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COLOMBO E CABRAL 
Por H. J. DE SOUZA 

 

ESTUDO ESOTÉRICO 
 

"Com três caravelas conquistarei um reino que não é o meu" –
Palavras de Colombo, que o mundo desconhece. 

 

EM DEFESA DO NOSSO TRABALHO DE HOJE 

Se de Colombo, que viveu há quatro séculos e meio, ignora-se até hoje o 
verdadeiro nome, o berço de sua origem e muitas das passagens de sua vida, inclusive 
algumas das assombrosas viagens por ele realizadas, que dizer da do Cristo, da qual já 
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vinte séculos nos separam? Cingir-se à Bíblia com as suas vinte e duas mil emendas, da 
Vulgata, afora "enxertas" ou passagens apócrifas ? 

Não falemos de qualquer noticia que, de uma esquina para outra, ou antes, de 
boca em boca, vai perdendo a sua originalidade, tomando em geral aspecto muito maior, 
numa amplitude descritiva verdadeiramente pasmosa: a mentira, consciente ou não, 
diante, muitas vezes, do pavor que se apodera, daquele que presencia um acidente, uma 
catástrofe capaz de abalar os nervos. Outras vezes, porém, simples mania de mentir, de 
se engrandecer perante outras pessoas, a quem se procura dar semelhantes notícias... 

"Quem conta um conto, acrescenta um ponto", diz em forma de verso o velho 
adagio popular. Do mesmo modo que: "Em tempo de guerra, mentira como terra". 

Nos dolorosos tempos da Campanha de Canudos, por exemplo, Moscou, que era 
então o seu arraial, também transformado em verdadeira Gibraltar, devido à 
inexpugnabilidade das suas igrejas, verdadeiras fortalezas de mais de um metro de 
espessura nas suas paredes, dizíamos, "mil vezes foi tomada, mil vezes foi arrasada"... 
enquanto a cabeça do coronel Tamarindo, na ponta de um espeque, passava de mão em 
mão como um troféu de guerra. E o coronel Moreira César, por sua vez, baqueava em 
cima do seu cavalo. 

O que de mais verídico subsiste de semelhante campanha, está descrito em Os 
Sertões de Euclides da Cunha na primorosa linguagem, que lhe era peculiar haja vista 
quando, falando dos "Triunfos pelo telégrafo", é obrigado a dizer: "Estes fatos chegavam 
ás capitais da Republica e dos Estados inteiramente baralhados" (o grifo é nosso) . 

Sujeitando-nos a tais "mentiras" coube-nos, justamente, por prova escrita de 
português, "a descrição da chegada do Gal. Artur Oscar à capital baiana à frente de suas 
forças". E como toda a população da "Cidade do Salvador" a ela tivesse assistido, cremos 
que, daquela vez, não se apresentaram "os acréscimos que se dão de uma esquina para 
outra, eu de boca em boca", ao menos na sinceridade natural de um "adolescente", que 
se algum temor lhe fazia vibrar os sentimentos, além dos inspirados por semelhante 
campanha, onde baquearam dezenas de briosos soldados no cumprimento do seu dever, 
lado a lado com pobres "fanáticos", era o de não passar por "mentiroso" "perante um 
mundo tão grande de gente". 

A "prova escrita" de hoje é bem diferente, pois que, além do mais, aumentaram a 
idade e as responsabilidades do referido "adolescente". Por isso que, segundo o faz em 
todos os seus estudes, encobre a verdade, com os véus da Iniciação (na razão do 
Margaritas ante porcos...) , ou aqueles que velam a própria deusa Ísis, á vista profana 
para que, "por baixo da letra que mata”, o aspirante à Luz sublime da Verdade, possa 
encontrar “o Espírito que vivifica”. Sim, porque, “se quiserdes encontrar essa mesma 
Verdade”, como estamos fartos de dizer, buscai-A por trás da Mentira... Para isso, 
completamos os nossos estudos de maiores responsabilidades, com a conhecida frase 
latina: 

Vitam impendere Vero. 

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

Em antigos estudos nossos, quando, nesta mesma revista, tivemos que falar das 
duas prodigiosas figuras que foram Colombo e Cabral, não podíamos deixar de aplicar a 
"chave filológica", como uma das mais preciosas com que se iniciam os homens. 

Assim, ao tratarmos de Colombo, por exemplo, desdobrávamos seu. pseudônimo, 
em Cristo e Colombo, Columbus, Colombina, etc. que, no final de contas, vai ter à Pomba 
– como símbolo da Terceira Pessoa da Trindade Cristã que tanto vale pela "terceira 
manifestação do Logos", chamem-lhe de Espírito Santo ou outro nome qualquer. 
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Por isso que se punha ele sob a proteção dessa mesma Trindade, porém, 
disfarçada como Cristo, Maria e José ou Yoseph (como se diz em hebraico), mas, em 
verdade, ocultando uma outra Chave, que não poderiam descobrir os mais conspícuos 
filólogos . 

Em brilhante artigo assinado por um nome ilustre, que é o de Lindolfo Collor, por 
sinal que, ao lado de um outro, por sua vez, da autoria de alguém mui querido em nosso 
País, ou seja, o Almirante Gago Coutinho, transparece a famosa sigla constante do 
codicilo do testamento de Colombo, transmitida como a autêntica ao seu filho e herdeiro 
D. Diogo. 

Não podemos deixar de ficar extasiados diante das decifrações criptográficas do 
filólogo português major, Santos Ferreira pois que, sem ser um versado em Ocultismo, 
para não dizer, em Teosofia, desvendou a parte mais terrena ou humana da referida sigla. 
Nem sequer leitor é desta revista, embora, ela já conte dezesseis anos de existência, 
correndo todo o Brasil e alcançando mesmo diversos países do mundo, principalmente, 
na Europa, Portugal e Espanha, e, em nosso continente, todo ele, quer ao Norte quer ao 
Sul, cujos museus, instituições culturais e pessoas ilustres disputam a sua posse. 

Parabéns, pois, não só ao ilustre poliglota e, hebraista português, Santos Ferreira, 
corno ao autor do precioso trabalho publicado em "O Jornal" de 12 de Outubro, dedicado 
à Descoberta da América, lastimando outro tanto não podermos fazer com o eminente 
genealogista Antônio Ferreira de Serpa, por ter falecido há pouco em Lisboa. 

Procuremos, nós outros, pois, revelar o quede mais secreto (ou esotérico) faz parte 
da referida sigla e os possíveis pontos da vida do mesmo Colombo, e também de Cabral, 
diante de outros estudos que lhes temos dedicado no decorrer dos 17 anos de existência 
da Instituição que dirigimos, e 16 desta revista, como seu órgão oficial desde 1925, ou 
seja um ano depois da fundação material da primeira. 

E esta a sigla encontrada no codicilo do testamento do grande Almirante, que 
diversos Países, tanto tempo depois do mesmo ter morrido – como Cabral – na maior das 
misérias, e abandonado por amigos e pelo próprio rei Fernando, por dar crédito aos seus 
caluniadores, fazem questão de o "terem como filho".  1 

 

Ilustração: sigla de Colombo 

Legenda: 

Fac-símile da escrita, e da SIGLA de Colombo, reproduzido da obra "Amerika" de 
Rudolf Cronau. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Cristóvão Colombo e seu brasão. 

 

Já tivemos ocasião de dizer que, o grande Iniciado, que era Colombo, colocava-se 
sob a proteção da "sagrada Família", como são chamados Jesus, Maria e José (note-se 
que ele preferiu substituir o nome da Jesus pelo de Cristo... e isso tem muita importância 
esotérica... ), mas, em verdade, ocultando uma outra Chave, referente ao que todo 
Iniciado reconhece "como Governo espiritual do mundo" formado por "Três pessoas 
distintas e Uma só Verdadeira", na razão da Tríade superior Teosófica, a Mônada ou 
Consciência Universal. Com outras palavras: "o Rei do Mundo e seus Dois Ministros ou 
                                                        
1 Já tivemos ocasião de dizer em um dos referidos artigos: ”Fiquem com as glórias mas, deixem ao menos ao homem... as suas 
misérias, além do mais porque outra foi a sua verdadeira Pátria"... 
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Colunas vivas". Note-se mesmo, que em tal "sigla" figura um S no vértice da pirâmide, 
formada com as 7 referidas letras, e nas duas filas inferiores ou por baixo da primeira, 
figuram também 3 letras, na razão do mesmo Governo Espiritual do Mundo. 

No entanto , o S superior (que tanto vale por Salvador, como algo mais ainda) 
relaciona-se à Linha SERAPIS de Adeptos, que naquela época não estava ainda formada, 
na face da Terra, por isso mesmo, falava e agia Ele, Colombo, ao mesmo tempo como um 
Serapis (reportem-se ao deus Serapis, egípcio, e seus sacerdotes, etc. ... ) e como "Sumo 
Sacerdote Agartino", tal como Nostradamus, Paracelsus e outros mais, cada qual com  a 
sua missão ou papel no mundo, isto é, quer como "profetas, teurgos, terapeutas", etc., 
quer como navegadores ou descobridores. Muito mais interessante sabendo o mesmo 
Colombo que, descobrindo o Novo Mundo, estava trabalhando pelo Advento de dois 
ramos raciais: o 6o em Norte-América, e o 7o na do Sul, cujos ramos, de futuro se 
interpenetrarão ou formarão um só. Sim, daqui a alguns milênios, quando justamente a 5a 
raça-mãe ou Ária) tiver alcançado o máximo de sua evolução  2 . 

E a prova de tudo isso acha-se no restante da mesma sigla: S A S, para "Sumo 
Sacerdote Agartino", sendo que, como homenagem à sua verdadeira Pátria - a AGARTA - 
a inicial desta fica no meio e os dois SS, em lateralidade, na mesma razão, aliás, do 
referido Governo Espiritual do Mundo, isto é, o Rei no centro e os dois Ministros nas 
referi- das extremidades- Foi de tão transcendente mistério que saíram as Duas Colunas 
do Templo de Salomão, até hoje adotadas pela Maçonaria, embora esta bem longe esteja 
de saber, com exatidão, o verdadeiro significado de seus símbolos. Uma coluna de Ouro 
ou Solar, e outra de Prata ou Lunar. Na Vedanta, são os dois caminhos: Jakim ou Jnana, 
Conhecimento, Iluminação, etc. e Bohaz ou Bhakti, Devoção, Mística, Amor, mas, em 
verdade, Justiça. A expressão, portanto, do mesmo Rei Salomão: Justo e Sábio, como o 
são todos os Iluminados. Tais iniciais figuram nos nomes e nas vidas de muitos dos 
referidos Seres. Haja vista: João Batista anunciador de Jesus (ou Jeoshua Ben Pandira). 
E este tem por palco cênico, de sua vida: Jerusalém e Belém. José Bálsamo, foi o 
pseudônimo de Cagliostro, até o dia em que um "charlatão", ou antes, Mago Negro, se 
assenhoreou, muito propositadamente, de semelhante nome, para... destruir os 
transcendentais esforços do grande Iniciado. 

O Grão Mestre, nas Sociedades secretas, representa o terceiro Caminho da 
Vedanta, que é o de Karma. Por isso, torna lugar entre as 2 colunas. É, ainda, a haste 
central da Balança, cujas duas conchas (Amor e Sabedoria ou Justiça) devem estar 
equilibradas, sob pena de não ser um Adepto ou Homem Perfeito. 

Vejamos, agora, a segunda serie de 3 letras, ou sejam: K, M e Y. Qualquer 
membro da S.T.B. (também 3 iniciais) diria imediatamente: Cristo-Missão Y, nome por que 
é conhecido o nosso trabalho, justamente por abranger os dois referidos "ramos raciais", 
para cujo Advento, corno foi dito anteriormente, veio Colombo descobrir o novo ou 5o 
continente. Ele os contava pelos cinco dedos da mão, pelos cinco sentidos, pelos Tattvas 
ou forças sutis da Natureza, que também são cinco, etc. Por isso mesmo, não podia 
enganar-se. Assim, toma como exemplo um ovo, para ser colocado de pé, em cima da 
mesa em Morno da qual estavam aqueles que o contestavam, como fizeram com Jesus, 
no Templo, es sacerdotes ou doutores...  Além disso, o ovo – como um embrião –  
representa um por venir ou porvir: o futuro que ali estava lançado ou jogado... em cima, 
de uma mesa. Não, uma profecia vulgar, mas... a Ciência dos Magos, Adeptos, 
Iluminados, etc. No Taro (cartas de jogar ou Arcanos Maiores e menores, em número de 
78, ou sejam: 22 maiores e 56 menores), o arcano 7 ou o número total da sigla (1, mais 3, 
mais 3 igual a 7...) é representado pelo Carro ou Mercabah. Hieroglificamente, uma flecha 
com a idéia de arma, de instrumento, que se emprega para governar (não era Colombo 
                                                        
2 Vide "O Verdadeiro Caminho da Iniciação", e outros estudos nossos. por esta revista, onde tratamos, com maior profundeza do 
magno problema dos ciclos raciais. 
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um grande navegador, a ponto de dominar a tripulação revoltada, e vir ter aos Umbrais do 
Novo mundo?...), dirigir, vencer, etc. a todas as coisas na vida. Duas flechas põe ele na 
sua assinatura (Christoferens) uma apontando para o céu, e outra para o seio da Terra, 
referindo-se o ponto que às duas separa, à própria Terra, seu eixo, etc. Esotericamrente 
falando, como um Iluminado que era, vencedor se fez dos 3 mundos: o divino, o humano 
e o do seio da terra, para os ignaros, inferno, mas, em verdade, "reinos inferiores", por se 
originar do termo: in-fera. 

Astronomicamente falando, tal arcano e letra correspondem ao signo de Gêmeos... 
E só isso daria para escrever um compêndio, inclusive, no que diz respeito à Direção da 
referida Missão Y, em tudo e por tudo, em forma-dual..  

Quem conhece o Taro, sabe muito bem que tal arcano é representado por um Rei, 
que dirige o Carro... onde se acham atreladas duas Esfinges, ou andróginos em 
separado: o Pai-mãe dirigido pelo Filho. Nesse caso, Cristo, Maria e José ou Yoseph, mas 
no seu verdadeiro sentido... e não naquele mayavico ou ilusório", que mui 
propositadamente lhe deu a grande Iniciado, em uma época em que, quem não fosse 
cristão, melhor dito, católico, (não foi Isabel, a católica, quem lhe ofereceu as 3 caravelas 
? ... ), não arranjava coisa alguma na vida fato que ainda hoje, muitas vezes acontece. 

Quanto á sua própria assinatura (em cima, a razão de ser do seu trabalho, ou em 
nome de quem Ele, Colombo levava avante semelhante missão na face da Terra. E por 
baixo, de modo velado, quem Ele era... ), CRISTOFERENS, ou "aquele que conduz, que 
leva o Cristo, não só em seu nome (como uma das interpretações), mas, também, "o que 
conduz o Cristo" ao Novo Mundo. Por isso mesmo, "com três caravelas conquistarei um 
Reino que não é o meu", na mesma razão das palavras atribuirias a Jeoshua, como um 
outro Cristo: "meu reino não é deste mundo"  3 . 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

O Ermitão ou HOMEM PERFEITO. 

 Note-se, ainda, que a palavra CRISTOFERENS, escrita como se vê na sigla, ou 
do modo greco-latino, possui 9 letras. E o arcano 9, no mesmo Taro, é representado pelo 
ERMITÃO, iluminado ou Homem Perfeito. Razão de trazer na mão uma lanterna acesa, 
"iluminando o caminho" a quantos o quiserem seguir. 

Sua letra é o Teth hebraico, representado hieroglificamente por um TETO, telhado 
ou cumeeira. Símbolo, portanto, de proteção. Não implorava a proteção de uma Trindade 
(3 vezes 3 igual a 9... ) o mesmo Colombo ? . . . , digamos, aquela sob cuja égide ele 
mesmo se encontrava, com semelhante missão? 

 

Astronomicamente, corresponde ao signo do Ledo. Esse mesmo "Leão ou Dragão 
de ouro" da famosa profecia de Paracelso (além daquela da Flor de Lis, que seria 
destruída e da qual falamos neste mesmo número na Seção dedicada a S. Lourenço, na 
razão da queda dos Bourbons, ou seja a mesma Monarquia, para a implantação da 
Republica francesa), dizíamos, serviria  de símbolo para um Henrique, que deveria vir do 
Oriente, e , embora mal interpretada pelos “profetas" de hoje, que, diga-se de passagem, 
"proliferam como erva daninha"... baralhando o verdadeiro sentido das coisas... 

                                                        
3 Sobre  a verdadeira significação  do termo "Cristo", veja-se o longo estudo que fizemos em o nosso livro "O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação" e em várias publicações desta Revista. 
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Não é também interessante que o Brasil tenha essa conformação geográfica ?  4 

A soma total da sigla é 16, isto é, 7 mais 9 igual a 16: A Casa de Deus, como é 
chamado semelhante arcano. Como Terra da Promissão ou Nova Canaã, todo o 
Continente americano representa a "Casa de Deus", como prova ater sido até agora 
poupado pela grande destruição, por que esta passando o mundo... 

Não fomos, também – embora nada sejamos (na razão do Ego sum qui sum, ou 
"eu sou quem sou" ... ), improvisado navegador, indo da cidade do Salvador, que passa 
por ser a do nosso nascimento, a Portugal... e dali a S. Lourenço de Goa, depois, a 
Ceilão, Calcutá, caminho ao Norte da Índia ? 

Por uma dessas interessantes causalidades, o emblema da Prefeitura da referida 
cidade, é "a pomba solta por Noé que volve conduzindo no bico o ramo de oliveira", e por 
baixo a conhecida frase latina: SIC ILLA AD ARCAM REVERSA EST (assim voltou ela 
para a Arca ou Barca). Barca, Arca, caravela, o quer que seja, tanto se refere ao próprio 
termo Cristo, Salvador, etc. como ao de Colombo, colombina ou pomba... do Espírito 
Santo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

As Armas da Velha cidade de THOMÉ DE SOUZA. 

 

  Donde, a Maha-Yana ou "Grande Barca de Salvação", do Budismo do Norte, em 
um de cujos Templos estivemos do mesmo modo que, antes de chegarmos a Calcutá, 
tocando em Ceilão, estivemos em contato com a Hina-Yana ou "pequena Barca de 
Salvação" do Budismo do Sul, em cujo lugar vieram juntar-se à comitiva Dois misteriosos 
Seres, para formarem um TERNÁRIO, com alguém da comitiva, se os outros (mais 
quatro... ) completavam o iniciático numero 7... Sem temor de fazer cair sobre nós, "a ira 
de Jehovah", chamá-los-íamos de KUMARAS, pois, um deles, alem do mais, possuía 
"pés tão pequeninos", que pareciam de cabrito... Mas, paremos aqui por ser vedado dizer 
o resto. 

Quanto à Salve ou Ave Maria, etc. que se encontra em tal sigla, faz-nos lembrar, 
também, na nossa tão infantil maneira de interpretar as coisas, o de Ave-mare (Maria 
provém de Mare o mar, etc. estamos fartos de ensinar), nesse, caso, uma "ave marinha", 
se era Colombo um grande navegador, sem falar no resto, que é muito mais importante, 
ainda: Ave ou Avis ("avis rara ia terris", que ele também era... ). se ao mesmo Colombo se 
diz "ser um filho bastardo de um príncipe da casa de Aviz e... o último dos rebentos de D. 
Henrique"... Com vista à "Ordem de Aviz", que, muito antes, chamava-se de Mariz. 

Por que havia Colombo de ter por nome exotérico Salvador Gonsalvez Zarco ?  

Quanto ao termo Salvador já se falou por demais... Sobre o de Gonsalves ou 
Consalves os dois ilustres filólogos portugueses disseram o que lhes foi possível dizer. E 
de modo sem igual, do ponto de vista profano ou exotérico. Quanto ao Alves final do 
segundo termo, faz ainda lembrar o de Avis, de Alvares, e por que não dizer ? de um 
outro Ser muito mais misterioso, ainda, que se chamou Nun'Alvares (o condestável). 

Albor ou Alvor (a alvorada de um novo Ciclo, com a descoberta, por sua vez, de um 
Novo mundo), também provém de ALBOREA, Al-Bordi (Montanha Primordial, etc.), e 
finalmente Albion, que possui a mesma AGARTA, dentro dos diversos nomes, que as 

                                                        
4 Todos os países possuem a sua, tal como o exige a Lei. Um, até, em forma de bota... Bota difícil de descalçar, diante de um outro 
Leão, que é aquede de Judá, que volveu à praça de Adis-Abeba, em lugar da loba... como tanto o desejava o imperador Heile Selassié 
com as suas duas enigmáticas iniciais, só faltando um J, se é que não o possui, em seu nome secreto... 
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tradições de vários países lhe dão. A "velha Albion" é a mesma Inglaterra, como um dos 
pedaços da Atlântida, poupados pela grande catástrofe... 

Quanto ao termo ZARCO, desdobra-se em Z (Zeus, Zero, Zoro, ou Goro, donde o 
termo '"Goro ou sacerdote do Rei do Mundo", que se encontra nas escrituras 
transhimalaias) e ARCO, pois que ao mesmo "arco-íris" se denomina de "ponte de fio de 
navalha", que, conduz ,de um mundo a outro, na razão do "mundo de Duat, mundo jina, 
astral, etc." que separa o humano do agartino; do mesmo modo que, em sentido contrário, 
ou de subida, elevação, etc. o ponto de partida é o humano ou terreno, o astral em 
relação com o "véu Akáshico, de Maya, ou seja o mesmo que a Cabala, na sua linguagem 
velada, denomina de Quod superius, sicut quod inferius". . . justamente, por separar o 
terreno do divino. Zero-arco ou astro (astral, etc.) foi o nome de um dos seres da serie dos 
ZOROASTROS, que em verdade, corno "religião do Fogo ou solar", demonstra que 
ZERO-ASTRO não é outro senão o próprio Sol. E a prova é que o grande faraó Kunaton, 
instituiu o culto "ao disco (ou zero) solar"- E Aton equivale ao mesmo Sol.  5 

Outrora, escrevia-se Espanha com H, por isso mesmo, as 3 letras que compõem o 
nome de Helena Petrovna Blavatsky, mesmo que sua missão, ao lado de Olcott, para a 
América do Norte ocultava aos nomes dos países donde vieram as Mônadas (a península 
ibérica), isto é, Hespanha e Portugal, firmando-se mui especialmente no Brasil. Depois de 
fundada a nossa Obra, passam tais letras a significar: HOJE PELO BRASIL. 

Não são os dois idiomas usados na América do Sul? Isso, além do mais, vem 
provar que, exotericamente falando, Colombo é espanhol, enquanto Cabral, português, 
pois que, a sua verdadeira Pátria, como foi dito, tanto se acha no Gonçalves de Colombo, 
como no Alvares de Cabral. 

Si se traçar urna reta de Porto Seguro (Atlântico) até alcançar o lado oposto ou 
Pacífico, atingiremos a Santa Cruz de la, Sierra, na Bolívia, algo assim como "uma 
marcha para Oeste", ou de se unirem os dois "mares-oceanos", como se dizia 
antigamente. Outrossim, traçando-se uma vertical partindo da Serra do Roncador, em 
Mato Grosso da qual tatno falamos em nossos escritos, vai-se ter à Vila Velha, em Ponta 
Grossa, no Estado do Paraná... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Pedro Alvares Cabral e seu brasão. 

 

Razão de se dizer de modo velado, mesmo ainda agora o estamos, fazendo... que 
–numa transcendental geminidade, vem ao mundo alguém, em nossa Obra, de Mato 
Grosso, enquanto o outro, do Paraná: e. a seguir, mais um de Porto Seguro, no sul da 
Bahia, e finalmente, o último ou quarto, de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para dar 
razão de ser a um CRUZEIRO Mágico, que, embora traçado na face da Terra, tem a 
forma idêntica em seu Seio, e nos céus, a esplendorosa Constelação, possuidora do 
mesmo nome, que a bem dizer, é o precioso Símbolo estelar da Pátria Brasileira. Donde 
possuir ela a "Ordem do Cruzeiro", como a mais alta distinção que se pode conceder a 
um homem ilustre, um herói, um benemérito, enfim, seja nacional ou estrangeiro.  6 

Volvendo às 3 iniciais H. P. e B. no que diz respeito à Helena Petrovna Blavatsky, 
foi ela, ao lado de Olcott, uma espécie de Yokanan ou anunciadora – além do seu papel, 

                                                        
5 Kunaton lido anagramaticamente, ou seja, NOTANUK, quer dizer: o doador de favores o que empresta a vida a todas as coisas, etc. 
embora até hoje ninguém tenha decifrado semelhante mistério... O mesmo deus Ptah do Egito, note-se bem, representa o terceiro 
aspecto daquela mesma Trindade, a quem implorava Colombo, etc. Do mesmo modo, "é o distribuidor de favores!... 
6 A Ordem do Cruzeiro possui cinco graus: 1o Grã Cruz, 2o Grande Oficial, 3o Comendador, 4o Oficial e 5o Cavaleiro. 
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como já foi dito, para a 6a sub-raça, em N. América – de um par verdadeiro, cujos nomes 
são completamente idênticos ou sejam Henrique e Helena. Uma simples casualidade, e 
não que tenha algo a ver uma forma-dual com a outra. 

JHS, como se viu, sai da cidade do Salvador, indo a Portugal, onde, além do mais, 
existe uma estancia hidromineral (como a Sul Mineira) denominada S. Lourenço dos 
Anciães, região essa, onde há muitos anos se reuniam os primeiros Membros de uma 
Ordem secreta, denominada dos Marizes (dos Morias, das Meuros, etc.) e dos duais exis-
tem ainda muitos ramos no velho Portugal com esse nome, por sinal que José de Alencar, 
no seu imortal romance O Guarani, ao pai e irmão de Ceci deu os nomes Antonio e Diogo 
de Mariz. Pouco importa que o contestem, mas foi dessa mesma Ordem que surgiu a 
mais conhecida, ou seja a de Aviz . Não se deve esquecer que, a dos Templários, por sua 
vez, se transformou na Ordem de Cristo. A cor da fita e do emblema dos Avizes era 
Verde, enquanto a de Cristo, encarnada. A união entre ambas forma a cor da primitiva 
Ordem, donde ambas saíram: a dos Marizes. Sim, com essas mesmas cores (verde-
encarnado) surgiu o pavilhão da Pátria Portuguesa... Mistérios que o mundo profano não 
sabe nem pode descobrir...! 

Assim, o "Sumo Sacerdote Agartino KRISTOFERENS COLUMBUS", se assim o 
quiserem, tambeem era Grão Mestre. dos Taichús-Marús,   7  relacionados com os 22 
Templos agartinos (os mesmos Arcanos Maiores), de que fala Saint –Yves d’Alveydre em 
uma de suas obras ocultistas, embora de modo velado. Cada Sumo Sacerdote agartino 
forma lateralidade com um outro Ser, para um de maior categoria que fica no centro, pois, 
sendo 7 as cidades da referida região, à razão de 3 templos para cada uma delas, 
dirigidas apor essa mesma Trindade (a Trindade de Colomlbo e de todos os Grandes 
Iniciados...), formam o número 21, que unidos a uma síntese de todas as outras cidades  
(ou uma 8a, tal como na Atlântida...) completa o número 22. A tal cidade, daremos, de 
preferencia, o nome SHAMBALLAH, por ser o mais conhecido de todos, embora tenha o 
seguinte significado: SHAMBA, SHOMA, etc. e ALLAH, isto é, "a cidade lunar, a cidade 
dos deuses, etc." por ser uma Ilha. Sim, a chamada “Ilha Imperecível", pois que nenhum 
cataclismo a pode destruir... 

Da mesma maneira que a palavra constituída por sete letras, que é também a 
chave na Franco-maçonaria (ou seja VITRIOL termo alquímico muito conhecido), para a 
famosa frase latina VISITA INTERIORA TERRAS RECTIFICANDO INVENIES OMNIA 
LAPIDEM, tantas vezes por nós empesgada, apontava essa região sagrada a que 
acabamos de nos referir, assim também, as sete letras superiores da sigla de Colombo, 
como já o dissemos e provamos, tanto quanto é possível fazer-se através de uma revista 
como esta, ligadas se acham coem a mesma região antes apontada, à missão do grande 
navegador, e até ao futuro, ao porvir, para o qual estava ele trabalhando...  Sim, pois o 
mesmo S, que serve de cúspide a semelhante pirâmide, tanto Pode ser Salvador, como 
Srinagar, e até S. Lourenço, deixando de parte o L, que possui um outro sentido, que não 
vem ao caso apontar. Nesse caso, 3 SSS como os que figuram entre as sete letras da 
sigla de Colombo. 

                                                        
7 Em artigo nosso publicado nesta Revista em 1927, dissemos sobre o assunto as seguintes palavras: 

“A AGARTHA mantém 22 Templos ou os 22 Arcanos maiores de Hermes, que são, ainda, as 22, letras de vários alfabetos, inclusive o 
hebreu, e representa o ZERO místico (Zero astro ou Sol, tanto vale, donde o imo ZOROASTRO, etc.) ou o Incognoscível. O Zero é 
Tudo ou Nada. Tudo para a Unidade harmônica. Nada sem Ela. Tudo pela Sinarquia, Nada pela Anarquia. 

Um outro Templo encobre este (serve de escudo, de "círculo de resistência", etc.) : é a Maçonaria dos Taichús-Marús, cujos ramos se 
estendem, secretamente, na Ásia e em muitos países cristãos. 

