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A Ilha de Itaparica e a Cidade do Salvador 
 

Dentre as regiões do Brasil  por nós consideradas "regiões "JINAS", 
de que tanto se  tem falado nesta revista, está a Ilha de Itaparica, famosa 
pelo valor de seus filhos, pela espantosa fertilidade do seu solo e pelas 
qualidades terapêuticas de suas águas, idênticas, segundo a opinião de 
varias sumidades médicas, às de Carlsbad. 

Esta terra tão estreitamente ligada à Obra em que está empenhada a 
S.T.B., hospedou durante alguns dias vários membros desta Sociedade, que 
ali foram impregnar-se das vibrações que envolvem todos os rincões 
habitados por estas estranhas "Gentes del otro mundo" como Roso de Luna 
denomina os Jinas, Gênios, Heróis ou Super-homens. Das observações 
colhidas pelos visitantes, damos aos nossos leitores a sucinta noticia que 
nos trouxe um dos membros da expedição. 

 

QUEM, debruçado sobre qualquer dos muitos "belvederes" que tornam a cidade do 
Salvador a cidade das maravilhosas perspectivas, contempla a baía majestosa toda 
salpicada de velas brancas, vê ao longe, meio diluída pela distância, extensa linha de 
terra tapando-lhe o horizonte. É a ilha de Itaparica. 
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Para pisar-lhe o solo privilegiado, há um vapor, que, uma vez por dia, faz o 
transporte dos passageiros entre as duas margens. As suas inúmeras localidades, 
espalhadas ao longo de arenosas praias, e envoltas nas copas verdejantes das 
mangueiras e dos cajueiros, servem de estações de veraneio aos habitantes da capital. A 
ilha é, porém, mais procurada pelos doentes, que a medicina desenganou ou por aqueles 
que, tendo sido salvos por esta, ali vão convalescer. 

A água que jorra do solo de Itaparica atribui a ciência ortodoxa, os “milagres" de 
quantas curas ali se têm verificado. 

É, pois, natural que, ao chegar a terras itaparicanas, a primeira visita seja à Bica da 
Fonte donde jorra a água milagrosa destinada ao público e cujas qualidades terapêuticas 
já em 1887 eram conhecidas na Europa graças às análises mandadas fazer pelo 
Professor Domingos Carlos. Junto à fonte se acha o Parque ainda não vedado ao público 
e onde se pode colher a água sem intermediárias, em geral portadoras de vibrações 
malsãs... As famosas "donneuses" que tanto sucesso fazem em Vichy e por amor das 
quais a célebre estação de águas é tão procurada, não encontram  ambiente favorável em 
terras da Bahia... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

“Fonte da Bica”. Os aguadeiros colhendo a água destinada  à população  local. 

 

Jorram as águas da base duma  colina formada de rocha argilo-arenosa, amarelo 
avermelhada, na qual, como em tantas outras do mesmo tipo conhecido pela designação 
de "barreira", se devem encontrar grandes depósitos de monazita, mineral radioativo . 
Análises feitas em laboratórios nacionais é estrangeiros, levaram o Dr. Pirajá da Silva, 
catedrático da Faculdade de Medicina, a considerar estas águas perfeitamente indicadas 
nos casos de icterícia, congestão de fígado é do baço, diarréias biliosas, febres graves, 
etc. idênticas, portanto, às de Carlsbad, sem no entanto participarem dos efeitos 
purgativos destas . Foi, porém, o Professor Euclides Requião quem pela primeira vez 
chamou a atenção para a diurese que as águas itaparicanas provocam "a quem a elas 
não esteja acostumado". Ela é ainda indicada nos casos de catarros das vias urinárias, e 
recomendada pelos Drs. Pires da Veiga e Adelino Machado, nas doenças cardíacas. 

Terá a ciência razão em atribuir às águas de Itaparica tantas e tão variadas 
propriedades terapêuticas; a verdade, porém, é que essas virtudes sé revelam em tudo 
quanto existe na ilha. Daí a afirmação feita por um médico baiano a um dos membros ali 
enviados péla S.T.B.: "Não sabemos se a água cura; sabemos apenas que todos os 
doentes voltam curados de Itaparica" . 

E que os "jinas" habitantes dessa ilha, não lançam suas benéficas vibrações 
apenas no "sangue que corre nas veias da terra", mas em tudo quanto na ilha é 
produzido. Curam-se os que bebem a água, e do mesmo modo se curam aqueles que da 
água não fazem uso sistemático. "Milagres" que a ciência ainda um dia descobrirá... Não 
é deglutindo pequenas pílulas de terra retirada do morro em que assenta a cidade de 
Candeias (outro lugar "jina"), que os peregrinos encontram a cura para todos os seus 
males? 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Embarque dos barris contendo a água destinada à Capital. 
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Não se limita a celebridade de Itaparica, às suas águas milagrosas. Motivos de 
admiração terá também o visitante ao percorrer-lhe as estreitas ruelas construídas pelas 
gentes que, em obediência ao itinerário evolutivo das mônadas, aportaram em 1.500 
àquela ilha. Aqui e ali, marginando essas ruas e becos testemunhas das lutas heróicas 
em que povos de raças diferentes iniciavam o caldeamento, donde em breve sairá a raça 
síntese apregoada pela S.T. B., vêem-se as fachadas venerandas dos velhos templos 
enegrecidos pela patina acumulada durante quatro séculos de existência. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A secular igreja de S. Lourenço em evidente estado de ruínas. Recente telegrama 
nos informa, terem os itaparicanos resolvido restaurá-la. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 

Matriz de Itaparica  Em seu velhíssimo campanário encontra-se o bronze mais so-
noro de todas as igrejas brasileiras. 

 

É o mais venerando de todos, o erguido logo no começo da nacionalidade, em 
honra de S. Lourenço. Acha-se esta secular igreja totalmente arruinada e já de seu 
interior foram retirados todos os santos e altares. De quando em quando, ouve-se lá 
dentro o ruído duma muralha que tomba, cansada do esforço de manter-se em pé durante 
tanto tempo. Quase na sua frente, ergue-se a Matriz, recoberta interiormente de 
maravilhosos painéis e apresentando no seu aspecto exterior a mesma aparência de 
respeitável vetustez, que o visitante contempla reverente e comovido. O sino de seu 
negro campanário – considerado pelos itaparicanos como o mais sonoro de quantos sinos 
tangem Ave-Marias em torres de igrejas brasileiras – traz nas suas vibrações 
harmoniosas, tonalidades de infinita tristeza e saudade. 

Mais adiante depara-se  com as muralhas duma fortaleza igualmente denominada 
dê S. Lourenço e erguida em terras itaparicanas, em 1647, por D. Lourenço de Almeida, 
para defender dê estranhas incursões a terra em cujo seio sê encontram os "jinas" desti-
nados a impulsionar as mônadas na última etapa do atual ciclo racial. Singular atração 
que o nome de S. Lourenço exerceu sobre os velhos filhos de Itaparica!. . . Depois de o 
fazerem patrono espiritual da famosa ilha, nas suas mãos depositaram o poder temporal, 
representado pelas muralhas de granito que se erguem altaneiras num recanto da Ilha,  
dominando grande parte da baía imensa, sua falsa entrada ao sul e de cujas atalaias se 
descortina ao longe a cidade do Salvador. Quem explicará também a estranha 
coincidência do nome de São Lourenço achar-se tão ligado á historia de Itaparica, como à 
historia da S.T. B.? 

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

O colapso português de 1600 a 1640 fez cair a fortaleza de S. Lourenço, como 
tantas outras espalhadas pelo litoral do Brasil, em poder dos holandeses. Dela, foram, 
porem, expulsos logo que o pequeno-grande povo se viu livre do domínio espanhol. Do 
mesmo modo e com igual heroicidade, dessa fortaleza os itaparicanos fizeram sair os 
portugueses, quando, concluída a parte mais importante de sua missão, ao Brasil cabia 
dirigir seus próprios destinos e, sem paralisar a infusão do nobre sangue luso nas veias 
de seus filhos, nem suster o esforço dê fundir num só império as duas pátrias irmãs, 
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prosseguir a realização do programa racial previsto pêlos deuses desde os primórdios da 
nossa raça. 

Abandonadas às intempéries se achavam as muralhas desse venerando 
monumento, quando Juracy Magalhães, chamado a colaborar no Estado Novo como 
Governador da Bahia, veio em seu socorro, reparando as brechas abertas pelo tempo e 
repondo em seu lugar as pedras desconjuntadas. 

O ilustre militar, de quem todos os baianos falam  com amor e respeito, inspirado 
certamente pelos "jinas" itaparicanos, mantendo de pé os testemunhos dum passado 
glorioso, deu a essas muralhas venerandas a missão de acolher em seu seio uma Escola 
Pública, onde se preparem as sementes pressagiadoras duma época em que os homens 
não conheçam, para se combater, outras armas que as da inteligência a serviço da 
Fraternidade e do Amor Universais. 

As benéficas, vibrações dos mundos subterrâneos é atestada, em Itaparica, pela 
riqueza de seus mares e pela fertilidade de seu solo. Isso torna a ilha a principal 
fornecedora de peixe à capital, como a transformaria num abundante celeiro de frutas e 
cereais, se a seus filhos não bastassem os recursos obtidos com a pesca. Ali se 
encontram mangas do tamanho de melões, cachos de bananas de 30 e mais pencas, 
aipins com 10 raízes pesando cada uma mais de 60 quilos e com mais de um metro de 
comprimento. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Escola Pública levantada no interior da Fortaleza de S. Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

D. Adelina Galvão de Andrade, entusiasta admiradora de Itaparica a quem chama 
de "Ilha Sagrada", mostrando aos excursionistas um aipim de fenomenais dimensões 
colhido no quintal de sua casa no "Campo Formoso". Das 10 raízes desse magnífico 
atestado da fertilidade do solo ltaparicano, uma tinha 1,25 de altura, 0,75 de grossura e 
pesava 62 quilos. 

 

Todas as frutas, principalmente as bananas, não só se apresentam dum tamanho 
descomunal, como revelam uma riqueza em sacarose que as torna dum sabor 
agradabilíssimo. Este fato, por si só, chega para nos provar tratar-se duma terra "jina", 
salva do cataclismo Atlante cujo povo, como emérito agricultor que era, conseguiu, após 
experiências e cruzamentos sem conta, transformar um fruto silvestre em iniício de 
evolução, nessa fruta evoluidíssima que os sábios chamam Musa Paradisíaca e os hindus 
dizem ter sido uma dádiva feita pelo  Manu que a  colheu num corpo celeste mais perfeito 
do que  a Terra. 

A riqueza em sacarose de todos os produtos da Ilha não passou despercebida aos 
primeiros exploradores. Foi assim que Itaparica se tornou, no tempo da escravatura 
negra, um grande centro produtor de  açúcar, e foi nessa ilha que, em 1813, o Marquês 
de Barbacena instalou o primeiro engenho a vapor aparecido no Brasil. As ruínas desses 
engenhos, espalhados por toda a ilha, ainda hoje nos falam desse período de riqueza e 
progresso.   

As vibrações que, infiltrando-se na água, vão aliviar todos os sofrimentos físicos e 
dão aos "frutos um sabor e um aspecto excepcionais manifestam igualmente seus 
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poderes na mentalidade dos  filhos de Itaparica: Daí a abundância de homens ilustres 
com que ela tem enriquecido todos os setores da inteligência pátria. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Um dos excursionistas da S. T. B. assoma à Janela do velho moinho, em ruínas 
que foi construído em 1686 por um padre português. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A casa onde nasceu Ernesto Carneiro Ribeiro, insigne latinista, filólogo de grande 
nomeada e mestre de Rui Barbosa. Entre os membros da S. T. B. acha-se o Dr. Ubaldo 
Pimentel, servindo-lhes gentilmente de cicerone. 

 

 

É um frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, orador sacro de grande nomeada; 
um Francisco de Souza, autor do poema épico “Jerusalém Conquistada”; um frei Antônio 
da Virgem Maria de Itaparica, autor das, famosas 18 Epístolas Eclesiásticas relativas ao 
dogma da virgindade de Maria; um Dr. Guilherme Pereira Rabelo, médico e polemista 
vigoroso; um cônego Francisco Lima, estadista e orador célebre; um cônego Cajueiro de 
Campos, latinista insigne, autor dos versos quê se acham no pórtico do Ginásio da Bahia; 
um Dr. Luiz Alves dos Santos, catedrático da Faculdade de Medicina e ardoroso 
abolicionista; um Bernardino de Souza, autor do notável livro “Memórias sobre o vale do 
Amazonas”; - um conselheiro Virgilio Damasio, estadista e Professor da Faculdade de 
Medicina; um Xavier Marques, poeta e romancista; um Ernesto Carneiro Ribeiro, latinista 
ilustre e insigne filólogo, professor dê Rui Barbosa e autor dá famosa “Réplica” a uma das 
maiores obras do seu discípulo. A este último, já Itaparica rendeu seu preito de gratidão 
dando seu nome à antiga rua dos Patos preparando-se para transformar em Museu a 
modesta casa em que ele nasceu.  

Nos campos da luta pela independência, abundam do mesmo modo os nomes que 
a historia regista  e consagra. E dentre eles vemos surgir o nome legendário dum 
Francisco de Barros Galvão, aquele herói itaparicano que na célebre batalha das 
Amoreiras, travada contra os portugueses, ao sentir o punho direito decepado por uma 
granada, soltou esta frase homérica: - “Não importa; ainda me resta a mão esquerda!" E 
para resumir o valor histórico de Itaparica e revelar sua missão oculta, seu transcendente 
papel na formação de nossa raça basta citar-se o nome de Catarina Paraguassú, a nobre 
filha dessa terra que, depois de salvar Caramurú, o “Dragão filho do mar” ou “o homem do 
fogo, filho do trovão”, com ele se uniu para iniciar a fusão dos dois ramos atlantes que 
após o grande cataclismo, se fixaram nas margens opostas do grande mar. 

 

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

Será apenas as virtudes do rádio, do tório, dos hidróxidos de ferro e de alumínio, 
dos carbonatos de magnésio, de cálcio e de sódio, diluídos nas águas de Itaparica, que 
devemos atribuir o milagre duma tão grande exuberância de inteligências, duma tão 
formidável riqueza de nobres caracteres? Será apenas as virtudes desses minerais que 
se deve a pasmosa fertilidade do solo itaparicano ou a abundância pletórica de seus 
mares? Também será por causa desse conjunto de elementos químicos diluídos na água 
de Itaparica, que as epidemias não assolam a ilha, a varíola, a tuberculose e á sífilis não 
são ali conhecidas, (abundam os cajueiros na ilha e o caju é conhecido como poderoso 
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específico contra a “lues”), os beribéricos ficam instantaneamente curados, e os 
paralíticos sentem vergonha em ficar muitos dias nessas condições? Maravilhosas são as 
suas águas, como maravilhoso é tudo na terra “jina” de Itaparica, mas exagero seria 
atribuir só às águas tantas e tão extraordinárias virtudes. Mais acertado se andará 
dizendo como os médicos da cidade do Salvador, que não se sabe o que há na famosa 
ilha: sabe-se apenas que, quando esgotados todos os recursos da ciência, a doente 
perde a esperança de curar-se, toma uma passagem para a “Ilha misteriosa” donde volta 
dias depois livre de todo o mal. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A população escolar de Itaparica fazendo exercícios ao ar livre, próximo a uma das  
7 Escolas Públicas de que dispõe a cidade. Verificou-se, pelas últimas estatísticas que 
apenas 7 crianças em toda a ilha, cuja população anda por 20.000 almas, não  
frequentaram as aulas por motivos superiores. Este fato, por si só, nos demonstra o alto 
amor dos insulares pela instrução. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Coletor Federal. Dr. Ubaldo O. Pimentel, um dos filhos ilustres de Itaparica, 
mostrando aos visitantes algumas relíquias do passado por ele carinhosamente 
guardadas inclusive um morteiro e uma baioneta ligados à guerra da Independência. 

 

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

Não basta, para conhecer Itaparica, visitar sua capital. Torna-se indispensável 
percorrer as pequenas vilas espalhadas por todo o litoral, cada uma das quais e a guardiã 
duma tradição, dum fato histórico, dum sintoma de progresso, dum atestado insofismável 
da influencia benéfica dos deuses. 

De vila em vila chega-se assim a Mar Grande, localidade famosa pelas fazendas 
que ali floresciam antigamente. Acha-se essa localidade no extremo norte da ilha e é 
protegida por uma muralha natural de arrecifes, donde vem o nome à ilha e onde o mar se 
quebra e brame dia e noite lançando para ô ar flocos alvos de espuma. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Avenida Juracy Magalhães, vendo-se ao fundo a ponte de desembarque e o antigo 
solar de Araújo Lima onde se hospedaram D. João VI, Pedro I e Pedro II. Na frente do 
velho edifício, hoje transformado em hotel, vê-se a copa dos três históricos tamarindeiros 
plantados pelos primeiros itaparicanos que partiram para os campos do Paraguai. 

 

O navio diminui a marcha e um batelão se aproxima para conduzir o visitante à 
terra firme. Guiado pelas informações do próprio barqueiro, velho lobo do mar, sobre 
cujos ombros os anos passaram sem deixar vestígios, o curioso investigador das 
maravilhas de Itaparica, se não encontra  mais as suntuosas fazendas onde outrora 
viviam os grandes senhores da capital, para ali atraídos pelas forças emanadas dos 
“jinas”, pode no entanto pisar o solo em que elas floresceram e repousar à sombra das 
mesmas árvores por eles plantadas. 
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*************************** 

O mar na sua  eterna marcha do Ocidente para o Oriente, como para aumentar as 
regiões em que as mônadas das futuras civilizações se irão fixar, vai pouco a pouco 
tomando terras nesta face da ilha de Itaparica. Grandes edifícios e grossas muralhas que 
há 40 anos assentavam à beira mar,  foram por este tomadas deixando aqui e alem vagos 
vestígios da sua existência. 

Do mesmo modo, das grandes civilizações que há milhares de anos floresceram no 
Oriente, restam apenas os destroços de suas ciclópicas cidades. E assim como a parte 
Ocidental de Itaparica sofreu tais modificações que difícil nos é identificá-la, da mesma 
forma, só com muita dificuldade se pode reconhecer, nos inexpressivos fragmentos 
dispersos pelo Oriente, as civilizações erguidas pelas mônadas humanas em marcha para 
estas bandas. 

Percorrendo este recanto da Ilha, das velhas fazendas, apenas se vêem as 
venerandas e seculares árvores através de cujas copas o sol muito a custo lança seus 
raios vivificantes sobre o solo descuidado e coberto de folhas secas. Aqui e além as 
ruínas dum moinho ou duma fonte, os destroços duma coluna ou dum capitel, o pano 
duma muralha mantida de pé pelas raízes das trepadeiras verdejantes, atestam a 
grandeza dos tempos idos. 

Só utilizando o poder da imaginação pode o visitante ver a figura veneranda dum 
grande senhor, dono dama daquelas fazendas e aparentado com o Chefe da Obra em 
que se empenha a S.T. B, recebendo os convidados vindos da Capital atraídos pela sua 
inata fidalguia, sob o arco vivo e aromático de verdejante pitangueira salpicada de 
brancas flores e frutos dum roxo quase violeta. E sentados ao longo do muro construído 
da mesma planta, ou passeando pelas alamedas bem cuidadas do suntuoso jardim, a 
mesma imaginação nos fará ver os grupos alegres de quantos ali iam buscar o convívio 
do grande senhor. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Árvores frutíferas da fazenda da Ilhota, no Mar Grande (Itaparica), que pertenceu à 
família do Diretor-Chefe da S.T.B., Prof. H. J. Souza. 

 

Sob o ponto de vista arqueológico, não fica a ilha de Itaparica, a dever nada a S. 
Thomé das Letras, a Serra do Roncador, à Vila Velha e a quantos lugares “jinas” existem 
no Brasil. Por ali andaram, como por todas as regiões da América, os Manco-Capacs, os 
Bochicas, os Quetzal-Coatls, os Tamandarés, no mesmo afã de guiar os povos e criar 
civilizações. Ali deixaram os sinais de sua passagem que, por serem iguais aos que se 
encontram abertos nas rochas da Gávea, ou nas margens do rio S. Francisco, como em 
Chipre, na Manchuria, na Índia ou na África, denunciam terem sido gravados pelos 
mesmos seres vindos dentre as “Gentes del otro Mundo” com a mesma missão. 

É a Bahia, entre todos os Estados Brasileiros, o mais rico em ideogramas e 
desenhos primitivos tão misteriosos e interessantes como os trigramas chineses de Fo-Hi 
ou as inscrições da ilha de Creta. E tudo isso, tão profusamente espalhado pelo grande 
Estado, ao lado de misteriosas cavernas como a do Bom Jesus da Lapa dê quê a religião 
sê aproveitou para no seu interior erguer um templo, que talvez esconda a passagem 
para os mundos "jinas", existe igualmente em Itaparica, lugar "jina" por excelência. 

 

************************ 
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Os encantos naturais da Ilha de Itaparica, a bondade e inteligência inexcedíveis de 
seu povo, a riqueza incomparável de suas tradições, as místicas vibrações que a 
envolvem, tudo isso prende o visitante que só a muito custo consegue tomar o barco que 
o leva à “cidade presepe”, para o mergulhar no tumulto anti-natural  da nossa civilização. 
E se dali se retira curado de todos os males físicos e morais, traz para sempre gravado no 
coração o "doce amargo espinho da saudade":  Salve, Itaparica, terra de "jinas", gênios, 
heróis e semideuses! 

 

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

Impregnado das vibrações sublimes de Itaparica, sentindo a influência dos seres 
que ali habitam, invisíveis aos olhos dos homens vulgares, não pode o visitante que salta 
na cidade do Salvador, tomar o vapor e abandonar as regiões baianas, antes de percorrer 
alguns pontos da histórica cidade onde se passaram fatos "que serviram de pródromos à 
Obra erguida mais tarde na face da terra com o nome de S. T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Prédio  nº  27 da ruaTeixeira de Freitas (antigo Portão da Piedade), onde se deu a 
"agartina" vinda ao mundo – em 15 de Setembro de 1883 – do Diretor-Chefe da S.T.B. 

 

Cumprindo esta imposição, galga o visitante uma das íngremes ladeiras que ainda 
conserva o aspecto medieval, e, depois  de passar pela praça 15 de Novembro, onde se 
ergue o Palácio do Governo, a Prefeitura e o Elevador Lacerda, depois de percorrer a rua 
Chile, praça de Castro Alves e Avenida 7, para no antigo Portão da Piedade, hoje rua 
Teixeira de Freitas, e contempla a casa onde apareceu aquele que veio dos mundos 
agartinos para executar os desígnios dos deuses em terras do Brasil. 

Neste prédio de tão alta significação histórica deu-se, em 1883, o fato notável que 
serviu de início ao ciclo evolutivo do Ocidente, exatamente quando o ciclo do Oriente 
terminava com o desaparecimento de Ramakrishna. 

No mesmo momento em que ali aparecia o encarregado dessa missão, o Buda 
Vivo da Mongólia, sobre cujos ombros pesava o encargo de dirigir o ciclo que terminava, 
perdia a vista, após ter presenciado, no interior do seu santuário, a visão que lhe 
mostrava alguém tomando-lhe dos ombros o pesado saco por ele carregado ao longo de 
íngreme montanha. E, enquanto dava aos seus Hutuktus o encargo de interpretar a 
estranha visão, de seus olhos, donde para sempre fugira a luz, rolavam lágrimas de 
compaixão pelo seu substituto na dolorosa missão crística: (Para maiores 
esclarecimentos leiam-se os artigos desta Revista sob a epígrafe “Seção dedicada a S. 
Lourenço” e a obra de Ossendowski “Bêtes, Hommes et Dieux”) . 

Continuando sua peregrinação, vai o visitante ao Passeio Público contemplar o 
imponente palácio da Aclamação, atual sede do Governo do Estado, onde a criança 
predestinada, vinda do mundos “jinas”, foi residir na companhia dos que lhe iriam servir de 
pais. Ali passou por duas provas iniciáticas exigidas a todos os encarregados de missões 
como a sua. A primeira, que poderíamos chamar “crística”, consistiu em cair sobre uma 
lança do jardim, a qual lhe traspassou o coração. A outra, assemelha-se à sofrida por S. 
Lourenço, visto ter caído sentado sobre uma grelha candente. De ambas essas provas se 
salvou milagrosamente. 

Dirigindo-se em seguida o visitante à praça Duque de Caxias, antigo Campo 
Grande, onde se eleva altaneiro o monumento comemorativo da Independência, para 
alguns momentos em frente à casa donde aquela entidade partiu aos 16 anos – atraído 
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por uma Helena que, ao contrário da de Tróia, fez o papel de raptora – caminho da Índia 
com escalas por Lisboa, S. Lourenço de Goa, Ceilão, Calcutá, Allahabad, Cachemira e 
Srinagar onde, no famoso templo budhista que se arrima nas encostas do Everest, 
realizou uma cerimônia altamente transcendente. 

Não tivesse o visitante as horas contadas, e da cidade em que o povo diz “ter 
nascido Cristo”, e que o mundo conhece como sendo a “cidade do Salvador”, não sairia, 
antes de percorrer todos os lugares tão estreitamente ligados à Obra em que se empenha 
a S.T.B. Iria ao Seminário de Santa Teresa onde J.H. S. foi recolhido após a sua viagem, 
como castigo, inspirado por um padre, de a ter realizado sem autorização de seus pais. 
Não deixaria de subir até à esplanada onde assenta a igreja do Senhor do Bonfim, para 
dali contemplar a casaria da “cidade presepe” é, quase a seus pés, lançar um rápido gol-
pe de vista sobre o Palácio da Penha, onde a mesma entidade foi salva de grave moléstia 
por 4 ervas misteriosas, entregues por um ser desconhecido envolto nos farrapos dum 
mendigo que lhe escondiam a alta jerarquia. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O palácio da Aclamação onde residiu nos primeiros anos de sua vida o fundador da 
S. T. B. e onde se deram as duas provas crísticas, citadas no texto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Os dois sobrados que se vê nesta magnífica fotografia, togo após a árvore junto à 
calçada, formavam outrora um só prédio. Nele habitou a família de J. H.S.. E dele partiu, 
em saudosa e tristonha tarde do ano 1899, "o adolescente das 16 primaveras"... rumo a 
Lisboa, e a seguir, para o Norte da Índia, depois de alguns dias, hospedado em S. 
Lourenço de Goa, num lar tão querido, ou talvez mais... . do que aquele donde havia 
partido... 

