Ipiranga um justo motivo de orgulho nacional, porque ali está o símbolo do próprio 
Brasil, caminhando o destino glorioso dos povos privilegiados. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

S. Paulo, o verdadeiro fundador do Cristianismo. 

 

Há qualquer coisa no Estado de São Paulo mais representativa que a sua própria 
pujança industrial, e que nos empolga o sentimento de brasilidade já assegurado em seus 
propósitos evolutivos. Depois de mostrar-se capaz de recuar os limites da Pátria até às 
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encostas dos Andes, em dois séculos de bandeirismo, distende músculos de aço na terra 
promissora, e acolhe o ádvena trabalhador para repartir-lhe as glorias de uma civilização 
em marcha. 

Renova a cada momento o panorama de suas zonas agrarias e o aspecto geral de 
suas cidades dinâmicas, operando milagres que são maravilhas fecundas nos 
empreendimentos brasileiros. 

O fôlego de suas fábricas gigantes não pára. E os campos cultivados estenderem-
se na planura verde, desde as margens de seus rios felizes até o celeiro abarrotado que 
veículos possantes esvaziam avidamente para vê-lo renovado, numa faina que não tem 
tréguas. 

Não nos impressiona tanto o S. Paulo-indústria como o S. Paulo-cultura. Seu 
ambiente de realizações artísticas já ganhou fama internacional, correndo paralela à 
científica. 

Ao observador não passa despercebido o cuidado com que o paulista vai 
enriquecendo o patrimônio de suas instituições. E dá exemplos de iniciativas que são 
lições objetivas, claras, consoladoras. 

O pensamento brasileiro seria incompleto sem o subsídio dó S. Paulo, graças ao 
método que o norteia e a finalidade a que se impõe. 

Homenageando o presente numero de "Dhâranâ" as nobres tradições do 
espiritualismo cristão, relativas ao advento das epístolas do Apóstolo das Gentes, que 
nestes dias de torturada expectativa relembram o verdadeiro desígnio do homem que luta 
e que trabalha, – nenhuma apresentação desta revista falaria mais alto às tradições do 
berço dos Andradas que a estampa de nossa capa, ora reproduzida. 

É S. Paulo, fundador do cristianismo filosófico, o patrono de um dos Estados mais 
avançados e mais progressistas do Brasil. 

Tal fato tem um sentido particular, dentro de nosso ponto de vista. 

E não tardará muito a instalação da "Rama Serapis" na capital de S. Paulo, afim de 
poder a S. T. B. homenagear de maneira decidida e constante o torrão dos bandeirantes, 
cujos filhos mourejam espiritualmente sob a égide protetora de um Irmão Maior da 
Humanidade. 

 

 

 

 

 