Esta Maçonaria melhor dito, Fraternidade Secreta) , cujo Templo – é mais conhecida, dizemos hoje, por Bhante-Yaul ou Jaul, (na razão 
das duas iniciais das colunas do de Salomão ou J é B, Jakim e Bohaz, etc. ) se compõe de 30 lojas, e cada Loja, por sua vez, compõe-
se de um Mestre e 33 obreiros (deixemos passar a numeração, que, não é bem essa, aparte opiniões contrárias), cada obreiro tem 33 
discípulos, e possui por trás das suas 33 Lojas, um Conselho presidido por Um Ser de hierarquia elevada (o mesmo Rei do Mundo", 
Melquisedec, o nome que lhe quiserem dar). 
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A missão de Cabral não é mais do que um codicilo para o espiritual Testamento de 
Cristóvão Colombo. Foi ele – como Pedro – a pedra fundamental, ao raiar do século XVI 
(1500), do Grande Edifício Humano. 

Por isso, a capital baiana, de Cristóvão Colombo traz o nome de Cristo ou 
Salvador, enquanto do outro, BAÍA, CABRÁLIA ou VERACRUZ. 

1500! ano de Cristo ou Cristiano, como o Verdadeiro ROSACRUZ. Sim, a rubra (ou 
ensanguentada) Flor crística, (cor da referida Ordem em Portugal) cercada de espinhos... 
no centro de uma CRUZ. 

Um século que se finda: Colombo. Outro século que começa: Cabral. Séculos XV e 
XVI. O Kumara, a Casa de Deus, segundo os mesmos Arcanos. 

No XVII, o Ocultismo da Renascença. A revolução de Oliver Cromwell, na 
Inglaterra, a Francesa, no século imediato. Cem anos justos antes de ser implantada a 
República Brasileira. Do mesmo modo que a misteriosa passagem dos Condes de 
Cagliostro e S. Germano, na face da Terra... 

As 3 iniciais LPD (sempre 3...) que o mesmo Cagliostro trazia no peito, como Grão 
Copta de certa Fraternidade egípcia, com o significado de LILIA PEDIBUS DESTRUE, e 
com a qual foi, de fato, "destruída a Flor de Lis das Bourbons" (vide nosso estudo neste 
número, na Seção dedicada a S. Lourenço), para não dizer, implantada a República 
Francesa, um século e meio depois, de modo caótico (ou oposto), foram as mesmas que 
a destruíram, já então servindo de nomes a certas personagens, chamem-s-e elas Laval 
(Leon Blum), Petain, Daladier, ou mesmo Darlan...  

Nós outros, de há muito já as tinhamos exaltadio, em nossa propria Obra, isto é, na 
parte do Globo onde se dá a Construção, e não a Destruição... através do termo 
LAUDATE PUERI DOMINE, "louvai, crianças, ao Senhor". Siem, porque é nelas que se 
acham todas as esperanças da SEMENTE, que há de germinar e produzir os frutos de 
uma Nova Civilização, Não fosse nosso lema: Spes messis in semine, "a esperança da 
colheita está na SEMENTE". 

Sim, a Obra começou – desta vez – em SRINAGAR, para se consolidar ou 
objetivar em S. Lourenço, através daquele "par", que, para o mundo, passa por ter 
nascido na "Cidade do Salvador" . 

LORENZO-PAOLO-DOMICIANI, por sua vez, o nome secreto do Conde de S. 
Germano, pouco importa que ninguém o saiba, ou ouse contestar as nossas palavras... 

S. Germano representava o CONSTRUENS. Enquanto Cagliostro, o DESTRUENS. 
O equilíbrio entre ambos, equilibra tombem a evolução geral do mundo. LOURENÇO 
PRABASHA-DARMA - pouco importa que todos agora o saibam – é o nome do Manu. 
Sim, o Manu da 7a sub-raça... 

Repetimos: LOURENÇO PRABASHADHARMA, sim, porque o Oriente aí está 
representado no sânscrito como língua sagrada na velha Aryavartha. Enquanto o 
Ocidente, no português do termo LOURENÇO. Língua, por sua vez, sagrada, pelo 
privilégio de ser a adotada aias duas pátrias irmãs, que melhor seria dizer, Mãe (Portugal) 
e filho (Brasil) . 

Não exigiu a Lei que o Oriente se fundisse no Ocidente? 

Quanto à língua portuguesa ressoa como o canto dos devas (anjos), no 
Heptacórdio celeste. No Grande Concerto Universal da Cadeia Setenária, não foi Ela a 
escolhida para a civilização conhecida sob o nome de "7a sub-raça do ciclo ário?" Por isso 
que a Missão da STB, no que diz respeito ao continente Sul-americano, é denominada de 
Missão dos Sete Raios de Luz. 

Dizer as afinidades que o referido termo (LOURENÇO) tem com a Obra em que a 
STB se acha empenhada, não fica bem em semelhante trabalho, e, sim, na Seção 
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dedicada a ele mesmo, que é sempre a "Chave que fecha o portal de cada um dos 
números de seu órgão oficial, a revista DHÂRANÂ." 

LAURENTA é o nome que tem o 22o ou último Arcano Maior, também chamado: O 
MUNDO. É sua letra, o Thau hebraico, que tem por hieróglifo: o Seio. Seio da Mulher ou 
Mãe, que amamenta seu filho na primeira das 4 idades da vida. Seio, também, da Mãe-
Terra, para todos os seres que nela habitam; apor isso mesmo seus filhos. "Seio da Ter-
ra", ou "Laboratório da Espírito Santo" como o denominam as escrituras sagradas do 
Oriente. Espírito Santo, como se disse em outros lugares, simbolizado pela Ave (Avir) 
solta por Noé (lido anagramaticamente, é o EON grego, coar o significado de: 
"Manifestação da Divindade na Terra"), e que volta com o esperançoso ramo de oliveira 
no bico (Ramo racial, entretanto, se todo Manu, seja Moisés ou outro qualquer, vem 
sempre à frente  de uma nova raça ou civilização...). 

Nas primitivos alfabetos hebraicos, tal letra era representada, por uma cruz, 
embora até hoje ignorado fv6se tão obscuro simbolismo, que outro não é senão o Thau, 
como 22a letra do referido alfabeto, relacionar-se, cabalisticamente, com O Mundo. Não é 
esse o significado do arcano 22? Uma cruz tanto vale pelo numero 4 (4 braços, etc.) E a 
prova é que, astronomicamente falando, possui o seguinte símbolo,   

 
 ou seja, o mesmo mundo... com seu pesado madeiro cármico às costas. Enquanto Vênus 
como seu reflexo nos céus e justamente o contrário: 

�  
Por isso que da mesma vieram Aqueles que dirigem a Terra: "os Senhores de 

Vênus."  

Como manifestação divina, ou terceiro Logos, é inscrito de outro modo: 

⊕ 
 

Sim, a cruz passa para o centro do círculo, ou, antes, para "o seio da Terra". 
Símbolo, portanto do Espírito Santo, como 3a pessoa dessa mesma Trindade. 

 

Júpiter, assinalado do seguinte modo                equivale a um "quatro" . E quando se 

 coloca sobre seu divino Trono, o mesmo número fica aí invertido:            Trono ou 
cadeira, tanto vale. 

 

Não é a mesma Terra o 4o globo de nosso sistema ? E tudo nele não se regula por 
um "compasso quaternário "? As 4 idades, ciclos ou Yugas, como chamam as mesmas 
escrituras orientais; as 4 fases lunares, as 4 marés, os quatro tempos respiratórios 
(inspirar, guardar o ar nos pulmões, expirar e conservá-lo fora) ; as 4 idades da vida 
humana (infância, adolescência, maturidade e velhice) . O Tema da Esfinge, é: SABER-
OUSAR-QUERER-CALAR. E, assim, tudo mais... 

Razão por que a última lâmina do Taro é representada por "uma Jovem, a quem se 
dá o nome de LAURENTA, alem do mais, por estar cercada de louros ou lauréis... Em 
cada canto da referida lâmina, um dos 4 animais da Esfinge, simbolizando, também, os 4 
pontos cardeais, que são dirigidos, cosmicamente, pelos 4 Maharajás (ou "grandes 
Reis"... ) . No baralho de jogar, quatro não são esses mesmos Reis, na razão dos 4 
naipes que o compõem ?... Do mesmo modo, os 4 elementos: Terra, Ar, Água e Fogo. E 
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na sua parte mais transcendente, a Palavra Sagrada, por sua vez, composta de 4 letras: 
IOD-HÉ-VAU-HÉ, embora o segundo Hé, tenha uma pronúncia bem diferente da que 
julgam os mais conspícuos hebraistas. 

E, como prova material e indiscutível de tudo isso, não foi em S. Lourenço, sobre o 
cume duma montanha, que começou o trabalho de arregimentar as Mônadas que, em 
torno de LOURENÇO-PRABASHA-DHARMA, irão constituir, nas  terras descoberta por 
Colombo e Cabral, as civilizações dos últimos ramos raciais? 

Montanha sagrada, como o Monte Merú, Monte Sinai, Golgota, Tabor, Al-Bordi, 
Moria e tantas outras! 

O mistério insondável das Montanhas! Nelas nascem os rios que fogem em 
cristalinos coleios (semelhantes à marcha de Kundalini, o fogo serpentino) , para os 
"mares-oceanos", como eram outrora chamados os grandes mares. Nelas nascem todas 
as Obras de caráter divino! E nelas são sacrificados os Mártires dessas mesmas 
Missões...  8 

O fato de alguém se chamar Pedro Alvares Cabral, e adotar por brasão vários 
ramos de uma Árvore (a Árvore genealógica dos Kumaras ou Cabiras) , tendo em baixo, 
no escudo, deis CABRITOS, e em cima, ou no "cume", na cúspide, etc. um outro, um 
pouco menor, na razão de uma Trindade cumárica, ou Pai-Mãe e Filho, denota superiores 
conhecimentos esotéricos, que não os podem ter homens vulgares, por mais ilustres que 
sejam. Bastava isso, para confirmar tudo quanto dissermos a seu respeito . 

Por isso mesmo vamos parar aqui, por já termos falado demais, embora direitos 
nos facultasse a Lei para tanto, justamente quando dois "fronts" completamente distintos 
se apresentam aos olhos do mundo: o das forças do Mal dirigindo o ciclo agonizante, e o 
das forças do Bem, por sua vez, dirigindo o ciclo que ressurge das cinzas do passado, 
para fazer jús ao precioso conceito do sociólogo mexicano José Vasconcelos, ao dizer: "É 
dentre as baias do Amazonas e do Prata, que sairá a raça cósmica realizadora da 
concórdia universal, por ser filha das dores e das esperanças de toda a Humanidade". 

Salve, Árvore Genealógica dos Cabiras, honrada nos preciosos nomes Cristóvão 
Colombo e Pedro Alvares CABRAL . 

Vitam impendere Vero! 

 
 

SÃO THOMÉ DAS LETRAS 
 

PEDRAS E MONUMENTOS 
 

"Ao começar esta obra, eu achava que os antigos Gregos 
eram verdadeiramente de uma estúpida credulidade (adorando a 
pedra) ; mas quando cheguei a Arcádia, mudei minha maneira de 
pensar”. – Pausanias, In "Achaica", p. 81) . 

EDMUNDO CARDILLO 

 

É bem possível que o leitor não leve muito em consideração os conceitos emitidos 
neste capítulo, acerca das relações sobre as quais ele versa. E talvez que até mesmo os 
arcaicos monumentos, feitos de pedra ou nela erguidos, não mereçam mais do que têm 

                                                        
8 Cuidado, porém com os "messias guerreiros" que, sendo também 3 na agonia de um ciclo, para o nascimento de outro... mais 
parecem ("avataras" demoníacos como aqueles 3 flagelos de Deus: Átila, Gengis-kan e TamerIão. 
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merecido – salvo honrosas exceções – isto é, uma curiosa atenção de momento, 
passageira como a própria leitura recreativa em torno deles. 

Isso é compreensível, principalmente nestes dias em que a predileção se volta 
para as noticias da guerra. 

Quanto a nós, não procuramos imprimir interesse sobre o assunto, ruas registrá-lo, 
em obediência ao plano delineado. 

É bem possível, de outro modo, ao invés da atenção que tais estudos sugerem, 
entre d leitor e este ensaio se estabeleça honesta intolerância acomodada pelo ceticismo. 
Tal fato é digno de respeito, visto ser lícito ao pensador o repúdio sincero das idéias 
alheias. O contraditório seria, por exemplo, um ar superior, de quem paira na estratosfera 
das filosofias, levando o caso para o terreno da chocarrice literária, quando a contradição 
partisse – digamos – do portador de anel de grau, pois o que menos importa na pedra do 
anel é o preço, e o que mais vale é o seu conhecido simbolismo. 

Não seria a pedra do anel, porventura, a identificação de conceito social? Não tem 
ela uma qualidade bem grata a seu dono, relacionada com a profissão que exerce? Não 
constitui, cartão de visitas popularíssimo, pelo qual se apresenta desde logo o engenheiro 
com a sua safira, o dentista com a granada, o sacerdote com a ametista,  advogado com 
o rubi, o professor com a turmalina, e o médico com a sua esmeralda? 

Vós podeis adiantar-vos ainda mais, emprestando sentido de incompatibilidade 
entre a natureza da pedra e a natureza da função social daquele que a traz encastoada 
em ouro. 

É o caso de um médico usar o rubi em lugar de a esmeralda. Há discordância que 
não é bem objetiva: ela diz algo de mais sutil do foro íntimo da personalidade. 

Dais valor muito grande às convenções humanas, e por isso mesmo, fazeis gala 
em ridicularizar o pobre de espírito que, não se tendo formado, e desconhecendo por 
completo os bancos acadêmicos, se povoa de convicções culturais e mete no dedo, sem 
ter-lhe feito jús, o anel de grau, afim de impor-se aos olhos da mediocridade sempre 
curiosa. 

Que valor moral concedeis à pedra já de si tão preciosa e simbólica !... Avançais, 
portanto, no terreno das relações. 

Estas, sem embargo, não param aí. Vão mais longe . 

Outorgais ao brilhante a característica de riqueza tão forte, que tendes olhado com 
certo respeito, e uma, ponta de ciúme, as damas que trazem nos braceletes, nos colares 
e nos dedos, a fortuna ajustada pela natureza e reajustada pelos joalheiros, fortuna que 
rebrilha ao mais leve meneio de seu gesto donairoso e milionário. 

Móvel de crimes históricos, de aventuras lendárias, de motivos romanescos, essa 
pedra ofuscante e disputada tem sido cúmplice de tragédias irremediáveis como também 
a justificativa de renúncias temerárias, obrigando o homem a meter-se pelo sertão 
perigoso, em todos os continentes, quando não o convence de que é preciso organizar-se 
em poderosas companhias internacionais para contratar o garimpeiro miserável, cuja mão 
crispada de tome é forçada a afagar riquíssimas gemas legadas pela terra escarvada. 

Vás percebeis que as relações se alargam... 

Tendes, já, em frente à pedra de vosso anel, não apenas a identificação de 
conceito social, mas o simbolismo da profissão exercida; e, alem disso, uma idéia de 
incompatibilidade suscitada, uma clara noção de riqueza aliada à renuncia garimpando as 
selvas, e até mesmo uma associação de imagens mentais levando-vos ao subterrâneo do 
crime e ao palácio dos marajás que ostentam as pedras mais raras e mais belas do 
mundo. 
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Mas se já vistes "O Ladrão de Bagdá", tecnicolor de impressionante montagem 
artística, podeis considerar que no Oriente existe na mística avassaladora que "o olho de 
Shiva" exerce sobre milhões de crentes. E compreendeis, num relance, a razão por que 
Abú, arrostando os riscos de situações penosas, rouba à imagem do templo milenário a 
fascinante pedra da espiritualidade, para adquirir a clarividência que seus humanos olhos 
não possuíam. 

Remontando às tradições iniciáticas dos cavaleiros medievais, aprendeis que a 
taça do Graal, feita da esmeralda caída da fronte de Lúcifer, e levada por José de 
Arimatéia para a verde terra do Erin (Eireland ou Irlanda), forneceu a René Guenón as 
bases de uma das mais ricas interpretações ocultistas e literárias. 

Mitra – disse Toutain – nasceu da pedra, a pedra mágica, e como Moisés, fez 
brotar da rocha a água da vida... 

Um dos semi-deuses da Suécia é o gigante Starchaterus. Em pintura publicada no 
in-folio de Johannes Magnus, ele foi representado levando em cada mão uma pedra 
carregada de caracteres rúnicos. 

No Brasil, graças à pedra que traz felicidade, segundo a mítica dos indígenas 
amazônicos, e que se chama muira-kitã (jade), apresentou Barbosa Rodrigues a tese 
relevante sobre a origem do pré-colombiano  9  . 

Assim, pois, acreditamos que uma apreciação em torno das pedras, à luz da 
história e arqueologia, abrangendo a teologia, a mitologia e a simbologia arcaica, se não 
nos conduzir a conclusões interessantes, pelo menos há de obrigar-nos a pensar. E já é 
compensação muito lisonjeira, porque o pensamento – força milagrosa do "Abre-te, 
Sésamo!...", das Mil e Uma Noites – faz mover a "pedra giratória" da caverna de Ali-Babá, 
desvelando-nos o mundo, maravilhoso, inacessível às apoucadas faculdades do nosso 
prosaico, vaidoso e contraditório ser. 

 

PEDRAS BOAS E MÁS 

A superstição, bastarda filha da fé, anda muito mais em voga do que se pensa. 
Pode enfeitar-se com as roupagens caras dos preconceitos, mas não deixa de sair de 
casa à procura de resposta. No íntimo do civilizado, há sentimentos aparentados com o 
feitiço, que pulam ao roçar de uma insinuação misteriosa. 

Freud estudou a consciência, que é a metrópole tumultuaria do ser ativo e 
vasculhou o subconsciente, que é o subúrbio da personalidade. Mas entre a metrópole e 
o subúrbio existem ruas povoadas de fantasmas... 

Diante da pitonisa e da cartomante, o crente recurva-se como ponto de 
interrogação; e, depois de uma conferencia com o astrólogo, ou com o quiromante, se 
desdobra em reticências... 

As vitrines andam cheias de anéis com as pedras mais favoráveis aos planetas do 
nascimento; o correio, às vezes, endoidece com a profusão de cartas, as tais "cadeias-da-
felicidade". 

O homem tem pressa de resolver o destina, e não se conforma com os estágios 
naturais da evolução. 

Especular o mistério, penetrar o desconhecido, eis o afã que não dorme; alentar 
esperanças, colorir desenganos, eis o trabalho que não pára. 

Daí, uma conseqüência inevitável: a tradição descamba em descrédito. 

                                                        
9 "O Muyrakitã e os ídolos simbólicos". (Imp. Nacional, 1899). 
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E quando dizemos tradição, queremos referir-nos a um dos aspectos da teosofia 
milenária, hoje dinamizada em quase todos os ramos da atividade humana, abrangendo 
as religiões, as artes e as ciências, e apenas cultivada em prístina pureza apor alguns 
estudiosos menos impacientes e mais convencidos de sua realidade. 

No que diz respeito a pedras, parece que só temos notícia de um livro digno de 
apreço. Escrito per Hermes Trismegisto, serviu de base a todos os estudos posteriores, 
os quais, raríssimos quando bons, constituem em sua maioria um amontoando de 
ignorância, de bisbilhotice e de industrialização. 

Esse tratado denomina-se "O Livro das Ciranidas". Mal traduzido e pior 
interpretado, chegou até ao conhecimento dos curiosos da Meia Idade, que assim nos 
transmitem alguns de seus conceitos: – o berilo rebate a epilepsia e torna rico e 
possuidor; a granada facilita os partos; o enanto, ou polofos do pseudo-Arístóteles, 
corrobora na eroticidade; a esmeralda auxilia a reação contra as oftalmias e o fluxo-do-
sangue; a efestita cura a nefrite; a ametista impede a embriaguez; o cinedo, pedra negra 
e involutiva exagera brutalmente o sensualismo; o lincurio usa-se como colírio; o ônix 
serve para amenizar a angústia; o pórfiro ampara feliz e boa digestão; fala-se também de 
uma pedra muito indiscreta (o nome preferimos não declinar...) que, intervindo 
cautelosamente no sono do marido, permite à esposa descobrir-lhe as fraquezas 
amorosas. Sobre esta indiscrição não há como lhe pôr uma pedra em cima. 

 

AINDA SOBRE AS PEDRAS BOAS E MÁS 

Parece residir nesses velhos alfarrábios medievais a razão da influência que, ainda 
em nossos dias, perdura em relação às pedras – herança que nos vem da mais remota 
antiguidade. 

Em 1420, Isabel da Baviera, mulher cinquentona e ciosa dos prêmios da felicidade, 
já possuía confortável efetuário composto de pedras preciosas pulverizadas, para cuidar 
de enfermidades elegantes. Nele se viam o cristal para os males dos rins; a elafoceratita, 
que recebe seu nome pelo aspecto semelhante aos chifres do cervo, a qual se destinava 
ao brilho dos cabelos e à inspiração do amor; mas Isabel possuía ainda o topázio anti-
oftálmico bem como todos os outros já enumerados. 

Diz-se que Filoctete muito grato ficou à ofita por ter-lhe curado as feridas da perna. 
E o berilo mágico de Inaco enegreceu ao ser colocado na mão, de uma testemunha que 
havia jurado falso. O mítico Orfeu sustentava que o coral era o amuleto ideal das 
batalhas. 

Mais amplas se tornam as relações, se as considerarmos pelas pedras que 
proporcionam, segundo os intérpretes da velha magia teúrgica, grande influência sobre a 
natureza: a ágata protege boas colheitas; zamilampis amadurece as uvas; aetita, pequeno 
geodo propiciatorio da geração, é a pedra da, águia, porque a rainha dos espaços nela 
põe os ovos que aí melhor são chocados; dendrite ajuda a abater árvores e quebrar 
cadeias; a siderita defende das feras, etc. 

Conta-se que o Coribo do monte Micena espantava fantasmas- 

O "Livro das Pedras" de Dioscórides foi o primeiro essencialmente medicinal; não 
se preocupa senão, com a utilidade farmacêutica das pedras. 

Plínio, por sua vez, dedica o livro XXXVIII da "Historia Natural" às pedras, no que 
foi seguido pelo iluminado Paracelsus que fala de todas elas, expondo-lhes a origem, 
depois de consagrar o capítulo CXX de sua obra ao gesso de construção... 

As lendas sânscritas embalam-se de poesia bem mais etérea quando atribuem as 
pedras preciosas às lágrimas de Buda, que se transformam diversamente, segundo a 
natureza do solo sobre o qual se espalham. 
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Na China, a hipótese da geração das pedras não difere tanto da ciência ocidental. 
"A pedra é, no dizer do Pents'ao Kang mou, a raiz do Principio K'i, ou seja o osso da terra. 
A parte boa do Principio K'i transmuda-se em ouro e jade..." 

Demócrito, na Grécia, ensinou que "há nas apedras uma alma elementar, a qual é 
a causa de sua geração, onde pouco a pouco as idéias abstratas temam corpo, até que 
nós encontramos no Universo – em Roma como na China – a tradição das pedras vivas, 
machos e fêmeas, que naturalmente devem parir". 

Por isso foi, talvez, que Homero versejasse a decepção desconsolada: – “Já não 
nascem carvalhos nem pedras..."  10 . 

Não há muito, Gérard de Nerval  11  , em admirável soneto místico, disse: – “Un pur 
esprit s'.accroít sous l'écorce des pierres". 

E o nosso poeta  12 penetrando o bucolismo -da vida que marulha e canta entre 
seixos e contrastes, vê compassivamente  

"nas lagoas, nos córregos, nos rios, o pranto mineral da pedra bruta"...  

Não, devemos prosseguir sem que dediquemos especial carinho ao vate espanhol 
Salvador Rueda, cuja poesia, "Los piedras", de que transcrevemos  13  apenas três 
estrofes, revela, o teósofo de nascença, amoroso, intuído, de um panteísmo oriental que 
enternece e deslumbra: 

Vive en cada piedra un alma dormida  

que un sueño de hierro retiene rendida,  

y nada hay que pueda tal sueño romper;  

vive en cada piedra un ser misterioso,  

que en vano pretende surgir dei reposo  

y su propia cárcel rasgar con su ser. 

 

Vive yen cada piedra un alma cautiva  

está como muerta, hallándose viva,  

que yace enterrada y anhela salir; 

que espera idel Juicio Final la trompeta  

para que dejando su vida secreta  

sacuda, espantada, su horrible dormir. 

............................................................... 

Amad a ias piedras, que son formas puras;  

no pisad con ira sus caras obscuras; 

sus rostros extraños debéis adorar; 

su humildad ma inspira dolor tan profundo,  

que  por no ir pisando das piedras del mundo  

quisiera unas alas y en ellas volar!... 

 

 
                                                        
10 "Odisséia", 163, XIX. 
11 "Les pierres magiques" - A. Villeneuve, pg. 27. 
12 "Catedral silenciosa' - Pizarro Loureiro, pg. 51. 
13 Coletânea de A. G. G. Pezzana" – Montevidéu. 
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A JETATURA DAS PEDRAS 

A influencia maléfica de certas pedras dá que pensar. 

Segundo se presume, afora as artimanhas da magia negra que as envenenam, 
elas vibram de acordo com o raio planetário com o qual se afinam. Pelo menos é o que se 
depreende de estudos sobre a astrologia, que tanta celeuma fizeram nas vésperas da 
Renascença. Fora isso uma inverdade, não existira na Biblioteca no Escurial, na 
Espanha, o célebre tratado conhecido sob o nome de "Lapidário, de Afonso X, o Sábio", 
coletânea apurada nos livros de Enoc, de Salomão e de Ptolomeu, relacionando pedras 
com astros, planetas e constelações. 

O fato é que ouve uma opala, na corte espanhola, não há muitos anos, que ficou 
famosa pela sua rara beleza aliada à trágica vibração. Encastoada em anel, fez-se 
presente dela a Afonso XII, no dia de, seu casamento. A rainha, que não possuía palavras 
para traduzir o encanto que a pedra lhe despertava, tanto insistiu que ficou de posse do 
anel Imediatamente a sua saúde começou a declinar, e dois meses depois ela morria, 
apesar dos cuidados que a rodearam majestosamente. O anel foi para a irmã do rei, que 
morreu em menos de uma semana. Depois, às mãos da duquesa de Montpensier, que 
faleceu em três meses. O anel voltou ao rei que também não tardou em desaparecer da 
vida. 

Mais impressionam esses acontecimentos, quando se antecipam de cautelas, de 
avisos ponderados e amigos. Foi o que aconteceu com um dos presidentes da França. 

O sábio Le Bon trouxera da Índia pequeno ídolo, talha o em pedra, de notável valor 
artístico, que fora oferecido ao Sr. Sadi Carnot, sob admoestação de que um príncipe 
hindu se desfizera dele por vias do perigo que o mesmo, encerrava, pois o ídolo tinha a 
particularidade de elevar ao poder o seu dono, mas sempre lhe proporcionaria morte 
violenta. 

Carnot não teve dúvidas em aceitá-lo. Subiu inesperadamente à presidência da 
republica francesa, mas foi cumprida a segunda parte, negativa, da sutil advertência, pois 
morreu apunhalado, quando ainda no poder. 

Notória foi a tragédia que envolveu a família de Francisco José, da Áustria, por 
causa de um preciosíssimo colar de pérolas. 

Napoleão Bonaparte, enquanto viveu cora Josefina, que possuiu um anel talismã, 
teve a galera de seus sonhos com vento pela popa; e, dizem, que Miaria Luiza – o seu 
segundo enlace por exigências políticas – trazia sempre um colar de Pedras arrancadas 
ao túmulo de Julieta. Parece que esse colar foi fatal a ambos, segundo se conta através 
da tradição... 

Mário Roso de Luna, em uma de suas obras  14   , recorda a história vivamente 
sinistra da cortesã romana Záfira, possuidora de dois anéis – um simpático às aventuras 
do amor, e outro poderosamente nefasto – relacionados com o imperador Carlos Magno e 
sua esposa Hildebranda, sendo que um deles rebrilhou nas mãos da satânica e deliciosa 
Cleópatra com o qual dominou a orgulhosa Roma e os orgulhosos corações dos seus 
homens públicos. 

O filósofo e sincero ocultista Franz Hartmann também se ocupa desses problemas 
em seu artigo "os gnomos em ação"  15 , bem como alguns homens de renome científico. 
Mas ainda não é o momento de comprovarmos cousa alguma. Desejamos, apenas, 
registar realidades acerca, das pedras e de monumentos, como convém ao plano traçado. 

 

                                                        
14 Conferencies teosóficas en Ia America del Sur – 1o volume, pg. 306 (Biblioteca Nacional - III, 384,2,1,2) 
15 "La Verdad". (Revista teosófica de Buenos Atires, ano III, pg. 258). 
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PEDRAS ANIMADAS E FALANTES  

As pedras encontradas pelo famoso Pausanias, na região dos Pelasgos-Cananeus, 
eram tidas como oraculares; e, muito embora seja tal fato de difícil aceitação pelos 
materialistas da atualidade, houve um célebre acadêmico francês  16    que se espantou 
ao dar-se ao trabalho de verificar no poema das pedras, atribuído a Orfeu, todas as 
maravilhas contadas pelos autores subsequentes. 

Nesse poema, tais pedras se dividem em ofitas e sideritas – pedras da serpente e 
pedras dos astros. 

As primeiras são ásperas, duras, pesadas e negras, e têm o dom da palavra: 
quando se antecipa o gesto de jogá-las para longe, elas dão um grito semelhante ao de 
menino. 