Tal prédio está situado na Praça Duque de Caxias, antigo Campo Grande onde se 
ergue na imponência de sua estrutura  o “monumento ao Dois de Julho ". 

Por lei de "causalidade": "Independência do Brasil" e... "independência" ou 
"liberdade" de um "jovem", ouvindo a Voz da sua própria Consciência, digamos, a serviço 
da Lei. 

Outra "causalidade" : o lema adotado peia Intendência Municipal da "Cidade do 
SALVADOR", é a tradicional frase latina: SIC ILLA AD ARCAM REVERSA EST, em 
relação à pomba solta por Noé, e "que volta à barca" ou ARCA trazendo no bico, o 
esperançoso ramo de oliveira. Noé (ou - EON, lido anagramaticamente), quer dizer (no 
grego): "a manifestação da Divindade na Terra". A STB, entretanto, na sua também 
"manúsica" missão de formar a "espiritual "Família " da 7ª  sub-raça" preferiu o SPES 
MESSIS IN SEMINE, isto é, "a esperança da colheita está na SEMENTE", que ela vêm 
"semeando há longos 17 anos", na privilegiada Pátria, cujo nome BRASIL, demonstra que 
"é nele onde se mantêm vivas e crepitantes, as BRASAS de AGNI, o Fogo Sagrado...” 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O "Sonho ou visão" de Catarina Paraguassú. 
 
Ilustração: foto 
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Legenda: 
 

Pastelaria Mira-mar, antigo hotel do mesmo nome, onde, em 1906 fez sua aparição 
a agartina contraparte do Chefe da Missão Y. 

 

Para tanto não sobra tempo ao visitante, nem muito menos para ir a Itapagipe, 
onde, a par das casas em que morou J. H. S., contemplaria a bela enseada a cuja 
margem se ergue o Aéreo Porto Baiano e donde se descortinam as torres do Lobato 
anunciadoras duma era de prosperidade para o Brasil, nem ao Porto dos Tainheiros, 
donde, depois de perder toda a sua fortuna, partiu para a capital do País o enviado pelos 
deuses para iniciar o cumprimento da alta Missão que lhe fora confiada e estava prevista 
desde o inicio das coisas. 

Deixa, por isso, de percorrer esses e outros maravilhosos recantos da cidade, 
dignos de ser visitados não só pela sua beleza, como pela relação que têm com os fins 
visados pelos “jinas” que os habitam. 

Antes, porém, de tomar o vapor e dar o último adeus à terra, onde se fez a primeira 
fusão das mônadas luso-brasileiras, vai à igreja da Graça, conhecida como a mais antiga 
igreja erguida em terras do Brasil, prosternar-se reverente ante o túmulo onde repousam 
cinzas da nobre Itaparicana Catarina Paraguassú e do não menos nobre Diogo Alvares 
Corrêa, esses dois seres que simbolizam a confraternização raciais das futuras gerações.  

Com as saudades que trouxe de Itaparica aumentadas pelas que leva Cidade do 
Salvador – “berço de estadistas”, “ninho de águias”, “alta  tribuna, inaugurada na colônia 
pelo Padre Antonio Vieira, recomendada  no século XIX por uma plêiade de oradores de 
gênio”, no dizer eloquente de Pedro Calmon, mas, muito mais do que tudo isso terra 
escolhida pelos "jinas" para despertar nos seus habitantes as nobres características 
morais e os altos princípios espirituais de que são portadores – o visitante se afasta e, 
debruçado na amurada do navio que o conduz, contempla pela última vez a casaria que 
se eleva na montanha e se reflete nas águas tranquilas da baía. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A igreja da Graça, considerada a mais antigas do Brasil. Nela se acham as cinzas 
de Catarina Paraguassú e as de seu esposo Diogo Álvares Corrêa, o Caramurú. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Seminário de Santa Teresa, onde esteve recolhido J. H.S., após a sua vinda da 
acidentada viagem a Srinagar. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Velho Palácio da Penha onde hoje funciona um convento. Outrora alugava-se a 
certas famílias nobres, por no ser mais residência arquiepiscopal. Nele residiu a família de 
J. H. S. que foi salvo, de mortal paratifo, por quatro plantas misteriosas entregues, por um 
adepto disfarçado em mendigo, à zeladora da mesma igreja da Penha. Chamava-se, tal 
zeladora, Sofia, nome que, vindo do grego Sophia (Verdade), devia ser o da portadora do 
remédio destinado a salvar quem – à frente da Teosofia, ou da Sociedade Teosófica 
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Brasileira – tinha a missão de levar a Verdade a quantos pela sua palavra fossem 
atraídos. 

 

Às saudades que o torturam e à lembrança de quantas gentilezas recebeu do 
grande e hospitaleiro povo baiano, junta o visitante apenas um dissabor: o de não ter 
conseguido deixar gravada no espírito das pessoas com que teve a felicidade de tratar e 
no dos amigos que conquistou, a convicção de ser a maravilhosa terra em que vivem, 
pátria escolhida pelos “jinas" e ter feito jus, por suas excelsitudes, ao simbólico nome com 
que a batizaram: SALVADOR ! 

 
DA ENERGIA 

JOSÉ INGENIEROS 

 

A inércia em face da vida é covardia. Um homem incapaz de ação é uma sombra 
que se escoa no anonimato de seu povo. Para ser chispa que incendia, fogo que tempera, 
arado que  sulca, deve levar-se o gesto até onde chegue a intenção. 

Não basta na vida pensar num ideal, é preciso aplicar todo o esforço no sentido da 
sua realização. Cada ser humano é cúmplice do próprio destino; miserável é o que 
malbarata a sua dignidade, escravo o que forja as próprias  algemas, ignorante o que 
despreza a cultura, suicida o que verte a cicuta em sua própria taça- Não devemos mal-
dizer a fatalidade para justificar a nossa indolência. 

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

A energia não é força bruta; é pensamento convertido em força inteligente. 

 

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

Todas as manifestações do bem são solidárias; o culto de tudo que é puro e belo 
encontra verdadeira oposição apenas no que é servil e baixo – RENAN. 

 

Quando o homem virtuoso perder até mesmo a lembrança da sua virtude, o injusto 
esquecerá o seu ressentimento – LAO- TSÉ. 

 
EM DEFESA DA VERDADE 

Pelo Dr. Eduardo C. de Faria 

 

É bem conhecido o interessante apólogo, segundo o qual a Verdade fora 
surpreendida pela Mentira quando, certo dia, se encontrava adormecida, e por esta 
despojada de seus alvos vestuários, com os quais sua desleal e astuta antagonista 
passou a exibir-se publicamente e a ser acolhida por todos com especial agrado, 
enquanto que ela só pode desde então apresentar-se desnuda, vendo-se, aliás por falso 
pudor, rechaçada e escarnecida, principalmente pelos que receiam contemplá-la em toda 
sua beleza divina. 

Há, porem, ainda, os que cultuam a Verdade e, dela fazendo a melhor propaganda, 
se mantêm como a S.T.B. exclusivamente em terreno doutrinário, sem ter necessidade de 
por em evidencia mais uma vez a sua situação independente, sem a mínima ligação com 
os que procuram, por processos artificiais, atingir o mesmo objetivo firmando-se, porém, 
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em princípios que lhe são antagônicos, oferecidos, como parece, pela Mentira disfarçada 
com as vestes da Verdade. 

Quanto maior é o empenho, em que se acha a S.T.B., de bem definir tais 
princípios, tanto maior é também o seu esforço em estigmatizar energicamente os 
sofismas por meio dos quais são usurpados, hipocritamente, os ideais que por ela foram 
sempre defendidos, sem que a dissimulação de que se revestem possa suavizar a rudeza 
de um ato tão condenável, diante da convicção sincera a cujo serviço se devota esta 
nossa Instituição. 

Não conseguindo libertar-se dos erros em que se obstinam, num consórcio falaz e 
ilusório, tais elementos deletérios tentam, por vezes, poluir os mananciais que formam os 
arroios que se vão transformando em cursos potentes, que não poderão mais ser detidos 
e um dos precípuos trabalhos consiste em filtrar tais impurezas, para que delas não se 
contaminem todos aqueles que venham  desalterar-se nas cristalinas águas que estão 
sendo captadas, pacientemente, no anseio de um ideal puro e verdadeiro. 

Protegendo esses mananciais nas suas nascentes, encontra-se a árvore benfazeja 
a da 7a Sub-Raça, que é o abrigo dos que procuram, a sua sombra, a calma que suceda 
ao tumulto das paixões dos que procedem do árido deserto de  Avidya, ou da ignorância, 
que constitui ainda a condição da essência humana na sua generalidade. 

Necessário se faz que o homem não interrogue em vão a Natureza e, deste modo, 
procure antes de tudo saber o que seja em verdade a TEOSOFIA, reabilitando assim o 
seu nome inconfundível e o conceito em que deve ser tido e que tem sido desmerecido 
pelos que o desvirtuaram por ações contraditórias e atentatórias dos seus postulados 
fundamentais, assim como por levianas asserções destituídas inteiramente da feição 
característica única de que pode revestir-se. 

Em poucas palavras sintéticas só pode ser definida a TEOSOFIA como a  adesão 
incondicional à VERDADE. 

A VERDADE tem que ser uma só, não podendo estar jamais em contraste consigo 
mesma e, portanto, só pode, na sua verdadeira expressão, corresponder à idéia que deve 
ser feita de ciência pura e exata – ciência como conhecimento perfeito das leis que regem 
o sistema, do qual o homem, embora um simples ponto isolado no Universo ilimitado, é ao 
mesmo tempo uma partícula e um todo, conforme se contraia no cego egoísmo ou se 
dilate no puro altruísmo. 

A TEOSOFIA, sendo conhecida como a “SABEDORIA INICIÁTICA DAS IDADES” 
através das denominações sânscritas que lhe cabem, como SANATANA DHARMA, 
GUPTA VIDYA etc., é pois a. Verdade na sua prístina interpretação que procura 
reivindicar, orientando devidamente a ciência moderna. 

No preâmbulo de sua obra “El Tibet y la Teosofia", cuja publicação em vernáculo 
foi feita integralmente por esta Revista, diz o imortal Roso de Luna: 

“O magno problema das leis ocultas da Natureza e dos poderes latentes no 
homem, é o fim essencial da Teosofia das Idades, ou ciência das religiões e Religião das 
ciências, Sabedoria primitiva, brilhantemente reconhecida por nosso filósofo Edmundo 
Gonzalez Blanco, quando diz na pág. 16 de sua obra “EL UNIVERSO INVISIBLE”: "Os 
evolucionistas vulgares pretendem quê os povos do Oriente se elevaram lenta e 
gradualmente a civilização, de um estado primordial de selvagismo, porém, os que assim 
pensam o fazem por suposição. No entanto, os que sabem aprofundar-se, devidamente, 
nos monumentos que nos restam, estão convencidos de que a historia que conhecemos 
se oferece, em suas origens, como a resultante de uma cultura antiquíssima”... e “nada 
mais natural para a ciência estudá-las – acrescenta Rafael Urbano – do que o milagre e o 
mistério... porquanto, quer um, quer outro, nos proporciona a verdadeira visão da 
realidade, mostrando-se tais como devem ser", enquanto que a nossa pomposa ciência 
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Ocidental não se compõe – na opinião do astrônomo e orientalista Bailly – senão “de 
fragmentos e relíquias de um sistema de ciência asiática muito mais antigo e infinitamente 
mais perfeito, procedente, talvez, da própria Atlântida”. 

É ele mesmo quem nos ensina que a Eterna Sabedoria das Idades – ou aquela 
que desde os tempos neoplatônicos é conhecida com o nome grego de TEOSOFIA, não 
deve ser tomada como “Ciência de Deus”, porquanto, a Deidade sendo Abstrata, Absoluta 
e Infalível  Mar sem limites – donde tudo emana e para onde tudo volve não pode ser 
objeto de conhecimento algum, nem de atributo- inclusive o da existência que a concretize 
ou limite – mas sim, como “ciência dos heróis, dos semi-humanos e dos deuses”, que são 
as três classes de seres humanos superiores á nossa atual condição de seres semi-
humanos e semi-animais, em caminho evolutivo de provação, de luta e da própria 
superação, para despertar o Divino Raio do Logos Solar, que arde no fundo de nossa 
consciência. 

Firmando-se em princípios seguro, reagindo contra preconceitos inveterados, 
atravessa a ciência no momento uma época de transformação evidente, acima da 
incerteza das opiniões dos quê não evoluem, se torna iconoclasta pela dissolução das 
crenças dogmáticas para transigir com os princípios lança dos pelo Ego clarividente que 
foi H, P. B., a genial introdutora da TEOSOFIA no mundo ocidental. 

Quando se deu tal advento, é sabido que a ciência dominante tendia 
exclusivamente para a satisfação das necessidades físicas, que constituía, como ainda 
não deixou de ser, o bem estar aspirado, considerado o único apanágio digno de 
conquista.  

Tudo isto se, proclama em nome da Civilização. 

Sabemos, porém, que o Mahatma Ghandi protestou contra o que no Ocidente se 
chama de Civilização, porque esta aqui assenta sobre alicerces, cuja precariedade o 
pensamento oriental reconhece, dentro de seus princípios consentâneos com a finalidade 
do gênero humano, 

A TEOSOFIA compreendendo que a perfeição só existe quando nossas 
convicções são verdadeiras e daí concluindo que a busca da Verdade é o primeiro dos 
nossos deveres, veio coordenar os conhecimentos então existentes, demonstrando suas 
contradições e sua falsa orientação, 

A ciência passou então a transigir gradualmente com o que a Gupta Vidya ou o 
Ocultismo sempre lançou em seus ensinamentos discretos e entrou resolutamente pelas 
“descobertas” que outra coisa não são mais do que o reconhecimento das Verdades da 
Sabedoria Antiga, consideradas até então como do domínio do sobrenatural, das quais 
nos falam a Doutrina Secreta e a Ísis sem Véu, ou sejam as mensagens espiritualistas 
com que H. P. B. se apresentou no Ocidente, chamando-as de simples fragmentos de 
conhecimentos extraídos do que ainda se conserva no regime do Ocultismo e dizendo, 
lírica e modestamente, que, ao oferecer aquele ramalhete de flores escolhidas, não 
fornecia de sua parte mais do que o frágil fio que as ligava. 

Essa transformação dê conhecimentos considerada na época em que foi lançada, 
pêlos pretensiosos cientistas, como louca elucubração de uma imaginação ainda mais 
louca, foi, entretanto, o jato dê luz projetado sobre a ignorância em que jazia tal ciência, 
neste vasto deserto de ilusão material a que chamamos vida terrestre, pelos Mestres da 
Sabedoria, desejosos de acelerarem a evolução da humanidade para que esta, pelo 
desenvolvimento de seus sentimentos dê Fraternidade, se vá tornando cada vez mais 
digna e mais apta a desenvolver os conhecimentos de que necessita. 

Para tanto, mister se faz que sejam compreendidos e adquiridos os elementos 
segundo os quais possa cada um fazer as investigações dessa Verdade por si mesmo, 
despertando a incoercível voz da Consciência. 
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Quanto mais profundamente se penetre em si mesmo, mais depressa se chega a 
considerar a Consciência como o essencial e único meio de purificação da personalidade 
que cada um arrasta consigo em cada existência. 

Dentro de uma convicção sincera, quem obedece á lei pessoal que rege essa 
Consciência, age sempre de uma maneira justa, qualquer que seja a opinião ou a 
impressão que outrem possa ter a tal respeito. 

Assim é que o “Baghavad-Gita” diz que “Aquele que atingir a Consciência não 
conhece mais nem o bem nem o mal”. 

Esse é o teósofo na acepção da palavra porque é justo e vive em harmonia com a 
Verdade. 

Eis como deve ser compreendida a TEOSOFIA, que é, como se sabe, palavra 
grega, empregada por Amonio Saccas no século 3o da era cristã, como conjunto de 
conhecimentos, coordenados pela observação, meditação e raciocínio lógico, para 
determinação das leis naturais que regem a Evolução. 

Não admitindo dogmas de qualquer natureza, tem como base fundamental, como 
já disse, o conhecimento da Verdade e, portanto, só pode apresentar aspecto científico 
evidente, como se pode concluir dos métodos de ensino em que assenta a Doutrina 
Secreta que é a fonte essencial de onde devem ser hauridas as noções de que 
necessitam todos os que desejam formar juízo seguro sobre o que estou afirmando, 

Já tive ocasião de dizer publicamente quanto lamento que os ensinamentos da 
Doutrina Secreta não excitem melhor a curiosidade dos investigadores cientistas, porque 
neles poderiam encontrar muitos elementos comprobatórios para questões que até hoje 
têm ficado insolúveis, por falta de explicação de natureza especial, que se encontram 
principalmente no 2o e 3o volumes, este último relacionando-se na sua 3a parte com o 
estudo comparativo entre a CIÊNCIA OCULTA e a CIÊNCIA MODERNA, 

É na Doutrina Secreta que se lê o seguinte que define perfeitamente o teósofo tal 
como deve unicamente ser compreendido: 

O teósofo não crê em milagres divinos nem diabólicos... Para ele não  há santos, 
nem bruxas, nem profetas, nem áugures, mas tão somente Adeptos, ou homens capazes 
de realizar fatos de caráter fenomênico, a quem julgar por suas palavras ou ações... O 
estudante do Ocultismo não há de professar determinada religião se bem que tenha o 
dever de respeitar toda opinião e crença para chegar a ser adepto da BOA LEI, Não deve 
sujeitar-se aos prejuízos e opiniões de ninguém e há de formar suas próprias convicções 
de acordo com as regras da evidencia que lhe proporcione a Ciência, a que se dedica, 
sem atender a encômios de fanáticos sonhadores nem a dogmatismos teológicos... Jesus 
pregou uma doutrina secreta, e secreta naquele tempo significava "MISTÉRIOS DE 
INICIAÇÃO", que foram repudiados ou alterados pela Igreja. 

Entre as profecias contidas na Doutrina Secreta de cuja realização muitos já 
puderam obter conhecimento, permitam que ressalte mais uma vez aquela que clara e 
formalmente se refere ao que se passou no nosso ambiente. 

De fato, na parte da introdução, no 1o volume da edição francesa, a pág. 27, pode-
se ler o seguinte: 

“NO SÉCULO XX ALGUM DISCÍPULO MAIS INSTRUÍDO E MAIS APTO SERÁ 
TALVEZ ENVIADO PELOS MESTRES DE SABEDORIA PARA DAR AS PROVAS FINAIS 
E IRREFUTÁVEIS DE QUE EXISTE UMA CIÊNCIA CHAMADA GUPTA VIDYA E QUE, 
COMO AS FONTES MISTERIOSAS DO NILO, FOI ENFIM ENCONTRADA NOVAMENTE 
A FONTE DE TODAS AS RELIGIÕES E FILOSOFIAS ATUALMENTE CONHECIDAS, 
ESQUECIDA E PERDIDA DURANTE TANTAS IDADES PELA HUMANIDADE”. 
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Já tive ocasião de proferir em público, com minha inteira e única responsabilidade, 
a intima convicção de que tal profecia não pode deixar de relacionar-se com a obra 
imperecível a que se votou a S. T. B. que, arrostando todas as dificuldades, decepções e 
amarguras provenientes dos que não puderam compreendê-la, transfigurou-se, ao 
conseguir transformar o filete dos primeiros tempos da sua constituição, na empolgante 
catadupa que, na magnificência de toda sua energia potencial do presente, pode 
desprender-se impetuosa das alturas,  sobre o vale profundo em que se abismam os 
contumazes do erro e da ignorância. 

 Eis porque, não podem ser mais expressivas as palavras do Presidente Geral da 
S.T.B. quando se refere  a: “Esse povo que já começa a chegar para arrancar as más 
ervas da loucura e do vício, povo este composto de todos quantos queiram alistar-se 
sob o alvo estandarte da PAZ, do AMOR, da SABEDORIA e da JUSTIÇA, desfraldado 
pela S. T. B. pois que é ela quem vem de anunciar uma Era nova de Paz e de 
Felicidade para o Mundo”! 

 A nós, pois, todos os homens de boa vontade, sem distinção de nenhuma 
espécie, como simples sementes confiadas a terreno ubérrimo, de cuja vitalidade 
poderão haurir os elementos essenciais para que delas derivem árvores frondosas que 
venham concorrer para a formação da floresta secular, cuja majestade de beleza 
indefinida, imagino a exalar o perfume das áureas flores com que se orne, 
transmutando-se em frutos, que deverão alimentar a perfeita Fraternidade Humana, 
neste recanto querido do nosso planeta, onde, pelas profecias existentes, terá feliz 
realização a Era abençoada da REDENÇÃO DA HUMANIDADE quando esta, redimida 
de suas tenebrosas ilusões, tornar-se apta a defrontar-se conscientemente com a 
Verdade sem véu, que é o característico da genuína Teosofia. 

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

QUEM SOMOS? 
 

Para os alunos da “Liga de Bondade Helena” 

 

Quem somos? Somos centelhas  

Da Suprema e eterna Luz 

Que pelo espaço infinito  

Mundos e estrelas conduz.  

 

Somos elos da cadeia  

Que liga os astros á flor,  

A pedra, aos seres, a Deus!  

Cadeia imensa de amor!  

 

Para nós a morte é vida 

Em outro estado a subir  

Resoluta e esclarecida  

Pela escarpa do porvir. 

 

Somos sementes da raça,  

Da bondade paladina, 
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Que ha de florir brava e forte  

Nesta América Latina. 

 

Raça de heróis, povo altivo  

De mente sã, corpo são  

Que há de viver gloriosa.  

No seio desta Nação. 

 

Cantando o amor que sentimos  

Por esta terra sem par, 

Aos poucos vamos erguendo  

Em cada peito um altar. 

 

Ó Pátria muito adorada!  

Trazes um nome gentil, 

Que é entusiasmo, que é flama,  

Teu nome é fogo, Brasil! 

GRACILIA BAPTISTA 

 

SÃO TOMÉ DAS LETRAS 
 

JEROGLIFOS 

(Conclusão) 
 

“Os mais notáveis sabedores do passado foram aqueles que viram as ruínas dos 
fortes, os despojos das cidades, as desarticuladas pedras dos templos. Eis porque a 
simples nota arqueológica duma cimalha ou a inscrição rupestre duma alegoria rasga 
horizontes mais largos que um compendio”. 

(Raimundo Morais – NOTAS SOBRE O EL-DORADO) 

 

 Os signos antropomorfos são os que mais se observam na extensa obra de 
Bernardo Ramos, aos quais foram dedicadas muitas páginas e diversas interpretações 
interessantes, perseverando o autor em dar-lhes sentido de inscrições gregas, 
possivelmente de ousados navegadores que vieram ter a estas plagas americanas. 

Tais signos, ora esculpidos na pedra, ora trabalhados na cerâmica, 
notadamente a marajoara, são comuníssimos no território brasileiro, numa gradação 
multiforme que vai desde o minúsculo amuleto – expressão tradicional e objetiva de 
um prodígio – até os grandes monumentos, como o da pedra, da Gávea, onde a 
“cabeça do Imperador” avulta, dominando os horizontes que se abrem para o Oceano 
Atlântico. 

No Brasil, em todos os Estados, como também nos mais recuados rincões 
do mundo, há uma variedade enorme de monumentos esparsos que, estudados 
convenientemente, aclaram o longínquo passado e a sua obumbrada história. 

Haja vista o que já se conhece a respeito da Ilha de Páscoa, incontestável 
remanescente lemuriano; das ruínas de Manchú-Pichú, na cordilheira andina das 
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antigualhas da Ilha do Corvo descrita pelo quinhentista Damião de Góis: dos templos de 
Ch’ich’en’Itza, na península de Yucatan, narrados por E. Soler; das imensas estátuas 
mexicanas que se descobrem a cada passo no vale de Anahuac; do “colosso de Rodes” 
poetizado por Camões; e, para não ir mais longe, das pirâmides do Egito, uma das sete 
maravilhas do mundo antigo. No Estado do Paraná, a “Esfinge da Serra do Mar” não é 
uma simples obra da natureza... Do alto das penedias, olhando misteriosamente as 
águas do oceano, aguarda, altiva e sobranceira, o Édipo moderno para decifrá-la e 
arrancar-lhe os segredos que dormem em seu largo peito de granito. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 As inscrições acima reproduzidas, e que se acham na “ESTRADA DO 
MURO”, da tradicional povoação mineira. não devem ser tomadas como 
verdadeiras. embora que suas letras, por simples coincidência, figurem no Alfabeto 
Grego de Inscrição, sistema primitivo linear, organizado por Bernardo Ramos. 

 

 Enquanto isso, as gerações sucedem-se, até que um dia o relicário do passado 
se patenteie, a um gesto, a uma palavra poderosa como o “Abre-te, Sésamo!”, e 
floresça nas terras brasileiras a mirífica Atlântida redimida. 

 S. Tomé das Letras, localidade eivada de símbolos, inscrições e de hierogramas, 
não poderia deixar da oferecer aio investigador copiosos elementos de estudos epigráficos. 
Apesar das grandes transformações impostas pelo tempo, observou-se algures uma velha 
figura antropomorfa de linhas exatas, que procuraremos interpretar de acordo com os 
recursos que nos proporcionam as relações estabelecidas pelo arqueólogo patrício já 
mencionado, como também pelo que já está assente no terreno da filologia comparada  1  : 

 

 

 Sob dois aspectos podemos considerar a figura acima reproduzida : analítico e 
sintético. 

 Analiticamente, e tomando-se por base o alfabeto grego de inscrição, sistema 
primitivo linear, organizado por Bernardo Ramos (pág. 28 de sua citada obra), o desenho 
em apreço decompõe-se nas seguintes partes: 

 

 
 
equivalentes a duas palavras                                 e     

 

que correspondem a                         e                           do   alfabeto   clássico   da    Grécia 
antiga, significando ambas, respetivamente, “são e salvo” e “Preces” (pág. 468 do aludido 
livro) . 