Por meio de um desses bétilos, aos quais Sanconiaton e Filon de Biblos 
denominavam "pedras animadas", foi que Helenus prenunciou a queda e a ruína de Tróia, 
sua pátria. 

Focion, escritor grave e judicioso, não podia deixar de ter falado sobre maravilhas 
dessa natureza. E sabiamente o fez, em face de anteriores pesquisas de Isidoro, 
Damácio, Asclepíades e do médico Eusebio, que no comercio das pequenas pedras 
dedicaram a vida. 

Eusebio, muito especialmente, não abandonava sua pedrinha. Levava-a 
constantemente no seio e dela recebia oráculos veiculados em voz que mais semelhava 
pequeno sopro. 

Conta-se que o testemunho mais convincente é sem contradita o de Arnobio, 
pagão que se tornou luminar da Igreja. O retórico númida, um dos primeiros apologistas 
Iatinos do cristianismo, contemporâneo de Deocleciano, confessa que jamais encontrava 
essas pedras sem as saudar e interrogar, pedindo-lhes resposta "que às vezes lhe era 
transmitida clara e estridentemente".  17  . 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Colosso de RAMSÉS II, nas ruínas de Menfis. 

  

Como se vê, para escândalo da assunto, não, falta nem mesmo a contribuição dos 
clássicos e da literatura religiosa, que neste particular é ainda mais vasta e oferece outros 
aspectos muito interessantes. 

Uma carta de Santo Epifânio dirigida a Diodoro, bispo de Tiro, sobre as doze 
pedras das vestes de Aarão é o protótipo de todos os escritos cristãos sobre o simbolismo 
das pedras, muito mais expressiva que a chave-mestra de S. Militão, bispo de Sardes no 
século IIo     

O "Pontifical Romano" descreve a cintura do papa guarnecida de doze gemas que 
simbolizam os doze apóstolos; e os tratados de Santo Isidro, de Santo Ildefonso, 
interpretam as doze pedras da coroa da Virgem. 

Deixemos de lado, por enquanto, este assunto, de que falaremos oportunamente, 
para glosarmos Rivett a respeito de uma das mais famosas pedras do mundo. 

 

                                                        
16 M. Falconnet. (Acad. des Insc., t- VI, Mém., pg. 513). 
17 Arnobio, "Contra Gentes", III. 
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A PEDRA DO DESTINO DOS FILHOS DE TUIRIN 

Nas lendas relativas às cavernas, sempre aparece a pedra mágica, ora fechando a 
entrada delas, ora interceptando as suas mais reservadas dependências, verdadeiros 
Áditos de um mundo ou de um culto inacessíveis completamente para o vulgo. Algumas 
dessas pedras se fizeram célebres nos fastos da Historia, depois de arrancadas de 
misteriosos sítios. 

Tal acontece com a Lia-Fail, ou "pedra da Coroação", que se guarda como um 
tesouro na Inglaterra. 

O vigésimo terceiro trono que hoje ocupa Jorge VI é custodiado na Abadia de 
Westminster e tem por assento uma pedra retangular, vermelha, acerca da qual existem 
mui estranhas lendas. 

Ao teor de uma delas, os escoceses possuíram essa pedra desde tempos 
imemoriais, rendendo-lhe grande veneração até o dia em que Eduardo I da Inglaterra a 
tirou do mosteiro escocês de Scene, onde se encontrava, levando-a para Westminster. 
Segundo a tradição cristã, essa pedra é a mesma que serviu de cabeceira ao patriarca 
Jacó. 

Os filhos de Israel a tiveram em seu poder até quando se deu a passagem do mar 
Vermelho. Nem Modos os egípcios pereceram afogados nesse mar, ao perseguir Moisés 
e sua gente. Haitebeques, filho do grego Naulo, havia casado com Seate, filha do faraó, e 
foi com este em perseguição a Moisés. 

Haitebeques, depois de alguns sucessos, apoderou-se da pedra, atravessou todo o 
Norte da África, passou a Espanha, e na Galicia fundou o reino cuja capital foi 
"Brigantium". A pedra serviu-lhe de trono, bem como a todos os reis brigantinos seus 
descendentes, aos quais eram proclamados e coroados sobre ela. 

Um deles, na ocasião de enviar uma colônia à Irlanda, acaudilhada por seu filho 
Simão Brec, mandou que se colocasse a pedra em Tara, então capital daquele país, afim 
que se convertesse em trono, doe onde ele e os sucessores governaram com êxito, 
estendendo os limites do reino insular. 

Também se há chamado essa pedra "Lapis Faraoni", em alusão ao faraó, e 
"Anchora Vitae", não sendo poucos os que escreveram inspirados pela fama de sua 
historia singularmente estranha.  

Cambry, no livro, "Monumentos célticos", depois de provar que ela deu nome à ilha 
Fail, chama-a de falante, pois nunca falava senão para designar o rei que era preciso 
escolher-se. Viu-a, o escritor em Westminster, ornada ainda do seguinte dístico: 

Ni fallat fatum, Scoti quicumque locatum 

Invenient lapidem, regnasse tenentur ibidem"" 

Isto é, "se o destino não engana, por onde quer que os Escoceses coloquem esta 
pedra, aí mesmo terão que reinar". 

 

PEDRAS E MENIRES ERRÁTICOS  

Surdas refere-se a um certo Heraiclus, encarecendo-lhe a faculdade rara que 
possuía, por saber distinguir perfeitamente, à primeira vista, pedras inanimadas das que 
eram suscetíveis de movimento. 

Plinio, apoiando o fato, menciona as que "fugiam quando se lhes desejava tocar". 
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Ora, se o caso não tivesse mesmo o cunho da veracidade, ,por certo não se diria  
18  que as pedras existentes no templo de Minerva, em Esparta, se dividiam em duas 
modalidades: "atrevidas" e "tímidas". 

Não padece dúvida que as monstruosas lagos de "Stone-Henge" levavam outrora o 
nome bem significativo de bailado das gigantes. O próprio bispo São Gildas verificou 
esses bailados, diabólicos prodígios, em Carnac, o que constitui fenômeno 
desconcertante, se atentarmos a que Pownall, Bordas e Halliwell estimaram o peso 
desses imensos monólitos e os do West-hoad em mais de quinhentas toneladas, 
atingindo alguns a altura de treze metros. 

Convenhamos em que os primitivos povos daquelas, regiões, se tinham muito, de 
selvagem, não deixavam de manifestar algo de divino, pois a simetria circular de algumas 
pedras, formando perfeito sistema planetário, e o seu equilíbrio delicado como que não 
tocando a terra, chamam a ciência à prestação de contas, mesmo porque tudo isso não é 
assim tão avesso a uma explicação ortodoxa... 

Talvez em face desse estupendo bailado, John Watson afirmara, falando das 
pedras moventes situadas na colina de Gelcar: – “O espantoso movimento dessas 
massas em equilíbrio fazia os Celtas compará-las com os deuses". 

Adiantemos, ainda, o que Mirville constata, comenta e defende.  

 

PRODÍGIOS DESCONCERTANTES  

Giraldus Cambransis fala de uma pedra da ilha de Mona, que voltam a seu lugar, 
depois de algum esforço feito no sentido de retê-la longe do primitivo sítio. 

Na época da conquista da Irlanda por Henrique II, o conde Hugo Cestrensis, 
querendo convencer-se da notícia que campeava tecendo lendas em torno da pedra 
misteriosa e obstinada, ligou-a a outra muito maior e a jogou no mar. 

 

Ilustração: fotos 

Legendas: 

 

1. Menir, "pedra falante" Maiorca) ;  

2. Célebres pedras de CARNAC (França) com mais de 1.500 metros de extensão;  

3. A pedra "ROTEIRO", em São José das Pedras Madureira - Capital);  

4. A mesma pedra "ROTEIRO", vista de perto, em cuja base se acham suspensos 
rosários, medalhas e outros objetos religiosos, fazendo-lhe jús à lenda.  

5. Uma das inúmeras pedras mágicas oscilantes ou de comunicação entre Fraternidades 
Ocultistas de outrora;  

6. STONE-HENGE, a mansão do mistério (Inglaterra). 

 

Na manhã seguinte, ela estava no local costumeiro. 

O mais notável é que o sábio Guilherme de Salisbury garantiu o fato, em 1554. 

Curioso, o ler-se, em face de tudo isso, o que Plinio  19  dizia relativamente à pedra 
que os Argonautas tinham deixado em Cizico, colocada posteriormente pelos habitantes 

                                                        
18 Diction des Religions, de l'abbé Bertrand, arto Bétyles. 
19 Hist. Natural, t. XXXVI pág. 592. 
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no seu Pritaneu, "de onde ela fugiu muitas vezes, o que os fiz tomar a iniciativa de 
chumbá-la". 

Outra dificuldade, e desta vez é a geologia que se desconcerta. Donde vêm essas 
pedras? Pertencem tão pouco ao país que as suporta, de onde se acham afastados seus 
análogos geológicos, que diversos cientistas se viram na contingência de recorrer a uma 
asneira, mais forte ainda quê as formuladas pelo vulgo, para declará-las artificiais!... Arti-
ficiais e feitas por selvagens... 

"O que surpreende, assevera M. William Tooke, a propósito dessas moles 
encaixadas no sob da Rússia meridional e da Sibéria, o que surpreende é que lá não se 
encontram nem rochedos nem montanhas que tenham podido fornecer essas grandes 
pedras; é necessário admitir-se haverem sido elas transportadas de uma distância 
imensa, mediante esforço prodigioso". 

O racionalista M. Charton  20  escreve que um pedaço dessas pedras, submetido 
ao mais sábio geólogo de Londres, foi assinalado como de origem estranha e talvez 
mesmo africana... Não desprezando os velhos argumentos, pois tiveram mais tempo de 
ser combatidos ou merecer confirmação, verifiquemos à palavra da ciência 21, de 
passagem sobre o assunto: - "Cada pedra é um bloco que fatigaria com seu peso às 
nossas mais poderosas máquinas. Existem, em uma palavra, por todo o globo, massas 
diante das quais o adjetivo pesado parece ficar inaplicável à vista das quais a imaginação 
se desconcerta, e que seria preciso homenagear com o nome colossal como às suas 
próprias realidades. De outro modo, essas imensas pedras moventes, algumas vezes 
chamadas roteiros, colocadas de pé sobre uma das partes pontiagudas, e cujo equilíbrio é 
tão perfeito que basta o tocá-las para as pôr em movimento, denunciam os 
conhecimentos mais positivos em matéria de estática. Contrabalanço recíproco; 
superfícies lavradas e alternativamente planas, convexas, côncavas, tudo se prende aos 
monumentos ciclópicos de que si podia dizer com razão, seguindo La Vega, que. 
demônios aí trabalharam mais que es homens. 

 

BLOCOS E MONÓLITOS GIRATÓRIOS 
Pedras loucas era o nome, ensina M. des Mousseaux  22 , que se dava a todas às 

pedras adivinhadoras. A pedra movente é aceita pela ciência. Mas por que move e faz 
adivinhação? Era preciso ser cego para não enxergar que este movimento era ainda um 
meio de vaticínio, e, daí, a razão do sobrenome: – pedras da verdade. 

Delaure, depois de ter citado muitas delas, experimenta varias conjeturas 23 ; a 
princípio isso não pode ser senão acaso, depois ele vê a inteligência, e termina muito 
comodamente com as palavras de acaso imitado. Imitação ou acaso, não padece dúvida 
que os Irlandeses, como os povos do Norte, regulavam a escolha dos reis pelos 
movimentos dessas pedras que tomavam então o nome de pedras do destino. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Sete excursionistas visitam uma das maravilhas naturais do Brasil – a PEDRA 
GOIANA – situada num dos pontos mais altos da serra Dourada, no estado de Goiás. 
Essa pedra, tal como a de Volsena, mencionada por Plínio, apesar de sustentar muitas 

                                                        
20 Voyageurs anciens et modernes, t. 1, pág. 230. 
21 Revista Arqueológica de França, 1850, pág. 473. 
22 Diex et les diex, pág. 567. 
23 Des cultes qui ont précedé l’idolartrie, pág. 263. 
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pessoas, sem perder o seu equilíbrio, move-se com o simples roçar do vento... É uma das 
pedras falantes de que trata este pequeno estudo. 

 

Ilustração: fotos 

Legendas: 

(1) Um Tode (Jina) autêntico, numa das pedras simbólicas;  

(2) Templo de LUKSOR (Egito);  

(3) Ciclópicas ruínas de uma antiga raça, no Tiahuanacu, próximo ao Lago Titicaca;  

(4) Belo exemplar de jade lavrado, medida canônica de Uaxactun; 

(5) Excursionistas da STB visitando a "Pedra Bonita". À frente, a "Cabeça do 
Imperador";  

(6) Rocha muito parecida com a Pedra da Gávea. o que ressaltaria de um outro 
ângulo visual, situada entre São Thomé das Letras e Três Corações;  

(7) Pedras milenárias. À direita, um perfil de mulher (Vila-Velha);  

(8) Outra pedra de Vila-Velha, de remotíssimas eras. 

 

É sobre um monumento desta espécie que Vormius e Olaus Magnus fizeram 
eleger os imperadores da Escandinávia: – “Sobre estes imensos rochedos, disse o último, 
elevados pelas forças colossais dos gigantes..." 

Eis aí evidentemente a Atizoé presa de que Plinio nos conta  24  – “Nas Índias 
como na Pérsia, era ela que os magos se viam forçados a consultar para a eleição dos 
soberanos". 

Plínio, contudo, avança anais 25 refere-se a enorme bloco de pedra, algures, de 
Harpassa, na Ásia, posto em tais condições de equilíbrio "que um só dedo era o bastante 
para movê-lo; enquanto que, se se lhe quisesse dar todo o peso do corpo, ele resistiria". 

O autor dessa afirmativa encantou-se ao ser-lhe dado observar 26 as pedras de 
Volsena, às quais chama de moventes por si mesmas: – “Item motas versatiles Volsiniis 
inventa aliquas, et sponte motas invenimus in prodigiis". 

Muitas vezes, confessa o conde de Taillefer  27 acredita-se ouvir suspiros, gemidos 
e lamentações em volta dessas pedra, e dos rats, cromlechs, antas e verracos 
espalhados pela superfície ainda misteriosa do planeta... 

Ciro Bayo, glória literária do continente americano, em "Visiones del Altiplano", 
narra-nos uma lenda bonita a respeito dos monólitos andinos. Ouçamo-lo: 

"Vamo-nos aproximando dos primeiros contrafortes dos Andes. À medida que se 
vai perdendo de vista o grande lago em que reverbera com poderosa intensidade o sol 
dos Incas, antolham-se ásperos penhascos e quebradas, entre um silêncio solene só 
interrompido pelo grito do condor ou pelos aflautados zunidos que produz o vento ao roçar 
como arco de violino as cristas das rochas. Em um cume se divisa uma penha alta e 
cortada, e ao lado outra mais pequena; quer a lenda sejam dois amantes fugitivos que, no 
momento de serem capturados, foram convertidos em pedra por um gênio benéfico. De 
quando em quando, volvem a seu ser e os dois se dirigem mutuamente frases 

                                                        
24 Hist. Natural, XXXVII cap. 54. 
25 Idem, II, cap. 38. 
26 Idem, pág. 36, 592. 
27 Antiquités de Vésone, pág. 184. 
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apaixonadas. Então o vento embravecido muge mais feroz que nunca, tratando de afogar 
o amoroso colóquio". 

 

AS PEDRAS PRETAS E A VITÓRIA DE ROMA 
Sideritas eram chamadas na Antiguidade as pedras parecidas com os aerólitos 

modernos. Acreditavam os povos das recuadas eras que elas tinham propriedades 
excepcionais, porque haviam descido dos céus, depois de uma trajetória luminosa através 
das regiões onde moravam os deuses. 

Eram pedras divinas. 

Plutarco, comentando-lhes as qualidades extraterrenas, narra o simbolismo 
esquisito de Mithras, filho da pedra que veio do sol, para casar-se com uma pedra 
(concorde com Demócrito) da qual teve um filho pedra... E acrescenta que sobre a mesa 
do festim, em dias consagrados a este deus-sol, eram servidas as pedras entre o pão e o 
vinho. 

Waldo Frank, em recente artigo intitulado "Los hijos de la roca" 28 , dá largas ao 
assunto. O sociólogo norte-americano poeticamente escreve: 

"Este índio dos Andes, senhor de todas as culturas do Peru, vive na abrupta 
"puna", a doze mil pés sobre o Pacífico, como viveu antes o Inca e antes o Tihuanacu. 
Adorava, então, a eminência pétrea da montanha. O homem, diz seu mito nasceu daquela 
pedra. Como o condor, que era pedernal aceso pelo sol, e como o Jaguar da montanha, 
que era rocha de vulcânica paixão, o homem também era pedra; e o silêncio imóvel da 
montanha foi seu pai e seu destino. O mundo mesmo não era mais que uma escadaria 
imensa de pedra...". 

Em Emessa, Heliogábalo, pontífice e enviado do Sol, proíbe que se adore outro 
deus a não ser a pedra, porque ela vem do grande astro  29  . 

Todas essas pedras eram pretas como a do pagode de Benares, a famosa estátua 
de Krishna, a "Caaba" de Meca, e como as de todas as antigas aldeias do Peru. 

A mais célebre, sem dúvida, foi a pedra chamada mãe dos deuses, conservada em 
Pessinonte e reivindicada pela cidade Eterna, na seguinte circunstância  30  : 

– Aníbal aproxima-se da metrópole, que treme de pavor. Ordena-se a consulta 
sibilina e os livros são abertos. Surpresa...! Lê-se que Roma só poderia ser salva 
mediante a presença de a mãe dos deuses ou a pedra preta de Pessinonte. 

Delibera-se; é o Senado decide que Roma enviaria ao rei de Pérgamo, detentor do 
tesouro, um vassalo que pela virtude e pelo mérito fosse o mais digno de honra tão 
excelsa. 

Recaí a escolha no ilustre Cipião Nasica. 

Ele parte. E volta com a pedra, cujo advento provoca verdadeiro delírio. Todos vão 
no seu encontro. Todos verificam atônitos o milagre da vestal Clodia, e, com a pompa 
religiosa do Lascio, veem a pedra ser custodiada no templo de Minerva. 

O certo é que o flagelo cartaginês foi imediatamente conjurado... 

Por aí se imagina o que há ainda por estudar na historia das pedras. 

O ilustre Lavoisier, durante anos e sem resultados, deu largas às investigações 
sobre as pedras fulgurais, a acreditar-se na "Revue des deux Mondes", de Outubro de 
1835. 
                                                        
28 El hombre y el paisaje de Bolívia,  pág.62. 
29 Elius Lampridus, II. 
30 Oratio quinta, de Matre deorum – Juliano. 
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Em duas ordens as pedras se lhe apresentaram: científicas e misteriosas. Como 
esquecer, por exemplo, que um dos maiores filósofos da antiguidade, Anaxágoras, 
anunciara aos habitantes de Clazomenia, no ano da 78a Olimpíada, que uma pedra 
enorme, destacada do Sol, cairia infalivelmente sobre a Terra? Tal aconteceu em pleno 
dia perto do rio Aegos, no dizer de Plínio: –  "Essa pedra se mostra ainda hoje; parece 
pela cor com um siderito enegrecido pelo fogo e igual em grandeza à maior pedra que um 
carro ordinário possa transportar". 

O sábio M. le Couturie falando 31  de enorme aerolito caído no dia 9 de Dezembro 
de 1858, nas proximidades de Aussun, acrescenta estupefacto: – "O aerólito apresenta 
uma particularidade notável: foi visto parar e balançar algum tempo no céu"... 

Como se percebe as relações sobre as pedras se avantajam indefinidamente. 

  

FENÔMENOS DESABUSADOS  
Poderíamos contar aos que nos dispensam atenção da leitura alguns fatos 

observados em vários pontos do Brasil, o. respeito de fenômenos tidos como 
inexplicáveis, e relacionados com pedras que surgem inopinadamente, provocando 
alarmas e causando pânico. 

O apedrejamento. por mãos invisíveis e ignotas, de certas herdades que passam 
por mal-assombradas, é minuciosamente descrito nos racontos familiares e se demora 
nas conversas de ao pé-do-fogo. 

Têm alguns espiritistas procurado interpretar esses fenômenos sem lograr 
convencer a tradicional indiferença da ciência positiva, dogmática e veneranda, que no 
caso é jejuna. 

Interpretar, ao que temos de nós, acontecimentos da quarta dimensão não é 
escopo destas linhas; narrá-los é o que se impõe. E fôramos fazê-lo com o que consta do 
folclore e da tradição brasileira, nunca teria o sabor de realidade estrangeira, pois que aí 
também impera, o jacobinismo cultural. 

Assim, recorramos à "Illustration" inglesa, de 8 de Outubro de 1853, pg. 289, e 
tomemos boa nota de um fato atestado por muitos europeus, entre outros por vários 
oficiais do exército tais como M. Van Kesinger S. Michelis, comandante das forças das  
Índias  holandesas no posto de major-general: 

"A casa do Sr. Kesinger, em Surnadanga, a 1o de Agosto de 1830, foi assaltada do 
exterior por uma chusma de pedras que caíram sem interrupção desde às nove horas da 
noite até dez horas e meia da manhã, sem que fosse possível a quatorze pessoas da 
guarda que cercava a casa descobrir donde as pedras poderiam provir. 

Às dez e meia, porém, mais extraordinário se tornou o caso, porque nenhuma 
pedra veio do exterior, recomeçando o fenômeno diante de nós, do interior, caindo pedras 
da altura de três a quatro pés acima de nossas cabeças, o que nos deixou sem entender 
cousa alguma... A chuva, interior e sem causa de pedras vulcânicas durou onze dias 
consecutivos, dia e noite...". 

No bairro do Canela, na Bahia, o Presidente da S. T. B., em sua mocidade recebeu 
algumas pedradas físicas, fato que se repetiu no "Centro Operário", quando, na 
companhia acadiana de velho amigo, procurava cumprir o delineamento do programa que 
deveria mais tarde objetivar-se na Obra em que se acha empenhado, há mais de trinta 
anos (para não se dizer desde os seus quinze anos, quando foi à Índia...), mesmo a custo 
de ingentes esforços, sacrifícios, renúncias caladas, e de outras pedradas morais... 

 
                                                        
31 Musés des sciences, pág. 334. 
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Ilustração: foto 

Legenda:  

Abóbada de uma "chullpa", Puno. 

 

E, quando começou a guerra atual, é sobre um montão de pedras que o Presidente 
cai, na rua Paisandú, ferindo-se profundamente... como se fora esse fato aparentemente 
sem importância uma resposta àquela pedrada que sentira em 1914 na Bahia ao perder 
toda a fortuna  material para encaminhar-se ao lugar onde devia firmar os alicerces de 
sua Obra. 

A historia tem-se repetido nos quatro cantos do mundo. 

A um investigador honesto convinha indagar a razão por que em Surnadanga se 
atiraram pedras quando bem podia ser terra, água, lascas de madeira ou grupiaras, para 
não dizermos outras cousas prováveis. 

A ciência relega esses fatos a plano sem importância, pois tem prevenção com a 
palavra teosofia e muito mais com o termo ocultismo. E nesse terreno, não lhe falta quem 
se anime a jogar a primeira pedra... 

 

A TEOLOGIA DA PEDRA 
A Bíblia, em muitas passagens que têm vingado os séculos merecendo o carinho 

das civilizações dá o nome de bethel (casa de Deus) às pedras cujo poder espiritual é 
sancionado, e de beth-aven (casa dá mentira) as pedras dos povos idólatras. 

Os doze apóstolos de Cristo são designados como doze pedras fundamentais; mas 
Cristo é a principal pedra de fundação (Apocalipse 21:14). 

Seguramente o culto bíblico da pedra não teria nenhuma razão de ser se não 
repousasse, num misterioso e divino simbolismo. 

Esta pedra era a inseparável companheira do povo errante, "consequente eos 
petra", cujo messias condutor se chamava "a pedra de Israel" (Gênese, cap. XLIX. 

Por isso é que Moisés se dirigia à pedra para obter água fresca pela qual 
"ansiavam os cervos sedentos do deserto" (Salmo XLI) . 

Outro não foi o motivo por que Pedro se denominou "a pedra sobre a qual havia de 
erguer-se toda a igreja". 

A própria cidade antiga de Luza (pedra-deus) tomou o nome de Beth-len (pedra-
pão), precisamente no momento em que o deus-pedra de Israel se tornou o deus-pão do 
Evangelho. 

Como consequência, lemos em Isaias (28:16): – "Eis que ponho em Sião como 
alicerce uma pedra, pedra provada, pedra preciosa do ângulo de firme fundamento; 
aquele que crer, não se apressará". E em Samuel (1,2:2): – "... nem há rocha como o 
nosso Deus", confirmando as passagens do Deuteronômio (32:34), (32:15), e dos Salmos 
(18:2) e (62:1,2 V. A.) . 

A pedra cuja divindade se revela a Jacó, por exemplo, consegue arrancar-lhe este 
grito de estupefação: – "Que lugar terrível!... é a casa do Senhor, e eu não sabia...!" 
(Gênese, cap. VIII), algo assim parecido coma exclamação dos Cantos ossiânicos: - "Um 
id na dura pedra! ... que é que isto pode significar?". 

O simbolismo é mais antigo do que se presume, pois os primitivos espanhóis não 
conheciam templos nem altares umas pedras amontoadas, casta base do mais profundo 
culto à Mãe Natura, único praticado pelos patriarcas desde Abraão até Jó. 
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E jurar por Júpiter-pedra, "Jovem lapidem jurare", passou pelo mais sagrado dos 
juramentos em certa época da história  32  . 

Terminemos aqui esta alusão bíblica, visto que este capítulo. não deve constituir 
"pedra de tropeço e rocha de escândalo" (Pedro 2:3-9) . 

 

A PEDRA FILOSOFAL 
Não é a pedra filosofal uma pedra nó sentido ordinário da palavra, já escreveu 

Franz Hartmann, senão a expressão alegórica que significa o principio da sabedoria, no 
qual o filósofo que o ha adquirido por experiência prática (não o que está especulando 
simplesmente sobre ele) pode confiar tão por completo como no valor de uma pedra 
preciosa, ou como confiaria em solida rocha, sobre a qual houvesse de construir os funda-
mentes de sua casa espiritual. E' o Cristo que está no homem; o amor divino 
substancializado; a luz do mundo; a essência mesma de que foi criado o Universo. 

Misticamente, a "pedra Filosofal" simboliza a transmutação, da natureza animal e 
inferior do homem em natureza mais elevada. Não era por egoísmo que os escritores 
herméticos tinham tão oculto o seu segredo; poderosas razões aduziam eles para não 
profanar e fazer público o mistério precioso demais de ser divulgado, afim de não produzir 
um transtorno tremendo na sociedade humana. 

"Pobre Insensato!... – exclama Artefio, apostrofando seu leitor – serias tão néscio a 
ponto de acreditar que te vamos ensinar aberta e claramente o maior e o mais importante 
dos segredos, e a ponto de tomar nossas palavras ao pé-da-letra?  33  . 

Alquimicamente, é ó lápis  philosophorum, estudado sob três aspectos suscetíveis 
de mui distintas interpretações: – o Cósmico, o Humano, e o Terrestre. 

Sob a chave alquímica a pedra filosofal apresenta conceitos de certa ordem que 
um indivíduo não acostumado ao trato do tema ficaria como que suspenso, solicitado ora 
pela dúvida, ora pela descrença, sim penetrar jamais a intimidade deles. 

A maçonaria recebeu a tradição, veladamente. Ragon  34 ensina que "a estátua 
Opis tinha à destra uma cabeça de serpente e à esquerda um cetro de pedra...  porque o 
ouro dos filósofos é chamado PEDRA; e seu mercúrio, SERPENTE...". 

Essa, a pedra que estava sob a proteção imemorial da tribo dos Coreixitas, à qual 
pertencia Maomé. E não houve na "Meca", em tempos pré-históricos, pedra preta alguma 
que, segundo os crentes, era branca e se tornou negra devido aos picados dos homens... 
e sim a Pedra Simbólica, isto é, uma Fraternidade Iniciática, de papel preponderante na 
Idade Media, e tão preponderante que ainda hoje si faz sentir em seus efeitos não, só nas 
artes como na filosofia e, principalmente, na alquimia. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O famoso "Muro das Lamentações" em Jerusalém, coberto de inscrições 
hebraicas, pelo qual se têm dado tantas lutas religiosas. 

 

A pedra vermelha do anel de Gengis-Can, que fulgurara nas mãos do Rei do 
Mundo, algo assim como a própria objetivação da pedra filosofal, possuía no seu interior a 
cruz suástica; com esse anel que ira talismã poderoso, se abalaram os alicerces de várias 
                                                        
32 Aulu-Gelle – Nutis antiques, t. I, cap. XXI. 
33 Glossário Teosófico – H.P. Blavatsky. 
34 Orthodoxie Maçonnique, pág. 525. 
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civilizações, registando a História acontecimentos alucinantes por vias da ação 
demolidora e renovadora dos tártaros e mongóis. 

A pedra filosofal aparece, ainda, no desdobramento da palavra alquímica VITRIOL, 
porque ela era a chave, e continua a sê-lo para muitos que permitia o desvelamento 
consciente de certas regiões Jinas; pedra que serve de porta e barreira a esse mundo 
superliminal ou, como diria o alemão Zollner, supernodal. Aos iniciados compete avaliar o 
simbolismo do referido desdobramento, observando a inicial de cada palavra: - "Visita 
Interiora Terrae Retificando Invenies Omniam "Lapidem", Incomensurável lápide que 
separa o mundo dos mortais do mundo genial: o mundo IMORTAL dos Deuses 
invisíveis... 

Talvez que por se julgarem incapazes, pelos pecados cometidos, de transpor essa 
pedra – limite dos reinos de Jehovah – , os Judeus a simbolizem no famoso "Muro das 
lamentações", onde choram a desventura, através dos séculos, desventura que assume 
proporções inauditas nos dias que correm... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Pirâmide escalonada de "SAKKARA" (Menfis), do rei ZOZER, da IIIa dinastia. 

É a primeira do mundo. No primeiro plano, ruínas de um templo. 

 

DERRADEIRAS RELAÇÕES SOBRE AS PEDRAS 
O espaço chama-nos ao término destas considerações. Infelizmente não nos 

podemos estender mais, e muito ainda teríamos que dizer sobre o assunto. Que devemos 
pensar, por exemplo, da pedra existente na "câmara sepulcral" da grande pirâmide; da 
rocha, do hipogeu de Karli; dos dolmens e rats dos Fir-belgs cantados pelos bardos de 
Tuat; de Betel, cidade das pedras mágicas ou bétilos; da pedra branca dos Jinas; da 
pedra em que Pigmaleão modelou Galatéia; do Monte Sísifo, do Cáucaso e da soberba 
Rocha Tarpéia; do cálculi; da pedra de raio mágica usada no Tibete; ou da Pedra Roseta 
sobre a qual repousam as bases da egiptologia? 

É sabido o valor que a pedra de cristal desfruta nos círculos científicos da 
radiestesia,  35 , do magnetismo, e até mesmo entre as pitonisas que nela enxergam os 
aspectos mais interessantes dá vida dos consulentes. Quanta analogia poderíamos inferir 
dá "pedra-de-cevar", verdadeira pedra vampirizante da limalha!... 

De Rougemont demonstra que Teopompo, em sua Merópida, fala de uma Cidade 
Santa visitada continuamente pelos deuses, enquanto que a cidade Guerreira o era por 
"seres invulneráveis ao ferro, mas não à pedra...". A tradição não o confirma, mostrando-
nos Davi abatendo o gigante Golias com a pedra largada de sua funda? 

Que vem a ser, afinal, a Pedra Cúbica ou Pedra Mestra da Maçonaria Universal, 
tanto branca como preta? 

E por que o tentador maldito nos apresenta outras pedras, quando se dirigiu ao 
meigo Rabi da Galiléia: –"Se fores filho de Deus e sentes fome, transforma estas pedras 
em pão"?! 

Que se compute o "Old Diary Leaves", do Coronel Olcott, para entender-se o 
fantástico poder de certos faquires hindus, presos à corrente involutiva da magia negra, 
os quais enfrentam a terrível naga, ou cobra-rainha, para matá-la e arrancar-lhe da 
cabeça a pedra-óssea que é talismã capaz de operar milagres. 

                                                        
35 Vide as obras do Abade Mermet e de Marcel Berèux. 



   
RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  110 – Outubro a Dezembro de 1941 – Ano XVI 
Redator: Prof. Henrique José de Souza 

Não seria digno de menção a remotíssima IDADE DE PEDRA, detentora de 
verdades procedentes de colossal cultura, que pode sem metais suprir a todas as 
necessidades humanas do corpo e do espírito? 

Não se assenta a nossa Obra numa montanha de pedra, que a tradição imortalizou 
com o nome de "Montanha Sagrada", ela que era conhecida por Montanha da 
Esperança? ... 

A existência de H. P. Blavatsky – verdadeira pedra angular do Eterno Edifício da 
Sabedoria – foi devotamento constante à causa da humanidade, mas nem por isso deixou 
de ser apedrejada pelos eternos inimigos, conscientes ou inconscientes da evolução. E, 
isso, porque a "Marco Polo da espiritualidade", como a chamou Cansinos até mesmo na 
hora suprema a agonia não se esqueceu de apelar para os sentimentos puros dos 
homens, conclamando-os a que pusessem uma pedra por menor que fosse para o 
soerguimento da Verdade que apregoava: – "Amontoai pedras, teósofos: – disse ela –  
Amontoai-as, irmãos e boas irmãs, e lapidai-me até à morte, por ter eu querido, com a 
palavra dos Mestres, vos fazer felizes!". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Reminiscências ainda eloquentes da famosa Atlântida de Platão. 

 

Ao finalizarmos este pequeno ensaio, seja-nos lícito, pois, saudar Helena Petrovna 
Blavatsky – pedra preciosa da coroa que circunda a fronte augusta do Supremo Instrutor 
do Mundo! 

 

S. THOMÉ DAS  LETRAS E SUAS PEDRAS MILENÁRIAS 

Não é S. Thomé das Letras a única vela construída inteiramente de pedras. Ladac, 
a leste de Srinagar, na Índia, é feita assim, tornando-se singular e esquisitamente 
admirada no Oriente, e possui uma tradição gloriosa nos fastos teosóficos. 

A vilazinha mineira tem característica rara, talvez a mais rara de todas. Seu 
cemitério se formou graças à boa vontade daquela gente conformada, que foi buscar terra 
para ele a alguns quilômetros de distância do arraial, pela impossibilidade de encontrá-la 
nas redondezas, que é só pedra, como se a natureza quisesse erguer ali um monumento 
ciclópico, eterno, marco indestrutível das epopéias do continente atlante cujo povo habitou 
plagas brasileiras, deixando indiscutíveis reminiscências de prodigiosa ação e de valor 
quase lendário. 

Iremos discutir esse problema, se é que ele exista depois que a palavra da ciência 
se fez sentir pesadamente sobre o assunto; fá-lo-emos ao tratar do capítulo relacionado 
com S. Thomé das Letras, que versará exatamente sobre a sua constituição geológica 
como remanescente da Atlântida desaparecida. 

Por ora, queremos apenas encarecer o valor de certas pedras erguidas na terra de 
"Chico Taquara.", mesmo porque este velho morador daquelas montanhas encantadas 
preferia sempre a "Boca" de pedra ao repouso dentro de casa. De seu cantinho, 
sossegado e silencioso, podia melhor contar as estrelas do céu e melhor entregar-se às 
meditações, na religiosa mística dos solitários de todas as épocas.  

 

NO REINO ENCANTADO DAS PEDRAS  

A 22 de Fevereiro deste ano, tangidos pelo aguaceiro que sobreveio à nossa 
chegada no campo de aviação improvisado que se fez em S. Thomé das Letras, 
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recolhemo-nos à chamada "Loca do Chico Taquara", ampla e cômoda suficientemente 
para abrigar vente pessoas. Nela há gestos de mãos inscritas nas lapas, quase que 
completamente destruídas pelos curiosos ignorantes. 

No capítulo "Tradições e Lendas" deste ensaio, daremos conta da animada 
conversa que lá entretivemos, enquanto chovia torrencialmente, com o octogenário 
Manoel Elias da Cruz, preto velho de prosa macia, cujas evocações foram sempre 
confirmadas pelos sertanejos José Cristiano Alves, José Luís Pereira – o  "Zé bonzinho" –  
que apregoaram, secundando as descrições de Manoel Elias, as virtudes de Chico 
Taquara - "caboclo de reza forte, milagreiro e misterioso". 

Nesse dia, ao tomarmos a direção do arraial, deparou-se-nos em suas 
proximidades uma belíssima vista. Paineiras repletas de flores cor-de-rosa debruçavam 
galhos festivos por sobre os telhados lavados pela chuva, que as tornes da Igreja 
dominavam. Atravessamos a vila, com a emoção de um maometano que chegasse a 
Meca pela primeira vez. 

 

Ilustração: fotos 

Legendas: 

1. A "pedra do Chapéu", no início da "Estrada do Muro, ROTEIRO de antigos 
povos;  

2. "Loca furada", à entrada de São Tomé das Letras;  

3. A concha de pedra, uma das maravilhas da vila mineira, apresenta uma "passa-
gem" acolhedora... ;  

4. Pedra-ROTEIRO, dando o rumo certo de pesquisas arqueológicas;  

5. "Pedra do Frade", sustentando o nosso companheiro Aecio Enout;  

6. Uma "loca", de telhado sólido e base firme, transformada em residência 
moderna;  

7. "Pedra da Tartaruga”, perto da "Loca de Chico Taquara";  

8. “O "Paredão", visto de grande distancia;  

9. À beira do abismo, investigando, a caravana da STB descansa um minuto. 

 

Do "Cruzeiro", ponto mais elevado do lugarejo, abriu-se-nos o panorama 
maravilhoso. Horizontes amplíssimos, rasgados para todos os pontos cardeais. Daquelas 
alturas, cujo clima desconhece os percalços da instabilidade ou as grandes variações 
comprometedoras da saúde, sente-se até o próprio coração mais leve, como se os 
desenganos do mundo, ali também sofressem a ação da gravidade... E parece que o 
avental se confunde com o azul diluído no espaço que inspira a devoção de quem se vê 
aproximar do céu. 

Larga-se o olhar para qualquer lado; ele cai deslumbrado de fraga em fraga, 
saltando nos ângulos das rochas, equilibrando-se nas pontas das lajes, estacando à beira 
dos verdes abismos circundantes, tonto de beleza, sem direção certa, porque tudo é 
estupendamente solicitante, indiscritível. 

Não havíamos esquecido de fotografar, ao deixarmos a "Loca do Chico Taquara", a 
"Pedra da Tartaruga", possível roteiro de civilizações antigas, já perdidas no tempo e na 
história, que suporta facilmente cinco pessoas sem abalar-se em sua base fina, 
apoucada, mas firme. 
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COMO ACONTECEU COM RUBEN DARIO 

Ao segundo dia da nossa viagem a S. Thomé das Letras – domingo de carnaval, 
chuvoso e nevoento – providenciamos acerca das montarias, e partimos: – Ural, Coronel 
Tenreiro, Comandante Vila-Lobos – O fotógrafo –, Aécio Enout, Edmundo, e mais três 
guias decididos, os irmãos Rosa com seu pai, que desbastavam o caminho quando 
preciso, a golpes de foice. Paramos na lapa que escorre por um paredão grandioso, belo 
e perigosíssimo, o qual sai da chapada para estancar a pique na grota profunda, a se 
perder de vista. Ali foi que se crismou a "Serapis", gruta de vinte metros de altura e uns 
trinta de extensão que outro interesse não desperta a não ser o turístico. 

Na encruzilhada que bifurca para o campo da aviação e a fazenda do Coronel 
Pedro Martins, tínhamos encontrado, um verdadeiro monumento a que o povo de S. 
Thomé dá o nome de "Loca furada" O Comandante, depois de bater cinco chapas, 
encontrou certa parecença daquele monumento com o “verraco" da Atlântida, muito 
falando ele a respeito do simbolismo daquela pedra isolada como se estivesse traduzindo 
orientação bem definida. 

Na volta, "Zé-bonzinho" nos mostrou a "Toca do chapéu", no inicio da estrada "do 
Muro". Essa pedra é fixa, de bordas nítidas, podendo ser vista de muito longe, pois fica 
situada no declive que se alonga até à planura distante riscada de estradas compridas e 
de rios coleantes. Constituiria ela um roteiro para aquele que viesse do litoral, em deman-
da do "ouro" de S. Thomé das Letras? Seria indicação segura para o ádvena longínquo, 
sedento por descobrir o "El Dorado"?, Ou séria a natureza tão sábia que fizesse naquela 
pedra apenas para lavrar dúvidas no espírito dos homens? Neste caso, que devemos 
concluir das "dúvidas" de Plínio, de Arnobio, de Anaxágoras e de tantos filósofos do pas-
sado? 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Expedição ao Monte Jambeyang, no Tibete, organizada nos Estados Unidos. 
Compare-se a pedra do primeiro plano com as de "São Thomé das Letras", pelas 
fotografias do no 104 desta Revista. 

 

Não é possível que os companheiros de Manco-Capac, segundo já disse alta 
patente do exército 36  do século passado, houvessem habitado as regiões de S. Thomé 
das Letras? Essa, a conclusão a que se chega, uma vez que se faça o percurso da vila 
até à "Cachoeira da Barrigada" – pequeno volume d’água, mas de extraordinária beleza, 
que se esgarça pelos degraus coloridos de mármore, irisando-se na queda a fio de prumo 
para correr, depois, na tranquilo vale do "Moinho". 

Nesse percurso, tem-se a impressão de que se visitam as ruínas de Cuzco. 
Paredões brunidos rebrilham. Pilares imensos, extáticas, firmados na rocha, resistem aos 
vendavais, às intempéries, às fúrias associadas na destruição. "O Templo Chinês" é visão 
oriental: imutável, escancarado, rindo com seus dentes enormes de pedra cinzenta, numa 
arquitetura bizarra, que não lembra senão analogias estranhas, encerrando, porém, a 
força de convicção, que deve ser a de um passado consciente. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

                                                        
36 General Cunha Matos – “Memória" de Tristão Alencar Araripe - (Instit. Hist. e Geog. Brasileiro, Sessão de 9-12-1886) 
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Como boa vila mineira, São Thomé das Letras possui também sua tradição, que se 
não podia deixar de prender às pedras de seus pitorescos arredores. Situadas na 
"Estrada do Muro", as cruzes de madeira abrem os braços acolhedores à fé dos 
peregrinos, que lhes trazem pedras das baixadas longínquas, em dia de festa religiosa 
consagrada ao padroeiro da Vila, como prova de que não esqueceram de São Thomé, 
acumulando "simbolismos" ... 

 

Um dia – profetiza Fernando Diez de Medina 37 – em que o solitário visitante, 
roteando as arestas e os contornos da montanha, contemplar o delírio das formas, à hora 
em que o sol disputa com a sombra o domínio dos corpos; quando lhe revolver o 
pressentimento confuso das contemplações que já se foram; e quando o pasmo do grito 
se fundir no mais íntimo de seu ser, saltará elasticamente a revelação... Quem eras tu, 
tremendo poderio das formas?... Quem serás tu, sagrada vontade erguida da terra?... 

Qual é o mistério cósmico nesta poderosa e irregular arquitetura? 

Por que esta dramática presença de algo que se intui sem ver? 

Como aconteceu com Ruben Dario o poeta das três Américas, a emoção 
desafoga-se diante do panorama silente e povoado de monstros de granito, para 
exclamar estupefacta: – "Era la petrificación de la inercia y de la austeridad!" . 

Parece que onde as pedras vivem de um passado, atestando as mais caras 
tradições, elas próprias impedem que se cubram de outras vidas parasitarias ... É preciso 
que se veja a sua manifestação atlante; é necessário que não sejam acobertados os 
simbolismos, para que se lhes compreenda o sentido histórico ou oculto sopitado há 
séculos, no seu coração simbólico, como a "Bela Adormecida" à espera do Príncipe 
Encantado"... 

Por isso, nas redondezas de S. Thomé das Letras, a vegetação raquítica, 
amiudada, se retorce em vão, procurando a terra confortadora; aperta-se nas crostas 
estreitas, ansiando vida, pedindo água. E nada lhe atende os apelos contorsivos, porque 
as pedras se superpõem sobre outras pedras. Raízes, súplices agarram as fendas para 
suster galhos contraídos pela, força de sobreviverem, numa imprecação piedosa; mas 
ainda é a pedra que, lhes nega a seiva, a pedra que são blocos esparsos, lajes, penedias, 
rochedos escarpados, sobre os quais de vez em quando rola uma avalanche desgarrada, 
monólito pesado e soturno, vindo do alto da montanha, rangendo e mugindo, para 
esfrangalhar-se em pedras outras que se espalham no granito da serra, largo como um 
peito de gigante empedernido. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

JOAQUM ROSA E SUA TURMA, arrancando placas lisas e esquadriadas nos 
arredores de São Thomé das Letras. Frequentemente são as suas camadas cobertas de 
ARBORIZAÇÕES de manganês, elegantemente ramificadas ou desenhadas, e 
denominadas pelos técnicos de DENDRITOS, e, pelo povo do arraial, de PEDRAS-DE-
FLOR. 

Às vezes, topa-se com turmas arrancando placas de mármore do lageado mais 
acessível. Alavancas tinem, riscando fogo. E se vai amontoando, empilhando, 
selecionando, uma a uma, cada qual mais rica de "flores" – estrias ferruginosas que as 
mãos artistas do tempo desenham num labor incansável, numa paciência inaudita. 

 

                                                        
37 La tempestad petrificada" – (Bolívia ) 
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PEDRA DE TOQUE DA CIVILIZAÇÃO PRÉ-COLOMBIANA 

Até as calçadas de S. Thomé das Letras são feitas dessa pedra. Algumas atingem 
dimensões apreciáveis, de nove metros, planas, naturais, sem artifícios, retas, 
esquadriadas, de colorações variadas. As casas do arraial não conhecem o tijolo prosaico 
das metrópoles; são confortáveis, higiênicas tanto quanto possível, grandes, construídas 
de pedras que se transportam em lombo de muares resistentes e sadios. 

Ao lado da Matriz, em passado remoto, a mão de um peregrino traçou na lápide 
clara os caracteres  atlantes. Por onde quer que se vá, eles de vez em vez aparecem, 
desafiando a argúcia dos mais entendidos. As pedras de S. Thomé das Letras são livros 
abertos à investigação dos sábios, dos arqueólogos; mas os que até hoje lá estiveram, 
nada resolveram. 

Alguém tratou um dia de industrializar as pedras daquele soberbo "museu natural 
de Minas Gerais". Era negócio como poucos; muitos habitantes vivem desse comércio 
interessante, sui-generis. As pedras, entretanto, que estes vendem dobrando distâncias 
enormes, em nada prejudicam a estética do local porque são tiradas da superfície 
generosa da montanha, sem prejuízo dos monumentos. 

A civilização, que é tanto mais destruidora quanto mais culta, de posse do negócio, 
meteria máquinas perfuradoras possantes, arrasaria os pilares das rochas, entraria em 
pleno uso e gozo do material sacrificado, fazendo  de S. Thomé das Letras um meio de 
vida egoístico, anti-natural, anti-estético, iconoclasta. 

O povo não admitiu a farsa. Resistiu galhardamente. E ninguém se atreva a 
convencer do contrário aquela gente ciosa de seu passado gigantesco, brasileiro até à 
raiz da alma, a menos que deseje jamais pisar de novo a, rocha viva que é tradição, que é 
antigualha preciosa, que é dos mais valiosos monumentos e das maiores riquezas do 
Brasil milionário. 

Voltaremos, no próximo número, para cuidar dos "Hipogeus e Cavernas" de S. 
Thomé das Letras, que oferecem campo vasto de pesquisas e relações científicas. Que o 
leitor amigo, ambientado no que ficou dito, possa penetrar mais a intenção que nos levou 

no arraial de "Chico Taquara"; e que possa também imaginar, dando largas aro 
pensamento, o quanto valem suas pedras, completando o que lhes falta na realidade com 
o que lhes sobra na fantasia – essa faculdade super-liminal que não se aferra apenas "à 

letra que mata" aliando-se sempre ao "espírito que vivifica"... Porque, para nós, S. Thomé 
das Letras é ,uma das pedras-de-toque da mais remota civilização pré-colombiana. 

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

"O termo Yucatan, de origem maya para uns, mas, na realidade, verdadeiro 
"atlante", não possui o significado que muitas pessoas julgam embora o que vamos dizer 
seja de todo desconhecido do mundo, como aliás é tudo quanto sobre o mesmo assunto 
já nos foi dado dizer. "Yu" significa "eu" e "catan", pedaço, fração, parte de um todo, etc. 
Neste caso, mesmo sem forçar a imaginação, temos: lugar onde se acham os vários "eus" 
(mônadas, jivatmas, o que quiserem) dos remotos tempos da Atlântida". 

Henrique J. de Souza  (Do "Verdadeiro Caminho da Iniciação") 
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Universidade de São Domingos 
 

ARNALDO C. PIZARRO 

 

Os povos americanos, não se tendo ainda libertado da influencia dos pensadores 
que a passada civilização européia produziu, e nem sequer da daqueles que mantém 
certo prestígio em nossos dias, porque se apresentam vivificados pelo rastro luminoso de 
seus valiosos antecessores; e copiados pela mentalidade materialista e argentaria de fim 
de ciclo, que traçou o rumo dos atuais acontecimentos, precisaram infelizmente, que a 
deificação dos instintos levasse a Humanidade à mais horrenda hecatombe que o orbe já 
conheceu, para compreenderem que não é somente de agora em diante, com o franco 
desenvolvimento da 6a sub-raça ariana, nos Estados Unidos e o dealbar da 7a em nosso 
País, que as Américas assumirão a vanguarda da civilização.  

Quem se fixar nas páginas da História destes últimos séculos, facilmente 
perceberá que, de há muito, todo exemplo de grandeza moral e altruísmo, é oferecido 
pelos países americanos. A começar pela declaração de independência dos Estados 
Unidos – síntese simbólica com a qual o Filho, o novo corredor, provava ao Mundo que já 
havia recebido do Pai ao atingir este a sua meta, o Facho sagrado, para levá-lo a outro e 
grandioso destino – e a terminar em uma das últimas conferencias inter-americanas , em 
que se resolveu viver o célebre lema: "UM POR TODOS E TODOS POR UM", numa 
demonstração de Fraternidade como nunca se viu na face da Terra. 

E porque não falarmos – lição, ainda, para os nossos ascendentes – que quando 
um tirano, levado pela, ambição de todo tirano, armou-se até os dentes para dominar as 
nações limítrofes (o começo de sempre...), três vizinhos correram imediatamente às 
armas e o derrotaram, antes que ele pudesse expandir as suas idéias de arrogância, de 
falácia, de egoísmo e de domínio, roupagens com que se apresentam muitas vezes os 
"Cavaleiros de Apocalipse"; e cujos vizinhos provaram não ter sido uma luta contra 
irmãos, mas sim uma luta contra a "ovelha negra", ao exaltarem um povo que também era 
vítima daquele que pensava dominar – erro de todo déspota – a grande Lei da evolução 
humana, afastando a Liberdade, o único veiculo de que essa mesma Lei dispõe para 
permitir aos Homens a escolha de um de seus três grandes caminhos: – Gnana, a 
sabedoria: Bakti, o amor, a devoção; e Karma, "a larga estrada da causa e efeito". 

Tudo isto nos vem à mente ao lermos em anais da Universidade de São Domingos, 
gentilmente oferecidos à Sociedade Teosófica Brasileira, o discurso de Sua Excelência, o 
Generalíssimo Rafael L. Trujillo Molina, no dia em que completava quatro séculos a mais 
antiga Universidade do continente americano. 

Vimos expendido nessa oração, o sentimento de quem, já tendo ocupado o mais 
alto posto político de seu País, continuar firme e inabalável na convicção de que a 
Sabedoria, como nós pensamos, é uma das mais poderosas forças que agem a favor da 
verdadeira felicidade humana, isto é, da felicidade baseada na consciência e no livre-
arbítrio, que outra coisa não quer dizer senão o conhecimento das leis da natureza. 

E se nos congratulamos com o Generalíssimo pelos benefícios que levou ao 
monumento cultural que é a Universidade de São Domingos – poderoso abrigo rara a 
inteligência dominicana – é com verdadeiro júbilo que o saudamos nela orientação dada à 
política de sua Pátria, em face da solidariedade continental, o que permite claramente 
perceber que, se S. Excelência, assoberbado pelos problemas que tem a resolver, não 
está a par do trabalho de formação das novas sub-raças que se está processando nesta 
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parte do Mundo, pelo menos sente o que de grandioso está reservado às nações do novo 
Continente. E poderia, o Generalíssimo ficar convencido do acerto do caminho que 
tomou, desde que recebeu a manifestação dos universitários; porque a mocidade 
estudantil representa sempre o que de mais puro e idealístico há numa nação. E agora, 
poucos anos depois desta manifestação, o estado em que se encontra o planeta, 
demonstra que a mocidade ainda desta vez, não se enganou... Entretanto, os Anais 
dessa preciosa jóia que é a Universidade de São Domingos, não trouxeram alegria aos 
nossos corações somente nesse sentido. Porque – mistério das leis da causalidade... – 
além desses esplêndido hino à Liberdade e entre estudos dignos do maior louvor, logo 
distinguimos o magnífico trabalho do Dr. Martin Hirschberg sobre "Crisis de Ia Química y 
Física", principalmente na parte referente às ondas radio-magnéticas, pela sua afinidade 
com um curso que, no momento, está sendo ministrado em uma das Ramas desta 
Sociedade. 

E se Sua Excelência admite que se possa concordar com o que teria dito o Dr. 
Fausto, ao fim da Idade Média: – "Hay muchas cosas entre el cielo y Ia tierra de Ias que 
nunca hubiéramos imaginado nada en nuestros conocimientos escolares", nós nos 
aventuramos a avançar que Faustos de nossos dias poderiam dizer que nos 
comprimentos das ondas radio-magnéticas estão os planos em que os teósofos 
subdividem os da natureza. 

Entretanto eles se limitam a repetir o "Gnôthe se auton" atribuído a Sócrates, mas 
que se lia no frontão do Templo de Delfos, como advertência aos que pretendiam iniciar-
se nos mistérios, da necessidade do estudo de seus diversos corpos e sua harmonia com 
os planos respectivos. 

Porque já o diz Hermés: "o que está em cima é como o que está em baixo", que 
podemos interpretar ser o Homem o macrocosmo dentro de suas proporções. Tal estudo, 
ministrado desde tempos imemoriais, em todas as Fraternidades que existiram e existem, 
e acompanhado de determinados ritos e prática, daquilo que chamamos em nossos dias 
de "Yoga". dão ao discípulo uma visão, ou melhor, vidência, de tal ordem, que ele 
consegue alcançar o que o microscópio mais poderoso está longe de atingir: o sistema 
planetário (sete mais um central) no próprio nucléolo; o seu olfato lhe, permite atingir o 
perfume da virtude e a podridão-acre das paixões. A sua audição o transforma num 
conhecedor do rugido mais forte do que o dos oceanos em fúria: " o rilhar dos dentes dos 
arrependidos" ... E muitas vezes atinge, quem o sabe! ... a Harmonia das Esferas a 
Música-Verbo... 

E, então, ele não mais tem de percorrer a longa, penosa e fatigante estrada da 
ciência humana. Ele não mais tem de ficar aferrado à demonstração material, para 
concordar hoje e discordar amanhã, porque os efeitos diferentes de uma mesma causa o 
perturbam e o confundem. Ele vai às Causas! ! 

E ele vê a imprescindibilidade dos 21 anos de iniciação nas "grutas e cavernas do 
Hindostão"; ele sente a curteza de uma vida para conhecer a Unidade de onde partem e 
para onde voltam todas as coisas. Ele compreende a necessidade de muitos terem de 
passar 7 ou mais anos, numa Fraternidade, esquecendo o que aprenderam nas 
competições da ciência ocidental; ciência tão mal dirigida que necessita do sacrifício de 
um animal para estudar o funcionamento de seu veiculo mais grosseiro, o físico! 

Por que não desenvolvem, aqueles que o mundo do Ocidente conhece como 
sábios, as suas faculdades, para não necessitarem de tais selvajarias? Será que 
desconhecem a possibilidade da identificação entre o observador e o objeto observado? 
Enfim, como nesta parte do Globo ainda se fala em animados e inanimados, como se 
houvesse alguma matéria morta no Universo ! ... 

Mas, não são cegos nem ignorantes; somente que muitos deles , por uma questão 
de "ética", de opinião, de escolha, de simpatia; de humor, e, principalmente, de 
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prevenção, deixam de percorrer o Caminho direto, tão conhecido no Oriente e perdem 
encarnações e mais encarnações catalogando insetos, numerando peixes, empalhando 
animais. 

Não resta a menor dúvida, de que são dignos, de que são nobres e muitos têm 
coração puro e mente reta. 

No entanto, poderá algum delis dizer que nunca ouviu falar no Espírito que vivifica, 
todas as as coisas? Por que então, não o procuram, se é o principio de Vida, e portanto 
imortal; perdendo tempo em estudar as formas por meio das quais Ele se manifesta? 
"Dizem sabiamente as escrituras: "quem deseja os Buthas (a forma mortal) morre com os 
Buthas; e quem deseja os Pitris (o Espírito imortal) vive com os Pitris'". Imortalizem-se, 
pois, com o Espírito e não morram com a Forma! ... 

E é para evitar esse materialismo da ciência de nossos dias, que a direção deste 
Colégio Iniciático vai orientar os cursos do Instituto Cultural Brasileiro (que está sendo por 
ele fundado, de acordo com as leis do ensino), de maneira a fazer de seus pupilos, além 
de cidadãos dignos e respeitadores do governo constituído, homens que desejem trilhar o 
Caminho da Libertação, maravilhosamente descrito por Buda, ao falar nas Quatro 
Grandes Verdades, e que arrebata o Homem de seu pesado encargo de fazer girar a 
Roda da Vida, pobre Sísifo acorrentado a mesquinhos preconceitos, à poderosa inércia, 
e, pior ainda, ao hábito de trocar o púrpura de seu transcendente Espírito pelo vermelho 
de suas repelentes paixões. 

Outro ponto que nos encantou no artigo do Dr. Hirschberg, e que prova que S.S. é 
um teósofo, já que teósofo não é só o estudante da teosofia, mas todo aquele que procura 
a Verdade "sem contar os sufrágios" – foi ter falado na interpenetração entre a Física e a 
Química, pois é devida à ligação" entre todas as ciências, que formam uma verdadeira 
cadeia, que o "discípulo" de certo grau é obrigado, nas "Fraternidades", a estudar o seu 
conjunto. 