 “Ergamos preces aos deuses, por nos acharmos a são e salvo” deve ser a 
tradução literal dessa, figura antropomorfa.  2 

                                                        
1 Onifroy de Thorau pondera com segurança: 

“Pela filologia comparada, a afinidade da linguagem torna provável a afinidade da raça humana, seguindo-a, em todas 
as suas migrações, evoluções e transformações; é então que por sua vez a etnologia vem tomar lugar junto à filologia 
e confirmar as suas provas ou indicações”. 
2 Sem forçar a natureza intrínseca dessa figura antropomorfa, outra chave poderá interpretá-la, de acordo com os 
ensinamentos do livro “Inscrições e tradições da América pré-histórica, especialmente do Brasil”, de autoria do aclamado arqueólogo 
amazonense Bernardo Ramos.  
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 Sinteticamente, a mesma figura                     vale, em seu conjunto,   pelo   jeroglifo  

 

egípcio                 her. 

 Esse jeroglifo, formado da face humana, pronuncia-se            her como o herr do 
idioma germânico, no significado de FACE, VULTO, etc., e quase sempre se acha unido  

 

com                  no sentido de PRIMEIRO, CABEÇA, PRINCIPAL, como no exemplo: 

 

 

 

 

  

 Isoladamente, também, o sinal        foi usado para expressar a mesma idéia 
(superior, chefe, condutor) bem como a preposição sobre: 

  

  

 

 

 Entre os novos da América, esse símbolo expressava, como ainda hoje se observa, 
o mesmo sentido que nos jeroglifos egípcios, fato importante para a defesa da testa dos 
que admitem, cosa justa razão, o “monismo” em filologia. 

 Assim é que o “CODEX VERGARA” nos dá a conhecer a figura    

equivalente a "CHEFE" (tecuh-tli). Tamoindaré, Bochicha, Quetzalcoatl, e tantos outros, 
foram “chefes” ou Manus. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

 Prof. Edmundo Cardillo e Dr. Ural Prazeres, principais colaboradores desta seção, 
palestrando junto ao avião que os conduziu a S. Tomé das Letras, na 5ª  Expedição de 
estudos arqueológicos. 

 

Interessante notar-se que, na escritura Maya (Relation des choses de 

 

 Yucatan), Brasseur de Bounbourg encontrou o ideograma,                 com valor fonético  

 

de – é – , aparentado com o her egípcio embora mais doce no pronunciar-se, e que  

 

aparece, sob outra modalidade, no calendário daqueles povos remotíssimos    

conforme as análises procedidas pelo arqueólogo DA LANDA (Relation: Kalendario 
romano y yucatense). 

                                                                                                                                                                                        
Tal interpretação já foi exposta ao quadro-negro, na conferência pública realizada na sede da S. T. B., a 21 de novembro de 1940, por onde 
se verificou caber ao símbolo em apreço o seguinte sentido:  

“São e salvo (no pico do) Leão”, ou “O que persiste no (pico do) Leão”. Em ocasião oportuna, publicaremos no livro “S. Thomé das Letras e 
suas tradições” as razões circunstanciais des ta  chave interpretativa. 
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 No alfabeto sânscrito, da velha e maternal Aryarvartha (Índia), a letra denominada 

 

 shu          ainda pouco vulgarizada – mesmo nos compêndios os mais abalizados – pode 
ser relacionada à figura de que tratamos. 

 Não n’a  confundamos com o signo lingual védico                      um I cerebral, última  

letra do alfabeto conhecido bem sob a denominação de dévanágari, a qual mereceu 
longo estudo em o número 106 desta revista (As mil e uma noites). 

 Além das expressões que ela encerra no campo da filologia e principalmente no do 
esoterismo, a letra shu, sendo a quadragésima nona do aludido alfabeto, exprime, numa 
interpretação mais avantajada, os “49 filhos de Fohat", ou o próprio Brahmã Imanifestado 
(o Brahmã Nirguna). 

 Shu é radical de Shukra ou Vênus. Bastante conhecida dos ocultistas e teósofos é 
a locução “Senhores de Vênus”, cuja interpretação esclarece um sem número de 
problemas, principalmente no que concerne à evolução humana. 

 O próprio orientalista Max Müller,  na sua “Introduction to the Science of Religion”, 
assoberba-se ante simbolismos oriundos desse signo lingual védlco, quando escreve: 

 “Se volvermos à China, convencer-nos-emos de que a religião de Confúcio está 
fundada nos CINCO KING e nos QUATRO SHU, livros em si mesmos de extensão 
considerável, acompanhados de comentários volumosos, sem os quais nem os mais 
eruditos podem aventura-se a sondar as profundidades de seus cânones sagrados”. 

 De nosso “LIVRO DE REVELAÇÕES”, vedado aos profanos, permitimo-nos extrair 
um trecho do vasto e minucicso estudo que, alem de muitos outros, faz menção ao 
sibilino signo lingual védico (shu): 
 “Essa letra é um milagre analógico, no campo da FILOLOGIA – uma das sete 
chaves cabalísticas. Decomposta, analisada e arranjada em suas três partes (cabeça, 
tronco e membros),   aparece-nos   o   “homem”   rudimentar   das    inscrições   rupestres  

 

                       ; ou o violino                            e o arco  � , que é o instrumento nobre das  

 

orquestras e dos quartetos, muito mais misterioso do que se pensa vulgarmente, porque, 
possuindo quatro cordas "vocais", transmite, em seu mais alto grau, o sentimento do 
próprio artista que o maneja, mormente em se tramando de um Paganini que, 
conscientemente, lhe aproveitou a magia profunda...      A    letra    shu    é,   ainda,       o 

caminho do Infinito                             como querem os místicos do Oriente; ou os órgãos 

 

sexuais, masculino  e feminino,                        sagrados, em suas funções  e, hoje, como 

 

 na antiga Roma das bacanais, abastardados pela incontinência viciosa e viciada nos 
ignaros corrompidos no sexo. 

 Materialmente figurada é a chave e a fechadura                            simbolicamente, a  

“chave canônica” (Pushkara) 

 

que dá direito a abrir as portas dos mundos subterrâneos; por isso mesmo, além de 
matemática ou canônica, representa em si a tradicional “PALAVRA PERDIDA” (Xem-Ha-
Meforax) , a que se referem os Adeptos, guardada no "Sancta Sanctorum" do templo de 
Salomão e da qual se apropriou, segundo remam as tradições talmúdicas, o Rabino 
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Jeoshua Ben Pandira, pelos gentios denominado Jesus, o Cristo, Chave Sintética das 
sete outras chaves cabalísticas, aquela que durante sete anos esteve guardada em 
nossas mãos, como símbolo de nossa própria Obra, e que há pouco foi devolvida aos 
mesmos reinos subterrâneos também conhecidos na tradição por Agarta, Asgardi, 
Amenti, Mansão do AMANHECER, Volun Chivin, etc. Até hoje, na face da terra, ninguém 
pôde revelar a relação astronômica dessa letra miraculosa: em se lhe separando es duas 
hastes e os dois círculos de que é formada                            e dispondo-os como seguem 

 

                , se nos antolha um signo do alfabeto JINA, completamente ignorado pela 
Filologia Oficial, que responde à constelação de Taurus, concorde com a iluminada frase 
cabalística “Quod superius, sicut quad inferius”... 

 Para a Rosa-Cruz,  os  Quatro  Pontos  Cardeais  da  Evolução  assentara-se    em  

 

quatro letras da mesma natureza (shu)                 que, interpenetradas, compõem a rosa e  

 

a cruz                        cujo símbolo também se chama Taro, Tora, Rota ou Rotan. 

 

 Na velha Rosacruz, o “Divino Rotan” era o termo que designava o Chefe ou 
Superior Incógnito, ao qual se prestava um juramento aos grandes Rituais iniciáticos. 

  

 Circunscrevendo-se a letra shu num círculo          depara-se nos o simbolismo de 
Brahmã Manifestado (Brahmã Saguna) , ou a Consciência de um Logos limitada num siste-
ma planetário, condensando-se aos 49 fogos de Kundalini, – simbolismo que, na, sua 
objetivação antropomorfa, nada mais é que uma das formas por que os povos antigos 
perpetuavam suas gloriosas e pouco compreendidas tradições. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Ampliações parciais do clichê estampado no número 106 desta revista. Os signos 
acima, até hoje não estudados pelos epigrafistas, compõem um Código de orientação 
topográfica. 

 

Aliás, nos cuneiformes babilônicos,   o "País do deus Assur" (  leia-se A-shu-r) era indicado 

por três cunhas delimitadas num retângulo                 , reminiscência notável   daquilo que os  

vedantinos já conheciam metafisicamente”. 

 

 Atente-se que a figura                     está eminentemente relacionada com duas outras 

 

                em forma de uma perna, e                   em forma de pé, humanos ambos.Alfredo 
Brandão, na erudita obra "A escrita pré-histórica do Brasil", oferece-nos elucidativa página 
sobre o significado dos signos pediformes:  

 “Um outro exemplo de antropomorfização de signos divinos, temos no número 71, 

 

 

É um aglomerado esboçando uma raça humana. 
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 Os signos  72  e 73 (perna e pé) prendem-se também ao período antropomorfo: 
são uma figura de pé e uma pegada. Já os Jesuítas, nos primórdios da história do Brasil, 
atribuíram o signo 73 ao apóstolo São Tomé. Era o molde de pé de santo, deixado sobre 
e rocha. Que tal signo, muitas vezes, é uma pegada antiga, do tempo em que a rocha que 
a apresenta se achava em formação, não se pode contestar, mas, que na maioria dos 
casos – e principalmente quando ele se acha junto de signos diferentes é artificial, é um 
elemento de escrita, não resta a menor dúvida. 

 Nas inscrições megalíticas da Bretanha, ele é muito comum, em rochedos perto de 
fontes que passam por milagrosas, e a crendice popular diz ser a impressão do pé de 
Nossa Senhora. Consta-nos que urna lenda idêntica existe na Bahia, a propósito de umas 
pegadas que se vêem num lajeado perto do Santuário de Nossa Senhora das Candeias  3  . 

 Os signos pé e marca de pé são encontrados na escrita sumeriana dos antigos 
babilônios e tinham ambos o valor silábico de ka e kri, significando caminhar, andar. 

 O sumeriano, querendo dizer que um homem entrou em casa, desenhava a figura de 
um homem, a de um pé e a de uma casa. 

 Nós encontramos num rochedo da Bica da Pedra, sítio que fica à margem do canal 
grande das lagoas, perto de Maceió, pegadas humanas – uma de quase meio metro de 
extensão e outras pequenas, indubitavelmente de crianças. 

 Pareceram-nos artificiais. O rochedo frade se acham tais signos, talvez um antigo 
dolmen, tem a forma mais ou menos da um casco de tartaruga  4  . 

 Conforme se pode verificar na estampa VIII, na pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, 
há signos idênticos a botas. 

 Achamos que esses signos brasileiros, como seus congêneres da Mesopotâmia, 
podem também significar o ato da marcha e assim lembrarem a passagem de expedições”. 

 Frazer, autor de “A Maya Grammar”, ensina que, na língua falada em Yucatã, existe o 
sufixo KA ou KAH de indicação de movimento. Em Maya, a expressão lubul-in-kah (I am 
falling) é tipicamente aparentada com a sumeriana, citada pelo  eminente Alfredo Brandão. 

 H. Beuchat, no “Manuel de archeologie américaine” apresenta-nos o fonema maya 

 

                CA, muito parecido com um símbolo encontrado em S. Tomé das Letras (vide o  

derradeiro clichê deste artigo). Tal fonema não era estranho aos Quíchuas. pois KA, 
nesse idioma ainda vivo, quer dizer “forte”; e, na língua Zapoteca, aparece ele no tempo 
futuro da 1ª  e da 2ª  conjugações (Peñafiel) . 

 

 O jeoglifo egípcio                      traduz a idéia de caminhar, como também exprime o  

sentido de “medida de comprimento”. 

 E responde, de outro modo, aos grupos                          ret e                          pet, 

 

no significado "di piede tanto d'uomo, quanto d’animale (Rossi - Gramática copto-jero-
glifica, pg. 220)”,  raízes ambas que são conservadas com a mesma finalidade no copta 

 

 
                                                        
3 Chamamos a atenção dos amáveis leitores para o número 103, desta revista, por onde se vê que parece ter o Sr. Alfredo Brandão laborado 
num engano, quando afirma a existência de pegadas no lajeado perto do Santuário de Nossa Senhora das  Candeias, na Bahia. 
4 Em S. Thomé das Letras há rochedos em forma de tartaruga, que foram fotografados para futuras publicações. Quanto aos signos, 
geralmente indicadores de roteiros são comuns em todo o Brasil. Na pedra da Gávea, do lado do mar poder-se-á topar u m  s i g n o  
s e m e l h a n t e  a  botas e que, em que pese a opinião dos mais conspícuos arqueólogos, nós traduzimos: “É PROIBIDO PASSAR 
POR AQUI”. 
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 Neste caso, indiferente que o pé seja de homem ou de animal, temos que a pata 

 

de leão (de que há tradição em S. Thomé das Letras)                   possui o valor silábico 
de kap e é jeroglifo usado no sentido de ocultar. 

  O Sr. Idolgino Alves Ferreira, pessoa influente no adorável recanto que visitamos, 
ficou de mostrar-nos, na próxima expedição, pegadas humanas e de animais nas lajes 
daquele arraial, as quais poderão prender-se a questões manúsicas e, respectivamente, 
totêmicas relacionadas e adstritas ao âmbito geográfico santomense. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

 Vestígios de símbolos, hoje chamados “mãos de sangue”, mas infelizmente 
depredados, que se encontram numa das grutas habitadas pelo misterioso “CHICO 
TAQUARA”.  

 Para que as silhuetas se tornassem nítidas, tivemos que demarcar a figura da 
direita (flor de lis, etc.) e recobrir, a da esquerda (dedos de mão) a carvão. Ambos os 
símbolos traduzem a idéia de comando por parte de um Ser de categoria elevada:– o 
cetro e a mão que o sustém. 

 

 José Cristiano Alves e José Luiz Pereira, bondosos amigos da mesma localidade, 
afirmam “que até há pouco tempo se podia verificar numa pedra da calçada da casa de D. 
Hilaria, no caminho do Cruzeiro, uma pegada humana, que se desgastou, apagando-se 
com o constante pisar das transeuntes, das a alimarias e das carruagens.” 

 Cientistas já observaram tais pegadas em S. Thomé. 

 Não apenas pegadas, mas desenhos nítidos, abem feitos, de mãos. 

 Na fazenda pertencente ao Sr. Odilon de Andrade, que se estende até à comarca 
de Três Corações, notamos uma grande variedade de mãos humanas, em diferentes 
posições, desenhadas na superfície de pedras, a dois quilômetros da estrada de 
automóvel, além de muitos outros símbolos bem caracterizados, dentre os quais 
sobressai um enorme pentalfa (estrela de cinco pontas) que mede mais de seis metros de 
diâmetro, geometricamente perfeito... 

 

 

 No número 104 desta revista, relata-se o fato de haverem os componentes da 1ª  
expedição a S. Thomé das Letras visto as mãos de sangue, como chamam a esses 
símbolos os habitantes do lugar. 

 Realmente, a lâmina Nona do Tarot  5 , além de outros signos, mostra a mão 
espalmada, ou segurando uma lanterna, que é a representação da bondade protetora do 
Iluminado Perfeito ou Adepto, sempre decidido a amparar quanto possível o seu discípulo 
na vereda espinhosa da Iniciação. 

 Em jeroglifo, as mãos assim dispostas               se lêem kap e se 
usam especialmente para indicar o número de inimigos mortos em batalha, cujas mãos 
eram cortadas como troféu de guerra. 

 Se dispostas come a palma para cima                  sua leitura é sep no significado de  

 

                                                        
5 Leia-se o “Mistério dos arcanos”, número 103 da revista “Dhâranâ”, que versa, exatamente sabre as cartas que compõe o Taro. 
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tomar, receber, correspondente ao copta                             ao caph hebreu e ao latino 

 

accipere, como no seguinte exemplo: 

 

 

 

 

 Todas essas figuras simbólicas se encontram em S. Thomé das Letras 
associadas a hierogramas diversos, ou isoladamente, expressando roteiros, indicações 
geográficas, redutos "jinas", ou narrando numa linguagem ideográfica, já esquecida ou 
relegada ao olvido, a história positivamente bela e expressiva de gerações vetustas, que 
habitaram em dias gloriosos essas regiões hospitaleiras, que ainda guardam a tradição 
volitiva no âmago de seus “museus naturais”. 

 A S. T. B. tenciona publicar futuramente um livro circunstanciado sobre os 
estudos de, que nos temos ocupado, sob o título de S. Thomé das Letras e suas 
tradições – único meio para estender-se convenientemente a respeito das 
inscrições rupestres lá existentes. 

 A presente revista não comporta senão ligeiros apanhados, sucintas 
informações epigráficas relacionadas com as observações feitas pelos 
arqueólogos, e só mesmo uma obra mais vasta, como a que nos propomos publi-
car, poderia entrar em pormenores que dissessem algo sobre a interpretação 
realizada pela S. T. B. relativamente aos jeroglifos propriamente ditos, constantes 
de seus arquivos e já estampados em o nº  101 de “Dhâranâ”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Ampliações parciais do clichê estampado no número 106 desta revista. É 
um signo de dignidade régia, o da esquerda, ao alto. Haja vista a sua semelhança 
com a “flor de lis” egípcia, que tanto vale pelo “loto sagrado”. De outro modo, tal 
signo equivale ao SHIN hebraico ou à lâmina 21 do Taro, de que tanto nos temos 
ocupado. Cabalisticamente falando é, ainda, o “candelabro das três velas”, 
símbolo das 3 emanações divinas. E com isso procuramos demonstrar que, pelas 
terras felizes de S. Thomé das Letras, peregrinou Elevado Ser, companheiro de 
Manco-Capac, à frente de outros de menor jerarquia, detentor dos dois poderes: 
Temporal e Espiritual. 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 

 O arcano 9 do Taro, de Lucien Laforge, correspondente ao Téth do alfabeto 
hebreu O Ermitão, Iluminado, Adepto ou “Homem Perfeito”. 

 A mão que surge da caverna e sustenta uma lanterna, comprova o que, 
neste e em outros estudos, vimos explanando, em relação ao seu esotérico 
sentido de proteção, auxílio, etc. 

 É a razão por que Téth tem por jeroglifo, telhado, teto ou cumeeira que não 
deixam de ser o abrigo ou proteção de uma casa. 

sep - nes sennu       em xun    en
Essa     reebeu    os   pães em  seu Templo
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 O Adepto, no seu glorioso afã de iluminar a quantos buscam a sua espiritual 
proteção, estende a mão benfazeja para arrancá-los das trevas da ignorância. A 
luz da lanterna, por sua vez, representa a Sabedoria ou Conhecimento Perfeito. 

 Diógenes, o cínico para o mundo, mas em verdade um Adepto para nós 
outros, procura – ao sair do seu tonel improvisado em habitação (caverna) – , e de 
lanterna em punho, “encontrar um Homem” de sua estirpe. E a prova que, ao 
próprio Rei (que, embora sendo majestade para o inundo terreno, não era 
magister," Mestre ou Iluminado para o divino...) quando lhe faz ilusórias ofertas, 
declara textualmente, segundo reza a história: - “Só vos peço que me não tireis 
aquilo que não me podeis dar”, isto é, a luz do Sol, que, além do mais, é a síntese 
mais preciosa dessa mesma Iluminação. 

 

Ilustração: gravura 

Legenda:  

 

 A famosa pedra descoberta e estudada pelo Dr. Mario Roso de Luna, em 
Solana de Cabanas, na Espanha, e por ele oferecida ao Museu Arqueológico 
Nacional. Tal descoberta foi classificada pelo grande Hubner “como um dos mais 
raros jeroglifos da pré-história céltica, análoga, por seu interesse e importância, 
aos da Argólida”. 

 Roso de Luna descobre, ainda, em Solana, Santa Cruz e Logrosán (sua 
terra natal) antiquíssimas construções, que descreveu como “Citânias luso-
ibéricas”. Dá a conhecer ao mundo mais de cem inscrições romanas na província 
de Cáceres e concorre, com poderosos subsídios, para a ratificação oo itinerário 
de Ravenate. Interpreta como “escrituras pre-caldaicas” as pedras de caçoilas, 
que se encontram em vários sítios de Extremadura. Em vista de semelhantes 
investigações e interpretações, a Sociedade de Arqueólogia de Bruxelas o 
nomeou membro correspondente. 

 Foi ele, ainda, que em 1893 descobriu em Logrosán, sem auxílio de 
telescópio um cometa que a Academia de Ciências de Paris inscreveu nos anais 
astronômicos com o nome de “Cometa Roso”. 

 O número das obras lavradas pelo genial polígrafo espanhol ultrapassa ao 
dos mais famosos escritores. 

 Além das várias associações científicas a que pertencia, o Dr. Roso de Luna 
figurava na S. T. B. com o número “7”, em homenagem ao seu papel de Arauto da 
Missão dos Sete Raios de Luz, isto é, da 7ª  Sub-Raça do ciclo Ariano. 

 

 Por ora, ficamos nestes despretenciosos estudos jeroglíficos, dando aos 
nossos prezados leitores uma interpretação de conjunto, em face do que já se 
descreveu pois, se dispusermos em ordem os símbolos analisados no transcurso 
destas linhas, deparar-se-nos-á, a seguinte proposição: 
 

 

 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Considerável 
número de
pessoas acompanhou  o o Manu

para receber o “Oculto”.
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 Um dos excursionistas, observando de perto os jeroglifos estudados pelos 
mais notáveis arqueólogos patrícios. 

 

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

Os dez mandamentos da vida de uma comunidade 
 
1. Sê altruísta ! Pois vives no seio da Comunidade; vive tua vida, não para próprio 

gozo, senão para a coletividade. 

2. Sê formal! Toma todas as cousas com seriedade; a ti mesmo, teu trabalho e ao 
dos teus companheiros. 

3. Sê alegre! Contribui para proporcionar à Comunidade horas de regozijo. Não te 
esqueças da força da alegria. 

4. Sê obediente! Sacrifica teu capricho em bem da Comunidade; ela também te 
suporta  

5. Sê afetuoso! Não firas teus companheiros com tua dureza; sê sempre amável 
para com eles. 

6. Sê educado! Conserva a correção ainda na linguagem. 

7. Sê honrado! Tudo quanto digas ou escrevas deve sair de ti mesmo. Nisso 
deverás ajudar teus companheiros. 

8. Sê confiante! Confia em teus companheiros, pois que eles têm confiança em ti. 

9. Sê nobre ! Não negues a teus companheiros o que tenham melhor do que tu. 

10. Sê fiel ! TRABALHA EM TI MESMO. És um membro de tua Comunidade. Si 
em uma cadeia um só elo cede, a cadeia inteira se rompe. 

 

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

IV 
M. TENREIRO CORRÊA 

 

A VIDA POST-MORTEM (Generalidades) 
 

 Construção do corpo astral – Quem constrói o corpo astral do homem é ele 
mesmo durante sua vida física. É a natureza de seus pensamentos, suas paixões, 
seus desejos e suas emoções; é a própria espécie de alimentos ingeridos, seus 
hábitos de maior ou menor limpeza, de maior ou menor continência, etc., etc., que 
tornarão o corpo astral - o veículo em que o homem vai viver após a morte – mais 
ou menos grosseiro, mais ou menos apto a servir-lhe de veiculo de consciência. 

 A um homem de pensamentos e emoções grosseiras, corresponderá um 
corpo astral onde fatalmente deve predominar a matéria dos últimos sub-planos do 
plano astral, única que responde às vibrações daquela natureza. Ao contrario, será 
na sua maior parte constituído de matéria dos sub-planos mais sutis, insensível, 
portanto, a todas as emoções que não forem de ordem superior, o corpo astral do 
homem que durante a vida física se não deixou dominar por sua natureza animal. 

 Mas não depende somente das emoções, das atividades boas ou más 
exercidas durante a vida terrestre, a maior ou menor perfeição do nosso corpo 
astral. 
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 Já sabemos que, a cada partícula do corpo físico, corresponde uma contra-
parte de matéria astral e esta terá daquela as mesmas características grosseiras ou 
delicadas. Donde facilmente se conclui que a um corpo físico nutrido de alimentos 
impuros, será impossível corresponder um corpo astral ou mental organizados para 
fins elevados, exatamente como a um corpo físico puro não podem corresponder 
veículos sutis impuros. A dependência entre os três corpos é absoluta. Daí o 
extremo cuidado dos Raja Yogis em purificar o corpo físico submetendo-o a uma 
alimentação em que predominam os elementos “sátvicos” ou “rítmicos”, ou sejam, 
os grãos e as frutas, incontestavelmente mais capazes de construir um corpo ao 
mesmo tempo sensível e resistente. Consideram a carne um alimento “rajásico”, 
apto a desenvolver no homem os desejos animais e inapto a realizar uma 
organização nervosa delicada. Quanto aos alimentos em via de decomposição, tais 
como os denominados “de conserva”, eles os evitam cuidadosamente. O mesmo 
fazem com o álcool, o tabaco, as drogas, cujo emprego tem por fim “acalmar os 
nervos”, como se costuma dizer entre nós. A verdade, porém, é que, dessa 
necessidade de “acalmar os nervos”, imposta pelas condições da vida moderna, 
decorre a impossibilidade da consciência humana em manifestar-se através de um 
corpo repleto de detritos de carne e envenenado pelo álcool, pelo fumo e pelas 
drogas, causas – fatais da maior parte das doenças nervosas. O órgão mais 
especialmente afetado, mesmo por uma pequena quantidade de álcool, é a 
glândula pituitária a qual, uma vez envenenada, suspende a ligação entre os três 
corpos do homem, paralisando-lhe a evolução. 

 Dada a estreita ligação entre o corpo físico e o corpo astral, a composição 
deste está subordinada aos cuidados que se tenham com o outro, e esses cuidados 
não se limitam à alimentação, mas à própria limpeza e a tudo quanto de qualquer 
modo o possa afetar, incluindo neste rol os ruídos das grandes cidades causa de 
constante irritação e fadiga, e que produzem no corpo astral as mais desastrosas 
conseqüências. 