Aliás, os ocultistas acham que um médico só está provido de todos os elementos 
para tratar de um enfermo, quando pode sentir o comprimento da onda de seu cliente; 
quando está em condições de receitar, por bem conhecer bioquímica; quando sabe elevar 
o moral de seu doente, encaminhando-lhe o mental na direção da cura, o que implica em 
empregar conhecimentos de psicologia; quando só recomende, um remédio afim com as 
conjugações que estão agindo sobre o paciente, ação esta que se pode compreender 
bem, si tivermos em vista a influencia evidente e inegável da Lua em todos os ciclos da 
Mulher. Já dizia Plutarco que o Homem está preso à Terra por seu corpo físico; à Lua 
pela alma, e ao Sol pelo espírito. E é devido a isto, que os ocultistas insistem em que não 
é demasiado pedir-se ao médico que examine todos os "veículos" do enfermo, tendo em 
vista que um remédio que lhe faz bem ao físico,, pode trazer-lhe consequências sérias 
para, o mental... E nem falemos nos casos de missões espirituais, em que podemos en-
contrar "tulkus" de um plano, doentes, atingindo os "tulkus" dos outros planos... 

Quanto a especializações, nem nos detenhamos: tenham a palavra os apêndices, 
as amígdalas e até os pobres dentes, que, unicamente podem ameaçar com o Karma - 
dente por dente...  

O advogado, por sua vez, precisa de um conhecimento geral, que vai desde a 
medicina até a filologia... E dia chegará – quia absurdum – em que a conjugação 
astronômica do nascimento do réu, pesará na decisão que os jurados tiverem de tomar, 
com idêntico valor ao do resultado do exame procedido nas glândulas endócrinas do 
mesmo réu.. 

Mas, abandonemos o engenheiro com seus problemas de leis trabalhistas, de 
higiene nas construções a seu cargo, e com medo de matar algum de seus clientes, pelos 
ingredientes que levam certas tintas, para confessarmos o quanto nos entusiasmaram os 
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soberbos trabalhos assinados por nomes ilustres, como os do Reitor, Lic. Frier, J. H. 
Ducoudray, J. S. Obregon y Garcia, Fabio A. Mota, Andrés Avelino Garcia, Fred Marshall, 
Pedro Troncoso Sanchez, Gilberto Gomez Rodriguez e muitos outros que honram a 
cultura das Américas e nos permitem ter, não apenas a esperança, mas sim a certeza de 
que a civilização que encerrará o ciclo ário – com a interpenetração das Américas – será 
de fato a mais prodigiosa de todas as que têm aparecido. 

E que nos seja lícito, violentando a angustia de espaço, falarmos do estudo que o 
Reitor Frier apresentou, no mesmo dia festivo em que a Universidade completava os seus 
quatrocentos anos de existência, e no qual salientou a luta seríssima e tenaz que aquele 
centro de cultura teve de sustentar para sobreviver, demonstrando que as Obras, como os 
Homens também têm de lutar essa luta da Luz contra as Trevas. Se querem sobreviver... 

Como, também, não podemos silenciar – ainda os mistérios da causalidade – que 
o ano de 1883, demarcador da vitória da Luz, com o restabelecimento definitivo dos 
estudos da Universidade de S. Domingos, foi o escolhido para o nascimento de Quem 
deveria congregar as Mônadas ibero-afro-americanas, para a formação da 7a sub-raça do 
ciclo ário. Isto que para profanos é fato sem significação, representa para nós uma 
revelação de profundo valor espiritual. 

Agradecendo à Universidade de São Domingos, os anais que nos enviou, 
formulamos ardentes votos para que a Cidade Universitária se torne mais um monumento 
a atestar a exuberância do nosso Continente, e que todos os Dominicanas, conduzidos 
por Aqueles que vêm mais longe, porque vêm com os olhos da Sabedoria, embora 
envoltos na capa da modéstia e da renúncia – como Hostos, "o ilustre desconhecido" –  
caminhem, como o têm feito, no sentido do americanismo, sentido este que se pode 
resumir – macrocosmos no microcosmos – numa única palavra: – FRATERNIDADE! 

 

 
PALESTRAS TEOSÓFICAS 

(Dedicadas aos candidatos à Escola Iniciática da S.T.B.) 

 

Por MANOEL TENREIRO CORRÊA 

V 
 

AS CIVILIZAÇÕES PRE-INCAICAS 
 

OS CATACLISMOS ATLANTES.  

Ao contrario do que aconteceu à Lemuria, vasto continente destruído por um único 
cataclismo, sofreu a Atlântida quatro catástrofes sucessivas e espaçadas por muitos 
milhares de anos. 

Deu-se a primeira há cerca de 800.000 anos, durante o período mioceno, quando o 
continente se estendia da Islândia ao Brasil, compreendendo o Texas, o golfo do México, 
as Américas, o Lavrador e toda a região que fica entre este país e a Irlanda, a Escócia e o 
norte da Inglaterra. Após o cataclismo que fez submergir grande parte das terras 
setentrionais, a Atlântida ficou constituída pelas que ocupavam o Oceano Atlântico, desde 
50 graus de latitude norte até ao sul do Equador. 

O segundo cataclismo, ocorrido há 200.000 anos, de menores proporções do que o 
primeiro, reduziu a Atlântida propriamente dita a duas grandes ilhas, uma setentrional 
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denominada Ruta e outra meridional chamada Daitia. A América do Norte e do Sul 
ficaram separadas, o Egito submergido e a ilha escandinava ligada à futura Europa. 

Ocorreu a terceira catástrofe há cerca de 80.000 anos (75.034, exatamente). Daitia 
desapareceu quase completamente e Ruta ficou reduzida à pequena ilha Posseidonis 
colocada no centro do Oceano Atlântico. As demais terras do Globo tomaram mais ou 
menos as conformações que hoje lhes conhecemos, muito embora as ilhas Britânicas 
aparecessem ainda ligadas à Europa, o mar Báltico não tivesse feito sua aparição e o 
deserto do Sahara continuasse um oceano. 

Chegou finalmente o ano 9.564 antes de Cristo, "o ano 6 do Kan, e 11 Muluk do 
mês da Zac" segundo as expressões do Codex Troanus escrito há 3.500 anos pelos 
Mayas do Yucatan, e após tremendos tremores de terra que se prolongaram "até ao 13 
Chuen", a ilha Posseidonis, "o país de Mu foi sacrificado" desaparecendo para sempre no 
seio das águas, com seus 64.000.000 de habitantes. 

Um dia, esse mesmo continente, voltará à superfície das águas, para servir de 
campo de evolução à última raça da presente Ronda. E os sábios dessa futura raça talvez 
se percam, a respeito da nossa existência, nas mesmas conjecturas em que os de hoje se 
debatem, ao tentarem desvendar os mistérios do passado. 

 

IMPÉRIOS ATLANTES NA AMÉRICA.  

Durante sua existência multimilenar, os atlantes emigraram para todas as direções, 
levando sua poderosa civilização às varias regiões do globo, onde facilmente dominavam 
os povos das raças anteriores. Em toda a extensão da América do Sul, floresceram as 
civilizações dirigidas pelos Adeptos de todas as sub-raças, a começar pelas da 2a e 3a, a 
dos Tlavatlis e a dos Toltecas, cujos descendentes mais ou menos puros se encontram 
hoje entre os nossos índios de pele vermelha considerados, erradamente, como homens 
em inicio de evolução. 

Muito antes de os fundadores da civilização que resplandeceu desde Tihuanacu 
até Yucatan, terem vencido os degenerados descendentes dos Tlavatlis ou Toltecas, e 
sobre as ciclópicas e misteriosas ruínas de suas cidades, erguerem os monumentos que, 
juntos aos das civilizações posteriores, causam admiração aos arqueólogos modernos, já 
nestas paragens americanas haviam florescido civilizações cujos vestígios continuam 
soterrados às margens dos lagos e dos rios, nos cumes inacessíveis das montanhas ou 
dispersos pelas florestas densas das planícies. Cumprindo a lei cíclica da evolução, os 
filhos mais antigos da Atlântida, salvos dos primeiros cataclismos, que lhes destruíram o 
continente e das tormentas que lhes sucederam, encontraram nos povos bárbaros e 
guerreiros vindos das novas sub-raças, o fim de sua esplêndida trajetória nesta parte do 
mundo, deixando da sua passagem os fragmentos gloriosos dum progresso que só os 
filhos da 6a e 7a sub-raças arianas, a florescer nestas mesmas regiões, dentro de alguns 
milhares de anos, conseguirão ultrapassar. 

 

Ilustração: desenho do mapa da Atlântida. 

Legenda: 

A Atlântida após o segundo cataclismo ocorrido ha 200.000 anos. A estrela 
assinala o local onde estaria situada a famosa cidade das Portas de ouro, o círculo indica 
a região do Roncador onde um dia se acharão as ruínas da Cidade dos Telhados 
resplandecentes... 

  

Remontemos a esse passado de que os homens perderam a memória, e 
recordemos nesta palestra, como uma modesta homenagem aos povos da América, 
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redescobertos há 400 anos; o que veladamente nos dizem os velhos códices sobre uma 
dessas civilizações que tanto podemos colocar nas margens do lago Titicaca, em Cuzco, 
ao longo do rio Amazonas, em Mato Grosso ou Goiás, como na península de Yucatan, 
pois, por todas essas paragens se acham disseminados seus imorredouros vestígios, 
representados pelas ruínas de cidades imensas e por inúmeras obras de arte das quais, 
as deixadas pelos incas, maias, astecas, fenícios, sumerianos, etc. não passam de meros 
arremedos, por mais extraordinárias que nos pareçam.  

 

O PLANALTO DE ROOSEVELT  

O planalto que se estende pelos confins do Amazonas e Mato Grosso e se liga ao 
platô de Goiás, foi a sede de uma dessas ramas atlantes salvas do cataclismo que há 
200.000 anos dividiu o continente nas ilhas de Daitia e Ruta. Os indígenas de toda essa 
imensa região, cuja superfície é calculada em 4.000.000 de quilômetros quadrados, 
conservam, envolta na poesia de suas lendas, a historia do poderoso império que 
alongava os seus domínios até às margens do oceano Pacífico, onde, em épocas ainda 
mais remotas, existira o continente Lemuriano de que as escrituras santas nos falam 
como tendo sido "a Cintura", o Himavat sagrado que abraçava todo o globo. 

As palavras desses remanescentes atlantes são confirmadas pelas inscrições 
misteriosas abertas nos rochedos, das quais, só no Brasil, se encontraram até hoje mais 
de 3.000, pelos restos de colossais cidades afogadas na espessura das florestas, pelos 
discos de pedra, semelhantes ao célebre "relógio de Montezuma" do Museu Nacional do 
México, e por uma infinita variedade de objetos de cobre, bronze, prata e ouro 
artisticamente trabalhados que, aqui e além, vão aparecendo e cuja origem os sábios 
afanosamente investigam. 

 

Ilustração: desenho do mapa de Ruta e Daitia. 

Legenda: 

A Atlântida após o cataclismo que reduziu o continente às duas ilhas de Daitia e 
Ruta. 

 

Rasgando o véu das lendas maravilhosas, pode o teósofo descobrir a historia real 
desses povos. Traduzindo e interpretando as variadas inscrições gravadas nas rochas ou 
abertas no interior dos hipogeus, torna-se possível ao investigador criterioso conhecer o 
grau de adiantamento, o sistema social e político, o progresso industrial e artístico, a 
religião e até os costumes desses povos cujo passado se perde na noite dos tempos. 

Baseados nesses dados, tentemos descrever algumas das principais 
características políticas, alguns usos e costumes desses povos espalhados outrora pelo 
Planalto de Roosevelt, não nos esquecendo de considerá-las semelhantes às de tantos 
outros povos então existentes na América e que, embora já não representem o apogeu da 
civilização atlante, podem dela nos dar uma idéia aproximada. 

 

OS FUNDADORES DO IMPÉRIO.  

Conta a lenda que os povos destas paragens viviam na mais completa barbárie 
como restos que eram das civilizações lemurianas. 

Adoravam tudo quanto lhes causasse estranheza e praticavam ritos atrozes, 
durante os quais, entre horrendos festins, se sacrificavam crianças e virgens. O Sol, pai 
de todas as coisas, condoído da sorte destas gentes, mandou-lhes seus filhos Manco-



   
RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  110 – Outubro a Dezembro de 1941 – Ano XVI 
Redator: Prof. Henrique José de Souza 

Capac e Mama-Occlo com a missão de iluminar aquelas mentes obscurecidas e que entre 
si viviam em lutas perenes. 

Apareceu o casal de "irmãos-esposos", numa ilha do lago Titicaca, e para saberem 
onde deviam fundar a Capital do Império, dera o Sol a seu filho Manco-Capac um bastão 
de oiro que no local escolhido se devia enterrar e totalmente desaparecer. Deu-se isso na 
colina de Huanacaure a 80 léguas do lago Titicaca. A cidade ali erguida se chamou Cuzco 
que significa centro ou umbigo do mundo. 

Cumpridas as ordens de seu Pai, Manco-Capac (para outros Inca Roca ou 
Yupanqui) passou a ensinar aos homens dispersos pelas regiões que se estendem em 
torno do lago Titicaca, a arte de construir habitações e a lavrar a terra como o mais nobre 
de todos os labores, enquanto sua esposa Mama-Occlo ministrava às mulheres os 
conhecimentos de tecelagem e a arte de serem boas mães de família. 

Reformados os costumes e pacificadas as tribos, sob a direção do divino casal e 
de seus descendentes, o grande império se ergueu glorioso por toda a América do Sul e 
Central, cobrindo-se de cidades ciclópicas onde se elevaram templos majestosos que 
Manco-Capac dedicava a seu Pai, o Sol. 

 

SISTEMA DE GOVERNO 

Sabe-se que os povos atlantes foram governados autocraticamente pelos 
chamados Reis divinos, isto é, por entidades duma jerarquia superior incumbida de 
transmitir ao homem os conhecimentos de que necessitava para vencer o ponto mais 
difícil da curva da evolução. 

Dividia-se o continente em 7 grandes reinos ou cantões (e não em 10 como muitos 
julgam) achando-se, à frente de cada um, dirigindo os destinos de seus povos, um desses 
Reis que, a bem dizer, eram igualmente seus pais e seus deuses. Seguindo o tradicional 
exemplo, os impérios fundados na América adotaram o mesmo sistema político. À frente 
de cada povo se achava o próprio Manu ou, pelo menos, um dos seus auxiliares que para 
estas regiões emigraram da Atlântida, cumprindo uma lei preestabelecida ou por terem 
previsto a aproximação dos grandes cataclismos que ameaçavam o continente. Por isso 
se fala nos Quetzal-Coatls, nos Mancos-Capacs, nos Bochicas, Tamandares, etc. Aquela 
mesma lei obedeceram muitos séculos mais tarde os Colombos, os Cabrais, etc. e, na 
previsão de idênticos cataclismos, para o mesmo território se estão encaminhando, 
atualmente, todos os valores espirituais das raças condenadas ao extermínio. 

Esse sistema de governo era o mais adequado a povos cujo principio mental vinha 
de manifestar-se, e tinha como nota fundamental a responsabilidade. Qualquer desgraça 
que acontecesse ie pudesse ter sido evitada, tal como a impossibilidade de um homem 
não achar ocupação conveniente, a doença de uma criança por falta de cuidados 
apropriados, a erupção de uma epidemia e até mesmo a deficiência duma colheita 
causada por uma estiagem prolongada, eram consideradas falhas administrativas, 
defeitos do regime, um opróbrio para a honra, não só do cidadão responsável direto pela 
boa ordem do setor considerado, como para a própria honra pessoal do Rei. 

 

Ilustração: imagem 

Legenda: 

Manco-Capac e Mama-Occlo, surgindo sobre uma ilha do lago Titicaca. 

 

Ilustração: imagem 

Legenda: 
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GRUTA DE UBAJARA – Arraial de Araticum, na Serra Grande – Ceará. 

 

1- Sala do sino; 7 - Sala do cavalo; 10 – Sala da Rosa; 11- Sala do Mocosa; 13 - 
Sala do Tanque ou do Respiradouro, que fica 120 metro abaixo da entrada e dista da 
mesma, 680 metros. O respiradouro é um funil de 100 metros de altura. 

 

DIVISÃO DO IMPERIO E SUA ORGANIZAÇÃO.  

O Império que nós colocamos no Planalto de Roosevelt se dividia em Províncias 
por sua vez subdivididas em Distritos e estes em grupos de 100 famílias que constituíam 
as Centúrias. Cada Centúria se dividia em pequenos grupos, de 10 famílias, por cuja 
felicidade e bem estar era responsável direto um funcionário que tinha o nome de "Pai". 
Os "Pais" achavam-se subordinados aos Centuriões, estes aos Chefes dos Distritos, que 
recebiam ordens dos Governadores das Províncias ligados diretamente ao Rei e seus 
Ministros. Na felicidade e perfeita harmonia dos cidadãos, se baseava a honra de todos 
os funcionários, que cumpriam o seu dever, menos por imposição de qualquer lei vinda 
das autoridades superiores, do que em obediência a um sentimento inato em toda a 
classe dominante. 

A negligencia desses deveres atraia sobre o funcionário culpado um sentimento de 
horror e compaixão muito semelhante ao que, na Idade Media, se tinha pelos 
excomungados e hoje ainda se manifesta à vista dos leprosos. 

Qualquer disputa, qualquer tendência a quebrar a harmonia entre os cidadãos era 
resolvida pelo "Pai" sob cuja jurisdição estivesse o culpado ou sob cuja alçada se achasse 
a remoção da causa do distúrbio ou da desarmonia. 

Os funcionários percorriam constantemente seus domínios, a fim de terem 
conhecimento da marcha dos negócios públicos e ouvirem pessoalmente as consultas e 
desejos de seus jurisdicionados. Tudo era registrado escrupulosamente: nascimentos, 
casamentos, falecimentos, etc. e de tudo se faziam perfeitas estatísticas. Cada Centurião 
tinha em seu poder o nome de todas as pessoas de que ele era o responsável, assim 
como os principais acontecimentos da vida de cada uma. 

Todos os indivíduos consideravam a vida que levavam no Império, como a única 
digna de ser vivida, e compreendiam a necessidade de a viverem harmoniosamente. 
Nestas condições, eram perfeitamente inúteis as leis e nenhuma necessidade havia de 
prisões. Para os raros que fugiam a esta regra geral, um castigo apenas existia: o exílio 
para as regiões onde habitavam as tribos selvagens. 

Acima de todos os deveres, se colocava o da assistência social que, sem ser de 
caráter privado, encontrava o apoio espontâneo de todos os cidadãos, movidos por um 
natural sentimento de justiça e não por um impulso humilhante de caridade. 

 

O SISTEMA AGRÁRIO  

A agricultura tinha da parte desses povos a maior atenção, jamais cessando as 
experiências e as análises destinadas a melhorar os produtos da terra. 

Cada cidade ou vila dispunha duma extensão de terra arável proporcional ao 
número de seus habitantes. O produto dessas terras era dividido em duas partes iguais. 
Uma destinava-se à alimentação do povo e a outra à Administração Pública. Na previsão 
de qualquer catástrofe, o governo obtinha as sobras dos produtos, que eram recolhidas a 
celeiros enormes construídos à sua custa. Estas sobras constituíam reservas destinadas 
a suprir as províncias onde as colheitas se perdessem em consequência de qualquer 
imprevista calamidade. Da parte que cabia à Administração Pública, metade, ou seja um 
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quarto do total, destinava-se ao Sol, e as terras que lhe cabiam eram cultivadas em 
primeiro lugar. O outro quarto das terras e suas colheitas pertenciam ao Rei. Divisão igual 
se fazia com todos os produtos manufaturados e com os minerais. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Ruínas de Ollantaytombo, na província de Urubamba (Peru). São os restos duma 
fortaleza que, embora construída muitas séculos mais tarde, pelos sucessores dos povos 
pré-incáicos, ainda conservam vestígios da antiga grandeza Esses megalitos de 7 metros 
de altura, foram transportados para Ollantaytombo, duma pedreira situada a 10 
quilômetros de distância. 

 

DESPESAS PÚBLICAS  

Com a parte que cabia ao Governo ou ao Rei, se faziam todas as despesas da 
administração. A seu cargo ficava ainda a construção dos edifícios públicas, das estradas, 
pontes, reservatórios d’água, aquedutos e dos grandes celeiros onde se conservava uma 
quantidade de alimentos suficientes para sustentar toda a população durante dois anos. A 
ele cabia mais, equipar e sustentar o Exército. 

Destinava-se o resultado obtido pelo Sol, a atender às despesas com a construção 
e manutenção dos templos cujo esplendor jamais foi igualado em qualquer época da 
historia humana. Cabia ainda aos padres o encargo de ministrar a instrução que era 
gratuita e obrigatória para toda a juventude do Império, até à idade de vinte anos. Da 
mesma fonte saia a despesa com os hospitais, e manutenção e cuidados com os doentes 
que iram considerados "hóspedes do Sol". Se o doente tinha família, todos os seus 
membros se tornavam igualmente '"hóspedes do Sol" até completa cura do doente. Sob a 
responsabilidade ainda dos padres, depositários da quota do Sol, ficava a manutenção de 
todas as pessoas que, tendo atingido a idade de 45 anos, eram dispensadas de qualquer 
trabalho. Nesta facultativa retirada do serviço não estavam incluídos. os dirigentes e os 
padres. Considerava-se a experiência por eles obtida, no exercício das suas funções, 
demasiado preciosa para ser dispensada. 

Estando a cargo dos padres atender às despesas com a educação, com os 
doentes e com os velhos, justo era que, da parte que cabia ao Sol, se cuidasse em 
primeiro lugar. Garantidas, em seguida, as necessidades de cada cidadão, com a metade 
dos produtos obtidos, só então se cuidava da parte correspondente ao governo ou ao Rei. 

Este sistema não podia deixar de dar os melhores resultados. Graças a ele, a 
pobreza e a indigência, tais como são conhecidas em nossos dias, tornavam-se 
impossíveis em todo o Império, e os crimes e revoltas daí decorrentes, os atritos entre o 
capital e o trabalho, causadores do ódio entre as classes, as lutas provenientes da 
concorrência para a conquista do poder ou da riqueza, eram coisas inexistentes entre os 
povos dirigidos pelo sábio Manco-Capac e seus descendentes. Só um dever existia para 
cada cidadão: trabalhar para o bem comum. A riqueza, quando riqueza havia, estava nas 
mãos do Rei e destinava-se ao bem estar e segurança da coletividade. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Restos ciclópicos dum baluarte erguido em Sacsayhuaman, que se destinava a 
proteger a cidade de Cuzco. 
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Ilustração: 

Legenda: 

Um monumento fálico erguido nas ruivas de Kenko. Simbolizava o poder gerador 
da Natureza e ergue-se suntuoso sobre um circulo de pedra, lavrada. Diante dele se 
prostravam os castos povos das civilizações passadas. 

 

A RELIGIÃO 

Nos majestosos templos erguidos em todas as cidades, adorava-se o Sol como 
símbolo físico do Sol Espiritual, origem de todas as coisas. 

Acreditava-se na imortalidade do homem, cuja alma, após a morte física, voltava 
ao Espírito do Sol. A religião tinha por base essencial a alegria, tudo se fazendo para 
evitar a dor ou o sofrimento a qualquer ser vivo, coisa considerada por todos como uma 
prova de ingratidão e inqualificável maldade. 

Nas cerimonias religiosas, levadas a efeito diariamente, somente louvores e jamais 
preces se faziam ao Espírito do Sol. Predominava, na linguagem dos sermões a 
simplicidade, e neles se dizia ao povo que o que o Sol fazia pelos corpos dos homens, o 
fazia igualmente por suas almas. Ensinava-se-lhes que o fim em vista por todos eles, era 
a conquista duma perfeita saúde física e moral, de modo a tornarem-se outros tantos 
pequenos sois irradiando força, vida e felicidade. Este ensinamento lhes era facilmente 
compreensível, pois sabiam que do homem, física e moralmente saudável, emanam 
forças vitais de toda a natureza. O fraternal principio de "fazei aos outros somente o que 
desejarias te fizessem a ti", recordado aos homens muitos milênios mais tarde por um dos 
irmãos de Manco-Capac, era espontânea e naturalmente seguido por todos os filhos do 
vasto Império. 

 

A EDUCACÃO 

Como vimos, estava a educação de toda a mocidade do Império, a cargo dos 
sacerdotes, visto não haver, naquele tempo, entre Religião e Ciência o irredutível 
antagonismo que, nisso como em tudo mais, se verifica em nossos dias. 

Alem da escrita e da leitura, tinham os educadores o dever de ensinar às crianças 
todos os trabalhos praticados na vida comum, de forma que, aos 12 anos de idade, 
estivessem aptos a escolher a carreira para que mostrassem maior inclinação. Só então 
passavam a frequentar uma escola técnica apropriada onde ficavam durante 9 ou 10 
anos. Aprendiam assim, na escola primaria, a cozinhar, a distinguir os frutos e ervas 
venenosas dos comestíveis, a procurar alimento e abrigo no selo das florestas, a servir-se 
dos utensílios empregados nas varias profissões, a orientar-se pelo sol e pelas estrelas, a 
conduzir um bote à vela ou a remo, a nadar, a subir às arvores e a saltar com a máxima 
agilidade. Aprendiam mais os primeiros cuidados a prestar em caso de acidente e o 
emprego das ervas medicinais. 

Toda a instrução tinha um cunho excepcionalmente prático, e embora o número de 
horas empregadas no estudo fosse maior do que hoje, a variedade de ocupações 
despertava nos educandos. o maior interesse, eliminando qualquer espécie de fadiga. 

Aos alunos cabia a aquisição dos conhecimentos. A vontade e o raciocínio próprios 
agiam livremente, sendo missão dos professores estimular essas virtudes e guiá-las 
convenientemente. Não se lhes impunham idéias preconcebidas de qualquer espécie, 
mas procurava-se criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de suas faculdades 
superiores. Tinha-se todo o cuidado em lhes não atrofiar a iniciativa, sendo os mestres 
apenas companheiros mais adiantados cheios de benevolência e simpática tolerância. 
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Não se lhes ensinava outra língua que a falada no Império. Esta, porem, eles a 
deviam falar e escrever corretamente. Ignoravam também o que fosse álgebra, geometria 
ou química, e da geografia e historia só conheciam a do Império, destacando-se, desta 
última disciplina, os fatos que melhor lhes pudessem despertar as altas qualidades 
morais. Em compensação, era-lhes ensinada a constituição do pais, nada deviam ignorar 
da higiene e aprendiam a viver alegremente e em harmonia com a natureza e com seus 
semelhantes. 

Nas escolas técnicas, para onde se encaminhavam os estudantes de acordo com 
suas próprias tendências ou inclinações, o ensino continuava a ser mais prático do que 
teórico. Em todas obrigatório o ensino da agricultura, considerado como o mais importante 
e o mais querido dos deuses, resumindo as descobertas a que se chegava, neste como 
em todos os setores do conhecimento, em fórmulas ou máximas concisas destinadas ao 
povo. A botânica não entrava nas minúcias que hoje lhe conhecemos, mas nenhum 
estudante devia ignorar as propriedades medicinais e alimentícias de todas as plantas. 
Tão longe levavam este ramo do .conhecimento, que dele ainda hoje se encontram 
profundos vestígios em todas as tribos da América. 

Não existia uma escola de medicina propriamente dita, mas todos aprendiam a arte 
de curar por meio do magnetismo. A química, as matemáticas e a astronomia eram 
ensinadas principalmente com o fim de desenvolver nos discípulos as faculdades 
psíquicas e instruí-los sobre as forças sutis da natureza. 

Qualquer aluno tinha a possibilidade de se preparar para entrar nas classes 
governamentais; eram, porem, tantas as exigências, não só de ordem intelectual como de 
ordem moral, que nunca era exagerado o número de candidatos aprovados para as 
funções que hoje chamaríamos de "funcionários públicos". 

 

ARQUITETURA 

Caracterizavam-se as construções levantadas por essa civilização pré-incaica, pela 
grandeza e simplicidade, evitando-se todo o sintoma de ostentação. As casas eram 
construídas com grandes blocos de argila quimicamente preparada e tão sólidos como o 
próprio granito. Agrupavam-se em torno dum pátio central que servia de recreio aos 
moradores. O número de andares de cada casa, raramente Ia alem de dois, curiosamente 
sobrepostos. Sobre o último se erguia um pequeno santuário dedicado ao Sol. Co-
nhecendo as forças sutis e benéficas emanadas do interior da terra, preferiam, em caso 
de necessidade, abrir alojamentos no subsolo, a projetar andares na atmosfera. Esta 
preferencia, incompreensível para nós, dava às suas construções um aspecto pouco 
elegante para o gosto artístico da nossa época. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Piscina nas ruínas de Ollantaytombo, cujo vertedouro foi construído de tal modo 
que a água tomba em forma de aguçada lança. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Ruínas de Tampu-Machay que passam por constituírem os restos da residência cm 
que veraneava o poderoso Inca Yuanqui. 
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Os templos eram grandes e maciços. A parte interior dos muros se achava 
literalmente forrada de ouro e prata. Essas placas de metal precioso tinham muitas vezes 
a espessura de 6 milímetros, sem que isso impedisse sua aplicação sobre os mais 
delicados relevos talhados no granito. 

Para forrar o interior das habitações, em lugar do papel usado em nossos dias, 
utilizavam uma liga metálica pouco dispendiosa, e que produzia maravilhosos efeitos.  O 
palácio do Rei e dos principais governadores eram, como os templos, forrados de ouro. 

Seus monumentos não se destinavam apenas à ornamentação dos logradouros 
públicos ou à comemoração de um ou outro fato memorável. Reuniam ainda a utilidade 
prática de eternizarem grandes e eternos conhecimentos. Eram, a bem dizer, livros de 
pedra onde os pósteros podiam ler a história e aprender verdades eternas. Tinham em 
geral a forma de pirâmides ou esfinges que muitos séculos mais tarde serviram de modelo 
aos povos que lhes sucederam e aos que habitaram as margens do Nilo, que então 
despejava suas águas no mar do Sahara, hoje transformado num deserto de areia. 

Souberam utilizar os monumentos ciclópicos talhados nos cumes das montanhas 
pelos filhos da raça anterior, transformando-os em observatórios astronômicos . 

No interior desses monumentos – ligados subterraneamente entre si – se abriam 
majestosos hipogeus destinados a servir de Escolas de Iniciação aos sacerdotes e aos 
candidatos aos altos cargos da administração pública. 

 

SISTEMA DEFENSIVO  

Para proteger o Império das incursões inimigas, construíram ao longo da imensa 
fronteira uma "cadela de fortalezas. Os muros dessas fortalezas tinham uma altura e 
espessura colossais. No anterior desses muros se abriam os alojamentos e as passagens 
secretas, e se guardavam provisões em quantidade suficiente para sustentar sem 
interrupção um prolongado assédio. 

Serviam-se da lança, da espada e do arco e suas fortalezas eram construídas de 
forma a se poder lançar de suas altas muralhas, sobre os assaltantes, grandes blocos de 
pedra. 

Durante as raras guerras que tinham com as tribos menos civilizadas, adotavam a 
seguinte divisa: "Não empregues a crueldade com teu inimigo, pois ele será amanhã o teu 
amigo." Evitavam, quanto possível o massacre e empregavam todos os meios para atrair 
o inimigo e permitir-lhe sua incorporação ao Império. 

O Exército, em tempo de paz, tinha a seu cargo a distribuição da correspondência 
oficial ou particular. Incumbia-lhe mais a conservação dos edifícios públicos e auxiliar 
mesmo a sua construção. 

 

VIAS DE COMUNICAÇÃO   

Estradas magníficas rasgavam em todas as direções o território do Império, não 
havendo dificuldades naturais que seus engenheiros deixassem de vencer. Os raros 
vestígios dessas estradas que ainda restam nos contrafortes da cordilheira dos Andes, ou 
nos vales do Matatu-Araracanga, dão-nos uma idéia do desdém com que seus 
construtores olhavam essas dificuldades. 

A pavimentação das estradas era constituída por largas lagos de pedra 
perfeitamente ajustadas. Árvores odoríferas se enfileiravam ao longo das suas margens. 
Por elas corriam os carros puxados por animais que se assemelhavam aos atuais 
camelos. Deles descendem as lhamas peruvianas. Utilizavam ainda, como transporte, 
aeronaves acionadas por uma força que a principio emanava de corpo humano e mais 
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tarde se conseguiu gerar por um processo desconhecido até hoje. Esses veículos, que 
podiam transportar de cada vez 100 e mais pessoas, tinham sobre os nossos atuais 
aviões a vantagem de poderem manter-se parados no espaço e não estarem sujeitos, aos 
desarranjos de suas máquinas. Chamava-se vril à força que impulsionava tais aparelhos, 
cuja velocidade atingia 160 quilômetros à hora. Era uma força que nas mulheres se 
apresentava mais desenvolvida do que nos homens. Não consta que jamais ocorresse 
aos dirigentes do Império empregar esses aparelhos na destruição de seus inimigos. Esta 
diabólica idéia só ocorreu aos atlantes quando atingiram o ponto máximo da sua 
decadência. 

 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA  

Dentre todos os serviços do Império, nenhum havia mais perfeito do que o de 
irrigação dos terrenos aráveis e o de abastecimento d’água à população, nada havendo 
que se lhe igualasse em quantas tentativas depois se fizeram em tal sentido. 

Para abastecer (suas cidades, maiores do que qualquer das existentes em nossos 
dias, a água era captada a algumas centenas de metros de altitude e conduzida por um 
aqueduto de 15 metros de diâmetro e de forma ligeiramente oval, até um imenso 
reservatório subterrâneo aberto na rocha viva, ou artificialmente construção. Desse 
reservatório, partiam os encanamentos que iam abastecer os jardins, os lagos e todas as 
casas. A pressão, que devia ser enorme, dá-nos uma idéia de quanto era grande a 
resistência dos metais empregados nos encanamentos. Válvulas de retenção, espalhadas 
pela canalização, permitiam controlar o magnífico serviço de abastecimento. 

Pode-se dizer que a ereção dos ciclônicos monumentos, o sistema de irrigação e 
abastecimento d’água pura, sem mistura de qualquer ingrediente nocivo à saúde e a 
construção de estradas com seus aquedutos e pontes, constituem, na civilização pré- 
incaica, os maiores triunfos de engenharia realizados pelo homem em todos os tempos e 
em todo o mundo. 

 

O EMPREGO DOS METAIS  

Embora conhecessem o ferro e dele se utilizassem abundantemente em várias 
obras de engenharia, apreciavam mais o cobre a que conseguiam dar notável resistência, 
ligando-o a um cimento de extraordinárias propriedades. Por este processo, o cobre 
tornava-se tão cortante como o nosso aço mais puro. Algumas dessas ligas ultrapassam 
em resistência qualquer dos metais nossos conhecidos. 

Todos os trabalhos executados com metais, apresentavam-se duma extrema 
delicadeza. Algumas peças feitas em filigrana tinham tal tenuidade que era impossível 
usar o processo comum para limpá-las. Apesar disso, ainda conseguiam seus artífices, 
fazer, nessas peças, incrustações de ouro ou prata cuja finura ultrapassava tudo quanto 
se possa imaginar. Iguais incrustações se faziam nos vasos construídos duma argila tra-
tada quimicamente e que lhes dava um colorido avermelhado, extremamente brilhante. 

 

PINTURA, MÚSICA, LITERATURA, ETC.  

A arte da pintura era largamente usada. Serviam-se de delgadas folhas duma 
substancia siliciosa que apresentava uma superfície delicada e untuosa. Obtinham-se as 
cores misturando o pó com um liquido que secava instantaneamente; de tal forma que, 
uma vez usada a tinta, não era possível fazer qualquer retoque. Essas cores 
ultrapassavam de muito em pureza e delicadeza as atualmente usadas. A perspectiva dos 
quadros nada deixava a desejar. Terminado o quadro, recobriam-no com uma espécie de 
verniz que secava rapidamente e evitava por muito tempo a deterioração da pintura. 
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Os livros que possuíam, tinham suas folhas construídas com a mesma substancia 
empregada nos quadros, e apresentavam-se unidas por um fio metálico ou conservadas 
em caixas feitas dum metal semelhante à platina e mais ou menos ricamente decoradas. 

Parece não terem conhecido a imprensa, mas serviam-se duma sorte de 
mimeógrafo com que tiravam copias dos livros e documentos oficiais. Sua literatura não 
tinha a extensão nem a variedade da nossa. Quase todas as obras se destinavam a 
transmitir conhecimentos práticos sobre os vários ramos da atividade humana, dia a dia 
enriquecidos pelas observações dos próprios estudantes . 

A música era muito diferente da nossa. Ignorava-se o que fosse um trecho de 
música invariável, por não terem obtido o meio de registrá-la. Cada executante 
improvisava sua própria música. Entre os instrumentos musicais pode-se citar uma 
espécie de flauta e um outro parecido com a harpa. O mais popular, porem, assemelhava-
se ao nosso harmonium. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Escadaria das ruínas de Machu-Pichu, cidade cuja origem se desconhece. 

 

A escultura obedecia a um estilo audacioso, procurando empolgar mais pela 
grandiosidade do que pela graça. Não raro suas estátuas assentam em pedestais com 
baixos relevos de metal precioso. 

 

ALIMENTAÇÃO  

Não sacrificavam os animais para utilizar suas carnes como alimento. A religião 
lhes proibia causar o sofrimento a qualquer ser vivo. Alimentavam-se principalmente de 
batatas, inhame, milho, arroz e leite. O prato de maior consumo se compunha de farinha 
de milho, misturada a certos elementos químicos. Depois de impregnar esta mistura de 
todas as vitaminas obtidas por uma longa exposição ao sol, e de submetê-la em seguida, 
a uma alta pressão, partiam-na em pedaços duríssimos e compactos que levavam 
consigo nas longas viagens. Não obstante a abundância doutros alimentos, era este o 
preferido e com o qual se fazia uma grande variedade de pratos. 

 

PREDILEÇÃO PELOS ANIMAIS  

Amavam extraordinariamente todos os animais, que consideravam como 
originados do mesmo principio criador donde saíra o homem. Com eles viviam 
familiarmente. Especializaram-se no cruzamento dalguns, obtendo notáveis resultados. 
Cita-se, como exemplo desta atividade, uma espécie de gatos cujo pelo se apresentava 
dum azul extraordinariamente brilhante Desse amor pelos animais, principalmente pelos 
pássaros, e dos constantes cruzamentos que entre eles se faziam, devemos a imensa 
variedade de aves de cores deslumbrantes que povoam as florestas amazônicas dos 
nossos dias. 

 

FIM DO IMPÉRIO  

Após milênios sem conta de esplendorosa existência, esse povo misterioso que 
constituía uma rama das sub-raças Tlavatli ou Tolteca, construtoras da maravilhosa 
cidade das Portas de Ouro, entrou em decadência e foi expulso ou subjugado por outras 
raças mais fortes, embora menos adiantadas, que, sobre o mesmo terreno, edificaram 
outras civilizações. 
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Prevendo a aproximação do seu fim, com alguns séculos de antecedência, 
mandaram os governantes que todos os seus monumentos se envolvessem numa 
espessa camada daquele maravilhoso cimento de sua exclusiva invenção. E nesse 
indestrutível sudário, continuam até hoje envoltas as grandes cidades e quantas obras de 
arte devem servir um dia para revelar aos homens a existência do magnífico Império 
erguido, na América do Sul, sobre os escombros duma civilização velha de 400.000 anos 
e contemporânea dos negros filhos da Lemuria. 

Sobre esses invólucros de cimento mais resistente do que o granito, fizeram 
amontoar toneladas de terra, e foi sobre essas montanhas de terra que os novos povos 
emigrados, da Atlântida, alguns milênios antes do último cataclismo, edificaram novas 
cidades e elevaram novos monumentos, ignorando que os alicerces das suas edificações 
assentavam sobre os telhados doutras recentemente abandonadas. 

Foram estas novas raças saídas dos troncos semitas, akadianos e mongóis, e 
contemporâneos dos pre-egípcios, que assistiram ao cataclismo final da Atlântida, de que 
nos falam, Platão, Aristóteles, Diodoro de Sicília, Plínio e tantos outros escritores 
clássicos. Destas famosas civilizações, restam hoje as ruínas de Tiuanaco, erradamente 
consideradas como as mais antigas da América, as de Machu-Pichu, de Cuzco, etc., que 
a lenda diz ligadas entre si subterraneamente, e a tantas outras espalhadas por toda a 
América. 

 

AS CIVILIZAÇÕES FUTURAS  

Por mais maravilhosa que tenha sido a civilização erguida no Planalto de Roosevelt 
cuja cidade mais importante talvez seja a lendária “cidade dos telhados resplandecentes" 
e talvez pudéssemos colocar na misteriosa cordilheira do Roncador, subterraneamente 
ligada a todas as outras cidades do Império, – os povos que a constituíam não tinham 
ainda atingido o pleno desenvolvimento do principio mental a manifestar-se, em toda a 
sua pujança, na raça a que pertencemos. Comparando-a com a nossa, nós a vemos 
melhor organizada e notamos nos seus componentes um sentimento mais elevado do 
dever, mas não nos esqueçamos que se trata duma rama pertencente a uma raça que de 
há muito tinha atingido a adolescência, quando a nossa há pouco saiu da sua infância. 

Quando a raça a que pertencemos atingir à maturidade, nesse mesmo Planalto se 
erguera, sobre os escombros dessa e de quantas civilizações lhe sucederam, uma outra 
que ultrapassará de muito, mental e espiritualmente, tudo quanto até então tenha 
aparecido na face da terra. 

 

----------------- 
"O Brasil é o Santuário da Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura". 

Henrique J. de Souza 
 

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

Ilustração: 

Legenda: 

AO BONDOSO E DIGNÍSSIMO PAPA PIO X 

AS HOMENAGENS DA S.T.B., QUANDO A IGREJA PENSA EM BEATIFICÁ-LO 

Símbolo do Amor, do Respeito, da Tolerância para com todas as criaturas, e 
credos religiosos, lança uma encíclica, quando da conflagração européia de 1914, a todos 
os Chefes das religiões existentes no mundo, "para que implorassem ao DEUS ÚNICO de 
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todas elas, que fizesse voltar a Paz entre os homens". Só isto bastava para ser tido como 
um “Santo Homem". GLORIFICADA SEJA A SUA MEMÓRIA, embora, SIC TRANSIT 
GLORIA MUNDI... 

SEÇÃO DEDICADA A SÃO LOURENÇO 

 
PARACELSO 

Por H. J. DE SOUZA 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

PHILLIPPUS THEOPHRASTUS BOMBAST, por alcunha PARACELSUS. Nascido 
em Einsidein, perto de Zurich, em 1493, Falecido em Saltzbourg em 1541. 

 

Em uma hora tão trágica, como é aquela por que ora está atravessando o mundo, 
prestar-se homenagem a alguém, seja a quem for, principalmente por parte de uma das 
nações mais comprometidas na guerra, é porque, de fato, semelhante personagem 
merece a gratidão de seu povo, senão, do mundo inteiro... 

Telegramas de Berna, anunciam "as grandes festas em homenagem ao quarto 
centenário da morte de Paracelso, célebre humanista e médico da Renascença, 
contemporâneo de Erasmo e Rabelais, por ser ele um dos maiores espíritos da Suíça". 

Antes de darmos início ao trabalho que dedicamos à sua memória – justamente 
quando nesta Seção de Dhâranâ chegara o momento exato de falar a seu respeito, dos 
Condes de Cagliostro e S. Germano, além de outras misteriosas personagens, que as 
enciclopédias honram com o despeitado nome de "charlatães" – além do mais, por serem 
oriundas de mãos até hoje rivais – mister se faz transcrever dois dos muitos telegramas 
publicados em quase todas os jornais cariocas, nas suas edições do mês de Setembro 
p.p.: o primeiro, proveniente de Valença, na Espanha, "anunciando o convite feito pelo 
governo germânico ao famoso professor Martin, decano da Faculdade de Medicina 
daquela cidade, para assistir às festas que se realizarão em Salzburg, em memória de 
Paracelso". E o segundo, de Berna, com uma ligeira síntese da vida do nosso 
homenageado de hoje, através das seguintes palavras: 

"Com efeito, suíço é Paracelso pela ascendência materna, e pela educação que 
recebeu durante aos primeiros anos de sua vida em Einsideln. 

Nesse vale do Sihl, de encostas recobertas de verdejantes prados, numa 
atmosfera tranquila e pura, o futuro humanista, passou a juventude na pobreza, órfão de 
mãe, desde pequeno, foi pelo pai que começou "a ler alo grande livro da Natureza", dessa 
natureza rude, simples e grandiosa também, nas feita à medida do homem que a 
encontrava no seu primeiro contato com os Alpes suíços. 

Feito homem e tornado humanista, Paracelso não mais estudara a natureza nos 
livros antigos. Não confiara, senão, na própria experiência, (melhor dito, no verdadeiro 
sentido eubiótico da medicina, como de todas as coisas fluem na vida do homem dizemos 
nós). E foi para enriquecer essa experiência pessoal que viajara toda a Europa, e também 
a Ásia, com o fim de estudar os diferentes povos, seus costumes e ensinamentos. 

De regresso à Suíça, em 1526, depois de uma ausência de 24 anos, Paracelso 
salva em Basiléia o célebre impressor Jean Froben, que a Faculdade de Medicina já havia 
desenganado. (todo o grifo é nosso, como uma resposta aos seus detratores de hoje... ). 
Em recompensa, recebe o titulo de médico oficial  de uma cátedra na Universidade de 
Basiléia.  
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No ensino, como na sua própria vida, seguiu caminhos próprios. Dá aos 
estudantes, em alemão, o conhecimento do fruto das suas longas experiências. O êxito 
do seu ensino é enorme, o que lhe vale a inveja que o saber sempre suscita. Alvo de uma 
polêmica odiosa, é obrigado a abandonar a cidade que o acolhera. 

Paracelso volta, entretanto, à Suíça, quando o protestantismo começa a agitar as 
consciências. Ocupa-se com os problemas religiosos. 

Sempre pronto a lutar contra a morte, Paracelso chegara naturalmente a perguntar 
qual o fim de todas as coisas. Se permanece católico, fá-lo à sua maneira. Considera a 
Sagrada Escritura como "a Palavra viva de Deus". O reino de Deus na Terra era a sua 
grande esperança (o verdadeiro sentido dessa, frase, diga-se de passagem, é bem outro).  

Como estivesse colocado muito acima de todas ias formas da religião, escrevia 
Paracelso: "Não são as obras particulares da igreja que agradam a Deus – jejuns, 
sacrifícios, peregrinações. Deus quer amor e felicidade, através de um bom caráter e de 
elevada sabedoria" (teósofo, portanto, se escolheu para seu nome, o de Theo-phrastus, 
dizemos nós) . 

É nesses princípios que se inspirava Paracelso na prática e na medicina. Por isso, 
também dizia: "Quem melhor do que o médico pode conhecer o homem e reconhecer 
também, quão enorme Deus o criou? O médico é quem melhor pode fazer conhecer a 
obra divina, a nobreza do mundo e aquela maior ainda do homem. Quem tal ignorar, não, 
deverá pretender tornar-se médico. É sobre tamanha grandeza que lhe cumpre meditar. 
Nada há nos teus que não esteja no homem (sim, dizemos nós, porque o homem é o 
microcosmo para o Grande Homem, o Universo ou Macrocosmo, segundo a sentença 
hermética: "O que está em baixo é como o que está em cima". Foi isso o que ele quis 
dizer... ) . É no que o médico deve atentar, porque lhe toca tratar da mais nobre e da 
maior obra da criação." 

Os deveres do médico formulados em tão altos termos por Paracelso, mereciam 
ser hoje recordados. É feliz também, que nos tempos em que vivemos (um mundo, como 
temos dito, em franca, estertorosa agonia como fim de um ciclo para o dealbar, de um 
outro portador de melhores dias ... ) esteja a Suíça em condições de relembrar a missão 
que o mesmo havia indicado aos seus descendentes, missão à qual a, Suíça, mais do 
que qualquer outro país, tem o direito de afirmar que permaneceu fiel." 

Falemos nós outros agora:  

 

EM DEFESA DE PARACELSO  

Estamos no quarto centenário do desaparecimento da arena da vida, do grande 
Mago da Medicina, o Terapeuta por excelência, que se ocultava sob o nome de 
Paracelso. Sim, o mesmo que, para realizar as assombrosas curas, que ainda hoje 
merecem de seu povo tamanhas homenagens, e os monumentos erguidos em aldeias e 
cidades por onde o mesmo passou – à guisa daquele outro "charlatão", como lhe chamam 
os seus rivais de ainda hoje, por alcunha Conde de Cagliostro dizíamos, não, necessitava 
do uso das vitaminas – verdadeiras ou falsas – nem da Hormonoterapia hoje tão em voga, 
para... amanhã ou depois cair em desuso, como vem acontecendo atualmente com a 
terapêutica médica oficial, que também se sujeita às modas, como as senhoras 
vaidosas... São dele mesmo, as duas seguintes frases: "O que uma humanidade 
considera como o cume do saber, considerado será, pela vindoura, ocano inútil, e até 
prejudicial". "Querer estudar anatomia e fisiologia em um cadáver, é o mesmo que querer 
se regular por um relógio parado". O comentário à primeira, já foi dado anteriormente; e 
quanto à segunda, por não conhecer ainda a Medicina, os mistérios da vida, inclusive no 
homem, através dos Chacras ou centros de forças existentes no "duplo etérico", o que 
não pode ser visto com olhos físicos, muito menos, pelas enganadoras investigações de 
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um traiçoeiro bisturi, ou mesmo pelo microscópio e outros instrumentos mais sutis de que 
dispõe, atualmente, a referida Ciência. 

Mas, não vamos julgar a todos os médicos de hoje, fazendo uso da mesma cabeça 
ou inteligência, se inúmeros existem, que apreciam e respeitam as teorias de Paracelso, a 
começar por homeopatas, por saberem que realmente lhe pertence o Similia, similíbus 
curantur hahnemaniano. 

Estes devem saber que a medicina, como um dos ramos da Ciência, onde não se 
manifesta a matemática, senão na dosimetria, nada tem, de comum com a antiga ou 
verdadeira aprendida, entre outras coisas mais, nos 21 anos exigidos nos Colégios 
Iniciáticos, ou três anos para cada um dos SETE vestíbulos, recintos ou portais, aos 
pretendentes ao Adeptado. Donde os termos: Iluminado, Iniciado, Ungido, e até, CRISTO, 
BUDA, etc. com o mesmo significado. 

Assim, Paracelso, Cagliostro, S. Germano, Nostradamus e outros Adeptos, 
Iniciados nos Grandes Mistérios da Vida. Aqueles que ainda hoje os ridicularizam, não 
passam de despeitados, de invejosos, por não possuírem semelhante Ciência. Estes, sim, 
os mistificadores ou charlatães de todos os tempos... 

Sim, a matemática era empregada em todos esses Sete Ramos da Ciência 
Secreta, mui especialmente na Astrologia, hoje convertida em Astronomia, para gáudio da 
Ciência oficial, e estropiamento da verdadeira Ciência dos Magos ou Iniciados. A mesma 
Bíblia – copiando as lendas e tradições do longínquo passado, fala em "Três Reis Magos" 
(donde o termo: Magia real), que vieram visitar o "deus menino" no presépio de Belém, 
guiados por urna "estrela", isto é, pelos cálculos astrológicos que haviam feito, para 
saberem que "uma criança privilegiada acabara de nascer, em tal ou qual hora, região, 
país, etc." Existe mesmo – e todos os ocultistas e teósofos devem sabê-lo – famosa 
profecia apontando a vinda de Maitréia  (ou antes, do Redentor Síntese da Humanidade), 
na chamada Idade de Ouro ou Satya-Yuga, por ser, ainda, a da experiência total da 
Ronda, cuja profecia consta do Vishnu Purana, um dos mais antigos livros do mundo, 
apontando justamente "uma conjunção entre Sol, Lua e Júpiter, no asterismo, de Tishya". 
Como se sabe, os asterismos ou casas lunares, são 28, o que seria abastante para que 
os meses fossem de 28 dias, mas, a ignorância humana... não o permitiu, para. que a 
religião, mais uma vez, esmagasse a verdadeira Ciência, através de um tal "calendário 
gregoriano". 

Semelhante Idade ou Era, também e chamada "idade do Manu". Donde o termo 
Manuântara (Manvântara, como querem outros), na razão de maiores e menores períodos 
de atividade do mundo. 

A "sibila de Cumes", os arhats, os munis, os profetas de todas as épocas, o próprio 
Virgílio, profetizaram semelhante idade, por ser, de fato, a da "Redenção Humana", pois 
que, ninguém pode acreditar que "o mundo já tivesse sido redimido", nadando em 
sangue, em mentiras, em falsidades e quantias horrores fazem. parte do seu lastro atual. 
Por isso que, em todas as outras épocas ou ciclos, quando a humanidade se desvia de 
Dharma (a lei justa) manifesta-se um Ser superior, em nome da própria Divindade. Assim, 
Rama, Moisés, Krishna, Buda, Jeoshua (ou Jesus) etc., etc.  38 

                                                        
38 Em nosso livro "O Verdadeiro Caminho, da Iniciação" existe um longo estudo sobre o termo Manu, que não poderia ser transcrito 
em uma simples anotação como esta. Assim, preferimos apenas dizer que as escrituras ocultistas apontam várias categorias de 
Manus, todos eles, formas parciais do Manu-Semente e Manu-Colheita, que, no final de contas, é o mesmo Planetário ou Senhor da 
Ronda. 

Todos os Manus – segundo exige a Lei – se manifestam em duplo aspecto: masculino e feminino. Sua companheira é, ao mesmo 
tempo, filha, irmã e esposa, por ter saído dele próprio "como manifestação da Divindade na Terra". O termo Eon (do grego) tem esse 
mesmo sentido, por sinal que, lido anagramaticamente, nos dá o Noé, bíblico, que de ser um Manu, conduz seu povo à Terra Pro-
metida, porem, simbolizada por uma Barca (Arca, Agarta, etc. ) . "Barca de S. Pedro", chama a Igreja à si mesma, seguindo as velhas 
tradições, todas elas com o mesmo sentido; por exemplo: a Barca de Osíris, no Egito; a Maha-yana ou "grande Barca", representada 
pelo Budismo do Norte; enquanto a Hyna-yana, pelo Budismo do sul. Equivale, pois, ao temo Conhecimento, Iniciação, Iluminação, 
etc., partido da Boca de todos os Manus e passado à da Loja Branca, ou Excelsa Fraternidade (cujos membros são chamados "Ade-
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O mesmo Paracelso, alem de suas prodigiosas profecias dentre elas "a queda da 
Flor de Lis dos Bourbons", mais de duzentos anos antes da Revolução Francesa, da qual 
trataremos reais adiante, ao falarmos dos condes de Cagliostro e  S. Germano, também 
aponta "a vinda do Elias-artífice" cujo verdadeiro sentido até hoje ninguém soube decifrar 
e que é: a manifestação hipostática, durante um certo período, na Terra, de um Ser 
representando a mesma "Entidade solar à qual implorava, pedia auxílio, o mesmo 
Jeoshua nas proximidades de lançar o último suspiro na cruz: Elli ! Elli ! lama sabachtani, 
que não possui o errôneo sentido que lhe dão as religiões ocidentais, mas, a de: "Elias! 
Elias! por que me abandonais ?". Helias, Helios, Osíris, seja o que for mas, sempre essa 
mesma Entidade Solar, o Logos criador, etc. Por isso, ainda, o de o chamar de artífice, o 
grande Paracelso, que tanto vale, pelos demais termos que o completam, inclusive, nas 
antigas iniciações secretas – obreiro, construtor, arquiteto, etc., dos quais se serviu a 

                                                                                                                                                                                        
ptos da Boa Lei", etc.), como a sua mantenedora na Terra. É, também chamada, Sudha-Dharma-Mandalam (Sudha, pureza: Dharma, 
Verdade e Mandalam Paternidade). Por trás da mesma se acha o chamado Governo Espiritual do Mundo", na sua tríplice representa-
ção de Vontade, Sabedoria e Atividade. 

O povo de Israel, ao receber o Verbo fluente de Moisés, depois de ter ele "contemplado a Deus face a face, exclama: Man'hu?, isto é, 
"que vem e ser isto?" referindo-se ao "maná caído do céu", que não é nenhum alimento corporal, mas espiritual: o Verbo de que era 
ele, então, portador como Manu. Com outras palavras: a Sabedoria Iniciática das Idades, que é sempre "um maná caído do céu" para 
aqueles que A recebem. Maná, refere-se, ainda, à Semente lançada na Terra pelo mesmo Manu. Donde, o precioso lema adotado pela 
STB: SPES MESSIS IN SEMINE, "a esperança da colheita está na Semente". 

Nas escrituras vedantinas, "a deusa Lakshimi se assenta à direita do Bodhisattva.". Cosmicamente falando, representam ambos, as 
duas forças: (Fohat e Kundalini, a que desce dos céus e a que se eleva do seio da Terra... ). 

Quando passando pelo corpo humano, por sua vez, são representadas pelos 7 centros de forças ou Chacras e respectivas shaktis. No 
cardíaco, por exemplo, ambos se acham colocados, como o aponta e Vedanta, isto é, a deusa ao lado do Bodhisattva. 
Astronomicamente falando, Sol e Lua, ou Helios e Selene, segundo a Mitologia grega, e Osíris e Ísis, segundo os egípcios. 

No sentido andrógino (o andrógino primitivo ) ou Adam-Heve, saiu Eva ou "nasceu esta de sua costela", gomo diz e Bíblia (em 
referência ao lado lunar, esplênico, etc. ). Por isso mesmo, tal "aspecto feminino" (como aquele de Brahmâ, nas suas varias 
interpretações, segundo dissemos anteriormente, eqüivale aos termos filha, irmã, esposa, e até mãe, na razão dos graus de 
parentesco, quer em um sexo como no outro (no homem: filho, irmão, esposo e pai) . O vox-populi cognominou, a toda esposa, de 
"cara metade" do seu marido, sem saber que dizia uma verdade, no seu mais puro sentido esotérico de "aspecto feminino ou lunar", 
para o "masculino ou solar" do homem. 