 O corpo astral, pois, de que o homem dispõe ao penetrar no reino dos 
“mortos”, é uma obra exclusivamente sua. Foi ele. quem o construiu indiretamente, 
com seus pensamentos e ações físicas e, diretamente, com suas emoções. Será 
perfeito ou imperfeito, capaz de lhe dar uma consciência clara ou obscura do seu 
novo estado, segundo a natureza da matéria com que ele o construiu durante sua 
vida física. Se, ao penetrar no mundo astral, em vez de anjos forem diabos que o 
recebam, queixe-se de si mesmo e não se esqueça da frase de Cristo aplicável a 
todos os mundos: “Fazei por ti que eu te ajudarei”, ou do provérbio árabe que nos 
diz: “Confia em Deus, mas amarra bem o teu cavalo”. 

 As más tendências do homem – Como já vimos na palestra anterior, o 
homem astral só difere do homem físico pela ausência do corpo denso. Ao morrer, 
ele não se vê desde logo livre de suas más tendências e, se elas só podem ser 
satisfeitas por intermedio dum corpo físico, fácil nos é conceber como será grande o 
seu sofrimento. Mas à medida que o tempo passa, esses desejos se vão diluindo, até 
de todo desaparecerem por falta absoluta de órgãos que os satisfaçam. 

 Cabe unicamente ao próprio homem acelerar essa destruição, desemba-
raçando-se dos desejos inferiores que o atraem para as regiões mais obscuras do 
mundo astral. Ignorante em geral destas coisas, o homem, ao contrario disso, não 
cessa de alimentar esses desejos insensatos, e se aferra o mais que pode às 
partículas grosseiras da matéria astral, por serem as que têm uma relação mais 
estreita com a vida física para a qual ele se sente atraído. O simples conhecimento 
intelectual da vida do mundo astral, tal como nós o estamos dando nestas nossas 
despretensiosas palestras, é suficiente para que o homem procure matar os desejos 
terrestres e compreenda que, depois da morte física, deve abandonar qualquer 
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pensamento sobre coisas físicas, afim de mais depressa galgar as regiões elevadas 
do plano em que entrou. 

 Este procedimento facilitará a desagregação das partículas grosseiras de seu 
corpo astral, e diminuirá o tempo de sua estada em regiões pouco sedutoras. 

 Não é este, infelizmente, o procedimento dos homens portadores de más 
tendências ou de hábitos puramente terrestres a que, mesmo depois de mortos, se 
prendem com uma desesperada tenacidade. Tudo isso eles o perdem com o tempo, 
graças à marcha natural da evolução, mas não evitam sofrimentos inúteis nem o 
retardamento do seu progresso. Digamos de passagem, que esta resistência ao 
desprendimento das tendências inferiores, encontra apoio ou mesmo auxilio na 
existência do corpo físico. E o laço que prende o homem astral à terra. Está, 
portanto, na cremação dos cadáveres, o melhor meio para acelerar a destruição 
dessas tendências. 
 Exemplos típicos – O homem comum – Nossa descrição da vida astral, pode 
ser ilustrada, para tornar mais claro o assunto, com alguns exemplos típicos. 

 Começaremos pelo homem comum, esse homem que durante a vida física não 
foi nem particularmente bom nem particularmente mau. Tal homem continuará, após 
a morte, tão ordinário como era antes. Estará livre, por conseguinte, tanto dum 
grande sofrimento, como duma grande alegria. Sua vida será no mundo das emoções 
tão morna como era no mundo da atividade. O máximo que lhe pode acontecer é 
achar essa nova vida um pouco mais insípida. Se, durante a vida física, não se deu 
ao trabalho de cultivar algum interesse particular, muito menos o poderá fazer na 
vida astral, visto que o seu corpo astral é, como já dissemos, o resultado dos seus 
esforços no plano físico. 

 O homem fútil – A par desta espécie de homens, aparecem-nos aqueles que, 
durante sua passagem pelo mundo ocuparam todo o seu tempo a martirizar os outros 
com conversas intermináveis sobre os fatos banais da vida; que se dedicam 
apaixonadamente aos esportes, aos negócios ou à moda. Transportados para o 
mundo astral onde tais coisas não são possíveis, limitar-se-ão a achar o tempo 
infinitamente longo e a vida simplesmente intolerável. 

 Os ébrios e sensuais – Muito mais penosa é a vida para o homem que foi 
preso de violentos desejos duma natureza inferior como a embriaguez ou a 
sensualidade. Seus centros de sensação, localizados, como se sabe, no corpo astral, 
continuam, não só em plena atividade, mas acrescidos duma energia que era 
absorvida pela necessidade de pôr em movimento as pesadas partículas físicas. 

 As condições da vida astral para um homem neste estado são as piores 
possíveis. Vive tão próximo do mundo físico, que chega a ser sensível a certas 
emanações que afinal só podem servir para exacerbar-lhe os loucos desejos, e 
transformar-lhe a vida num verdadeiro frenesi. A falta de corpo físico torna-lhe 
impossível satisfazer suas terríveis paixões que, pouco a pouco, se vão 
atenuando até desaparecerem totalmente. 

 Um ébrio inveterado é muitas vezes capaz de se envolver num véu de 
matéria etérica, materializando-se parcialmente. Pode, assim, sentir de certo 
modo o cheiro do álcool e, para satisfazer seu vício, passar a vida no interior dos 
tonéis vazios ou penetrar em parte nos corpos físicos dos frequentadores dos 
locais onde os homens se embriagam. O sensual procede identicamente, 
obsedando permanente ou temporariamente todos aqueles que pela sua 
passividade a isso se submeterem. Satisfaz por esse meio os desejos que mais o 
preocuparam durante a vida física. 

 Mitos e tradições – Origina-se, dos fenômenos que acabamos de 
descrever, o mito de Tântalo, que, sofrendo duma sede intensa, é condenado a 
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ver a água retirar-se no momento exato em que seus lábios lhe vão tocar. Tem 
igual sentido o de Sísifo condenado a rolar uma grande pedra até ao cimo duma 
montanha donde ela retumba incessantemente. A pedra simboliza os projetos 
ambiciosos que o homem não cessa de fazer. Compreendendo, finalmente, a 
impossibilidade de levar a bom termo um trabalho que exige a existência dum 
corpo físico, o homem abandona sua ambição e egoísta e deixa a pedra junto da 
montanha. 

 O homem cria, assim, por suas próprias mãos, seu inferno e seu paraíso 
que, como já acentuamos, não são lugares separados, mas estados de 
consciência. O inferno não existe, como não existe o purgatório: são ficções 
devidas à imaginação teológica. 

 Os assassinos e os vivissectores – Vão existindo o inferno, pelo menos 
no sentido dum sofrimento eterno, visto que uma causa finita não pode produzir 
um efeito infinito, é no entanto o único nome com que podemos designar as 
condições, por exemplo, dum assassino que no mundo astral, se vê perseguido 
por sua vítima e da sua presença, se não pode livrar. O estado de inconsciência 
em que geralmente se acha a vítima, transforma a perseguição num ato 
puramente mecânico o que lhe dá um caráter ainda mais horroroso. 

 Entre os vários casos em que a vida astral nos pode dar uma idéia do infer-
no teológico, incluiremos aqui o dos vivissectores cujas vítimas mutiladas uivam 
apavoradas em volta dele. Suas formas acham-se vivificadas pela vida elemental 
vibrante de ódio contra aquele que as mutilou, o qual repete, automática e 
incessantemente, consciente de seu horror, as piores e mais atrozes experiências, 
levado pelo habito adquirido durante a vida terrestre. 

 As lições da natureza – Em nenhum destes casos e em tantos outros 
igualmente horrorosos, devemos ver qualquer coisa de arbitrário. Tudo isso é o 
resultado inevitável de causas engendradas por cada homem durante sua vida no 
mundo físico. Não importa que um homem, tal como o vivissector, tenha agido 
com a melhor das intenções, destruindo vidas com a finalidade altruística de 
beneficiar seus semelhantes. Essas intenções livram-no de qualquer sofrimento de 
ordem moral, mas não evitam os efeitos acima citados e de que ele será 
testemunha ao penetrar no mundo astral. Ele deverá ver na reprodução das suas 
mais atrozes experiências, uma lição da natureza destinada a guiar-lhe a alma no 
caminho da evolução por meio de correções salutares. 

 Condições gerais – Os exemplos de que nos servimos para deixar bem 
patente que a vida no plano astral é uma consequência da vida do mundo físico, e 
só podem ser encontrados nos sub-planos mais baixos desse plano, não nos dão 
uma idéia das condições em que se acha a generalidade dos homens. 

 Para a grande maioria, o estado em que se encontram após a morte física é 
bem diferente de qualquer desses que nos serviram de exemplo. A primeira 
sensação do homem ao tomar consciência do seu novo estado, é a de uma li-
berdade maravilhosa. Não tendo engendrado efeitos que o retenham nos sub-
planos inferiores; não se sentindo preso à terra pelas atrações de ordem material, 
ele não será atormentado por nenhuma preocupação; nenhum dever lhe será 
imposto a não ser o determinado por si mesmo. 

 Nestas condições, os homens que erradamente chamamos mortos, 
deixando de permanecer prisioneiros do corpo físico, são na realidade mais vivos 
do que nunca. 

 Livres das condições materiais a que estavam encadeados, nada os impede de 
trabalhar mais eficazmente, tendo à sua disposição um campo mais vasto de 
atividade. Trata-se dum mundo cuja matéria é muito mais vitalizada que a matéria 
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física, o que permite aos que nele habitam uma vida muito mais ativa, com maiores 
possibilidades de prazer e progresso. O prazer que pode fruir um homem evoluído, 
no mundo astral, é de tal sorte, que muitas vezes concorre para o desviar da senda 
do progresso, fazendo-o supor ser esse mundo o verdadeiro paraíso. As 
consequências desse equívoco serão, nos mundos superiores, iguais às de que é 
vítima no plano astral o homem que se deixou prender pelos prazeres do mundo 
físico. Esse prazer nada tem de comum com qualquer um dos conhecidos no mundo 
físico; é duma ordem mais elevada e para dele se aproveitar necessita o homem 
possuir uma grande dose de inteligência. Um homem dessa categoria acha-se no 
mundo astral em condições de fazer pelos seus semelhantes muito mais do que fazia 
no mundo físico. 

 Artistas, cientistas, etc. – Consideremos, para exemplificar, um indivíduo que 
manifeste interesse pela música, pela literatura ou pela ciência. Tendo desaparecido 
a necessidade de desperdiçar tempo para “ganhar a vida”; livre para fazer o que mais 
lhe agrade, esse homem, se for a música que o atraia, terá a possibilidade de ouvir 
harmonias cuja beleza os habitantes do mundo físico estão longe de imaginar. Para o 
artista não há beleza do mundo astral superior, que se não ache à sua disposição. 
Capaz de se mover mais facilmente e mais rapidamente do que no mundo físico, 
pode o artista gozar todas as maravilhas da natureza de cuja contemplação estava 
privado antes de morrer. Se for um historiador ou um cientista, não há biblioteca nem 
laboratório que não estejam à sua disposição. 

 E fácil nos é imaginar a grande alegria que dele se apossa, ante a facilidade 
com que pode compreender fenômenos naturais antes incompreensíveis, graças a 
ser-lhe possível ver o que se passa no interior das coisas tão facilmente como vê o 
que se passa no exterior.. Descobrirá, assim, muitas das causas de que ele só 
conhecia os efeitos. Para que a alegria de poder levar a efeito tais empreendimentos 
seja ainda mais intensa, juntemos-lhe o fato de tudo isso poder ser feito sem fadiga 
alguma é sem nenhuma das multíplices dificuldades que entorpecem a atividade do 
homem físico. 

Tratando-se dum filantropo, nada o impede de continuar no plano astral, com muito 
maior eficácia e em melhores condições, a beneficiar seus semelhantes, com a 
certeza de serem muito maiores os resultados obtidos. 

 A aquisição de novos conhecimentos é também uma das possibilidades 
abertas ao homem no mundo astral. Não têm sido poucos os que, livres, enfim, das 
ilusões dogmáticas das religiões, reconhecem o erro em que viveram, e se dedicam, 
no mundo astral, ao estudo da Teosofia, por encontrarem ali a confirmação das 
teorias que ela defende. 

 Criação cármica – Vimos que o homem evoluído é, no mundo astral, tão ativo 
ou ainda mais do que no mundo físico. Pode, sem a menor dúvida, tão facilmente 
como antes de morrer, influir com seus atos no próprio progresso e no dos outros, 
não cessando, portanto, de criar bom ou mau Carma. Sua consciência, no mundo 
das emoções, passa a ser muito mais nítida do que antes; os efeitos tios seus atos e 
pensamentos ele os vê instantaneamente realizados; as oportunidades de praticar o 
bem e o mal são muito maiores. Tudo isto lhe facilita, muito mais do que na vida 
física, a criação de Carma. Dum modo geral pode-se afirmar que o homem é capaz 
de criar Karma, todas as vezes que disponha livremente da sua consciência ou tenha 
a faculdade de agir, visto ser Carma sinônimo de ação. As ações que ele praticar no 
mundo astral, têm suas conseqüências cármicas na próxima vida terrestre. 

 A vida do homem nos vários sub-planos - A matéria do plano astral é 
dividida em 7 subespécies que constituem outros tantos sub-planos. As condições de 
vida dos habitantes dum desses sub-planos diferem das dos habitantes dum outro, 
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como as condições de vida ou estados de consciência dum homem superior diferem 
aqui, no mundo físico, das do homem vulgar. Assim, se observarmos o homem 
incapaz de sentir as vibrações doutra matéria que a do sétimo sub-plano, nós o 
veremos demasiado preocupado com as coisas que o cercam, para se distrair com o 
que se passa no mundo das formas densas. 

 Passando ao sub-plano seguinte, o sexto, vamos encontrar os homens que, 
durante a vida, tiveram todos os seus pensamentos e desejos concentrados nos 
negócios puramente terrestres. Ficarão, por isso, nos locais em que trabalhavam ou 
em volta das pessoas com quem lidavam. Não serão, porem, conscientes da matéria 
física, mas apenas de sua contra-parte astral. Imaginemos que se acham num teatro 
repleto de espectadores, assistindo ao desenrolar duma peça. Eles não verão, como 
nós, os jogos fisionômicos dos atores destinados a transmitir-nos certas emoções. 
Eles apenas poderão ver essas emoções, que, por serem simuladas, nenhum efeito 
lhes causam. 

 Os habitantes dos dois sub-planos seguintes, o quinto e o quarto, embora 
ainda lhes seja possível ter consciência do plano físico, ela já é muito menor do que 
nos planos mais grosseiros. Esse contato com o mundo dos vivos, por parte dos 
habitantes dos sub-planos imediatos, terceiro e segundo, torna-se cada vez mais 
difícil, exigindo um esforço especial e o auxílio de um médium. No sub-plano mais 
elevado, ou primeiro, essa comunicação entre os dois mundos, torna-se quasi 
impossível mesmo utilizando um intermediário. 

 A vida nos sub-planos superiores – Os habitantes desses sub-planos cercam-
se habitualmente do ambiente que mais lhes agrade. Vemos assim, espalhadas por 
essa parte do mundo astral, certas paisagens criadas pelos próprios que as habitam, 
ou já por eles ali encontradas. Na maioria dos casos, essas construções são 
inspiradas nas escrituras religiosas donde tiram as cenas encantadoras nas quais há 
árvores cujas frutas são jóias preciosas; rios de fogo; criaturas fantásticas dotadas 
de mil olhos e centenas de cabeças ou dezenas de braços. Na região denominada 
pelos espíritas “summerland”, as pessoas duma mesma raça ou duma mesma. 
religião, conservam o hábito de se reunir como faziam antes. Encontram-se ali tantas 
comunidades diferentes como na terra, devido não somente às naturais afinidades, 
como talvez também ao fato de continuarem no mundo astral as barreiras da  
linguagem. 

 As comunicações espíritas – Daí a estranha, disparidade entre as 
comunicações que os espíritas recebem do plano astral. Cada comunicante vê esse 
plano segundo a concepção que fazia do outro mundo antes de morrer. Se a 
entidade que faz a comunicação foi um budhista, jurará ter achado alem tumba a 
confirmação de suas concepções religiosas, o mesmo garantindo qualquer membro 
das diferentes seitas cristãs ou maometanas. Numa sessão espírita do Ocidente, 
todas as comunicações do mundo astral nos falam em Cristo e nos vários santos da 
corte celeste, enquanto que, de tais entidades se não ouvirá uma ,palavra, nas 
sessões espíritas realizadas no oriente. É que o homem acha, no plano astral, não 
somente suas próprias formas-pensamentos, mas também as criadas pelos outros e 
que muitas vezes são o produto de várias gerações durante as quais muitos 
indivíduos pensaram do mesmo modo. 

 As influências dos “mortos” sobre os vivos – São variadas as espécies de 
influências exercidas pelos que deixam o mundo físico, sobre os que aqui ficam. 

 Às vezes é um pai esforçando-se por impor seus desejos a um filho, 
encaminhando-o para determinada carreira ou para uma aliança matrimonial há 
muito projetada. Não raro o homem ordinário toma esta continua pressão de seus 
parentes falecidos, por seus próprios desejos subconscientes e acaba realizando 
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atos contraries à sua vontade. Em muitos casos os mortos se constituem os anjos da 
guarda dos vivos, papel em geral desempenhado pelas mães em relação aos filhos, 
pelos maridos em relação às suas viúvas, etc. 

 É igualmente comum ver-se um escritor ou um compositor falecido impor suas 
idéias a um homem físico, de forma que não são poucos os livros atribuídos a 
homens vivos e cujos autores estão na realidade mortos. A pessoa que executa o 
trabalho pode ser consciente ou inconsciente dessa influencia. Igualmente pode um 
médico, que continua a interessar-se por seus doentes, procurar curá-los diretamente 
ou sugerindo a seu sucessor os métodos de tratamento que ele julga mais eficazes. 

 A influencia dos vivos sobre os “mortos” – Durante toda a duração da vida 
astral, está o indivíduo sujeito a ser atingido pelas influencias terrestres. Mesmo a 
maior parte das pessoas denominadas “boas” que, atravessando os sub-planos 
inferiores sem darem tento da vida astral, são inconscientes dos acontecimentos 
físicos, podem ser atraídas para este plano pela inquietação que lhe inspire a sorte 
de qualquer pessoa. Atração igual é exercida sobre os que acabam de passar para o 
plano astral, pelo pesar dos parentes e amigos. Essa tendência em voltar atrás au-
menta com o hábito, acabando por transformar-se num ato da própria vontade. 
Grandes são os sofrimentos inúteis e os males que essas pessoas causam àqueles que 
eles lastimam com suas lágrimas e lamúrias. Em todos  estes casos, a dor dos amigos 
deixados neste mundo, acorda vibrações no corpo astral do falecido, atingindo mesmo 
seu espírito, pelo menos o Manas inferior. Acordado, assim, do seu torpor, o falecido tenta 
comunicar-se com os amigos, servindo-se em geral dum médium. Este esforço é 
acompanhado de duros sofrimentos e, em todos os casos, concorre para retardar o 
fenômeno natural da evolução do Ego. 

 Os conselhos da Teosofia – A Teosofia não aconselha absolutamente o 
esquecimento dos mortos, mas sugere que a recordação afetuosa é uma força capaz de 
auxiliá-los na travessia entre o mundo físico e o mundo mental, ao passo que o desgosto 
e a desolação, alem de inúteis, são-lhes prejudiciais e retardam essa travessia. As 
preces, por exemplo, criam elementares que vão agir no corpo --astral, acelerando pela 
sua desagregação a partida do homem para  planos mais elevados. 

 Sem deixarmos, pois de recordar os  mortos, “façamo-lo sempre de modo a não  
lhes despertar desejos que não podem satisfazer ou concorrendo para lhes perturbar a 
evolução, atraindo-os para o plano donde saíram e no qual lhes é impossível agir sem 
veículo apropriado.  

 É este o conselho da Sabedoria Iniciática das Idades. 

 

CAXIAS 
 

 "Quem for brasileiro que me siga". Eis o brado deste grande soldado e 
cidadão, o grito de alerta lançado aos quatro cantos no momento em que a 
pátria estava em perigo. 

 E a sua voz se faz ainda hoje ouvir, cada vez mais potente e mais vi-
brante. 

 Porque C a x i a s não é apenas um soldado cumpridor de seus deveres. 
Ele é a síntese de um povo. Nele se refletiram com estranha vivacidade as 
aspirações de todos os brasileiros – PAZ. 

 Não a paz obrigatória, mas a que traduzia os sentimentos de fraternidade 
que sempre existiram inatos na grande alma da nossa gente. A paz que nunca 
seria cara de mais para a conseguirmos. 
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 E foi por isto que Caxias lutou, não para o domínio, mas para combater 
aqueles que ousavam perturbar a marcha evolutiva do nosso Brasil. 

E é por isto que os brasileiros seguem Caxias. 

 E é por isto que a S. T. B., lutando pelos mesmos ideais, também se 
associa às comemorações da “Semana de Caxias”, exclamando: 

 "Glória a ti, Homem do Brasil.  

 Gloria a ti, Cidadão da América". 

J. R. 

 

Valiosa contribuição a São Thomé das Letras 

 

H. J. DE SOUZA 

 

 “VALIOSA contribuição", sim, por não ser, na íntegra, um trabalho de quem o 
subscreve, mas, apenas, aplica alguns intrusos enxertos e comentários no corpo, 
mais que sadio, do Capítulo XXII de “El Libro que mata a Ia muerte o Libro de los 
Jinas” 6 do incomparável polígrafo espanhol Dr. Mario Roso de Luna. Livro que, 
semelhante aos outros do seu monumental edifício literário, dificilmente será 
encontrado em qualquer livraria do mundo, devido aos desastrosos efeitos da guerra. 
Mais do que um simples amigo, Irmão dedicado, “fiel obreiro do Edifício Humano”, 
era ele o primeiro a escrever-nos: “Tudo quanto tenho feito na vida lhe pertence; 
pode usá-lo como bem entender. E quanto à minha última obra El Tibet y Ia 
Teosofia, quem me dera vê-Ia publicada na querida língua de Camões!. Poderá 
Você incumbir-se de tal coisa? Espero um dia, torná-la mais volumosa, pois, até 
agora, o mundo só conhece os 22 capítulos publicados por El Loto Blanco, de 
Barcelona". 7 

 Mesmo assim, criticava aos que se servem do esforço alheio para fazer passar 
por seu, afirmando que, “os próprios intelectuais – com algumas exceções – não 
passam de vampiros de nosso mental... “Você  bem o sabe, pois, nem sequer 
ousam atirar-nos na face com o prato onde se serviram dos nossos alimentos, para 
que, ao menos, ficasse a marca!... E isso, talvez, por sermos Teósofos, enquanto 
eles, com as suas religiões bastardas, são senhores apenas dos ramos da “Árvore 
da Sabedoria”, mesmo assim, criminosamente arrancados do Tronco. Que dizer, 
ainda, dos modernos sábios que, estribados em antiquíssimos livros sagrados do Ori-
ente, apresentam ao mundo, como descoberta sua, o que há milênios; estava 
conservado no seio das Fraternidades incumbidas de guardar tão preciosos 
tesouros?” E assim por diante. Velho é o mal em nosso próprio meio, pois que, em 
livros e artigos profanos, temos visto trechos inteiros, citações e outras coisas mais, 
de artigos nossos publicados nesta revista, nos próprios jornais, quando não, 
adquiridos em nossas sessões públicas, hebdomadárias, sem que os seus 
enfatuados autores tenham tido, ao menos, a hombridade de dizer em que fonte 
foram beber de tão preciosa água! Valha-nos, ao menos, a satisfação em saber que, 
sujeitos, embora, tais autores, à velha sentença itálica do Traduttore, traditore, algo 
de valioso encontraram em nossos trabalhos para ilustrar os seus, já então, sob a 
                                                        
6 Vide o que se diz sobre o termo “Jina”, no último número desta revista. 
7 Como se sabe, tal obra não foi apenas “publicada na querida língua de Camões”, como desejava o autor, mas também, em 52 
capítulos, ou seja com mais 30 do que a que havia sido publicada por El Loto Blanco, de Barcelona. E isso o dizemos em menos de 
um mês, com os recortes e apontamentos que nas enviaram seus queridos filhos Ismael e Sara, obedientes ao pedido de seu pai, 
antes de deixar a lace da terra. Sem falar nas ilustrações, pertencentes ao nosso arquivo particular, etc. Muitíssimo mais do que isso, 
valia a prodigiosa e querida figura do “maior gênio de nosso século”, à parte opiniões contrárias. 
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magna proteção das palavras de Montaigne, ao dizer que, “nós outros, os escritores, 
não, fazemos verdadeiramente outra coisa senão entreglosarmo-nos, pois, ao 
contrário do que se crê, lídimos autores há muito poucos”. E isso, acrescentamos 
nós, tanto na literatura, como nas artes, nas ciências e até... na política. 

 Ouça-se, pois, o autor citado, deixando de lado enxertos e comentários, pois 
que, de serem nossos, nenhum valor possuem: 

 “Os problemas que vimos estudando adquiriram grande atualidade com a 
recente Exposição de arte pré-histórica espanhola, sob os auspícios da Sociedade 
Espanhola de Amigos da Arte. Mas, infelizmente, devido ao nosso pobre Karma 
europeu  8 , as orientações que se começam a dar a tão obscuros problemas vão, 
segundo julgamos, mal encaminhadas, a ponto de, metendo-nos onde não fomos 
chamados, darmos o primeiro alarme, sem prejuízo para outros que futuramente 
pretendemos fazer. 

 Começo por dizer que uma falsa base foi tomada para se elevar a futura 
ciência da paleontologia humana: a de limitar o problema à Europa, melhor dito, à 
Espanha e à Aquitânia francesa, como se estas duas zonas fossem as únicas no 
mundo da pré-história, isto é, dando a entender que fossem elas o berço da 
humanidade paleolítica, ou mesmo, a sua capitalidade. De outro modo, sugestionados 
os investigadores pelo nefasto prejuízo positivista, procuram, às cegas, o fóssil-osso 
– perdoe-se o pleonasmo – justamente, por teimarem em fechar os olhos, 
voluntariamente, diante do fóssil-tradição e fóssil-história, que são tambem “restos” 
e restos eternamente vivos. Com isso, pois, cometem dois gravíssimos erros: o pri-
meiro, contra a lei de Espaço, que atinge, ao planeta por inteiro, e não apenas à 
Espanha e Aquitânia, com seus fatos terrestres, históricos ou pré-históricos; o 
segundo, contra a lei do Tempo, que é lei de não interrupta continuidade no decorrer 
dos séculos, no terreno religioso, no mítico e no mágico, como representa tudo isso; lei 
fartamente demonstrada pela arqueologia, a qual encontra sempre o templo cristão 
sobre as ruínas de mesquitas e sinagogas; estas e aqueles, sobre lugares outrora 
santificados pelo templo ibérico, o dolmen, o rath, o menhir ,etc., de acordo com a 
afirmativa de Santo Agostinho, ao dizer que , o Cristianismo – e, em geral, toda religião 
– representa uma nova forma de uma Religião eterna”. Eterna no espaço, no tempo e 
na consciência! Eterna na continuidade, como verdadeiro “fio de Ariadne”, que nos 
permite remontar, com firmeza, do recente ao mais antigo e deste ao pré-histórico! 9 

                                                        
8 Que desde 1914, dizemos nós, já começava a provocar a sua destruição, na razão por nós (tantas vezes apontada, e que deu causa 
à própria aparição de nossa Obra alo mundo, em prol de uma civilização de elite, que vem substituir a anterior, no continente ame-
ricano. 
9 Pelo que se vê, o próprio Sto. Agostinho reconhecia a existência de uma Religião Eterna, da qual, as demais se derivam ou vão 
derivando, desde que ao homem vulgar passa despercebida a. primeira, embora que há milênios conservada em lugares secretos da 
Terra, por Seres Superiores, que, em verdade, são os Guias ou Instrutores da Humanidade. Donde, lhe chamarmos de SABEDORIA 
INICIÁTICA DAS IDADES, por outro nome, Teosofia (no grego), sem balar nos sânscritos, Gupta-Vidya, Brahma-Vidya, Sanatana-
Dharma, etc. para, definir essa mesma Religião Eterna, da qual se serviram, de acordo coar ias varias épocas de seu aparecimento na 
Terra, os grandes Iluminados, como Rama, Moisés, Budha, Platão, Apolonio de Tiana, Jeoshua, Confúcio, Lao-Tsé e outros mais. 

O verdadeiro sentido de “fio de Ariadne”, de que se serve o autor, e nós mesmo em ocasiões (propicias, tem por principal significado, o 
começo da, raça ária, para não dizer, do desenrolar do período propriamente dito era que o homem desenvolve a consciência 
manásica, ou do Mental superior, etc. Teosoficamente, o 6º princípio da mesma razão da 5 ª  raça-mãe, que outra não é, senão, a 
mesma ÁRIA hoje dividida em ramos, sub-ramos, etc. depois da sua 5 ª  sub-raça ou a Germânica, que nada tem mais que ver com a 
evolução humana, e sim as respectivas 6 ª  e 7 ª  sub-raças desse mesmo ciclo, em sua dupla e quase simultânea manifestação, em 
Norte e Sul-América. Donde a nossa própria missão chamar-se “Y”, devido, justamente, aos dois riamos ou caminhos apontados pela 
mesma letra grega, através dos seus sete sentidos cabalísticos, como tudo na vida os possui. A própria visão humana depende de um 
nervo, com essa mesmo conformação (bifurcada), tornando-se a mesma, defeituosa digamos assim,  por exemplo em certos casos 
de sífilis cerebral, quando se dá o desvio do referido nervo ótico. Quando da prática de um dos exercícios de Yoga, que manda olhar 
para a ponta do nariz (o chamado “Monte Merú”, no corpo humano), se processa um fenômeno justamente contrário ao da visão física, 
pois que, tal exercício, tem por fim desenvolver a visão espiritual ou lanterna, em que a glândula pineal é o principal “pivô”. 

Razão por que os faraós, considerados semi-deuses, traziam uma serpente na fronte (o ureus mágico), do mesmo modo que, os 
Budhas ou Iluminados, um ponto (sinal escuro, flor, etc.) na mesma região, e ao qual, as escrituras orientais denominam ele “Olho de 
Shiva”, 3o  olho etc. Nas imagens figurando os Budhas. e as próprias sacerdotisas, como se podre facilmente verificar, existem 
semelhantes sinais para dignificar a categoria de um Ser Superior ou Iluminado.  
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 Não censuramos a nobre conduta dos referidos cientistas que, extraviados logo 
no começo de suas investigações, só se preocupam com o osso ou a pintura que 
encontram. Não deixa de ser uma preciosa marcha analítica, a que empreendem, 
porem, devem convir – se são sinceros – que não têm direito às prematuras sínteses 
que começam a delinear, sem contar, previamente, com outros fosseis vivos, que 
acima apontamos e sem partirem, logicamente, do fato histórico-religioso conhecido, 
ao pré-histórico desconhecido, como vamos tentar demonstrá-lo. Ademais, começam 
por uma asserção inteiramente gratuita, refletida nas próprias palavras da introdução 
do catálogo-guia de semelhante Exposição, ao dizerem: “Com o fim de oferecer 
reunida, embora que, em cópias, a Arte pré-histórica espanhola e não a arqueologia 
pré-histórica, nada se procura expor das primeiras idades, a saber: pre-chelense, 
chelense, acheuliense e munsteriense, todas as mais antigas do paleolítico, o 
chamado paleolítico inferior. O homem do paleolítico superior ou mais recente, da raça 
chamada de Cro-Magnon e da própria espécie “Homo sapiens” do homem hodierno, 
despertou à inspiração artística desde o principio e de forma que há poucos anos 
ninguém poderia suspeitar. Esse primeiro despertar da Humanidade para a Arte, no 
que diz respeito ao pictórico...” 

 Mesmo tratando-se de pessoas ilustres, não podemos deixar sem comentários, 
as últimas frases do catálogo guia da referida. Exposição de Arte pré-histórica 
espanhola: 

 A Humanidade não despertou, absolutamente, para a Arte, quer no 
paleolítico superior, nem tão pouco nesses rápidos períodos do inferior, ambos 
da Idade Quaternária, pela simples razão de que, muitos séculos antes da idade 
dos glaciares, ou seja, nos três períodos eoceno, mioceno e plioceno da Idade 
Terciária, já tinha existido a civilização atlante, cuja catástrofe final, relacionada 
com enormes transformações do polo terrestre e outros fenômenos astro-
nômicos, terminou precisamente, com aquela idade paradisíaca, a que se refere 
a tradição religiosa universal, dando inicio à triste e fria Idade quaternária. É bem 
verdade, entretanto, que o fóssil-osso não o tenha demonstrado até agora, mas, o 
fóssil-tradição, alcançara o máximo da demonstração. E como tal, em semelhante 
discrepância fundamental, se impõe, ao menos, suspender o juízo. 
 A mestra H. P. B ., na seção V, parte III do tomo II da Doutrina Secreta, discute 
o assunto com as seguintes palavras:  

 “Ao estudar os problemas da pré-história, surge logo a pergunta relativa aos 
homens paleolíticos da época, quaternária européia. Sim, eram por acaso, aborígenes, 
ou o produto de alguma imigração que remonta a passado desconhecido? Esta última 
é a única hipótese sustentável, pois que todos os homens de ciência estão de acordo 
em eliminar a Europa da categoria de “possível berço da Humanidade”. Donde, pois, 
emanaram as diversas e sucessivas correntes desses homens primitivos? Os 
primeiros homens paleolíticos da Europa – acerca de cuja origem nada nos diz a 
etimologia, e suas próprias características nos são tão imperfeitamente conhecidas – 
eram de troncos puramente atlantes e afro-atlantes (o grifo é nosso). Como diz 
Southall (Epoch of the Mammouth) “os caçadores paleolíticos do vale do Somme não 
tiveram origem naquele clima inóspito, e sim, vieram para Europa de climas muito mais 
aprazíveis.” A Europa, na época quaternária, era muito diferente da de hoje, pois que 
se achava, então, em simples processo de formação, alem de ligada àquela que 
atualmente é África setentrional, por um braço de terra que se estendia através do 
atual estreito de Gibraltar, constituindo a África do Norte, por assim dizer, uma 

                                                                                                                                                                                        
Os seres das primeiras raças possuíam apenas esse olho frontal, que, com o tempo, se transformou em dois. E alguns animais, como 
por exemplo, o spheron, ou seja um grande animal parecido com o lagarto (até há bem pouco havia um espécime igual no Jardim 
Zoológico de Londres, vindo da Nova Zelândia), possuem até hoje, 3 olhos, ou sejam dois em baixo e um em cima, mesmo no meio da 
cabeça. 
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prolongação da Espanha atual, enquanto que um vasto mar preenchia a grande 
depressão sahariana. Da extensíssima Atlântida, cuja massa principal se fundiu na 
Idade Miocena, só restaram as duas grandes ilhas Ruta e Daitya, com algumas outras 
menores. Assim, o tronco humano, genuinamente atlante, do qual eram em parte 
descendentes diretos os homens de grande estatura das cavernas quaternárias, 
imigraram na Europa muito antes do período glacial, ou seja em épocas tão remotas, 
como a pliocena e ainda a miocena da Idade Terciária. Atestam-no, os pedernais 
lavrados, miocenos, de Thenay e os rastos do homem plioceno descobertos por 
Capellini na Itália. Os referidos colonos eram a degenerada progênie da gloriosa raça 
atlante de outrora, raça cujo ciclo começara a decair do período eoceno em diante. A 
semelhança que, com os atlantes, tiveram os antepassados dos homens que 
habitaram as cavernas paleolíticas, é atestada pela exumação, ala Europa, de crânios 
fósseis que muito se assemelham ao tipo caribe de mexicanos e peruanos: 
verdadeiramente um mistério para quantos recusam aceitar a “hipótese” de um 
continente atlante anterior, que servisse de ponte através do que hoje é um mar! Que 
devemos pensar, ainda, de Quatrefages assinalar a essa raça magnífica de homens 
de elevada estatura das cavernas de Cro-Magnon e os guanches das Canárias, como 
representantes de um mesmo tipo, e Virchow, de modo semelhante, os comparar com 
os vascos? Por sua vez, Retzius prova a relação das tribos americanas dolicocéfalas 
com os referidos guanches. De tal modo, cada vez mais se vão estabelecendo maiores 
similitudes. 
 "No que diz respeito às tribos africanas – outra decadência atlante modificada 
pelo clima, etc. – tiveram de penetrar na Europa pela hoje zona hispano-marroquina, 
que fazia do Mediterrâneo um grande mar interior (como atualmente o Cáspio.) Muitos 
desses europeus, homens das cavernas, eram raças formosas, como a de Cro-
Magnon, mas, como era de esperar, o progresso quase não existiu em tão vasto 
período, atribuído pela ciência à idade da pedra lavrada  10 – O impulso cíclico 
descendente dos mesmos pesava enormemente sobre os troncos assim 
transplantados: os “incubos” do Carma atlante gravitavam sobre eles. Finalmente, o 
homem paleolítico deixou lugar ao seu sucessor, desaparecendo quase por completo 
da cena... Quanto à habilidade artística desenvolvida pelos antigos homens das 
cavernas, faz da famosa hipótese que os considera como aproximações do 
pithecantropus alalus, um absurdo tal, que não necessita de nenhum Huxley, nem de 
nenhum Schmidt para evidenciá-lo. A mesma habilidade em gravar não é mais do que 
um vislumbre da velha cultura atlante que, por atavismo, neles ressurge. Não se deve 
esquecer, enfim (Atlantis, págs, 237/264), que Donnelly considera a civilização 
européia moderna, como outro Renascimento atlante, idêntico, no decorrer de longos 
séculos. O professor André Lefèvre (Philosophie Historical and Critical, parte 2ª , pág. 
                                                        
10 Não houve apenas falta de progresso, como também, a mais franca decadência. O próprio catálogo-guia da Exposição nos diz: 

“Das mais admiráveis pinturas pré-históricas, que são precisamente es mais antigas, existem aprovas cientificamente demonstradas de 
pertencerem às varias idades do paleolítico superior, sendo mais difícil, porem, não impossível, descobrir aquelas que correspondem a 
cada uma das etapas que o constituem: aurignaciense, solutrense e madalense, principalmente a esta idade... 
“De qualquer modo, aqueles que desenharam ou gravaram, nas cavernas da Cantabria espanhola ou a Aquitania francesa, algumas 
vezes com tão genial visão da vida animal e com tanta liberdade de estilo na confecção do debuxo, eram homens tão primitivos que 
não conheciam outros instrumentos duros, senão, a pedra talhada. Quem as desenhou não tinha a  menor idéia da cerâmica, e 
entregue apor completo aos afanares da caça para viver, desconhecia totalmente a agricultura, a domesticação dos animais e a mais 
elementar maneira de construir casas... A evidente surpresa que a todos produz e, contradição entre a Arte e a vida de semelhantes 
seres, que viviam em Espanha muitos milhares de anos antes que começassem as mais antigas civilizações orientais do Egito e da 
Mesopotâmia, explica, se não justifica, a incredulidade dos sábios da mesma Espanha e de toda a Europa, quando do primeiro 
encontro da Arte pictórica paleolítica pelo incompreendido Santuola.” 

Note-se, pois, a quantas contradições se vem conduzindo nossos sábios por tão inútil empenho em querer fazer, sem provas, como 
mais antigo, a todo paleolítico, sem ligarem às antiquíssimas civilizações Ária e Atlante. Assim, quando falam dos hipogeus jainos, de 
Ásia, muito anteriores a todo paleolítico europeu, também ousam afirmar – como se pode verificar em As Maravilhas do Mundo e do 
Homem – que tão incomparáveis templos-hipogeus dos jainos, e toda a arte “troglodita” e “rupestre” não é mais do que uma posterior e 
miserável caricatura: “Os jainos eram gentes selvagens, com um gosto todo esquisito para a ornamentação”, que é, como se 
disséssemos, que a esquisitice da arte está no próprio selvagismo. A que estranhos absurdos não conduzem sempre as falsas 
premissas, cuja falsidade os nossos grandes cientistas são os primeiros a não compreender! Se do paleolítico ao neolítico aquela arte 
decai, apor que não ver no mesmo paleolítico a atlante decadência?... 
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504), quando interpela, a respeito de tudo isso, o faz do seguinte modo: “Operou-se a 
passagem da época paleolítica à neolítica por uma transição imperceptível, ou foi 
devido a uma invasão de celtas braquicéfalos? Não se deve esquecer que em tal 
ocasião o leito do Oceano se tinha elevado; a Europa, estava completamente formada, 
com suas típicas fauna e flora e domesticado o cão; começa a época pastoril, dando 
entrada naqueles períodos da pedra polida e do bronze, que foram sucedidos por 
intervalos irregulares, cada vez mais confusos e de mais curta duração, que se unem 
uns aos outros por meio de emigrações e fusões étnicas. As primitivas povoações 
européias interrompem a sua evolução especial e, sem perecer, absorvidas o são por 
outras raças, tragadas, por assim dizer, pelas ondas de sucessivas imigrações vindas 
da África, por acaso, uma Atlântida perdida, coisa impossível devido à distancia de 
tantos milênios já decorridos depois da catástrofe, e enfim, da prolífica Asia. De uma 
parte vieram os iberos; de outra, os pelasgos, ligures, sicanios, etruscos, etc., 
precursores todos eles da grande invasão ária. 

 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 As famosas covas de Drach. 

 

Quando se fazem declarações como as que precedem, os sábios logo se 
apressam em exigir provas históricas(como se a própria História, dizemos nós, não 
fosse um amontoado de mentiras...), em lugar de legendarias, a favor de tais assertos. 
É possível achar tais provas? Sim, porque são tão abundantes, que se tornam 
esmagadoras para todo pensador isento de preconceitos. Uma vez que o estudante de 
ocultismo se apodera do fio condutor, poderá encontrar, por si mesmo, semelhantes 
testemunhos. Apresentamos fatos e apontamos os caminhos. Que os bem inten-
cionados os sigam, desde que, o que acabamos de expor é mais do que suficiente 
para o século presente”. 

 Tais provas históricas, de fato existem, porque vivos ainda se acham os 
monumentos que as constituem. Comecemos por eles: 

 Os viajantes que, como Fergusson, percorreram a Índia impregnados da, 
reconhecida vaidade européia, que a todo Jovem – homem ou povo – caracteriza, 
maravilhados ficaram diante do número, da riqueza e da antiguidade dos templos-
hipogeus que visitaram; alguns, como os de Elefanta e Karli, verdadeiras “capelas 
sixtinas da arte troglodita e rupestre”, embora que mais prodigiosas do que a nossa 
pobre caverna de Altamira. Em Karli, por exemplo, puderam examinar, não apenas 
“pinturas rupestres”, mas, colossais “esculturas rupestres” e templos subterrâneos (o 
negrito é nosso), lavrados, à guisa de topos, “por inúmeras gerações” de homens post-
atlantes, mas anteriores aos nossos degenerados negróides paleolíticos povos que, 
em suma, conviveram com aqueles como hoje seus sucessores da África austral, com 
flechas e armas de pedra por equipamento, convivem no mesmo planeta com Nova 
York, Berlim, Paris e Londres, intransitáveis de automóveis. 

 Enquanto as casas ricas estão ornadas de valiosos quadros e estátuas, as de 
classe média, de ornamentações, por sua vez, medíocres, e as dos pobres 
camponeses, com insignificantes estampas multicores, ou mesmo, sem nenhum 
adorno; tudo quanto era opulência naqueles povos, desaparecia por completo entre os 
paleólitos europeus. A iniciação religiosa de alguns, operava-se naqueles régios e 
infindáveis hipogeus de Elora, de Karli, de Nagon-Back, de Elefanta, ou em outros 
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hipogeus artificiais das Pirâmides 11 , sucessores dos do Alto Nilo, que, agora e muito 
mal, começamos a conhecer. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Interior do templo de Elefantina. 

 

 A espécie de iniciação nhániga, bhilisea e de outros povos bandidos, que, 
segundo parece, devia operar-se no ádito de nossas cavernas, com incultos caçadores 
paleolíticos – netos degenerados da civilização atlante, e não, avós da oriental ou da 
egípcia – foi sempre pobre de ideologia como de recursos, o que logo se pode deduzir 
pelas recentes descobertas que das mesmas foram feitas. 

 Um exame comparativo das grutas que ostentam pinturas paleolíticas nos 
demonstra que tudo nelas estava disposto para uma Iniciação. Por isso que eram 
sempre situadas o mais longe possível e em lugar inacessível,  12 , ora nos cumes 
das montanhas, ora nos bosques do outeiro sagrado – pirâmide natural, pela egípcia 
imitada – ora no seio da druídica e misteriosa selva, por isso mesmo, cheia de 
supersticiosas “assombrações”. Além disso, o lugar devia ser sublime e pitoresco, 
como acontece ainda hoje aos de nossas ermidas, revestidas, algumas, do miraculoso 
prestigio, de que as próprias basílicas e catedrais não participam... Ao iniciático segre-
do não se chegava com facilidade: os próprios apocalípticos terrores da superstição 
popular, o defendiam. Quanto à origem de semelhante segredos as próprias tradições 
exaradas na Doutrina Secreta nos revelam que, “durante a primeira idade da 
Atlântida, o conhecimento religioso (Vidya, Gnana, Gnose, etc.) era propriedade de 
todos, porém, ao multiplicar-se, rapidamente, o gênero humano, multiplicaram-se, 
também, as idiossincrasias do corpo e da mente, concorrendo para a sua debilidade. 
Nas mentes menos cultivadas e sãs, enraizaram-se naturais exageros e consequentes 
superstições. Dos desejos 
paixões até então desconhecidas 13 nasceu o egoísmo, donde terem os homens, 
amiudadas vezes, abusado de seu poder e sabedoria  14 , até que, se deliberou limitar 
o número dos conhecedores (isto é, dos Iniciados). Assim começou a Iniciação. Cada 
país impôs um sistema religioso acomodado à sua capacidade intelectual e 

                                                        
11 Não artificiais, entretanto, as galerias subterrâneas onde iam ter as ramificações propositais para a comunicação com os reinos de 
Agardi (Agarta, etc.), como faziam, também os Toltecas, construindo as suas cidades sobre galerias idênticas, etc. de que já nos 
ocupamos em outros artigos publicados nesta mesma revista. 
12 Tal como acontece em S. Thomé das Letras, pois, razões temos, e suficientes, para afirmar que, no referido lugar, ao qual sempre 
chamamos de “cidade-jina”, houve – em tempos remotos da História – um Colégio (ou Fraternidade) Iniciático. Quanto aos meios de 
comunicação (de código secreto), aí estão as famosas “pedras falantes” (ou oscilantes, às quais os cientistas nenhuma importância 
ligam, por ignorarem tais coisas), encontradas no mesmo lugar. Sem falar, nas indicações das várias inscrições (conhecidas e desco-
nhecidas dos mais famosos pesquisadores) , todas elas, uma espécie de roteiro – para aqueles que compreendiam a linguagem 
secretas – apontando o “lugar sagrado”, que, para as tribos selvagens – todas elas, vergônteas degeneradas de civilizações passadas 
– tem o nome “tabu” como todo o mundo conhece. 

Sim, quem nos apode garantir que tal “Colégio iniciático” (situado em lugar secreto, por isso mesmo, sagrado, etc.) não estivesse no 
“Pico do Leão”, além do mais, se é esse animal que se acha no roteiro indicador de algo que fica mais adiante das inscrições, como 
vimos insinuando desde o começo – quando começamos a publicar a Seção dedicada a S. Thomé das Letras? 

A própria tradução – forçada ou não, pouco importa – “Salvo no Pico do Leão”, sujeita-se a várias interpretações, dentre elas, “o lugar 
de salvação (ou iniciação salvadora, redentora, etc.) está no Pico do Leão”. Por isso que, o animal existente nas inscrições se repete 
mais adiante, do mesmo lado, como quem diz: “acompanhe-me, siga-me, etc.”. 
13 Vide nosso artigo Reminiscências atlantes (Seção dedicada a S. Lourenço), no número 104 desta revista.  
14 Do mesmo apodo que a humanidade de hoje abusa das próprias conquistas da Ciência não iniciática (por já ter sido 
desvendada), em seu próprio detrimento, isto é, como meios de destruição ou morte: explosivos, gases asfixiantes, metralhas, 
submarinos, etc., etc. 
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necessidades espirituais 15 . Porém, como os sábios prescindissem do culto, às 
simples formas, restringiram a um número limitado (elite ou “eleitos”, na razão de 
“muitos serão os chamados e poucos os escolhidos”...), o verdadeiro Conhecimento. A 
necessidade de encobrir a Verdade para resguardá-la contra possíveis profanações, 
deixou-se sentir cada vez mais, e o vau, tênue, no começo, foi-se fazendo mais denso, 
à medida que aumentava o egoísmo pessoal, até que se converteu em Mistério. 
Estabeleceram-se os Mistérios Iniciáticos em todos os Países 16 , procurando-se, ao 
mesmo tempo, evitar toda espécie de contenda e erro, permitindo que nas mentes das 
massas profanas se enraizassem crenças exotéricas inofensivas (ou sejam as 
mesmas religiões, mas nunca, demonstrações de Baixa Magia, ou de falta de 
conhecimento da Superior ou Branca Magia, como o prejudicial espiritismo e todo esse 
mau lastro pseudo-espiritualista, que vemos por toda parte do mundo, inclusive, em 
nosso País) e adaptadas, em princípio, às inteligências vulgares, como “róseos contos 
infantis”...  17 
 E o sitio escolhido, como mais próprio à iniciação paleolítica, como tantas 
outras posteriores, foi a caverna, antro 

ou gruta. Como já foi dito, encontrava-se o mais afastada possível dos profanos, além 
de seu disfarce e dificuldade para ser atingida. Seu virginal ocultamento nas 
piedosas entranhas da Mãe Terra (todo o negrito é nosso), colocavam-na a coberto 
dos naturais agentes destruidores: sol, chuva, vento, vegetação e rigores da 
temperatura, pois, sabido é que, no interior da gruta ou mina, a temperatura é mais 
constante, a ação metamorfoseadora vegetal não tem acesso, e tudo concorre para 
que a mesma seja um verdadeiro “retiro” contra os mundanos e prejudiciais ruídos... 
Por outra parte, o antro, cova ou gruta, respondia de modo admirável à divina lei de 
analogia que ao Cosmos rege. Com efeito, se todos fomos concebidos em humana 
matriz, natural é que, quem desse entrada como profano na gruta, dela saísse 
iniciado. Sim, nascendo á nova vida Superior da iniciação de outra matriz, ou 
cova, da Mãe Terra, e assim, tivesse o nome de “neo-fito” ou “novamente 
nascido”; tanto que, os brâmanes do Oriente, fieis conservadores desse 
misterioso, tradicional e eterno rito, quando iniciados no templo-hipogeu de seu 
culto, denominam-se a si mesmos de Dwija ou “duas vezes nascido”, do que 
também se encontram inúmeras alusões nas próprias Epístolas de São Paulo, 
por ser também um Iniciado. 

 Por isso mesmo, e de acordo com o que permitia a Natureza ou a Arte, o 
originário hipogeu oriental e o mesmo .egípcio primitivo (ou dos tempos terciários), 
igual ao posterior hipogeu troglodita dos homens paleolíticos, contava com duas partes 
bem distintas: a primeira, ou de entrada para o profano, era estreita, 
angustiosamente estreita  18 , tal como o é a entrada ou “vulva” feminina. 