O Manu é, pois, a padrão dos seres humanos – até mesmo na questão dos "cânones das medidas", de acordo com o desenvolvimento 
das raças e respectivos estados de consciência – seu chefe, guia, ou espiritual instrutor, por ser Ele quem codifica, as Regras, quer 
para seu povo, quer, modificando sempre alguns pontos das primitivas, com as quais se regulam a mesma Excelsa Fraternidade, cujos 
membros são os "Adeptos da Boa Lei", E isso o faz ouvindo a "voz celeste", como ao próprio Moisés aconteceu no Monte Sinai. O 
fenômeno é sempre o mesmo para todos os Manus, grandes ou pequenos, pois, como foi dito em outros lugares, é Ele mesmo, o 
Manu Semente e Colheita, quem se divide e subdivide, nessas formas intermediárias (ou menores, quer para as raças-mães, quer para 
as sub-raças, ramos e famílias), como Planetário da Ronda. Razão de ter, no começo das coisas, "impulsionado a tônica da Verdade" . 
Essa mesma "Verdade que paira no ar", como diz ainda, a "vox populi", como auxílio ao mental de quantos – em momentos de 
verdadeira harmonia ou equilíbrio com a Mente Universal, – sejam por Ela bafejados. Donde: as grandes descobertas, as maravilhas 
das artes e das ciências, a intuição dos .bons escritores e bons governos a favor dos povos que dirigem, etc., etc. Contrariamente, a 
influência sombria, ou do Mal que, corno avesso dessa mesma Verdade, é a Mentira, a Ilusão, o vício, o crime e tudo mais quanto de 
mau e pernicioso se manifesta na vida humana. 

No final da famosa profecía do livro IV, capítulo XXIV do Vishnu-Purana – onde se anuncia a vinda de uma dessas "preciosas parelhas 
ou formas-duais manúsicas" – encontram-se as seguintes palavras: "...E dois Devapis (guias, instrutores, manus, etc. ) volverão à 
Terra para felicidade dos homens" . O fato de "volverem à Terra", demonstra outras vindas ou manifestações, o que evita maiores 
comentários. 

O mesmo temo, tão conhecido nas mais antigas escrituras sagradas, ou seja o de "Irmãos Gêmeos espirituais" (que se dá, por exem-
plo, a Castor e Pollux, Helios e Selene, Romulus e Remulus, pois que um desses últimos, contrariamente ao que se pensa, era do sexo 
feminino) , se refere ao termo “Manu” (macho e fêmea, andrógino em separado, “alma irmã",  no sentido poético, mas, adulterado, que 
se dá a duas pessoas que se compreendem, etc.). Dizem, também, tais lendas, que "os Manus costumam dar seus nomes aos dois 
primeiros filhos, que são sempre, macho e fêmea, embora em duas gestações diferentes". Assim, Helios e Selene, Aglayr e Aglaya, 
Anadir e Anadika, e  assim por diante, embora que de planetas ou raios diferentes para os pais, que são sempre: Mercúrio e Vênus, 
mas, escudados, por Sol e Lua. . . E paremos neste ponto, por ser o resto vedado... 

Em sentido caótico, sombrio ou puramente passional, surgem outras “parelhas" – nas  grandes Tragédias da vida – chamem-se Romeu 
e Julieta, Tristão e Isolda ou outras quaisquer, justamente por se ter uma grande parte da Humanidade desviado das referidas "leis do 
Manu". E a prova, o que diz o Espírito da Verdade, pela Boca de Krishna, ao seu discípulo Arjuna (Vide Bhagavad-gita ou "o canto do 
“Bem-aventurado"): "Todas as vezes, ó Filho de Bhárata! que Dharma, (a lei justa ) declina e Adharma, (o contrário, tal como está, 
acontecendo atualmente no mundo...) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e a destruição dos maus. Para 
restabelecimento da Lei, eu nasço em cada Yuga (idade, ciclo, etc.)".  

Destruere et Construere! Sim, enquanto dois terços da Humanidade estão sendo DESTRUÍDOS em outras partes do globo, no con-
tinente americano se processa a maravilhosa CONSTRUÇÃO, levada a efeito "pelo povo eleito, a elite, a semente bendita da nova 
geração", sob a égide do próprio Manu, pouco importa que ninguém o veja... na razão do dito bíblico: Ele já, veio e vós não O 
reconhecestes". Ontem como hoje, hoje como amanhã, amanhã como sempre... Sem mais comentários. 



   
RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  110 – Outubro a Dezembro de 1941 – Ano XVI 
Redator: Prof. Henrique José de Souza 

própria Maçonaria. E a igreja, sem o saber, chama a José de carpinteiro, obreiro, assunto 
este, que estamos fartos de apontar ela nossos humildes estudos, livros, etc. 39 . 

 

Ilustração: desenho de uma planta com 3 símbolos da Flor de Lis. 

Legenda: 

Aquele, cujo poder faz sair do seio da Terra a mais ilustre de todas as Flores, a 
tornará, dentro em breve, flor mirrada em terreno árido e podre, um simples "lírio do 
campo"! Amanhã, como disse o Cristo, Tu serás lançada ao fogo... porque uma outra te 
virá substituir. Sim, porque aqueles que te tomaram por símbolo, sem direito para tanto, 
emigrarão, serão levados ao exílio, à prisão à ruína... E sob tamanho aviltamento 
universal e sem exemplo, serás humilhada no decorrer dos anos que sucederem... Pela 
prudência e temor do senhor, poderias ter concorrido para que prósperos, estáveis 
fossem os teus dias; mas tua própria astúcia causou a tua ruína, obrigando uma outra a 
surgir do lugar onde sempre estivestes. 

(Prognosticatio eximill doctoris Paracelsi, s. I, 1536, in-4, fig. 11) 

 

Paracelso, Cagliostro, S. Germano e outros mais, eram verdadeiros "Ro sacruzes", e não 
apenas, maçons vulgares, sem as sutilezas – melhor dito, profundezas – da verdadeira 
Ciência dos Magos, por outro nome, SABEDORIA INICIÁTICA DAS IDADES (Teosofia, 
no grego, Brahma-Vidya, Sanatana-Dharma, no sânscrito, etc.) 

A relação, entre os astros e o homem é fato indiscutível, pois, se provado está que 
Sol e Lua influem diretamente sobre a Terra, e os seres que nela habitam, não seria 
admissível que os demais planetas ou astros não influíssem. Os mesmos "centros de 
forças ou chacras" existentes no homem – em número de sete – vêm provar semelhante 
asserção. 40 

Por essa e noutras muitas razões, Paracelso não podia deixar de ligar importância 
à cura das moléstias, tomando por base "a ciência dos astros"; onde a matemática é um 
fato. Já o grande Iniciado que foi Pitágoras fazia inscrever à entrada do Templo, as 
seguintes palavras: "Aqui não entra quem não souber matemática". 

Uma das obras de maior valor de Paracelso é, toda ela, dedicada ao tratamento 
das moléstias, algumas tidas como incuráveis, por meio de talismãs preparados de 
acordo com os astros. Referimo-nos à intitulada: "Os Sete Livros do Arquidoxo mágico". 
Mas, para compreende-la, mister se faz ser alquimista, embora semelhante termo tenha 
morrido nas mãos do "químico"... Restam poucos, que ficaram fiéis à Velha doutrina mas 
que, por felicidade, preferiram não, ser conhecidos...  Em resumo: querer curar um doente 
sem ter certeza do mal que o aflige por falta de "matemática divina", chamemo-la assim, é 
o mesmo que querer descobrir a vida, por exemplo, em Saturno, sem o uso de poderoso 
telescópio, espectrâmotros e outros instrumentos hoje postos em auxílio dos que se 
dedicam a tão proveitosa ciência, que por se encontrar em mãos profanas, acha-se 
                                                        
39 Como dissemos no texto, tal profecia se refere à queda da Flor de Lis dos Bourbons, que, de fato, foram lançados ao exílio, à pri-
são... à guilhotina. E quanto ao aviltamento durante os séculos que se seguiram, fala bem alto o 14 de Julho ou o dia da Tomada da 
Bastilha, que se tornou "feriado universal". O L. P. D. que o conde de Cagliostro trazia no peito, ou Lilia Pedibus Destrue – como um 
enviado de certa Fraternidade egípcia, não representava, outra coisa senão, "a destruição da flor de Lis dos Bourbons", pois, como se 
sabe, pela degradação dos mesmos... inclusive, deixando morrer de fome o povo francês, enquanto Versailles gastava dinheiro à 
farta... em bailes, banquetes e outras coisas mais, tal símbolo tornou-se caótico ou contrário ao da verdadeira Flor de Lis egípcia, que 
outra não é, senão, o Loto Sagrado, precioso símbolo da Consciência Universal. 

Por isso que, termina o grande Paracelso –  não só anunciando tal queda, como veladamente a vinda dos condes de Cagliostro e que 
tiveram papel muito mais importante o que se pensa, na referida, revolução: um, representando o Destruere, o outro, o Construere... - 
dizíamos, como prometendo a vinda de uma outra Flor, que deveria surgir do lugar onde a mesma sempre esteve: 

A Agarta, a região sagrada ou dos deuses imortais. O próprio começo da profecia o diz: "Aquele cujo poder faz sair do seio da Terra, 
etc.". 
40 Em nossa futura, obra Os Mistérios do Sexo abordaremos o assunto de modo mais profundo. 
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repleta de erros, pela "ilusão da matéria acásica (ou etérica), que envolve o globo 
terreno... "Nada mais ilusório do que aquilo que se apercebe, na abóbada celeste", dizem 
os próprios Adeptos, dentre eles, o de nome Gulab-sing, como um dos preclaros 
membros da Linha dos Kut-Humpas (plural de Kut-Humi) . Um dos muitos casos, também, 
aonde falha a própria matemática oficial. Haja vista, a, teoria da "relatividade 
einsteiniana", dezenas de vezes reformada por seu próprio autor. Razão de já ter o 
mesmo enveredado para o lado da Astrologia – e como Schopenhauer, simpático ao Bu-
dismo... – motivo esse bastante para aqueles que se deixam levar "pela opinião alheia" 
sem investigações próprias – dentro em breve não mais ridicularizarem a prodigiosa 
Ciência, cujo pai, segundo parece, foi o misterioso Ser, a quem as escrituras reconhecem 
pelo nome de Asuramaya. 

E já é de admirar vermos alguns médicas patrícios – dignos dos maiores louvores – 
interessados pelo assunto, se são os primeiros a receber do Observatório de Paris, certos 
dados "astronômicos", como aquele por exemplo das "manchas solares"... que influem na 
saúde do homem. Os nervosos, muito pior, os psicopatas, propriamente ditos, têm o seu 
estado agravado, quando se dá o referido fenômeno (das "manchas solares"...). 

Paracelso foi, talvez, o único ocultista europeu, durante os últimos séculos, 
conhecedor, de fato, do Grande Mistério da Vida e das Vidas, que é a Alma da Magia. Se 
mão criminosa não tivesse posto fim à sua vida, antes do tempo que a natureza lhe havia 
concedido, a Magia fisiológica possuiria menos segredos para o chamado "mundo 
civilizado". 

Ao contrário, tal mundo ao invés de ser grato à maior revolução que se deu na arte 
de curar, desde o tempo daquele "semi-deus", que "ressuscitava até os mortos", e que se 
chamou Esculápio, pretende – embora que, em vão... – apagar a memória da gigantesca 
personalidade do Mago inconfundível, como um. dos mais abnegados rosacruzes, que no 
começo do século XVI transformaram a face da Europa com as suas assombrosas 
revelações ocultistas, distribuindo, às mancheias, o ridículo sobre esculápios e teólogos. 

Por isso, ao lermos as biografias espalhadas nas enciclopédias, sobre Filipe 
Aurelio Teofrasto Bombast de Hohenheim, dito Paracelso, se todos esses nomes levou o 
grande Mestre da Ciência dos Magos, encontra-se essa mesma confusão e oposição com 
que as figuras dos Seres mais elevados se apresentam caricatamente deformadas na 
mente duos pequenos seres – verdadeiros "impúberes-psíquicos" – mais do que in-
vejosos do esplendor de semelhantes astros, diante das suas apagadíssimas figuras de 
míseros satélites humanos... 

Sprengel, ao referir-se a Paracelso, na sua  História da Medicina, t. III, pág. 286, 
tradução de Jourdan, diz o seguinte: "A vida desse homem extraordinário não é apenas 
obscura, quer para aqueles que pessoalmente o conheceram, quer para os que hoje 
ousam falar a seu respeito, como se por acaso o conhecessem melhor do que os pri-
meiros... Os mesmos historiadores a ele se referem contraditoriamente, do mesmo modo 
que, teósofos e alquimistas de nosso século, se é que têm direito a tais títulos. Poucos 
homens, de fato, se sujeitaram – como Paracelso – a oposição natural dos críticos, ora 
simpáticos, ora antipáticos às personalidades que mais refulgiram na Historia da 
Humanidade. Sim, através dos mais entusiásticos elogios, como do mais ignóbil 
escárnio... Quando, sem levar em consideração o julgamento dos antigos escritores, se 
considerar o desprezo com que o tratam Zimmermann e Gistanner, e os elogios que lhe 
prodigalizam Hemmann, Heusler e Murr, não se sabe -a quem dar crédito, experimen-
tando-se, entretanto, com Le Clerk, Heusler e outros tantos sábios de grande valor, a 
satisfação, ao menos, de haver encontrado alguém que se consagrasse a escrever, com 
imparcialidade, a história desse homem tão excêntrico, quão maravilhoso". 

Louis Figuier, por sua vez, comentando essas mesmas palavras, no tomo II de sua 
obra "A Ciência e seus Homens", diz o seguinte: "Diversas circunstâncias contribuíram 
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para difundir sobre a vida de Paracelso uma obscuridade profunda, que não foi, ainda, 
dissipada. Na sua época não se escreveu nenhuma biografia sincera a seu respeito, mas, 
simples atestados, todos eles impregnados da mais evidente parcialidade. 

O mesmo Paracelso contribuiu para extraviar a opinião a seu respeito, não 
empregando o menor recurso para dissipar os contraditórios rumores que corriam em seu 
redor. Muito natural, entretanto, a todos aqueles que, antes, preferiam passar 
despercebidos no mundo, se não fosse a transcendental missão que os obriga a chocar-
se com o mesmo. É pois, difícil reconstituir com exatidão a vida de um ser dessa natu-
reza..." 

Já tivemos ocasião, por varias vezes, de afirmar: "Eleva-se o homem na vida, e se 
choca com a família: se se eleva ainda mais, choca-se com o povo; se mais ainda, com a 
Nação, e finalmente, com o mundo inteiro." Assim o demonstra a nossa própria 
experiência, embora que sejamos dos mais insignificantes, para não dizer, desde logo, do 
número dos que não devem ser lembrados de permeio com Aqueles que representara, de 
fato, verdadeiros sois a luzir no horizonte histórico do mundo. 

As viagens de Paracelso, segundo o mesmo Louis Figuier, se deram em diversas 
partes do globo, "indo só e a pé" – qual cavaleiro andante – “com a sua equipagem e 
espadão ao lado, instruindo-se com os ensinamentos dos barbeiros, das velhas feiticeiras, 
dos ciganos, dos apanhadores de cães, TAHURAS e até, criminosos", segundo ele 
mesmo o diz, de modo velado ou iniciático, no prólogo de sua Cirurgia Menor. Além disso, 
cursou as escolas da Alemanha (ouçam bem os seus detratores de hoje), da França e da 
Itália. Esteve na Espanha, em Portugal, Inglaterra, Países Baixos, Dinamarca, Morávia, 
Lituânia, Polônia, Hungria, Valaquia, Transilvania, ilha de Rodes, Nápoles, Veneza, 
Finlândia e Laponia. Residiu mais de dez anos no Egito e na Arábia e mais de dezoito, 
entre os tártaros, ou seja no Tibete. Iniciado nos mais altos Mistérios da Magia (que dizem 
a .isso, os que apenas cursando seis minguados anos em uma escola de medicina 
qualquer, ousam chamá-lo de "charlatão"?...), fala, ele mesmo, do terrível juramento 
que o obrigaram a fazer, ao receber os graus que possuía, quando, depois de visitar as 
minas da Alemanha, passou à Rússia, e nesta última foi aprisionado por um grupo de 
tártaros, que o conduziram à presença de seu khan, tendo ele apenas a idade de vinte 
anos (?). Acompanhou como médico, segundo Van Helmont, a um príncipe mongol em 
suas guerras; depois, um sábio sacerdote grego lhe transmitiu, em Constantinopla, o 
segredo da "pedra filosofal", e se tornou célebre, por uma curiosa aventura que lhe 
ocorreu com um necromante na Espanha, que tinha o poder de fazer ouvir as 
"campainhas astrais" e dominar toda a classe de espíritos. 

"Paracelso pretendia, diz o Dr. Michea, que uma espada com que o presenteou 
certo carrasco da Alemanha, guardava em sua guarnição, um gênio familiar chamado 
Azoth, ou o Ator, Tora ou Baphomet templário, ou o Jina a que se referia o Cel. Olcott, 
quando fala do mago de Bombaim. Tão insigne e sagrada prenda de seu sobrenatural 
poder ("a espada do conhecimento", o precioso símbolo, alem do mais, do Pramantha, 
cujos braços se dirigem para as 4 direções, na razão dos 4 Maharajás, etc. espada que as 
próprias lendas dizem ser temida pelo espirito do mal...) , levava consigo noite e dia. 
Espada, sim, que bem poderia ser a de "dois gumes" – um que fere, e outro que arma ou 
premia, como prova sua dupla e incompreendida personalidade: ora usando de uma 
linguagem estranha, aparentemente contraditória, que à mesma plebe provocava sorrisos 
de escárnio; ora, fascinando-a de modo irresistível, quer pelas miraculosas curas que 
praticava, quer usando de uma outra tão eloquente, tão maravilhosa, que atraia os 
homens mais ilustres da sua época. O pseudo homem obscuro transformava-se no anjo 
cercado de beatífica aureola capaz de transformar aos mais empedernidos corações... 
Auréola, não era um dos seus múltiplos nomes ?... Mas, voltavam os momentos em que o 
anjo, a águia mais excelsa entre os alquimistas, perdia as suas protetoras asas, 



   
RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  110 – Outubro a Dezembro de 1941 – Ano XVI 
Redator: Prof. Henrique José de Souza 

despenhando-se do Olimpo sobre a terra. Por isso, quando dissertava de sua cátedra, 
temendo que seu gênio familiar fugisse de tão misteriosa espada," mantinha entre ambas 
as mãos – justamente o lugar, onde, dizia ele, o mesmo estava oculto. Gabriel Naudé 
julgava que o gênio familiar do professor de Basiléia, era simbolizado por seus 
maravilhosos arcanos, os quais, a referida espada conserva sempre em forma de pílulas 
(isto é, cada uma delas, uma forma viva desses mesmos arcanos, dizemos nós). Porem, 
mão seria isso um simples fenômeno intuitivo, o ingênuo e poético símbolo da consciência 
reveladora de si mesma ? É tudo quanto se pode julgar, fazendo lembrar que os 
partidários da filosofia, daquela filha das regiões orientais, cano a fábula e a alegoria, 
representavam, ordinariamente, as idéias abstratas por meio de imagens e apitos".  41 

Não pode falar com maior clareza o Dr. Michea, a respeito desse verdadeiro jina ou 
"daemon" familiar, que possuía Paracelso, semelhante ao de Sócrates, de Numa 
Pompilio, com a sua Egeria; de Sertorio com a sua corça; de Cervantes, segundo o 
próprio Menendez-Pelayo, e daquele sábio de Bombaim, citado por Olcott, verdadeiros te-
rafins; talvez igual ao de Terah, pai de Abraão, de que fala Blavatsky ao referir-se à magia 
caldáica. 

"Franciscus, auxiliar de Paracelso – diz Figuier – contava que seu mestre havia 
curado em uma só noite a um indivíduo, cuja vida ele ignorava, e cujo diagnóstico fora 
feito mediante certos pós (reativos) que pôs na sua urina. E também, que o viu transmutar 
mercúrio em ouro, graças aos seus conhecimentos alquímicos." 

Apesar das dúvidas de Figuier a tal respeito, o certo é que o grande Teofrasto 
Paracelso, alem de seu mestre, o mago Tritemius, possuiu os profundíssimos 
ensinamentos de vários alquimistas, dentre eles, seu próprio pai Guilherme, "comendo 
queijo e pão de aveia à sombra dos abetos".  42 

A seguir, os bispos de Scheyt, de Erchard e seu predecessor Lavantable, alem de 
outros bispos, também, chamados Nicolas de Yppon e Mateus de Schacht, sem falar em 
abades e doutores, desde que podia orgulhar-se de conhecer os mais raros e valiosos 
livros de alquimia, antigas e modernos onde por sua vez, foram beber a inspiração, 
Tritemius, abade de Stonhein e Segismundo Fugger, o mineralogista. 

Donde revelar o incompreendido e revolucionário Teofrasto, grande indiferentismo 
respeito das, religiões, correntes, como apaixonadíssimo pela verdadeira Magia científica, 
que é a oculta essência de toda religião exotérica. Sim, preferia o miolo à casca... A 
árvore, propriamente dita, e não um dos seus simples e mesquinhos ramos... Do mesmo 
modo, quanto à Reforma protestante, que naquele momento tanto apaixonava a Europa: 
"Lutero", dizia ele, "nada vale diante da minha pessoa; ele não é mais do, que um teólogo, 
e eu sei medicina, filosofia, astronomia, química e outras muitas coisas, que o mundo 
ainda desconhece por completo. Lutero não serve nem para beijar as correias do meu 
sapato. É um bobalhão e nada mais, se quer fazer de um remonte outro remonte", isto é, 
de uma religião, simples espelho embaciado, onde se refletem os pálidos raios da 
verdadeira Religião-Sabedoria, outra religião idêntica. Sim, um segundo remonte para o 
mesmo calçado. 

De igual modo falava a respeito de Galeno, Avicena e dos pedantes médicos, seus 
contemporâneos, porque, a bem dizer, tendo o conhecimento da Magia, dessa ciência 
das ciências que, tanto no oriente como no Ocidente, aos próprios reis e papas governou 
(donde o termo: Magia Real) – "et in Oriente regibus imperat" –, possuía um completo 
domínio de si mesmo, que jamais tolera as pueris vaidades daqueles que, sem A 
conhecer, se julgam sábios, tanto na Ciência como na Igreja. Donde, por exemplo, a 
                                                        
41 Gazeta Médica de Paris 7 de Maio de 1812. 
42 Os abetos a que se referia, jocosamente, Paracelso, eram simbolizados pelas escrituras mágicas dos Tuatha de Danand, aos quais 
se refere, no capítulo VIII de sua obra De Gentes del otro Mundo, aquele outro gênio ou Mago de Logrosan, que se chamou Mário 
Roso de Luna. 
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linguagem livre e corajosa de Paracelso, no prólogo de seu Fragmenta medicinae 
paragranum, linguagem idêntica a de outros livres pensadores ou Teósofos, sem falar 
naquela mulher ou heroina do século XIX, que se chamou Helena Petrovna Blavatsky , 
em seus momentos de "santa indignação" contra a enfatuada ciência e a teologia 
dogmática. 

Em tal prólogo, diz Paracelso: "Em contestação, aos meus inimigos, vou apresentar 
as quatro colunas (simbólicas das 4 Verdades) em que se apoia meu templo, sou antes, a 
minha ciência de curar. Sim, os quatro portais da Iniciação: Aritmética, Geometria, 
Astronomia e Harmonia. A vós mesmos, que procurais em vão ofuscar o meu brilho, 
aconselho a vos colocardes sob tão augusta proteção, se não quiserdes passar por 
verdadeiros impostores... termo que retirais de vós para atirardes sobre um Homem que 
não conheceis... Se me seguirdes mal que vos pese. Avicena, Galeno, Rhazes, 
Montagna, Mesué; Misnianos e Suevios, as mesmas universidades de Paris, Montpellier, 
Colônia e Viena; vós, países do Reno e do Danúbio; vós, ainda, Itália, Grécia, Dalmacia, 
Israel e Arábia; do mesmo modo, ilhas do mar Egeu... se me seguirdes, eu, pela minha 
desprezível ciência, jamais deixarei de ser vosso monarca... Vós noutros, meus 
detratores, não servis para outra coisa, senão, de "míseros lavadores dos utensílios" de 
que me sirvo para as minhas reações alquímicas. Sim, porque a minha escola triunfará da 
de Aristóteles e Plínio, aos quais desde logo se lhes chamará – pelas suas usurpações –   
Caco Plinio e Caco Aristóteles... Eis aí a grande revolução que produzirá a arte de extrair 
as virtudes dos minerais. A Alquimia converterá em pó, aos vossos Esculápio e Galeno. E 
vós mesmos, sereis purificados pelo fogo, pais que, meu enxofre e meu antimônio 
possuirão maior valor do que o vosso ignóbil ouro..." 

Depois de dedicar Paracelso, esse hino à Magia e à Alquimia, aumentava os seus 
insultos contra a falsa ciência médica, ignorante das divinas correlações que no Universo 
conservam os astros, as plantas, os átomos e os homens, dizendo: "Quanto a minha alma 
se compadece de vosso pobre Galeno desde que as suas infelizes mãos ousaram 
endereçar-me cartas anônimas, do inferno onde ele vive! Quem ousaria acreditar que 
príncipe tão ilustre da medicina, depois da sua morte, tivesse que voar para o céu... 
servindo-lhe de cavalo (de veículo) o próprio diabo?... Acusais-me, insensatos, de 
plagiário ! ... Faz dez anos que não me preocupo com a leitura de vossos livros, para não 
desaprender aquilo que sei e que obtive à custa dos maiores sacrifícios... O que me 
ensinastes, de há muito foi derretido, tal como a neve sob os raios do Sol...! Quanto ao 
resto (referindo-se aos seus vários diplomas) atirei desprezivelmente a uma fogueira em a 
noite de S. João (uma alusão iniciática aos mártires da Verdadeira Ciência, inclusive, os 
que foram queimados vivos na inquisìtorial fog ueira, etc. sem falar no próprio termo João 
Batista, Yocanan, etc., etc. ...). Sim, para que a pureza do meu ideal eternamente 
imperante nas mãos dos verdadeiros Sábios, não fosse contaminada por aquilo que foi 
reduzido a cinzas... Com a natural inveja que tendes da riqueza do meu talento, quereis 
conduzir-me ao esquecimento, ou condenar-me ao fogo, por ignorardes, pobres mendigos 
de vossa própria ciência, que mesmo "morto", eu florescerei no coração de todos aqueles 
que ousa Trem seguir fielmente os meus passos  43 . Oxalá pudesse eu preservar minha 
calva, do ferrão das moscas com a mesma facilidade com que a minha ignorada ciência 
se acha a coberto de vossos insidiosos ataques. Dia virá, e médicos impostores! em que 

                                                        
43 Não foi Hahnemann, propriamente o autor das Similia-similibus curantur, mas o prodigioso Mago Teofrasto Paracelso. E assim, os 
seus discípulos, ao menos, nesse ramo de ciência médica, continuam fiéis ao Mestre segundo ele mesmo o profetizara. 

Quanto ao mais transcendente começou a realizar-se com Mesmer, Braid, e quantos se dedicaram ao verdadeiro Magnetismo curador, 
e tomou maior vulto com o surto em Norte América da Christian Science e outras muitas instituições que obedecem unicamente ao 
Poder do Mental, que tanto vale pelo da Vontade, "capaz de fazer do homem que verdadeiramente crê em si mesmo, na Divindade que 
nele habita, um Teurgo". Sim, capaz de dizer àquele monte – como um simples grão de cevada que é – que se atire no mar, e ele se 
atirará..." 

Em Paris, o INSTITUT MAGNÉTIQUE, dirigido pelos Irmãos Durville, mantém um Sanatório, onde os doentes são curados por se-
melhante processo. E ambos (Instituto e Sanatório) são reconhecidos pelo governo, inclusive, seus diplomas. 
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o céu na sua altíssima bondade, há de permitir a aparição na terra de verdadeiros 
médicos, sim, teurgos, capazes de curar a todos os males sem necessidade de 
medicamentos, usando apenas do prodígio e mistério dos Arcanos Maiores (referia-se a 
Mercabah, com a qual se podem realizar os maiores fenômenos...!). Em tal ocasião, que 
sereis vós, meus inimigos gratuitos?" (Paragranum, livro III, tomo I de suas obras 
completas). 

Com semelhante liberdade de linguagem, filha do conhecimento de sua absoluta 
superioridade mágica – fato ignorado por todos os seus biógrafos ocidentais – não se 
pode ocultar que Paracelso tenha atraído sobre si mesmo ódio e perseguições sem conta. 
Ainda hoje aparecem enfatuados médicos – que ignoram, além do mais, ter sido ele 
professor de várias cadeiras na faculdade de medicina de Basiléia, além das milhares de 
curas que realizou, a ponto de, até hoje – como as de Cagliostro, outro "charlatão" na 
boca de rivais invejosos, que preferem se deixar levar por falsos documentos arranjados, 
naquela época, por seus maiores inimigos, médicos e sacerdotes, corno ao próprio Jesus 
aconteceu – dizia, estarem gravadas no bronze e no mármore dos monumentos que a 
ambos, e a outros mais, como Apolonio de Tiana, por exemplo, foram erigidos. Quanto ao 
resto, falam bem alto as homenagens que lhe presta o país do seu pretenso nascimento, 
como um dos atuais beligerantes, por isso mesmo, devendo preocupar-se com "assuntos 
mais sérios", do que o quadricentenário da morre de nosso biografado de hoje, a quem 
também, prestamos homenagens, por meio de uma defesa das maiores que se tem feito 
até agora. O mesmo fizemos – com provas irrefutáveis de defesa a favor – de Helena 
Petrovna Blavatasky; por sua vez, com inúmeros inimigos, que nem sequer a 
conheceram, na maioria “sacerdotes". O mal repete-se em todas as épocas, e a razão é 
óbvio dizer, – temor à concorrência... mesmo que já morto o "rival". 