                                                        
15 Os tais “impúberes-psíquicos”, como os chamamos, pois, para se dirigirem na vida e possuírem um caráter reto, probo, etc. 
necessitam das peias religiosas, ou do “crê ou morre”, ao invés de “aprende por ti mesmo e segue adiante”, na razão de Nosce te 
ipsum do templo de Delfos, e a conhecida sentença atribuída a Jeoshua: “Fazei por ti, que Eu te ajudarei”. 
16 Donde, por todos os cantos da (terra, os seus vestígios, inclusive, em S. Thomé das Letras. 
17 Por (felicidade, em nossa capital, e, Polícia, em boa hora, incumbiu-se de “separar o bom trigo do joio”, para não dizer, de realizar 
tão exigido “saneamento” em benefício do próprio Povo. Nesse sentido, leia-se a nossa obra O Verdadeiro Caminho da Iniciação, à 
(venda em todas as boas livrarias do País e até do estrangeiro, a começar pela Argentina. 
18 Angos, em medicina antiga, quer dizer “útero”. Donde o termo angústia, para a própria “dor do parto”. Estreita ou angustiosa Vereda, 
a dia Iniciação, como estamos fartos de apontar, é aquele mesmo Caminho do Gólgota, onde – caindo e levantando, com a cruz no 
ombro – vai subindo o Chrestos, o homem da dor, o Senhor das angústias. Muito antes, já o era com a coroa de espinhos, a cana, o 
manto encarnado, banhado em, suor e sangue. E como tal, apresentado à plebe ignara: Ecce Homo! Ecce Homo! 

A vida em si mesma, estreita ou angustiosa Vereda é para ser transposta. E bem poucos os que da mesma saem vitoriosos! Que o 
digam esses pobres “suicidas”, que de se deixarem vencer por espinhos, abrolhos e obstáculos de toda espécie, procuram abandonar 
o mundo de um modo tão trágico, cosmo de funestíssimas consequências para a sua própria evolução... 

Em resumo, as mesmas covas cantábricas e aquitanias não medindo, na entrada, mais de 60 centímetros de largura, como o mínimo 
que permite a passagem ao corpo humano (mediano), vem provar que eram dedicadas à iniciação. O mesmo, quanto às de certas 
cavernas de S. Thomé das listras e outros lugares do Brasil. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

 No Monte Albano, próximo a CANACA se acha esta região onde foi 
encontrado o túmulo de um cacique mexicano, contendo valioso tesouro, além de 
outros com as suas respectivas múmias, em perfeito estado de conservação. 

 

 Razão de ser essa a primeira prova da fortaleza do corpo e do espírito do 
candidato (“prova da carne ou Sexo”), o qual, aprisionado do modo mais terrível 
nas férreas cadeias de semelhantes angustias sofria, desse modo, a prova da terra 
(Schuré, Os Grandes Iniciados; H. P. B., Ísis sem Véu, etc.), logo seguida da Água, 
desde que, em nenhuma de tais grutas faltava o lago subterrâneo (na mulher, dizemos 
nós, “as águas do parto”...), lago em cujas águas, soubesse ou não nadar, tinha que 
se lançar o candidato, o que foi conservado em toda a lenda cavaleiresca e recordada, 
enfim, pelo próprio Cervantes, naquelas palavras do capítulo L, parte primeira, 
relacionadas com o cavaleiro que, para dar início à sua grande aventura, tinha que se 
atirar de cabeça para baixo em pavoroso lago: 

 “Que dizer se por acaso diante de nossos olhos aparecesse um grande lago de 
breu fervente aos borbotões, onde nadam inúmeras serpentes e dragões, com outros 
espantosos animais, uma triste voz saída de seu seio se fizesse ouvir: Tu, ó cavaleiro, 
quem quer que tu sejas, que este horrível lago estás a mirar, se queres alcançar o 
Bem que por trás dessas negras águas se oculta, demonstra o valor de teu peito forte, 
arrojando-te em seu seio!...” Prova esta, que, uma vez vencida pelo candidato, 
permitia-lhe chegar aos campos elíseos, campos Jinas da iniciação, que logo 
apareciam por trás de outros não menos pavorosos rigores...  19 . 

 Depois das provas da terra e da água, vinha a do ar, a que novelescamente se 
refere –  por outra coisa não poder fazer – a Mestra H. P. B.; no capítulo X de Por grutas e 
selvas do Indostão, ao descrever-nos suas aventuras e as do coronel Olcott no hipogeu 
de Bagh, espécie de antro trogloditico, entre os rios Vagrei e Jirna, o mais apropriado para 
semelhante prova, pois que do mesmo nos diz a escritora: 

 “Iguais aos demais hipogeus da Índia, as cavernas de Bagh se acham talhadas na 
escarpa da rocha, como se aqueles que as construíram fizessem questão de. demonstrar 
de quanto é capaz a tenacidade humana. Dir-se-ia que os seus arquitetos-ascetas, não se 
propuseram a outro fim, senão, o de obrigar aos infelizes mortais a contemplarem, de 
longe, aquilo que de nenhum modo lhes poderia servir de morada. E a prova é que, para se 
chegar até semelhante lugar, tivemos que galgar setenta e duas espécies de degraus 
lavrados na rocha. Mas, quão recompensados ficamos ao chegarmos em cima! Longas filas 
de sombrias e quadrangulares embocaduras, com uns seis pés de largura, abriam-se 
misteriosamente diante de nossos olhos, ,e unia vez no interior, ficamos surpreendidos 
diante da sombria grandiosidade de tão solitário templo. Por trás da retangular plataforma 
da entrada, erguia-se um pórtico, onde se via a figura do elefante de Ganesha, e outra tão 
arruinada, que não era possível identificá-la. Acesos os fachos; penetramos resolutamente 
até aos seus confins. Úmido e frio ambiente nos envolvia; o eco de nossas palavras se re-
petia inúmeras vezes debaixo das infindáveis abóbadas, transformando-as em estranhas 
sons. Um tanto nervosos, começamos a discutir em voz baixa nossas impressões, 
enquanto que os portadores dos fachos, ajoelhando-se no solo, exclamavam: “Devi! Devi!” 
ao dar inicio a sua fervorosa puja ou oração em honra da invisível deusa das cavernas.” 
                                                        
19 Claro é que, “a água fervendo aos borbotões”, não era propriamente a do lago, mas o sangue e os nervos do excitadíssimo 
candidato posto à prova em tão pavorosas trevas, onde só via os espectros, as serpentes, os dragões e demais horrores de sua 
própria imaginação, para não dizer, dos rigores de suas próprias skhandas (ou tendências) que são a razão de ser do bom ou mau 
Carma de cada indivíduo. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

 Apud The National Geographic Magazine 

 O culto fenício de “Baaltis” (Baal-tu. Tu-Baal ou Tubal?) perpetuado em uma rocha 
existente no “Monte Líbano”, no “Vale Nahr Ibrahim”. 

 Tammuz (o “Adonis” sírio) em luta com o javali, embora que aí o animal apre-
sentado seja o “Touro”, de que tanto se fala no presente capítulo. Na placa, por trás do 
guia que acompanhou a expedição, inclusive, no interior da caverna, etc. encontra-se a 
deusa Vênus, ou aquela que, na Mitologia, transforma o referido deus em “anêmona”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Esta belíssima capela, que é a de “Bom Jesus da Lapa” situada à margem di-
reita do rio S. Francisco no Estado da Bahia, foi construída em profunda caverna, 
que há milênios – segundo parece – era destinada a fins bem diversos. De cada 
lado do altar, há uma entrada para um segundo compartimento da mesma caverna. 
Quanto às duas colunas que guarnecem a entrada para o referido altar dão a 
impressão das do “Templo de Salomão”, ainda hoje adotadas pela 'Maçonaria: 
“JakIrn” e “Bohaz”. As iniciais destes dois nomes a que tantas vezes nos temos 
referido, figuram em outras iniciações e até entram na composição dos nomes 
dalguns Iluminados. Encontram-se ainda em “Jnana” e “Bhakti”, os caminhos 
laterais para o “Carma” que é o do meio, nas iniciações vedantinas. Isto é, 
Sabedoria e Amor ou Devoção. etc. e em Bhante-Jaul, nome de certa Fraternidade 
transhimalaia, donde têm saído inúmeros Adeptos. Quanto a nomes e pseudônimos 
mais conhecidos em que as mesmas iniciais figuram, podemos citar diversos João 
Batista, Jacob Boehme. Jerusalém e Belém que tanta influência tiveram na vida de 
“Jeoshua Bem” (Pandira), mais conhecido como Jesus. 

 Vultoso número de peregrinos visita diariamente “Bom Jesus da Lapa”, quase 
sempre a pé e provenientes de longínquas distâncias. A arrecadação das esmolas é 
tão grande, que supera a do tradicional Senhor do Bonfim, na capital baiana. Inútil 
dizer que ambos são tidos como “milagrosos’. Nas mesmas condições. “Nossa 
Senhora das Candeias”, nos arredores da capital, erguida sobre um morro donde se 
descortina belíssimo panorama o Barão homem de Melo, que se dedicou ao estudo 
das inscrições rupestres no Brasil, inclusive, em S. Thomé das Letras, teve ocasião 
de dizer: “que lhe afiançaram a existência de outras “pegadas” em um lajedo perto 
do santuário de N. Sra. das Candeias”. Entretanto, duas vezes visitamos o lugar e 
não encontramos o menor vestígio sequer de semelhantes pegadas. 

 

 E depois de descrever-nos a grandiosidade daquela nave central, de 84 pés de 
comprimento por 16 de largura, uma espécie de pré-histórica Mesquita de Córdoba, H. P. 
B. continua: ”Fronteiriça com a entrada se abre outra porta que conduz a um 
compartimento oval, onde se vêem grandes estatuas de deuses e deusas. Mais para 
dentro, aparece um terceiro compartimento, talhado na rocha viva, cuja entrada é 
proibida a todo profano, ou não iniciado nos mistérios daquele verdadeiro adytum (ou 
câmara secreta). Em redor do referido compartimento, abrem-se umas vinte pequenas 
celas, em uma das quais o coronel OIcott encontrou uma passagem secreta, por cuja 
angustiosa (ou estreita) largura penetrou, a grande custo, não fazendo o mesmo por 
se acharem aterrorizados, os supersticiosos guias portadores dos fachos. Uma pedra 
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móvel, perfeitamente dissimulada na rocha viva (uma espécie de “Abre-te Sésamo”, ou 
antes, Sushumna, dizemos nós...), nos permitiu seguir a passagem secreta, 
alcançando, de cavidade em cavidade, uma câmara, cujo ar escasso e mefítico, me 
fez perder os sentidos, obrigando aos demais a me trazerem para fora, antes que 
fosse tarde. . ."  20 . 

 Semelhantes câmaras de irrespirável atmosfera contendo anidrido carbônico, 
como a que nos refere H. P. B., não faltam, quase nunca, em tais lugares, embora 
que seja por simples fenômeno natural... Se naturais e históricas são todas essas 
coisas! Uma de tais câmaras, é a célebre “Orelha de Dionisio”, italiana. Mas, 
embora tudo isso se aplique a causas naturais, não quer dizer que não fossem 
aproveitadas como as provas da terra e da água, para a perigosa de que nos 
ocupamos, pois, tanto nela como na seguinte “ou do fogo”, o candidato acabava por 
perder os sentidos, ficando como que em estado de colapso e de perda de 
consciência (melhor dito, estado catalético), logo utilizada na cerimonia ulterior, 
como a de maior perigo psíquico, muito bem descrita por famoso viajante, segundo 
a valiosa passagem de Ísis sem Véu, relacionada com as atuais iniciações entre 
es drusos do Líbano, como nos descreve, em vivas cores, o capítulo VII, tomo II 
da referida obra, e que figura em nossa Árvores das Hespérides, com o título de 
“Kultur und Liebe”. 

 E entra aqui toda a parte relativa à debatida questão das “inscrições 
rupestres”, através da qual, tão às cegas caminham, como sempre, os nossos 
sábios, por quererem afastar-se da idéia de continuidade religiosa, que devera ser 
a básica em semelhantes investigações. 

 Com efeito, não há como examina: imparcialmente os célebres “bisontes” da 
cova de Altamira, para se convencerem de que tais animais não significam 
absolutamente o que julgam nossos sábios, isto é, “representações de magia de 
caça”, muito menos, um envoutement (de feitiçaria) ou “armadilha para caçar 
espíritos”  21 , segundo a infantilíssima interpretação de certa professor estrangeiro 
                                                        
20 Reportem-se ao nosso artigo intitulado Do meu diário publicado em o número 103 desta revista, que dela de misteriosa caverna em 
S. Lourenço, onde penetraram alguns membros da S. T. B . , dentre eles o que não podendo suportar as emanações dos gases ali 
contidos, passa por outra prova bem séria ou seja a de ser mordido por um cascavel postado a alguns passos da entrada da mesma 
caverna, se não fosse a rapidez com que o famoso caçador Eugenio (Eu-gênio ou Jina...) que os acompanhava, e faz sempre parte de 
nossas expedições, naquela zona sul-mineira, liquidou com a referida “serpente”. 

Nessa mesma caverna, (como se poderá verificar, fazendo a leitura do eludido artigo, dava entrada pela primeira vez, em Setembro de 
1821 – estando nós hospedados na velha Pensão S. Benedito que lhe fica fronteira, em outro morro (por sinal que esta, a nossa 
primeira visita a S. Lourenço) – dizíamos, o caçador Eugenio, que naquela época ainda não nos conhecia. Duas foram as provas por 
que ele mesmo passou, e que evitamos reproduzi-las aqui pelo seu caráter tão transcendente, que poderia passar por inverossímil. O 
fato é que, ao nos relatar semelhante “façanha”, vinte anos depois, foi tal o desejo de alguns membros da Obra, que se achavam 
hospedados conosco na residência Presidencial, de visitar a referida caverna e rever os objetos, que o mesmo caçador afirmara, “ter 
ali deixado no momento mais trágico”, que no dia seguinte não só, entravam na caverna, como se apoderavam dos referidos objetos, 
inclusive, uma garrafa contendo ainda um resto de querosene. E como a mesma (caverna) se ache estreitamente ligada à nossa Obra, 
à sua entrada foi posta a nossa bandeira, como se vê no clichê do referido artigo. 
21 “Aquela manifestação artística – diz o tal Catálogo da Exposição – nos demonstra o poder de visão e frescura de memória visual 
dos caçadores... Hoje, os sábios são unânimes em atribuir sentido supersticioso ao paleolítico desenho, e se tem corno magia de caça 
(santa ignorância! dizemos nós), maneira mágica, desenhando animais e dando no alvo imaginário, de caçar animais e no alvo real, de 
procurar sua maior produção e multiplicação. O véu do supersticioso mistério é demonstrado na Contabria espanhola e Aquitania 
francesa, nas maravilhosas pinturas de animais colocadas em lugares sombrios, só podendo ser visíveis com unia luz artificial (nesse 
caso, dizemos nós, também fazendo uso dela, os pintores daquela época nos recôncavos das cavernas às vezes tão fundas que uma, 
a de Niaux, na França, possui 600 metros lineares de desenvolvimento. Nessas obras de arte, enfim, observa-se o fato de se 
desenharem as figuras sempre isoladas, nunca formando grupos e, às vezes (com frequência), desenhadas por cima uma das outras. 
Falta a figura humana, salvo algumas silhuetas confusas, antropóides, mui longe de serem parecidas com os homens, interpenetradas 
de máscara (talvez um ardil para apanhar animais...) ou como seres diabólicos, fantásticos, ou por acaso, gênios. Vêem-se, ainda, mas 
cavernas, impressões de mãos ao natural (como “as mãos de sangue” em S. Thomé das Letras), em “negativo” ou em positivo”..., e 
também, pontilhados e desenhos que se julga serem tetos, (tetiformes), outros como pentes (repetidamente encontrados em S. Thomé 
das Letras e em vários lugares do Brasil e já por nós demonstrado, que se trata de letras, etc. e não simples figuras, como por exemplo 
o julga a tal Exposição criticada pelo famoso cientista espanhol autor do capítulo que serve hoje de ilustração ao trabalho da S. T. B. 
sobre a “região-jina” de S. Thomé das Letras, outras vezes escudos (escutiformes), etc. O estilo chamado narturalista nos animais 
desenhados o único digno de admiração, é o mesmo e único no norte de Espanha e no sul da França. É uma só a arte, uma só 
escola". Que formidável maneira de argumentação!... Eis aí os doutos da ciência oficial, isto é, que “não são budhistas”, muitíssimo 
menos “Teósofos”. Estes sim envergonhar-se-iam de apresentar semelhante trabalho ao mundo! 
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e sacerdote católico, de grande fama... e a quem se acaba de oferecer – por ordem 
Real – uma cadeira na universidade, enquanto que a outros homens, como nós, etc. 
por sermos budhistas”, como nos julgam maldosas e ignorantes pessoas, sempre 
nos foi negada tal honra. A fertilíssima fantasia de tais sábios, que recusam, 
precisamente, “como fantástico” tudo quanto não se enquadra com seus próprios e 
sectários prejuízos, levou-os a julgar que os primitivos paleolíticos e neolíticos só 
agiam por processos mágicos, no interior das cavernas, enfeitiçando, sugestionando, 
candidamente, àqueles animais de sua época, para que os pudessem apanhar ou 
caçar! (O quanto species, cerebrum no habet!, dizemos nós) . 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 CINTRA – Monte dos Penedos Serra 

 Na “Serra de Cintra” é onde se encontra a “sibilina profecia” que à nossa 
própria Obra diz respeito, e a qual tem sido publicada, por varias vezes, nesta 
revista. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A “Pedra da Gávea”, onde se acham as famosas inscrições decifradas por 
Bernardo Ramos, embora que, faltando outras para serem decifradas... 

 

Não. O “bisonte” de Altamira, nem é bisonte nem representa magia algu-
ma de caça; trata-se de um dos muitos símbolos arcaicos da sagrada Vaca religiosa, 
símbolo que logo passou ao jainismo, ao parsismo, ao bramanismo, ao judaismo e ao 
maometismo; a Vaca nutridora (como à própria Índia se denomina, acrescido do de 
“Mãe da Humanidade”, etc.), a deusa Ísis, enfim, ou seja a Lua, melhor dito, a terneira 
sagrada, sua filha, isto é, a Mãe-Terra, que a todos nós alimenta, com a sua ubérrima 
fecundidade, de “virgem imaculada”. E ainda, si se quiser, uma variante antecipada do 
aristofanêsco hipo-cántaro, ou seja, aquele ser metade cavalo, metade escaravelho 
que, com a sua bolinha de argila (de barro, de esterco, dizemos nós, como o faz o 
mesmo besouro, para, na mesma pôr e germinar os ovos) – bola ou esfera terrena, 
podemos encontrá-la na maravilhosa comedia do clássico grego, intitulada A Paz... 

 Para se ajuizar melhor de quanto vimos afirmando, não há como contemplar a 
enorme, arredondada e simbólica giba, que trazem os desenhos de todos esses 
animais sagrados (e, naturalmente, o “boi zebú indiano”). Do mesmo modo que, os 
povos greco-latinos representavam ao gigante Atlas – isto e, como símbolo da raça 
atlante, precursora da ária – carregando o Globo terrestre no ombro (simbolismo, 
ainda, de encontrar-se a mesma raça ou civilização, no seio profundo do oceano, por 
isso mesmo, trazendo por cima o mundo humano, na razão de suas próprias faltas 
passadas...). Em outras mitologias, é uma tartaruga (animal sagrado atlante, etc.) 
quem carrega o globo terrestre. Assim (oiçam bem, senhores sábios! ) os paleolíticos 
representavam a “massa esférica do globo terrestre” (a tal Giba animal...), sustentada 
no lomba ou espádua da referida vaca. 

 Com isso nos ofereciam, simbolicamente, duas coisas, cada qual mais 
sugestiva: Uma, a redondeza ou esfericidade da Terra, que era um dos segredos do 
Santuário (como prova, todos eles serem em forma circular, e para no mesmo se chegar, 
ter de passar por estreita garganta ou corredor, etc., além de, como já foi dito, expressar a 
entrada ou vulva feminina e respectivo útero ou matriz), segredo este, por cuja revelação, 
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foram castigados, na Grécia, Anaximandro, Ésquilo e talvez o mesmo Sócrates, para não 
apontar outros mais... Depois, a do caráter “animal” da própria Terra  22 , como um dos 
tantos “seres vivos” da grande família celeste, essa excelsa “família”, que possuía outros 
doze animais sagrados no Zodíaco, na razão de Áries, o carneiro; Taurus, o touro; etc. e 
outras tantas, nas constelações restantes, como sejam: a Serpente, o Lobo, o Centauro, o 
Cisne, etc.   23 . 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A mesma “Pedra” na sua reveladora posição de “Esfinge fenícia”... 

 

 Se para servir de testemunho a tantas afirmações tivéssemos que apontar 
milhares doutras, bastava nos servirmos do estudo das religiões comparadas (a que 
se dedica desde logo qualquer bom Teósofo), começando por transcrever aqui todo 
o texto de nosso livro De gentes del otro mundo, dedicado à Vaca Sagrada, e 
cujo resumo no que diz respeito ao assunto de que ora nos ocupamos, foi dada no 
período que diz: “Temos que repetir uma e muitas vezes. A contraposição entre a 
idéia religiosa dos primeiros ários, que se dizem ser de raça solar e os ários 
degenerados (brâmanes e semitas, tanto asiáticos como europeus...), que 
representam a raça lunar ou inferior (porque, dizemos nós, de tal cadeia viemos... 
por isso mesmo, involução, e não evolução) e a da desprezível raça terrena 
(mlechas ou escravos de suas paixões), se firma, justamente, em tudo quanto diz 
respeito à Vaca Sagrada; fonte estranha de altas revelações, para os primeiros, e 
alvo para onde se dirige todo o ódio e espécie de sacrifício sangrento da mesma 
Vaca, para os segundos.” 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Esta vaca – de que o vespertino A NOITE, fez uma reportagem na sua 
edição de 27 de Abril p. p., foi encontrada na via pública. Acha-se hospitalizada, 
em vista de ter partido o osso que facultava o movimento da 5ª  pata, com a qual o 
pobre animal enxotava as moscas, coçava o lombo, a cabeça, etc. 

 Como se vê, trata-se de valioso exemplar da raça zebú (indiana), de cuja 
GIBA – como dizem as escrituras sagradas – sai uma 5ª  pata. Donde ser chamada 
de “A Vaca astral, Vaca das 5 patas, etc., com cujo leite se alimentam os 
Adeptos”. 

Mas, em verdade, precioso símbolo cosmogônico, com as suas Sete chaves 
interpretativas, corno tudo na vida (segundo a Cabala), dentre elas: os 5 Tatvas ou 
forças sutis da Natureza, na razão de: AKASHA ou Éter, VAYU ou Ar, TEJAS ou 
Fogo, OPAS ou Água e PRITHIVI ou Terra. 
                                                        
22 Como “um ser vivo”, alimentado pelas forças universais, como dela próprio nos alimentamos e do quanto na mesma existe, no 
entanto, os “monstros humanos”, desapiedadamente o maltratam, por meio de formidáveis e constantes bombardeios na sua crosta, 
sem saberem que a si mesmos, mais hoje, mais amanhã, então destruindo... Eterna e fatal ignorância humana! E que dizer, dos outros 
meios de vida, organizados pela própria Humanidade, à custa de tantos e tamanhos sacrifícios? as fábricas ou manufaturas de artigos 
necessários à vida humana; a própria lavoura, sem falar, nas criaturas, inclusive pobres criancinhas, no florescer da existência, 
estraçalhadas pelas metralhas, as bombas, os gases mortíferos e quanto o engenho humano terra construído para a si mesmo 
destruir!... Sim, por muito tempo ainda, os 4 cavaleiros apocalípticos dançarão a sua ronda fatal... sobre a “giba” do mundo!... 
23 Tanto os sábios de hoje, como os sacerdotes – a bem dizer, outrora a mesma casta –  por simples ignorância, só apercebem “a 
letra que mata”, e nunca, “o espírito que vivifica”, o qual se encontra por baixo... Não é para outra coisa que se exige “Iniciação”, a qual 
nenhum dos dois está em condições de dar, na razão do velho adagio popular de “quem não tem, não pode dar”. Por isso mesmo, 
somente, Adeptos, Homens Superiores, Mahatmas, Gênios ou Jinas a podem oferecer aos retardatários da Vereda, embora, com o 
falso rótulo acima apontado. 

Voltaire, em poucas palavras, já caracterizava os benefícios dos Mistérios ou Iniciação, ao dizer: “cure o caos das superstições po-
pulares, existia uma instituição, que evitou sempre a queda do homem em franca animalidade: a dos Mistérios”. 
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 O mesmo podemos dizer do Pentalfa I ou “estrela de cinco pontas”, signo 
de Salomão, bem como da integral evolução da Mônada ou os quatro princípios 
inferiores  e  Três superiores      (Três,  mas  em  verdade   Um,  na  razão  do  
Ego  

 

permanente, a Mônada, etc.), com a expressão geométrica            ou simplesmente 

 

          : o mesmo símbolo da Terra             ou            ou                uma cruz  

fincada em uma montanha, qual tragédia do Gólgota e quantos simbolismos 
missionários a favor dessa mesma Terra ou mundo se conhecem): outrossim, o 
próprio  símbolo de 

 Vênus, em sentido contrário para o primeiro, ou seja                                .      

 

 Donde, as tradições ocultistas (teosóficas, melhor dito) dizerem que “os 
Senhores de Vênus vieram para a Terra portadores de três dons”, ou sejam: Mel 
(o da ambrosia dos deuses, ou Sabedoria divina), Trigo (alimento material, 
esforço terreno, o próprio Amor ou Mística universal, que une a todos os seres 
entre si) e finalmente, Formiga (ou Carma, justamente o que aniquila o referido 
esforço, se para o Mal: ou o auxilia, se para o bem, etc.). Mel, Trigo e Formiga, 
simbolizam, ainda, os 3 mundos: divino ou superior, humano ou médio, 
equilibrante, etc., e inferior ou infernal (de in-fera, lugares inferiores) além... do 
centro da Terra, pois que, em tal lugar se acha inviolável Mistério, que, a bem 
poucos é dado conhecer... 

 Quem isso ignore, ignora de fato toda a história religiosa. Senão, que julgue e 
consulte estas sintéticas referências:  

1. a do deus Jano-Saturno, greco-romano, que baixa ao mundo, desterrado por seu 
filho lo-Pithar, ou Júpiter, e com a domesticação do touro e da Vaca, que põe 
em seu arado Triptolemo, ensina aos homens a agricultura;  

2. tais mistérios de Jano-Saturno são os mesmos parsis do Touro de Mitra, dos 
nossos Taurobolios emeritenses e antes daquela espécie de “corrida de 
touros”, com a qual, segundo o Timeu de Platão, terminavam as suas 
assembléias político-religiosas os dez reis da Atlântida (para nós outros, sete);  

3. os mesmos Mistérios eram igualmente, os do sagrado Boi-Apis egípcio, de que o 
“bisonte” altamirano não e mais do que um sucessor, ou si se quiser, um 
precursor do próprio Boi-Apis;  

4. o divino Sidharta Sakya-Muni, quando se retirou para o deserto, antes de suas 
prédicas aos homens (inclusive com um “sermão da montanha”, que em nada 
difere do de Jesus, muitos séculos depois), viveu afastado do mundo durante dois 
anos, quando foi – segundo as lendas orientais – sustentado “pelo leite da vaca 
sagrada”, isto é, por na mesma se ter iniciado;  

5. tão sagrada é a Vaca religiosa entre os brâmanes, que todo pecado, por enorme 
que seja, pode ser apagado, purificando-se o pecador nos seus cinco produtos;  

6. igual conceito de absoluta purificação pela Vaca se encontra no sûra II do Corão, 
quase por inteiro a ela dedicado;  

7. essa mesma Vaca é encontrada no Presépio de Betlem, honrando ao Menino 
Jesus, ao lado de outros animais sagrados, inclusive o galo (animal solar), etc.;  
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8. o sacrifício da Vaca e a Terneira – em simbólico ódio, talvez, às várias religiões 
da Vaca – constitui a base fundamental de todo o cerimonial religioso encontrado 
no Pentateuco, muito especialmente, no relacionado com a iniciação dos 
levitas ou sacerdotes (Êxodo, XXIX e Números, XIX);  

9. esse mesmo sacrifício se conserva hoje em todos os povos tocados pelo 
semitismo, como o marroquino, e que constitui, também, a origem ocultista de 
nossas bárbaras e não abolidas, ainda, “corridas de touros” (mais conhecidas, 
como Touradas); encontramos, enfim, alusões, mais ou menos diretas à Vaca e à 
Terneira sagrada, em quantas etimologias vaqueiras vão consignadas nos dois 
primeiros tomos de nossa Biblioteca Teosófica das Maravilhas, e igualmente, 
na Vaca astral dos sadhus ou saduceus indostânicos; no Boieiro celeste (ou 
boiadeiro, se o quiserem) de nossa Astronomia; na Vaca encontrada amiudadas 
vezes nas múltiplas passagens de As Mil e Uma Noites; no Touro de S. Marcos; 
nas Vacas do Sol e Bois de Gerion, culto iniciático atlante, que se diz “roubado 
por Hércules”; na Terneira de Parvadi; nas Sete Vacas do sonho do Faraó, 
decifrado por José do Egito; no Bos grego, latino e ibero; na Ka-ba do Corão; na 
Vaca do Manava-Dharma-Shastra; no Boi do Maha-Deva; no Bezerro de Ouro 
de Aarão; no Touro de Ormuzd e, finalmente, onde quer que exista uma religião, 
isto é, que existam homens... Tal é, pois, o nosso bisonte de Altamira: um dos 
respeitáveis Boi-Apis de quantos figuram por toda parte da terra, pese aos 
escrúpulos de nossos paleontólogos do osso-fóssil de Cantabria ou de 
Aquitania, e não do osso-tradição, que não podem roer por lhes faltarem os 
teosóficos dentes, que aqui vão como “verdadeiras, e não, falsas dentaduras”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Uma espécie de “pirâmide” e de “esfinge” na cidade-jina “Vila Velha”, em Ponta 
Grossa, no Estado do Paraná. 

 

 Volvamos à interrompida iniciação troglodita de nossos velhos paleolíticos. 

 Deixamos o nosso neófito desmaiado e sem sentidos, pelo efeito das terríveis 
provas da terra, da água, do ar e do fogo, sem falarmos na passada pela mulher 
(referindo-se a H. P. B.), por sua vez, das mais perigosas. Desdobrado, digamos 
em termo técnico, o candidato tal como sol acontecer com o corpo astral desligado 
do físico pelo clorofórmio e outros hipnóticos – seu astral ou duplo era conduzido à 
parte mais funda e secreta da iniciática caverna, ao camarim ou ádito, onde hoje 
encontramos as pinturas. Aí se lhe oferecia por magia uma dessas cenas de 
vidência astral, que muitos, como eu, as têm tido 24 e jamais se esquecerá, porque 
são a copia fiel do Walhalla nórtico, o Amenti egípcio, o Devakan hindu, o Céu de 
Indra, o Paraíso de Mahoma, em plena luz astral e, por felicidade, sem fictícios 
sensualismos. Semelhantes cenas de magia, por outro lado, ficavam de tal maneira 
impressas no cérebro físico do candidato, que, para não perdê-las, mais de uma 
vez tinha que procurar reproduzi-las no mesmo lugar... Por isso, as rochas que 
ostentam hoje tais apontamentos pictóricos ou estilizados (aquelas e não todas, 
dizemos nós) da mesma maneira dos que fazem “no chão” todos os artistas, se nos 
apresentam com essa justaposição sucessiva e caótica, esse traçar e apagar 

                                                        
24 Como se sabe, Roso de Luna passou sete dias desacordado, tendo à cabeceira um médico amigo e toda a sua família, depois de 
cujo tempo, abre os olhos e se levanta apressado – com espanto geral dos presentes, que diziam “gracias a Dios! gracias a Dios!” 
respondendo ele próprio, com enigmático sorriso nos lábios: “Acabo de fazer uma viagem astral através da Atlântida e vou agora 
mesmo escrever uma abra a respeito”... De fato, pouco tempo depois, concluía ele a sua prodigiosa obra intitulada De Sevilha a 
Iucatan ou uma viagem ocultista através da Atlântida de Platão. 
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concatenado com que praticam, por exemplo os alunos, nas pedras ou quadros 
negros escolares. Quem não viu, de fato, em tais pedras o gráfico, por exemplo, do 
teorema de Pítágoras, em cima da sombreada equação de segundo grau, e debaixo 
de uma ou cem fórmulas sucessivamente traçadas e logo mal apagadas pelos 
alunos, que vão desfilando à sua frente? Outra explicação melhor não encontro 
para esses esplêndidos lances de pedra, como o clássico da Caverna de São 
Romão, de Candamo, onde, sobre as ancas de um cervo, posto por acaso, aparece 
a cabeça de um bovino, que, por sua vez, se vê meio apagado por outro ou outros, 
até fazer da rochosa superfície, uma espécie de pedra escolar, um verdadeiro 
palimpsesto, como aquele que fez descobrir por trás de uma escritura monacal do 
medievo, nada menos que o célebre Breviário visigótico de Aniano ou Código de 
Alarico. 

 

 

Ilustração: foto 
Legenda: 
 S. Thomé das Letras fotografado ale avião. 

 No centro – na sua mística e virginal alvura, olhando para os céus – a tradicional 
capela dedicada ao “santo”. Junto, a rocha, onde se acham as famosas inscrições. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 S. Thomé está, situado à beira de um abismo, que mais parece as fauces de um 
monstro fantástico, que a defendesse dos profanos, ou quantos ali vão em busca de 
algo alue eles mesmos desconhecem... 

 De fato, S. Thomé das Letras é digno de maior veneração e excepcionais 
cuidados, como verdadeiro museu de preciosidades: seu povo, generoso, bom e 
hospitaleiro e tudo quanto de belo e grandioso a Natureza lhe dotou, como “cidade 
fantástica”, morada de deuses! ... 

 

 Ademais, em semelhantes superfícies das pinturas trogloditas, como por 
exemplo, na da Cova de São Romão, de Candamo, bem pode cumprir-se uma das 
leis do inconsciente ou subconsciente humano. Quantas vezes assentados no 
solitário banco de uma praça, ou sobre o penhasco da - praia, não temos desenhado, 
casualmente, na areia, com a ponta da bengala ou guarda-chuva, caprichos, 
extravagancias, pequeninas coisas que, precisamente, preocupam, naquele 
momento, a nossa imaginação, como seja: ao estudante de matemáticas, seus 
gráficos geométricos, ao namorado, o nome da amada, enlaçado com o seu, entre 
caprichosos arabescos; ao desenhista, seus apontamentos e figuras, enunciar, bem 
pode corresponder, hoje, com aquelas pinturas primitivas, com as quais “em magia 
de caça”, sonhava inconsciente o troglodita, nas caçadas de suas aspirações, cheias 
de emocionantes peripécias, sem que tratasse de realizar, com isso, o envoutement, 
a sugestão necromante de futuros animais, aos quais deveria caçar ou apanhar... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Rompendo o espaço, por entre nuvens que fugiam como se fossem serpentes 
fustigadas pelo vento, o avião guiado por mãos competentes, aproximava-se dos 
pardacentos cumes de uma montanha, muito alem de S. Thomé das Letras... 
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 Infindáveis e altíssimas muralhas contornando o gigante de pedra, mais 
pareciam as ruínas de um velho coliseu... E para coroar todo o mistério contemplado 
das alturas, uma espécie de zimbório erguia-se do centro! Em baixo, o silencio 
profundo das “cavernas...”. 

 

 Cabras, cervos, coelhos, cavalos, ursos, aves, peixes, etc., poderiam, assim, 
estar de permeio com sinais numéricos, desenhos de elementais do astral, como 
dizem teósofos e cabalistas; com damas em bailado pré-histórico, ainda conservado 
na chamada “dansa prima” de Asturias e de outros tantos povos, com que tanto têm 
de “rupestres” ou de “troglodistas", e ao abstraído, enfim, os mais absurdos traços 
retos, curvos, sinuosos e de absurda concepção de quem, entretanto, sonha? Por 
que, pois, não pode ter acontecido o mesmo com o candidato à iniciação nos longos 
e angustiosos instantes que precedem a todo exame? O que o abstraído desenha 
sobre o mármore da mesa do café, e o pequeno, sobre o alvo muro do edifício, ao 
qual desfigura com seus toscos e elementares bonecos, ou a pouca moral, enfim, 
que se encontra quase sempre em certos lugares que não devemos toda a classe de 
estilizações e pinturas, enfim, desde aquelas que, com um estudo serio de 
pictografias comparadas se passa insensivelmente às runas em pontos e raios ou 
ogam eraobs escandinavos e irlandeses (os tetiformes dos atuais paleontólogos), as 
tarjas, de primitiva contabilidade por quinários e vintenas (dedos das mãos e dos 
pés), que tanto temos desenvolvido em vários lugares desta Biblioteca; aos célebres 
itinerários gráficos (ou roteiros) da peregrinação asteca, que aparecem nos códices 
mexicanos do Anahuac, como em murais e cavernas de vários lugares do mundo, 
inclusive, no Brasil, indicando determinada região sagrada, mais ou menos próxima, como 
assuntos outros para serem compreendidos por aqueles que sabem decifrar a linguagem 
secreta ou velada, etc. E para não cansar ainda mais o leitor, os próprios deuses 
mexicanos, com documentos tão valiosos, como o da célebre Peña-Tú, pouco importa a 
opinião dos aludidos sábios, embora que, quase sempre, bem intencionados, não é, senão, 
um sol, como os deuses-sóis do México, uma representação do Divino Fogo primitivo; 
trazendo por baixo, varias linhas sinuosas, para completar o androginismo entre os dois 
elementos, ou Fogo e Água: Do mesmo modo que, nos misteriosos signos zodiacais de 
Piscis e Aquários, como, na própria letra M de todos os alfabetos, com a qual se escreve, 
Maria, Mar, Maya, etc. (ou Ísis, a Lua, as águas, etc.). Podemos mesmo afirmar que a 
referida Peña-Tú – por alguma razão assim chamada – não é, senão, o deus Tu-Baal ou 
Tubal, o mesmo que a nossa tradição histórica considera como “primeiro povoador” (uma 
espécie de Tamandaré das lendas tupis), “o Homem-Guia”, na Espanha, finalmente, o 
Manu das escrituras orientais. 

 De outro modo, em caçadas e danças, poder-se-ia ligar, também, a fatos 
precedentes como por exemplo, ao das astrais correrias de Diana, a caçadora, pelos 
bosques celestes ou jinas do mito mediterrâneo; caçadas, enfim, que muitas vezes se 
transformavam em bacanais, onde a deusa era a primeira a enamorar-se pelos favoritos ou 
eleitos  25 , matando .aos que lhe eram antipáticos, e também, a seus servos, os Endimion, 
os Narcisos os Pastores, em cadeias, quase infindáveis de mitos sobre mitos... 

                                                        
25 Além das várias interpretações que possui o referido mito e de Diana, poderíamos apontar o da mesma Sabedoria, que não pode 
deixar de amar e ser amada por todos aquedes que A buscam com sinceridade (donde a “caçada” entre Ela e os que lhe são afins, 
eleitos, etc.), enquanto, repudia ou pouco caso faz dos que dela fogem, por isso mesmo, espiritualmente, morrem com seus servos, 
ou quantos eles mesmos procuram afugentar da virginal Deusa de todos os tempos, como Sabedoria Iniciática das Idades. Nesse 
caso, “escravos ambos da negra deusa Ignorância". 

Donde outras muitas interpretações que ninguém as sabe fazer da mesma Mitologia, quando não, de veladas passagens da própria 
História, para não falar dos livros sagrados do Oriente. 

Exemplo: “Simão tem por amante sua irmã Helena de Tróia”, que tanto vale pela mesma Sabedoria (Helena de Helios, o sol, ou antes, 
o seu aspecto feminino) a Lua, etc. Outros o são de sua própria “Mãe”, pois que, a verdadeira e única Mãe que possuímos, é a deusa 
Verdade ou Sabedoria, da qual nos jazemos amantes, ao mesmo tempo que filhos. Mas, os que só enxergam “a letra que mata, ao 
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 Por tudo isso e muito mais ainda, que poderia caber em um grosso volume, porém 
nunca, em um breve capítulo como este, temos o direito de esperar de nossos “dedicados 
sábios” – deixando de lado o seu reconhecido e injusto erro contra o fóssil-tradição, que 
só podem apontá-lo nossos ensinamentos teosóficos de religiões, ciências, filosofias e 
línguas comparadas – que se dediquem com o maior fervor to estudo oriental, onde 
encontrarão as chaves indispensáveis para formar um perfeito juízo acerca do que ignoram 
e procuram com tão prejudicial orientação, embora que movidos pelos mais sinceros 
desejos. 
 

 

NOTAS E  COMENTÁRIOS 
 

Mais um que tomba no caminho da Serra do Roncador 

  
 Lastimamos que os nossos conselhos e avisos continuem a não merecer a 
devida atenção por parte dos exploradores da Serra do Roncador. 

 Debalde temos falado nos mistérios daquelas terras e na impossibilidade de 
serem descobertos por quem quer que tente fazê-lo. 

 Inúteis os contínuos desastres de que têm sido vitimas todos quantos se 
aventuram a desvendar segredos que ainda devem permanecer ocultos. 

 De quando em quando nos chega a dolorosa noticia de mais uma tragédia a 
juntar-se às anteriores, aumentando, sem nenhum proveito para a ciência, o número 
já bem grande dos que ali vão deixando a vida. 

 Dessa curiosidade acaba de ser vítima o Sr. Magalhães Afer, conhecido 
“sportman” e milionário paulista que os índios guardiães do Roncador trucidaram ao 
tentar transpor os contrafortes da grande cordilheira e de cujos segredos são eles 
seguros e invencíveis defensores. 

 Não podemos deixar de lastimar esta e quantas ocorrências da mesma 
natureza se têm dado nessa região que nós consideramos sagrada e tão misteriosa 
como as espalhadas pelo “País das Neves” de que nos fala Alexandra David Neel na 
sua obra “Místicos e Magos do Tibete”. 

 Aconselhamos, mais uma vez, aos céticos, a não tentarem a elucidação dum 
problema que, para ser resolvido, exige requisitos diferentes dos comumente 
empregados pelos exploradores. Não será pela força nem pela astúcia que eles 
destruirão a “Maia-Budhista”, esse meio utilizado pelos habitantes do Roncador para 
afastar os curiosos. 

 Os chavantes, classificados de ferozes, cumprem o seu dever e não trucidam 
os exploradores da terra que estão incumbidos de  guardar, movidos por sentimentos 
                                                                                                                                                                                        
invés do espírito que vivifica”, principalmente nas perigosas questões do sexo, atacam ferozmente a tudo isso, inclusive, ao pobre 
Simão, como amante de sua irmã Helena, por. ignorarem tais coisas. 

Helena, foi “o pomo de discórdia para a guerra de Tróia” (pomo ou maçã; o “fruto proibido” bíblico, de tão má interpretação por, parte 
da Igreja). E corno um dos maiores heróis da referida batalha fosse Ulisses, vemos alguém fugir de sua “pretensa terra natal”, que é, 
Salvador, atrás de uma Helena, de certa companhia infantil de revistas e comédias, ele mesmo querendo – sem seus “pais” o saberem 
– tomar o papel de Ulisses, no Tintim-por-tintim o que não chega a fazer por se dissolver em Lisboa a referida companhia. E logo 
saber o mesmo que “sua missão era bem outra, ou seja: caminho ao Norte da Índia, tocando antes em S. LOURENÇO de GOA”, etc. 
... 

O antigo nome de Lisboa era Ulissipa, segundo a mitologia. E isso, por ser fundada por Ulisses, “o grande herói de Tróia”. Quanto a 
Portugal, propriamente dito, se deriva de Portus galliae (Porto gaulês, dos galos, etc.), pois segundo já no nosso artigo 
Reminiscências atlantes, publicado em o no 104, desta revista, “vultoso número de celtas sob a chefia de Ur-Gadan, se dirigiu para 
aquele porto, donde subiu à Galiza, dominando pois a França, Gália, estendendo--se a Valonia ou Galonia, Bélgica, atual, etc., 
atravessando o estreito e dominando as ilhas Britânicas: País de Gales, Gaeledonia ou Caledonia. Mais tarde, seus chefes militares 
atiraram-se por toda Europa (de Ur, fogo e Rope, região, corpo, lugar, etc. segundo a língua céltica), até alcançar o Oriente: Galia 
cisalpina, Galacia, Galicia, Galiléia. Alguns apontam, também, os famosos  Galas da Abissínia, como do mesmo ramo. 
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diferentes daqueles que inspiram os chamados “civilizados” quando o inimigo 
transpõe as fronteiras da sua terra. Têm mesmo o caridoso e humanitário cuidado de 
avisar os excursionistas do perigo que os ameaça, coisa que entre nos nem sempre 
se faz. É bem conhecido esse aviso já tantas vezes citado nesta revista e em vários 
trabalhos da S. T. B. Consiste ele no envio duma primeira flecha que se crava a 
alguns passos de distancia do “invasor”. Se este não retrocede imediatamente, nova 
flecha lhe cai junto aos pés. Só no caso de teimosia em prosseguir, é que a flecha 
“trucidadora” rasgará o coração do incauto e atrevido visitante. 

 O único meio, pois, de evitar que o “massacre” continue, é dar ouvidos a quem 
melhor conhece os mistérios da nossa terra e tem por missão desvendá-los à medida 
que isso for possível. E se estes não merecem nenhuma consideração, por serem 
olhados como meros fantasistas, respeite-se, ao menos, as determinações 
governamentais que proíbem, taxativamente, incursões dessa natureza. 

 Se o leitor quiser fazer uma idéia mais clara de tudo quanto pensamos a 
respeito da Serra do Roncador, dê-se ao trabalho de ler o artigo que a propósito 
escrevemos em o número 101 desta Revista. 

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

 

"OS RUÍDOS E SEUS EFEITOS" 

 Com esse título, publicamos em o número anterior desta Revista um artigo em 
que se apontavam os efeitos perniciosos de vários dos muitos ruídos que flagelavam 
os habitantes da nossa cidade. Entre eles, como causadores dos maiores males, 
estavam os produzidos pelas buzinas dos automóveis, abusivamente. acionadas, e 
pelo esposar dos foguetes tão do gosto do nosso povo para homenagear os santos 
da sua devoção. 

 Antes mesmo da nossa Revista sair do prelo, já os filhos desta cidade, tida e 
havida por extraordinariamente barulhenta, se achavam livres desses e outros 
flagelos, graças às medidas enérgicas das autoridades encarregadas de zelar pela 
nossa tranquilidade. 

 Cumprimos, pois, o mais elementar dos deveres, felicitando essas autoridades 
pela facilidade com que vão fazendo desaparecer dos nossos inveterados costumes 
males que, por isso mesmo, nos pareciam irremovíveis. 

 A supressão desses e outros ruídos traz ao povo benefícios incalculáveis. É 
uma providencia capaz de eliminar os distúrbios nervosos que tanto nos afligem, 
mais e melhor do que quantas drogas se inventaram para o mesmo fim. 

 As salutares medidas, postas em prática com a energia de quem sabe o bem 
que nos presta, farão desaparecer os latidos dos cães ainda empregados como 
guardas dos minúsculos jardins particulares, o badalar inútil dos sinos das igrejas 
situadas na .perímetro urbano, o ensurdecedor vozear dos rádios dos nossos vizi-
nhos, os pregões soprados de trombetas que lhes aumentam prodigiosamente o som 
e nos predispõem para a não aquisição dos produtos apregoados, o tilintar irritante 
das campainhas telefônicas dos postos de automóveis, e quantos ruídos inúteis nos 
prejudicam e nos dão a falsa persuasão de vivermos numa cidade despoliciada. 

 Nada disto é impossível para quem matou o jogo do “bicho”, fez calar o estouro 
dos foguetes e eliminou o som estrídulo e pavoroso das buzinas dos automóveis. 

 Aguardamos confiantes o prosseguimento da benemérita campanha. 

----------------------- 
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CONCRETIZAM-SE OS IDEAIS DA S. T. B. 

As visitas do Chefe da Nação à fronteira com a Bolívia inaugurando um 
grande trecho da estrada de ferro que liga o nosso País à àquela Nação amiga, 
assim como a que fez à capital do Paraguai, com a ratificação da promessa de outra 
ligação ferroviária semelhante, manifestaram mais uma vez os elevados sentimentos 
de solidariedade americana. Tais acontecimentos internacionais dão motivo à 
expressão de júbilo com que a S. T. B. os recebe, por se acharem dentro do 
programa de fraternidade continental a que se dedica. 

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

A CONFERÊNCIA DO ATLÂNTICO 

 Não podemos deixar sem menção especial a histórica declaração conjunta do 
Presidente Roosevelt e do Primeiro Ministro Churchill, na chamada “Conferência do 
Atlântico”, realizada no mês de agosto, último a bordo do “Potomac”. Os “oito itens” 
em que os grandes chefes das duas maiores democracias do mundo pretendem 
basear a organização dos povos, após a terminação da guerra catastrófica que ora 
infelicita a humanidade, inspirados como foram nos mais absolutos princípios de 
justiça, são o penhor seguro duma Paz definitiva e permanente entre todos os 
homens. 

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

A NOSSA CONTRIBUIÇÃO PARA A BIBLIOTECA DA A. B. I. 

 A S. T. B. teve a satisfação de oferecer à A. B. I. um exemplar dos livros de 
sua propriedade – “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” do Professor Henrique José 
de Souza e o “Sexto Sentido” do Engenheiro Eduardo Cícero de Faria, concorrendo, 
assim, para a campanha dos 10.000 volumes que deverão formar a biblioteca 
daquela prestigiosa Associação. 

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

UMA DESCOBERTA INÉDITA E ÚTIL 

 Dhâranâ" congratula-se com o DD. Secretario da Schleder de Araujo, por ver 
definitivamente consagrado seu “Repertório Fichado de Matéria Médica” ao qual já 
tivemos oportunidade de nos referir em o número 105 desta Revista, onde se 
transcreveram os termos elogiosos feitos a esse notável trabalho pelo Dr. Kamil Curi. 

 Acaba o nosso ilustre companheiro de receber da América do Norte a “carta 
patente” da sua descoberta, o que, ao mesmo tempo que lhe demonstra o ineditismo, 
justifica o entusiástico acolhimento com que está sendo recebida pelo inundo 
científico nacional e estrangeiro. 

 Dada a ajuda que vem prestar a todos aqueles que se dedicam ao tratamento 
pela Homeopatia, pode-se encarar o “Repertório Fichado” do Dr. Schleder, como um dos 
marcos com que a Evolução resolveu assinalar o ciclo americano, destinado à salvação da 
Humanidade. 

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

EM DEFESA DA RAÇA 

 Atendendo ao apelo feito por "Dhâranâ" em seu numero anterior, pergunta-nos um 
dos nossos leitores se não influi maleficamente  no feitio moral das futuras gerações, permitir-
se que as crianças assistam a “films” onde se exibam as cenas pavorosas dos atuais 
campos de batalha. 

 Diz ele que, tendo levado um dos seus filhos, menor de 5 anos, ao cinema Cineac 
Trianon, que dedica todos os domingos uma sessão para crianças, foi surpreendido com o 
desenrolar de fitas onde se exibiam corridas de automóveis, repletas de tremendos acidentes 
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e, pior do que isso, algumas dessas cenas tétricas onde se vêem as explosões das bombas 
destruindo casas e aterrorizando populações inteiras. O filhinho que rira alegremente durante 
a exibição doutras fitas próprias para a sua educação física e moral, sentiu-se profundamente 
abalado ante as cenas guerreiras, e durante dias seguidos sofreu crises nervosas que lhe 
afetaram seriamente a saúde. Seus sonos, até então tranquilos, passaram a ser 
entrecortados de sonhos pavorosos que o faziam sair do leito aos gritos como que querendo 
escapar dos perigos horríveis a que assistiu no cinema a que fora atraído. 

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

 Tem o nosso prezado leitor razão em considerar prejudiciais ao futuro da nossa Raça, 
espetáculos dessa natureza. 

 Não é para se destruírem mutuamente que os homens marcham, mas para 
transformarem numa realidade a confraternização pregada por todas as religiões e defendida 
em todos os tempos pela Sabedoria Iniciática das Idades. Que os homens atuais não tenham 
ainda compreendido essa necessidade e queiram por si mesmos se punirem dos erros 
acumulados sobre seus ombros ao longo da sua peregrinação por este mundo, admite-se 
dolorosamente. Que eles, nesta parte da terra, destinada a ser o berço das futuras 
civilizações,' e onde os horrores da guerra ainda não chegaram, vejam os males que a guerra 
causa e os recursos infernais de que se utiliza para melhor conseguir a destruição de 
cidades, o aniquilamento dum progresso laboriosamente obtido e a miséria indescritível de 
populações inteiras; que os homens desta privilegiada terra vejam, de quando em quando, 
passar ante seus olhos as apocalípticas cenas da tormenta desencadeada além-mar, a fim 
de evitar a reprodução de tais horrores entre nós, concebe-se como uma necessidade 
imposta pelo próprio instinto de conservação. 

 Não se concebe, porém, antes nos deve causar profunda indignação, que se 
despertem nas crianças, com a visão desses espetáculos degradantes, Instintos que põem o 
homem abaixo da categoria dos mais ferozes animais. 

 Para quem não ignora a influencia das vibrações emanadas de tudo quanto nos cerca 
e condena a ornamentação das paredes de nossas casas “com espadas, punhais, 
espingardas e tudo quanto faça lembrar o assassínio entre irmãos ou criaturas provindas da 
mesma Origem”, incluindo nessa condenação “quadros de batalhas sangrentas, de caçadas, 
de animais mortos”, etc. (vide “O Verdadeiro Caminho da iniciação” de Henrique J. de Souza, 
página 137), “pelo mal que tudo isso produz no espírito das crianças”, não pode deixar de 
considerar muito mais prejudiciais as cenas de atroz extermínio exibidas num cinema e 
incluídas num programa para crianças. Isso que não constitui um deleite espiritual, nem 
mesmo para homens dotados de nobres sentimentos, ou desprovidos do mais insignificante 
amor pelos seus semelhantes, também não pode visar fins educativos ou simples passatem-
po para seres em início de formação. Deve ser, portanto, condenado – e nós o fazemos com 
a veemência que nos é imposta pela nossa própria missão posta em prática há mais de 17 
anos – por todos quantos desejam contribuir para a formação duma Raça moral e fi-
sicamente perfeita, capaz de implantar entre os homens uma civilização de Paz e Amor; uma 
civilização de cujos dicionários tenha desaparecido para todo o sempre a palavra GUERRA. 

 Se nossas palavras tivessem a honra de ser ouvidas pelos censores do nosso 
Cinema, a  eles nos dirigiríamos para, ao muito que o governo de que fazem parte já 
conseguiu realizar pelo futuro da nossa Raça, juntassem a facílima medida de evitar a 
desagradável surpresa a que se refere o nosso missivista e deu causa a este comentário. 

 As gerações futuras, mais ainda do que nós, lhes agradeceriam essa providência de 
incalculável valor 

------------------- 
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É DE ESPANTAR! 

 Sim! E realmente espantoso que a Sociedade Teosófica Brasileira tenha sido criada 
para cumprir a missão de anunciar e preparar o advento de uma nova civilização a surgir 
nesta parte do globo, e, neste trabalho gigantesco, se venha empenhando há longos 17 anos 
para, no fim de tudo isso, ilustres personagens, aproveitando a caótica confusão em que vive 
o mundo, se apresentarem como os verdadeiros anunciadores ou Yokanans dum 
empreendimento de tal magnitude. 

 Mais espantosas, porem, do que isso, são as referencias elogiosas que a Imprensa da 
nossa terra faz a esses descobridores, mostrando desconhecer a existência entre nós duma 
Instituição cultural que há quase duas décadas, não só anuncia o advento dessa civilização, 
– explicando as causas que lhe darão origem por intermedio desta Revista e servindo-se de 
conferências públicas que constituem verdadeiras aulas ao Povo a quem realmente pertence 
a Obra em que está empenhada, – como, para que tal advento se realize, trabalha in-
tensamente. 

 Espanta ainda e entristece, vermos que o nosso trabalho, recebido tão carinhosa e 
entusiasticamente por todos os centros culturais, museus, bibliotecas, imprensa e 
individualidades verdadeiramente ilustres, do continente americano, não haja ainda 
repercutido nos Jornais da nossa terra cuja missão é, exatamente, guiar as massas e auxiliar 
quantas iniciativas concorram para enaltecer nossos homens e nossas coisas. 

 Há honrosas exceções, entre as duas nos apraz citar o “Correio na Manhã”. Elas são, 
porém, tão poucas, que não conseguem afrouxar o entusiasmo delirante com que é recebida 
qualquer referencia a essa civilização futura, desde que seja anunciada e subscrita por um 
nome ilustre e mais ou menos consagrado. 

 No entanto, repetimos, ela foi anunciada por nós em primeiro lugar e para seu advento 
se criou a nossa Instituição Cultural. 

 Continuaremos, porem, a cumprir o nosso dever, mesmo que mais uma vez se 
confirme o velho provérbio: “Ninguém é profeta em sua terra”. 

 

NOTICIÁRIO 

 
ESCOLA OPERÁRIA DUQUE DE CAXIAS E 

ESCOLA DE PREPARATÓRIOS OSWALDO CRUZ 

 A Rama Hilarião, prosseguindo vitoriosamente na expansão de seu programa 
cultural, dará em breve ao povo de Belém mais duas escolas com os nomes que 
encabeçam esta nota, correspondendo assim aos legítimos anseios do povo paraense 
e à carinhosa confiança com que tem sido distinguida e amparada pelas autoridades 
federais e municipais, que a reconheceram de utilidade publica e lhe deram terreno 
para edificar sua sede. 

 Melhores não poderiam ser os patronos desses dois novos focos de irradiação 
cultural, pois, como está no consenso unânime de todos os brasileiros, Luís Alves de 
Lima e Silva, o Duque de Caxias, e o sábio higienista Dr. Oswaldo Gonçalves Cruz, 
foram os baluartes da defesa da integridade do solo Pátrio e da sanidade de seu povo. 

 O primeiro, tão justamente tomado come paraninfe de nosso Exército, foi a 
espada que manejada por pulso forte e consciente de sua missão soube dar ao povo 
Brasileiro o sentimento da sua grandeza e da sua magnanimidade. O segundo teve a 
missão não menos gloriosa de levar a bom termo a obra grandiosa do saneamento da 
nossa Pátria. 

 A Lei Suprema da Evolução apontou este privilegiado rincão do mundo para 
servir de berço à última civilização ao ciclo que começou há milhares de anos no alto 
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do Pamir, como nas paginas desta revista se vem apregoando desde a sua fundação e 
como todo o mundo j á começa a pressentir nitidamente. 

 E é essa mesma Lei quem fez aparecer nos momentos críticos da nossa his-
toria, os homens predestinados para a realização desses desígnios superiores, 
protegendo,  defendendo e mantendo coesos e livres de epidemias devastadoras, o 
povo de cujo seio sairá a semente que ira constituir a raça síntese onde irão 
desabrochar os princípios superiores da Fraternidade Universal. 

 Dos Homens ilustres da nossa Pátria poucos como Caxias e Oswaldo Cruz, 
contribuíram para que os desígnios da Suprema Lei se cumprissem. 

 A homenagem, pois, que a Rama Hilarião presta a esses dois vultos 
inconfundíveis da nossa nacionalidade, é digna dos melhores aplausos por parte dos 
que como os membros da S. T. B. trabalham pelo engrandecimento da nossa terra e a 
sabem destinada ao mais glorioso dos futuros. 

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

AS NOVAS ATIVIDADES DA S. T. B. 

 De acordo com o programa oficial e a fim de tornar ainda mais eficiente a 
missão em que a S. T. B. se vem em empenhando desde a sua fundação, criou-se em 
o nosso meio um novo departamento “cultural”, destinado a ministrar aos sócios e a 
seus filhos os conhecimentos de todas as material exigidas aos candidatos ao “Colégio 
de D. Pedro II”. Sob a alta direção do Professor Henrique José de Souza, Presidente 
Geral da S.T.B. e Redator-Chefe de “Dhâranâ”, o Instituto terá como lentes os sócios 
diplomados e legalmente matriculados como professores na Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura. Tomaram a seu cargo essa honrosa missão os sócios Dr. 
Eduardo Cícero de Faria, Edmundo Cardillo, Antonio Castaño Ferreira, Nearch de Aze-
vedo, Artur S. de Figueiredo, Jemi Rebinik, Luiz da Rocha Fragoso e as professoras 
Marta de Queiroz e Alice Mendes. 

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

AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS AMERICANAS 

 Conforme nos comprometemos por cartas com os centros culturais do Con-
tinente, este número de “Dhâranâ” destinava-se á homenagem das Américas como 
contribuição especial à obra confraternizadora dos ideais do Novo Mundo. 

Circunstâncias imperiosas impediram que o nosso desideratum fosse 
levado a efeito, no atual momento. Persiste, entretanto, o intento para darmos 
cumprimento ao plano enunciado, que está sendo carinhosamente estudado e em vias 
de realização. 

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

O 17o ANIVERSÁRIO DA S. T. B. 

 Com a presença de todos os sócios, comemorou a S. T. B. a 10 de Agosto do 
corrente ano, o 17o aniversário de sua fundação material. 

 A tormenta que agora avassala o mundo não permitiu a essa Sociedade 
fundada para mais uma vez recordar aos homens o verdadeiro principio de Amor 
Fraternal –  festejar publicamente a passagem de tão preciosa data. Limitou-se a 
uma reunião intima durante a qual o seu Supremo Dirigente, leu um magnífico 
trabalho cabalístico alusivo à data, e o Instrutor, Dr. Castaño Ferreira, dissertou 
sobre todos os movimentos que, para engrandecimento dos povos, se realizaram 
desde os primórdios da raça Ariana. 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

 O presente clichê mostra-nos, em cima, os membros da Diretoria da S.T.B. 
presidindo a sessão comemorativa do 17o aniversário e, em baixo, parte dos sócios que à 
ela compareceram. 

  

 Terminou a sessão com uma parte artística de que participaram a violinista 
senhorita Glotita França e a pianista Cléa da Costa Pinto. Acompanhada ao piano 
pela maestrina Julieta Gomes de Menezes, cantou vários trechos de música clássica 
a senhorita Lucilia de Faria. 
 A comemoração dessa efeméride começou com a execução do Hino Nacional 
e terminou com a do da Sociedade, cantados em coro por toda a assistência. 

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

RAMA HILARIÃO 

 A “Pérola do Norte”, como entre nós é conhecida a Rama que a S.T. B. há 11 
anos mantém na cidade de Belém, capital do Pará, comemorou a data da fundação 
da nossa Sociedade, conferindo diplomas às discípulas que terminaram seu curso de 
corte e alta. costura na Escola de Prendas Domésticas, mantida por aquela Rama e 
legalmente inscrita no Departamento de Educação. 

 Ao ato compareceram as altas autoridades do Estado, os representantes da 
imprensa local e avultado número de famílias; prestigiando, assim, os louváveis, 
esforços em que se empenham nossos irmãos do Norte, em prol das idéias 
teosóficas e do progresso cultural de seu povo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Um grupo de convidados que assistiram à distribuição dos diplomas da Escola 
de Prendas Domésticas. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O Presidente da Rama Hilarião e sua esposa, entre as alunas diplomadas. 

 

 Foram diplomadas as seguintes 9 alunas que receberam das mãos do Dr. 
Abelardo Candurú, DD. Prefeito de Belém, os respectivos diplomas: Senhoras 
Dolores Cardoso de França e Helena Pereira Lobo, e senhoritas Clara Augusta 
Martins Ventura, Jaimerina de Araujo Castilho, Clotilde Fernandes Rodrigues, 
Neraide Martins Lopes, Mirian de Nazaré Pereira de Serra e Emilia Martins Ventura. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 S. Exa. o Prefeito Dr. Abelardo Condurú, ouvindo o orador da Rama Hllarião e 
ladeado pelo Dr. Cavalcaute filho, sub-diretor do Departamento de Educação, pelo 
Presidente da Rama e pelo Dr. Herrera Filho, representante da “Folha do Norte”. 

 

 Incumbiu-se a senhorita Martins Ventura de agradecer, numa oração re-
passada de emoção, à diretora da Liga da Bondade Helena, D. Alice N. de Souza, o 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  109 – Julho a Setembro de 1941 – Ano XVI 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 55

esforço, constante e dedicado, dispensado a todas as alunas para por em pratica 
“um dos 7 princípios capitais do programa de ensino da S. T. B.” como muito bem 
disse a “Folha do Norte” que dessa festa deu detalhada notícia e nela se fez 
representar por seu secretário, nosso Irmão Herrera Filho. 

 Transcrevemos em seguida o artigo que o Presidente da Rama Hilarião 
publicou na imprensa de Belém, alusivo a passagem do aniversario da S. T. B., sob o 
título: UM PONTO NOTÁVEL DA HISTÓRIA DO BRASIL! 

 

“SALVE 10 DE AGOSTO DE 1924/1941.  

Há 17 anos atrás; em 10 de agosto de 1924, ressurgiu no mundo profa-
no, na hierárquica cidade de Niterói, um MOVIMENTO socio-cultural multimilear, 
magnífico entre os ciclos e ge 

rações passados e indubitavelmente promissor, como veremos, para as 
privilegiadas sociedades futuras. Não teve o espetacular e espalhafatoso 
aparecimento das coisas inúteis que vivem de ilusórias aparências na sua curta 
duração; mas como a grande arvore que atravessa séculos, nascida de pequenina e 
misteriosa semente, estendendo sua maravilhosa fronde por ilimitado círculo e 
oferecendo seus abundantes e saborosos frutos ao desconhecido peregrino, assim 
esse promissor, MOVIMENTO sinárquico se cristalizou sublime na SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, a mais lídima expressão cultural na face da Terra, que há 
vários lustros vem apontando o destino que a humanidade seguirá e conduzindo a 
vitoriosa marcha dos povos americanos e mui especialmente, de modo destacado, 
o privilegiado povo brasileiro, embora que jovem ainda Liara compreender e 
avaliar sua enorme responsabilidade no concerto universal das sociedades 
futuras. 

 No entanto, povos e governos americanos – pouco importa os aparentes e 
transitórios motivos determinantes – se aproximam e confraternizam demonstrando 
mais ampla compreensão da afinidade espiritual que os unem para um destino comum, 
cooperando todos para a realização de monumental programa que outro não é, em 
síntese, senão o programa da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA”. 

 O 10 de agosto marca, portanto, o início de uma NOVA ERA para a Hu-
manidade. É já uma data histórica. É a muralha que separa uma, civilização que 
agoniza e morre e outra civilização que surge rediviva e cujos albores sé anunciam 
desde já nas esplendidas realizações como vem sendo a nossa. – CARLOS SOUZA, 
presidente da Rama Hilarião. 

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

 Pela Panair, chegou ao Rio, dia 15 de Setembro; o Dr. Abelardo Condurú, DD. 
Prefeito de Belém. A S.T.B. fez-se, representar à sua chegada levando ao ilustre 
visitante seus desejos de boas vindas. 

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

PALESTRAS RADIOFÔNICAS 

 Além das conferencias hebdomadárias, levadas a efeito todas as quintas-feiras 
na sua sede à rua Buenos Aires, no 81, iniciou a S. T. B., a 7 de Setembro, uma série 
de palestras radiofônicas, de combinação com a rádio “Cruzeiro do Sul”. 

 São igualmente semanais e têm lugar todos os domingos das 13 horas às 13 e 
15 minutos. 

 Versaram as primeiras, transmitidas pelo (membro da S. T. B., Luiz da Rocha 
Fragozo, sobre os seguintes assuntos: Fins da S. T. B. – A influência dos astros na 
vida humana – Montanhas sagradas – Cavernas e hipogeus. 
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 Por ter tornado esta iniciativa, trem a S. T. B. recebido calorosos aplausos de 
todas as camadas sociais e vindos de todos os pontos do país, o que muito nos 
desvanece e entusiasma por denunciarem um evidente atestado do progresso 
espiritual do nosso povo. 

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

EXMA. SRA. SARA DELANO ROOSEVELT 

 Com a avançada idade de 87 anos, faleceu em Hyde Park (Nova-York), no dia 7 
de Setembro, a veneranda Mãe do Ilustre Presidente dos Estados Unidos da América 
do Norte. 

 “Dhâranâ” junta seus profundos sentimentos de pesar aos que a S. T. B., por 
intermédio do seu Diretor Social, apresentou ao Presidente Roosevelt e ao 
Embaixador da grande República, Jefferson Caffery. 

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

OS MISTÉRIOS DO SEXO 

 Alguém perguntou ao autor do VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO, 
Professor Henrique José de Souza, “se a Teosofia era contrária aos processos de 
esterilização ou mesmo da limitação dos filhos”. Esta pergunta, tendo tido imediata 
resposta, serviu de sugestão ao ilustre teósofo para escrever uma obra de grande 
fôlego, que não só nos elucidará sobre um assunto de tanto interesse para a 
humanidade, como constituirá uma síntese de toda a evolução humana desde a sua 
mais remota formação. 

 Neste caso, a sua segunda Obra, de caráter científico e filosófico, terá o se-
guinte sumário: 

 Capítulo I – A Terra é um ser vivo. Síntese teosófica das raças humanas e sua 
evolução até hoje. Os sentidos e estados de consciência elas mesmas desenvolvidos. 
Particularidades entre o número de espirílulas e os estados de consciência no homem. 
Contrariando a História, ou antes, os erros da ciência oficial. 

 Capítulo II – Os TATTVAS ou forças sutis da natureza. CHAKRAS ou centros de 
força no homem. Os esfíncteres ou centros nervosos são 14, e não 13, como julga a 
medicina. O duplo etérico. Os perigos do Raio X e da aplicação dos “raios ultravioleta”. 
O corpo astral. Os 3 corpos e Os sete veículos no homem Os signos zodiacais e seus 
mistérios no corpo humano. TOTENS e TABUS. Macrocosmo e Microcosmo, ou a 
sentença hermética: “O que está em cima é como o que está em baixo”. 

 Capítulo III – Respondendo a uma pergunta ou Os Mistérios do Sexo. 
Processos antigos e modernos, quer para a fecundação, quer para a esterilidade e 
limitação dos filhos. O que a Humanidade pode, ou não, conhecer no seu estado 
atual de evolução, de acordo com a Lei (Dharma), que rege os seus próprios 
destinos. Margaritas ante porcos.  

 Capítulo IV – As forças universais em jogo no fenômeno da procriação. A 
possibilidade em se obter o filho de um sexo ou de outro. Os faraós ou os chamados 
“filhos do deus Amon”, etc. A verdadeira razão de ser do termo: “Crianças 
privilegiadas”. As regras do Manu postas em prática em todos os ciclos raciais. SPES 
MESSIS IN SEMINE. A Obra, além do mais, será fartamente ilustrada, inclusive com 
clichês de Tatvas, Chacras, etc. coloridos. 

 Com mais esta Obra e a que o Dirigente da S. T. B. nos promete para depois, 
teremos um valioso tesoiro de conhecimentos exotéricos e esotéricos, digno de 
figurar na biblioteca dos estudiosos das duas ciências. As três Obras se completarão 
do seguinte modo: 
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1. VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO: estudo critico sobre o estado atual da 
Humanidade, comprovante da decadência de um ciclo para o amanhecer de um 
outro, para o qual foi a STB fundada em 1921, senão muito antes, de modo 
subjetivo. 

2. OS MISTÉRIOS DO SEXO: Ciência, filosofia, religião, Ocultismo, etc.  

3. A CIÊNCIA DA VIDA ou como se tornar Adepto (no sentido de Iluminado) : 
prática, exercícios ou Yogas, na sua maioria desconhecidos dos ocidentais, para 
o equilíbrio perfeito entre os 3 corpos de que o homem se compõe: – HATHA-
YOGA (físico), GNANA-YOGA (alma ou corpo astral) e RAJA-YOGA (espirito ou 
mental superior, etc. ) 

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

CONFERÊNCIAS DA S. T. B. 

 Continuando na execução do seu programa cultural, realizou a S. T. B. durante 
o ultimo trimestre, na sua sede à rua Buenos 81, as habituais conferencias semanais 
destinadas ao público, notando-se, pela concorrência cada vez maior e mais seleta, o 
crescente interesse do nosso povo pelos assuntos ali ventilados. 

 Regozijamo-nos em verificar que os nossos 17 anos de esforços 
desinteressados em prol da educação e cultura do povo, começam finalmente a 
produzir os almejados frutos, não tendo caído em terreno estéril as sementes des-
tinadas a dar ao mundo a maior e mais pujante de todas as civilizações. 

 O nosso modesto salão foi pequeno para conter aqueles que, sedentos de luz, 
ali foram ouvir, os seguintes temas abordados pelo Dr. Castaño Ferreira, Instrutor da 
S. T. B.: - Simbologia arcaica na Arte e nas Religiões: - Arqueologia da Cruz - A 
Árvore da Vida e a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal - Mito Solar - Mito do 
Fogo - Roubo do Fogo Celeste e o mito de Prometeu - Mistérios egípcios - A divina 
Magia. 

 Ciclo heróico dos Deuses Solares: - Iniciados solares - A Ciência dos heróis 
solares - A Ciência da Vida - Métodos de desenvolvimento espiritual segundo a yoga. 

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

ATIVIDADES DAS RAMAS 

 Aos que fazem parte das fileiras da S. T. B., se ministraram nas respectivas 
Ramas, os conhecimentos teosóficos que devem fazer deles outros tantos pioneiros 
das grandes Verdades destinadas a transformar o homem num consciente 
colaborador do seu próprio destino. Estudaram-se no correr deste trimestre, os 
seguintes assuntos: 

 NA RAMA MORIA – Cosmogênese e Antropogênese – Formação do Globo  
Terrestre – Seu estado durante a primeira Ronda – Aparecimento da primeira Raça 
humana – O trabalho dos Pitris Lunares – A Raça dos Deuses ou dos Filhos da Yoga 
–  Primeiro Continente – O Monte Meru – O polo espiritual do Mundo. 

 NA RAMA KUT-HUMI – O continente Lemuriano – Seu nascimento e 
destruição –  Povos que o habitaram – A ilha da Páscoa e suas misteriosas estatuas 
– Ruínas australianas – Os Andróginos Divinos – Chegada dos Senhores de Vênus – 
A queda no sexo – Mitos e tradições – A Jerarquia Oculta. 

 NA RAMA SERAPIS – Continuou-se o estudo do Homem no seu tríplice 
aspecto: físico, astral e mental. A vida post-mortem – O plano astral – Os principais 
fenômenos desse plano – A quarta dimensão – Os principais habitantes do mundo 
astral – A segunda morte – Entidades não humanas – Variedades da essência 
elemental – Corpos astrais dos animais. 

------------------ 
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A NOSSA CAPA 

 Como um preito de homenagem à ilha de Itaparica, ilustramos a capa do 
presente numero desta Revista com a fotografia da fortaleza de S. Lourenço, erguida, 
em 1647, por D. Lourenço de Almeida sobre os fortins edificados no mesmo local, em 
1610, por Segismundo Von Schkoppe. 

 Nas venerandas muralhas desta fortaleza, transformada pela clarividência de 
Juracy Magalhães em Escola Pública, duas placas de mármore atestam às gerações 
futuras as lutas que ali se travaram durante a guerra da Independência. Diz uma delas: 
“URBI ET ORBI – A memória dos heróis itaparicanos da guerra santa de 1822-1823. O 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia – 7 de janeiro de 1923.” Reza a outra: 
“FORTALEZA DE S. LOURENÇO – A fim de, para sempre, ser honrada a memória dos 
heróis de 1822-1823 que, neste reduto, bateram-se pela Liberdade da Pátria, mandou 
remodela-la o Exmo. Snr. Governador, capitão Juracy Montenegro Magalhães, em 
1937, quando da execução do plano de melhoramentos da cidade de Itaparica.” 

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

O ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO ESPIRITUAL DA S. T. B. 

 Para comemorar, a 28 de Setembro, o 20o aniversário de sua fundação, 
espiritual, realizou a S. T. B. uma sessão solene à qual compareceram todos os 
sócios. 

 Fizeram-se ouvir não só o Instrutor da Sociedade Dr. Castaño Ferreira, como o 
Supremo Dirigente da Obra em que essa Sociedade está empenhada, Professor 
Henrique J. de Souza, que há 20 anos vem batendo-se pelo advento duma era de 
maior felicidade para os homens. 

 Fui no mesmo dia irradiado, pelo Studio da “Cruzeiro do Sul” brilhante oração 
pronunciada pelo orador da Sociedade, Dr. Edmundo Cardillo, na qual tratou da 
“Fundação Espiritual da S. T. B.”. Abrilhantaram a irradiação, com alguns trechos de 
musica clássica, os conhecidos artistas: Iberê Gomes Grosso, Oscar Borgerth e 
Arnaldo Estrela. 

 A ilustre declamadora Exma. Sra. Margarida Lopes de Almeida, prestou seu 
valioso apoio a esta festa de ata espiritualidade. 

 

AVISO 

 A “Seção dedicada a S. Lourenço”, de autoria exclusiva do nosso Redator-
Chefe, deixa de ser publicada neste número de “Dhâranâ”, por ter seu autor achado 
em nada prejudicar os seus inúmeros leitores, substituindo-a pelo importante Capitulo 
XXII da obra de Roso de Luna “El libro que mata la muerte”. Acrescido como se 
apresenta esse Capitulo de vários comentários e estudos da lavra do tradutor, constitui 
valiosa contribuição a tudo quanto aqui se tem dito sobre jeroglifos de S. Thomé das 
Letras e doutros rincões da nossa terra. 

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

 Recebemos e agradecemos: 

 Revista del Departamento de Historia y Hemeroteca Nacional del Ministerio de 
Instruccion Publica – Números I e II, ano III - Oferta do Moseo Nacional de El 
Salvador. 

 Arte Jesuitico de Ias Misiones Hispano Guaranies, por Pablo Albano, e Revista 
de Ia Sociedade Científica del Paraguay, Oferta da mesma Sociedade. 
 Revista Cubana, vol. XIV, 1940.  

 Archivo José Marti, no 1, 1940.  
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 Dias de Trinidad, por Enrique Serpa: Ofertas da Biblioteca Nacional de Cuba. 

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

INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 

Para instalar convenientemente esse Instituto, de cuja criação damos 
notícia em outro lugar, a S. T. B. alugou o 1o andar do edifício de sua sede à rua Bue-
nos Aires, 81. Nesse andar onde se darão as aulas a cargo do Instituto, passarão 
também a funcionar as Ramas da Sociedade, atualmente instaladas em vários pontos 
da capital. 

 

 