Sim, os médicos de sua época – pedantes e rotineiros – que pretendiam curar, não 
com preparados por eles completamente ignorados, mas, por meio de discursos repletos 
de termos greco-latinos, como se isso resolvesse tão seria questão, como é aquela da 
"arte de curar", empregando mesmo aos processos apontados no Livro de Saint-Michel  44 
os médicos da sua época, dizíamos, o perseguiram, como si se tratasse de um malfeitor, 
onde quer que se estabelecesse; sempre a exigir-lhe a exibição do famoso diploma de um 
mísero curso de seis anos, quando nos Colégios Iniciáticos de outrora, inclusive, no do 
Egito como já dissemos eram exigidos 21, na razão de 3 anos para cada portal ou 
vestíbulo, numa serie de 7. 

No entanto, as massas sugestionadas com a magia de seu verbo maravilhoso e 
com a gratidão que não pode deixar de se manifestar no coração daqueles que são 
arrancados da dor, dos sofrimentos em que, muitas vezes, vivem durante muitos anos, a 
perder tempo e dinheiro em galgar os degraus dos consultórios médicos, como ainda 
acontece nos dias que correm..., sim, essas massas reagiam contra semelhante 
ingratidão e desrespeito, elevando por trás das palmas e das olivas do "Domingo de 
Ramos", na eterna cruz como costuma acontecer aos redentores humanos, pouco 
importa se grandes ou pequenos. Quanto aos seus discípulos – como na maioria dos 
casos –   ingratos e caluniadores, quase todos, de acordo com o conhecido aforismo de 
que "a ignorância e o egoísmo pagam sempre, com danos e ingratidões, os favores 
recebidos..." 

                                                        
44 Donde aquela fábula de Erasmo, onde se afirmava que, Paracelso era castrado, em criança, pela voracidade de um porco". No 
entanto, está nessas condições, devido aos estilhaços de uma metralha, na conflagração de 1914, quem hoje se encontra à frente de 
um povo, sem que isso lhe tivesse diminuído o terrível furor de amontoar cadáveres, nem deixassem de lhe seguir os passos, milhões 
de apodrecidas "sementes", de um ciclo em tranca decadência... 

O verdadeiro Rosacruz é casto; somente uma missão especial pode exigir dele a escolha de uma companheira, digna e capaz de 
auxiliá-lo até o fim de sua vida, se é que em outros casos, já o não venha acompanhando de vida em vida... Não há um só manu racial, 
que não possua a sua companheira, já o dissemos anteriormente. Mais uma vez, repetimos a lenda incaica: "Manco-Capaç ensinava 
os homens na cidade alta. E Mama-Occlo (sua esposa), na cidade baixa (as coisas do Espiírito ou da mente e as domésticas, da ma-
ternidade, etc.). 
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O mesmo Paracelso confessa que só pôde reunir verdadeiros discípulos na 
Hungria; três na Polônia, dois na Saxonia; um na Eslováquia; um nos Países Baixos e 
outro na Boêmia". Justificava assim a iniciática sentença de que "muitos serão os 
chamados, e poucos os escolhidos". O mesmo aconteceu em nossa Obra, como prova "o 
número de elite ou de eleitos", que até hoje faz parte de seu quadro, sem falar naqueles 
que, pouco a pouco vêm sendo atraídos para as suas excelsas fileiras. For isso, desde o 
começo se dizia: "É de qualidade que precisamos, e não de quantidade" . De fato, o 
cascalho, a massa bruta ou grosseira, jamais será atraída para as suas fileiras, além do 
mais, porque não prometemos riquezas terrenas... Um Colégio Iniciático. . . e nada mais! 

Sim, os poucos e verdadeiros discípulos de Paracelso, tornaram-se, depois, 
grandes ocultistas, dos quais se conservam vagas notícias: 

"Nos estudos apologéticos aos estados dos ducado de Carintia, diz Louis Figuier, 
encontra-se uma passagem bastante rara, relacionada com os seus discípulos, antes de 
tudo, "ajudantes-serventes" . Nos mesmos se apontam "vinte e um", que ele havia 
arrebatado do "carrasco", e que Deus já os tinha a todos, felizmente... "Mas que julgamos 
serem do número daqueles a quem o Mestre havia arrancado dos vícios e das paixões, 
que são, de fato, o maior carrasco que possui a Humanidade". 

Não deixa de ter razão o grande escritor Louis Figuier porém, o sentido mais 
profundo, mais esotérico de semelhante afirmativa é o de "vinte e um" referir-se aos 21 
mais 1 arcanos Maiores, de que tanto ele falava; nesse caso, 21 discípulos e mais o 
Mestre, igual a 22. Quanto ao resto, parabéns ao mesmo escritor Locais Figuier. Falta, 
porém dar a nossa particular opinião: Paracelso – como Nostradamus e outros mais – era 
um sacerdote agartino, digamos mesmo, um tulku desses prodigiosos Seres, mais 
conhecidos "como Goros do Rei do Mundo"... E paremos aqui. 

Nenhum dos seus discípulos foi mais ingrato do que o invejoso e perverso Oporino, 
que teceu sobre a venerável fronte do Mestre, quantas calunias até, hoje perduram. Uma 
espécie daquele casal Coulomb que atraiçoou H.P. Blavastky, com a tal Sociedade de 
Investigações Psíquicas, de Londres, repleta de charlatães como se provou alguns anos 
depois. Aí nem sequer pode ser lembrado o velho adagio popular do "torto querendo falar 
do aleijado", por não. estar eras nenhuma das duas condições, a excelsa figura do 
Mestre. 

João Oporino era um copista de fraquíssima inteligência, do canônico de Lucerna, 
copista tombem de manuscritos gregos para a célebre imprensa de Frobenius. Amigo do 
poeta Xylotectus, com a viúva deste casou Oporino, dias depois do mesmo ter falecido da 
peste, que alastrava pelo país... "Animal de bom paladar", Pode-se dizer, em relação a tal 
discípulo... 

Quando Paracelso curou ao impressor Frobenius, de modo verdadeiramente 
miraculoso, se assim se pode dizer do que não passa de simples fenômeno natural, e 
isso, depois do mesmo, ter recorrido a todos os grandes médicos (ontem como hoje, 
razão de uma grande maioria recorrer para noutro front também perigoso, que é o do 
Espiritismo...), tendo como recompensa uma cadeira na Universidade de Basiléia, 
Oporino – como era natural segundo todos os traidores, que volvem... quando vêem o 
Mestre nas culminâncias da Glória (os raros que alcançam semelhante coisa...!) – 
apresenta-se novamente ao Mestre, como secretario-discípulo, para se tornar, finalmente, 
o mais aguçado punhal que se cravou na sua honra, deixando escrito contra ele, a 
famosa carta de que muitos se servem até hoje sem saberem que o "discípulo-traidor", de 
tão ignominioso proceder arrependeu-se na fora da morte, debulhada em lágrimas... O 
temor da morte, dizemos nós, mesmo sendo esta "a maior de todas as mentiras", como 
dizia o apóstolo de Patmos. 

Da referida carta transcrevemos os trechos abaixo, em que o leitor – ocultistra ou 
teosofista – saberá separar, por intuição e nobreza de caráter – o falso do verdadeiro:  
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 Envaidecia-se meu Mestre (por que continuava, a chamá-lo de tal modo 
semelhante "tartufo" ?...) , certas vezes, de conhecer as coisas ocultas e fingia ser capaz 
de anunciar, com antecedência, as coisas, de tal maneira que eu nunca poderia temer 
conservar silêncio diante de tamanhas Mentiras ("Opinião e água benta...") . Não se 
preocupava com as mulheres (por ser casto... era covarde, indigno, charlatão, etc. 
dizemos nós, mesmo que "castidade" seja exigida aos sacerdotes de certas religiões). E 
creio mesmo (continuava ele), que não mantinha relações com nenhuma delas. Em 
matéria de dinheiro, era pródigo em extremo, quando o possuiu, (elogiando sem o querer, 
prova de sua fraqueza mental...), ficando mesmo sem um soldo na algibeira. E logo 
aparecia, eu bera que sabia como... com uma bolsa recheada (isto é, roubava, na opinião 
do tartufo ... ) e me admirava muito mais desse fato, por não vê-lo pedir a ninguém, nem 
procurara maneira de obtê-la." 

"Jamais despiu-se na minha presença, durante todo, o tempo que com ele convivi, 
(qual dos dois era o mais despudorado ? perguntarmos nós...)  45 . Amiudadas vezes 
vinha bêbedo para casa (há muitas maneiras de se embriagar na vida, dentre elas aquela 
de Ramakrishna, isto é, dos seus êxtases ou samadhis, mais do que naturais embora 
passem por sobrenaturais para os indivíduos vulgares... Samadhi é o 8o passo da Yoga 
de Patanjali) . E logo se recostava em seu divã, sem largar aquela maldita espada 
(maldita, sim, para ele... "degenerado psíquico e fisiológico", que fazia todos esses 
maldosos julgamentos de quem o acolhera tão prazenteira quão bondosamente, em seu 
lar... Tal como um caso que conhecemos, mas, que de há muito está esquecida), que ele 
dizia "ter recebido, das mãos de um carrasco" (sempre a letra que mata, ao invés do 
espírito que vivifica... A Igreja também critica Simão o mago, por dizer que "era casado 
com sua irmã" Helena de Tróia, por ignorar que muitos o são com a sua própria mãe, isto 
é, a deusa Pitis-Sofia, sim, por se terem, com ela Unido. Todos os membros da STB o são 
com a sua mãe Teosofia. Os da própria Igreja deveriam também estar nas mesmas 
condições, se se, dizem seus filhos: a Santa Madre Igreja) . Desse lugar onde ficava 
recostado, levantava-se algumas vezes, bruscamente, altas horas da noite, de espada em 
punho como um homem fora do seu juízo (o ignorante não sabia que é uma das muitas 
maneiras de afugentar os elementais, na razão da afiada lâmina de aço de que, em todas 
as épocas, se fez uso para o mesmo fim. A Igreja afirma que o diabo tem medo da 
espada... o que não equivale apenas à cruz, mas também, à referida ponta. O fenômeno 
é mais científico do que se possa imaginar – a questão das polaridades magnéticas) . E se 
punha a dar golpes no ar, nas paredes, com tanto ardor, que confesso ter – mais de uma 
vez- temido que acabasse me cortando a cabeça (além do mais, covarde) . 

"Jamais vi nem ouvi Paracelso orando (a quem? a um Deus desconhecido ? Jesus 
preferiu o "Fazei por ti, que Eu te ajudarei", que tem por complemento: Busca dentro de ti 
mesmo, o que procuras fora, sem falar na sentença deifica: conhece-te a ti mesmo! ... ). 
Não se ocupava do culto sagrado (qual? perguntar-lhe-íamos...) , nem sequer da doutrina 
evangélica reformada, que então começava a prevalecer entre nós, e que nossos 
associados recomendavam mui formalmente (eis aí a verdadeira razão da crítica 
"protestante"... ). Proferia palavras não menos ameaçadoras contra o Papa e contra 
Lutero, do mesmo modo que, contra Hipócrabes e Galeno (sacerdotes e médicos, 
portanto, seus maiores inimigos... ) colocando-os no mesmo nível "porque, até agora", 
dizia ele, "entre todos os antigos e modernos que escreveram acercados velhos e 
sagrados textos nem um só deles aprofundou a sua origem. Todos se detiveram na 
superfície, na casca, para não dizer, na mesma pele que cobre tal casca". Mais do que 
isso temos dito e provado, coma o faremos sempre, em qualquer terreno, onde haja a 
mentira, o erro, o fanatismo, a superstição, dentro do espírito teosófico, construtivo e 

                                                        
45 Diz-se que '"Paracelso era um hermafrodita. Bem provável, na razão do verdadeiro sentido da palavra: Hermes ou Mercúrio e 
Afrodite ou Vênus, um andrógino perfeito, e não o da aberração fisiológica de todos conhecida. 
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nunca destrutivo, ou seja o do "estudo comparado das ciências, religiões, filosofias e 
línguas, tanto do Oriente como do Ocidente". Faz parte tudo isso e muito mais ainda, do 
vasto programa executado pela STB há mais de 17 anos. 

Estas e outras muitas, foram as calúnias do ingratíssimo Oporino, que faz jus a seu 
nome (Opo-rino, isto é, suco nasal") . 

Foi o Judas da vida do Mestre. Porém, sua grande falta, "seu pecado contra o 
Espírito Santo" como se denomina a semelhantes assassinos morais, não ficou sem o 
seu cármico julgamento, como era de esperar. 

Despediu-se, pois, o famoso Oporino, pretextando sentir horror diante da 
impiedade do mestre, no modo de considerar os sacramentos ("jesuíta e passador de 
conto-do-vigário", são duas frases que traduzem muita coisa... ) e se lhe meteu na cabeça 
de ensinar o grego, com o mais completo fracasso. Fracasso, ainda, o de querer apontar 
uma editora no estilo, da de Frobenius, para, finalmente, morrer obscuramente, 
desprezado de todos por sua traição, por isso mesmo, na mais completa miséria, embora 
que, tardiamente arrependido de haver empanado com a baba peçonhenta (a que seu 
nome fazia jús...) das suas calunias e ingratidões, a prodigiosa fama de seu Mestre... que 
dele, como se sabe, se não esqueceu em semelhante ocasião... Uma espécie de "Conde 
de Monte Cristo aparecendo sempre nas ocasiões incertas, eu para enxugar as lágrimas 
aos aflitos". "Amicus certos in re incerta, cernitur". 

Os demais êmulos de Paracelso, tais como Lieber e Adelung, provavelmente 
tiveram a mesma sorte, pois que, o próprio homem vulgar que "ousa atirar para os céus a 
sua saliva... sem se retirar do lugar, na sua face ela vem cair." Na mesma razão do "quem 
com ferro fere, com ferro será ferido"... 

Adelung narra o incidente que motivou, o rompimento definitivo entre mestre e 
discípulo, dizendo: "Paracelso afirmou que se podia fazer juízo certo do temperamento de 
qualquer pessoa, pela natureza alcalina, de suas urinas (quanto se sabe hoje a respeito, 
senão ainda, do suor, da saliva e muito reais do sangue ?...) desde que passasse três 
dias sem tomai alimento algum. Querendo Oporino tentar a experiência, jejuou os três 
dias, ao cabo dos quais, com dificuldade obteve algumas gotas, que foi levar ao mestre, 
para que fizesse semelhante experiência. Paracelso, ao contrário, rindo da infantilidade 
de seu discípulo, atirou o vaso de encontro à parede (quanta distinção! dizemos nós, se, 
conhecendo a índole do discípulo, já devia saber que era um "traidor"...). Oporino, diante 
de semelhante gesto, sentiu desvanecerem-se todas as suas ilusões (é sempre assim no 
Ocidente; ninguém quer sujeitar-se a provas, mesmo que duras, pesadas...) e teria 
abandonado imediatamente o Mestre se este lhe não tivesse prometido "revelar o 
segredo de seu láudano", promessa que tampouco cumpriu (sim, receoso talvez de ver o 
mesmo, que trazia "gotas de urina para um exame tão minucioso", beber todo o contendo 
do vidro, de uma só vez ... ) ". 

A passagem de Adelung, se é realmente histórica, recorda, também, as 
brincadeiras caprichos e extravagancias de outros tantos, como a própria Blavatsky, o 
último Buda vivo da Mongólia "que achava graça em dar choque elétrico em seu lamas ou 
sacerdotes" (como o refere Ossendowsky, na sua obra Bêtes, Hommes et Dieux), para 
logo lhes beijar as mãos; ou então, contar-lhes o que viu em seus êxtases "a contemplar o 
Buda face à face", etc. "Homens-crianças", como muitos santos da Igreja, que havemos 
de citar alguns, mais adiante nesse estudo com o respeito que nos merecem. 

Que há, portanto de verdadeiro, de realmente comprovado em todas essas 
asserções firmadas por pessoas despeitadas, que conviveram com o misterioso 
Paracelso? Sim, as que não podendo obter os seus poderes, as fórmulas de suas drogas, 
e tudo reais quanta, ele procurava ocultas dos "ingratos" e profanos ("Margaritas ante 
porcos") o caluniaram, para se querer julgar, ainda hoje, quatrocentos anos depois de sua 
"morte", um Homem de tão elevada estirpe? 
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Não se encontrando algo de positivo a seu respeito aparece sempre a maldita 
questão sexual, que é o apanágio dos que confundem as coisas do Mental ou divino, com 
as do sexo ou terreno; do mesmo modo, o vício da embriaguez, o desasseio ou falta de 
higiene, a má conduta... Quantos esforços empregaram – médicos e sacerdotes –  como 
a Jeoshua em seu tempo – para destruir a sua reputação, transformaram-se em precioso 
monumento erguido à sua memória, e que jamais poderá ser destruído. Sim na razão da 
famosa frase de Virgillo, na sua Eneida "Sedet aeternumque sedebit". Está sentado e 
sentado ficará eternamente... no coração de todos aqueles que; o compreenderam, que o 
amaram e fielmente o seguiram, como "a própria Suíça se orgulha em fazê-lo", desde 
aquele tempo até os dias que correm... 

E eis aí, Paracelso, como um outro "charlatão"... depois de quatro séculos 
decorridos que deixaste o mundo, procura defender a tua memória. 

Mais uma vez: VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OMNIA 
LAPIDEM, que tanto se lhe aplica, como aos condes de Cagliostro, S. Germano e outros 
mais... Sim, as Sete preciosas letras que compõem a chave franco-maçônica: VITRIOL. 

 

PALAVRAS NECESSÁRIAS 
 

"Vox faucibus haesit" (A voz parou na minha garganta 

 Eneida - Virgílio) 

 

Antes de darmos início ao capítulo que vai terminar esta Seção dedicada a São 
Lourenço, cumprimos o dever de apresentar aos leitores desta revista, as nossas escusas 
por não podermos realizar o que prometemos em o numero 103, ou seja aquele onde foi 
justamente publicado o seu Preâmbulo. 

Tal promessa foi formulada através das seguintes palavras: 

"Estreitamente ligada a nossa vida, com a da Obra em cuja frente nos encontramos 
- Obra que nasceu e viveu conosco desde tempos imemoriais, pouco importa se em mãos 
anais provectas, mais excelsas – Obra, cujas diretrizes traçadas pela própria Lei, que a 
tudo e a todos rege A conduzirão, ainda, através "de milênios sem conta, até que se dê a 
integral Superação da Mônada, não era possível falar de uma sem falar do outro, embora 
que isso represente, talvez, o maior de todos os sacrifícios impostos àquele que A dirige" 

Dois anos, entretanto, são passados, desde .a época em que fizemos semelhante 
promessa e tais acontecimentos se deram, quer na Obra, quer em nossa própria vida, que 
impossível seria levar avante tamanho empreendimento. 

O fato, porem, que ambos os setores muito ganharam com a nova resolução que 
hoje se apresenta: os leitores desta revista, com o longo estudo feito propositadamente 
para dar como terminada a referida Seção, como também o seu único colaborador, pelo 
enorme sacrifício que outrora lhe era imposto, e agora desaparece por completo. 

Apresentadas as desculpas, sob os mais sinceros e fraternais sentimentos, não há 
como repetir a famosa frase de Virgílio, da qual nos servimos no cabeçalho deste estudo, 
isto é, Voz faucibus haesit, porque, de fato "a voz parou na minha garganta", ao menos, 
para esta Seção recebida com geral agrado por parte de todos quantos a honraram com a 
sua prestigiosa leitura, chegando mesmo alguns a se manifestarem quer verbalmente, 
quer por escrito, de modo tão distinto, tão animador, que foi – além do Dever por Lei 
exigido – a maior recompensa para aquele, em cujos ombros pesava um fardo repleto de 
responsabilidades... 
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A todos, pois, os nossos respeitos, acompanhados da maior gratidão e fraternal 
amizade . 

 

Cagliostro e São Germano 
 

A IGREJA DE MELQUISEDEC 

Há uma antiga tradição que afirma a existência, no mundo, de uma igreja secreta, 
que torna a ligar (religo, religare, religio, religione ou religião) o homem a Deus, sem 
necessidade de sacerdócio nem outro qualquer intermediário. Todo ser iluminado, 
diretamente ou por iniciação, desde que esteja de posse de certos mistérios, faz parte do 
Culto, que tem o nome velado de Igreja de Melquisedec. Tal culto sempre existiu, por ser 
o da mais preciosa de todas as religiões, ou seja: a da Fraternidade Universal da 
Humanidade. 

A sua origem procede dos meados da 3a raça-mãe, pouco importa seu nome 
naquela época, se com o decorrer dos tempos, recebe o de Sudha-Dharma-Mandalam, 
na antiga Aryavartha – nossa Mãe-Índia – mas, para todos os efeitos, Excelsa 
Fraternidade, quer na razão de sua própria existência - por ser composta dos Verdadeiros 
Guias ou Instrutores espirituais da Humanidade – quer pela sua vitória sobre o que se 
concebe como Mal, na Terra, se ao lado do Planetário (a Força cósmica... dirigente do 
nosso Globo, em forma humana, aparte opiniões contrárias) – após a tremenda queda 
que teve lugar na decadência atlante... de que tanto nos temos ocupado, embora que, de 
modo velado – tiveram, os seus primeiros componentes, de combater contra as referidas 
"forças do mal", sem falar na sua própria transformação de Homens vulgares, em semi-
deuses. 

Por isso que, tal Fraternidade ou "Culto Universal" – que a bem dizer, é o do Amor, 
da Verdade e da Justiça entre todos os seres da Terra – se compõe de 7 Linhas, cada 
uma delas com o respectivo Raio, na razão dos próprios Astros ou Planetas. Donde, seus 
Chefes, Reis ou Guias, Seres tão elevados, que bem se podem comparar aos mesmos 
Dhyans-Chohans ou "Espíritos Planetários". Na Índia, o termo Maha-Chohan é dado aos 
mais elevados entre tais Seres, enquanto, outrora, no Egito, recebiam o nome de 
Ptahmer. São os mesmos “goros do Rei do Mundo”, nas escrituras transhimalaias. 

Como Guias ou Instrutores dos Homens – pouco importa, se para muitos de modo 
invisível – não podiam deixar de possuir “Regras especiais”, se Eles por sua vez, além de 
guiados por Aqueles Sete referidos Seres, o são ainda por Outro mais elevado, que se 
firma por trás de tudo isso, em forma Ternária. Seu Santuário, digamos assim, é aquele 
mesmo APTA, creche, manjedoura, presépio, lugar onde o Sol nasce, e quantos nomes o 
mesmo possui desde os memoráveis tempos da Atlântida, se era ali representado como 
“8a   cidade”... Razão de ser considerado, tal Ser, ao mesmo tempo, Uno e Trino, como 
“Rei dos Reis”. 

Os mesmos gnósticos reconheciam o número 888 – ou 8 vezes o misterioso 111 – 
como “Número Crístico”, embora que o resto seja proibido rervelar. 

O mesmo René Guenón, em sua obra Le Roi du Monde – pois que teve como 
Guru ou Mestre, famoso rabino... – diz o seguinte, a respeito de tão excelsa Organização: 
“O chefe de uma organização, é o próprio Manu, que poderá legitimamente possuir ou 
encarregar a outro, esse seu título e demais atribuições”. E ainda: “pelo grau de 
Consciência que atingiu para exercer semelhante função, identifica-se, realmente, ao 
Princípio que o obrigou a tomar expressão humana. E diante da qual, sua 
individualidade desaparece” (o grifo é nosso). 
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Não vamos comentar semelhantes palavras, por ser isso proibido... Serviram elas, 
apenas para exprimir toda a verdade que paira sobre tamanho Mistério – de confronto, a 
tudo quanto dissemos anteriormente a respeito dessa mais do que sublime Organização, 
que tanto se pode chamar como já foi dito de Culto de Melquisedec, como de Excelsa 
Fraternidade, Sudha-Dharma-Mandalam (para o Oriente), mas hoje com outro nome 
ocidental, já revelado  em nosso estudo dedicado a Paracelso. 

Como se sabe, as Leis que regulam semelhante Organização, foram codificadas 
pelo Manu Vaivávata. E delas, por sua vez, saíram as menores que regulam a própria 
vida humana. Chamem-nas de "Mandamentos da Lei de Deus", os que preferem, apenas, 
o espírito religioso, no sentido puramente dogmático. Mas o fato é que, serviram de 
fundamento aos Códigos que regem todos os povos da Terra. Por isso que, a figura da 
Justiça – mesmo que terrena – traz os olhos vendados (ocultos, secretos...) e uma 
espada servindo ao mesmo tempo, de Balança.  É aquela, ainda, que traz na mão, o 
Arcanjo Mikael (ou Miguel), "onde são pesados os bons ou maus atos e pensamentos da 
própria Humanidade..." Dura lex, sed lex ! 

Manu, Rei do Mundo, Planetário da Ronda, etc. são uma só e mesma Coisa. 
De tão excelso Tronco saem outros Manus, maiores e menores, na razão de raças-mães, 
sub-raças, ramos e famílias, etc. À medida que a Humanidade vai alcançando as várias 
etapas de sua Evolução terrena, tais Regras são modificadas pelo referido Manú pouco 
importa em quem, ou de que maneira esteja Ele manifestado, se o fenômeno é tão 
transcendente, que não pode ser revelado... 46 

 

RECONHECIMENTO ENTRE ADEPTOS 

Pelo pouco que foi dito anteriormente, logo se depreende da razão de se 
denominar a tais Seres, de que se compõe a "Excelsa Fraternidade Branca", por outro 
nome, Culto de Melquisedec, etc., de "Adeptos da Boa Lei"... Existem diversas maneiras 
dos mesmos se reconhecerem, em qualquer parte do Globo onde se achem: "palavras de 
passe", ou mesmo, as credenciais de cada uma das Sete Linhas ou "raios" a que 
pertençam. Assunto que não pode ser tratado no mundo profano, no entanto, ocasionou 
enormíssima confusão no espirito da maioria dos membros de The Theosophical 
Society, devido aos escritos, nesse sentido, de sua ex-Presidente, a Sra. Besant e do 
bispo Leadbeater, além do mais por não estarem autorizados a fazer semelhante 
revelação. Razão de alguns representantes dessa mesma "Grande Loja Branca" – como 
é também reconhecida – virem de público lançar o seu protesto, dentre eles, R. Vasudeva 
Row (B.A., B.L.) vakil do alto tribunal de Madras, etc. E semelhante erro contrário às 
referidas leis ou Regras, deriva, além do mais, da eterna mania de só se reconhecer 
Seres Superiores "lá para as bandas do Oriente", por ignorarem que o mesmo, desde 
1924 senão um pouco antes, já havia se fundido no Ocidente, de acordo com as mais 
antigas profecias, a começar por aquela da "Serra de Sintra", em Portugal, por nós 
inúmeras vezes citada, inclusive, nesta revista.  47 

Entretanto, quando investidos, alguns, de missões especiais, ao contrario, devem 
manter-se em segredo, afastados uns dos outros, etc. São aqueles tradicionais "homens 
da capa vermelha" (raio de Marte), um dos quais ao mesmo Napoleão dava conselhos, 
inclusive, nos campos de Batalha, ou os de "capa amarela" (raio mercuriano), com missão 
idêntica diante de outros Homens ilustres da História, inclusive, nas cortes, como 
aconteceu aos mesmos Cagliostro e S. Germano, na de Áustria, França, diante de Maria 

                                                        
46 O assunto que diz respeito às raças, ccontinentes, etc. é por demais conhecido dos teosofistas. No entanto, paca os leigos em se-
melhantes leituras, quer na Seção dedicada a S. Lourenço, quer em nossa obra "O Verdadeiro caminho da Iniciação", é o mesmo 
fartamente divulgado. 
47 Leia-se na obra de Marques de Rivière, Á l'ombre des monastères thibétains, a revelação que lhe faz o seu próprio Guru, nesse 
sentido. Ou então, em o numero 103, desta revista, o artigo "O Mistério dos Dalai-lamas e a política religiosa do Oriente". 
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Antonieta, etc., etc., e quantas outras capas ou "cores" indicam os "raios" planetários, a 
que pertencem os seus portadores... 

Mas, não nos apressemos em falar dos Dois referidos Seres, por não ter ainda, 
chegado a hora, mas, de preferência dessa "fraternal Ceia ou Comunhão", em que vivem 
os preclaros Membros da Excelsa Fraternidade, quer do ponto de vista mental (e a prova 
que até hoje se exige em nosso Colégio iniciático, o termo sânscrito PAX, que quer dizer 
"comunhão mental ou de pensamento", atingindo os confins da Terra, através dos 
mesmos Seres, e não, apenas, o sentido restrito do "pax", latino, que é, como se sabe, 
PAZ, essa mesma que deve existir entre todos os seres da Terra), dizíamos, quer do 
espiritual, ou sejam esses felizes instantes que convivem juntos, em qualquer parte do 
globo para onde os conduza, a sua própria missão... 

Daí, nasceu a chamada ceia do Senhor levada a efeito entre Jeoshua Ben Pandira 
("o filho do Homem"...) e seus apóstolos ou discípulos. 

Era a "comunhão reservada aos maiores pontífices em todos os Mistérios Antigos". 
Logo que um Adepto, um Ser qualquer de categoria mais ou menos elevada, ia visitar o 
Dalai-Lama, este dividia ao meio o pão, lançando-lhe a sua Benção, e ambos comiam a 
parte que lhes era reservada. Tal ritual, alem dos seus sentidos cabalísticos, abrange, 
ainda, o do androginismo perfeito (um pão dividido em dois, como aconteceu no 
começo das coisas... ), o do Pai-Mãe das escrituras, na razão de Adam-Kadmon, para o 
divino ; Adam-Heve, para o humano e Adam-Chevaoth para o inferior... que nada tem a 
ver, como pensa a maioria, com o famoso "inferno" das escrituras ocidentais. 

Em seguida, dois copos contendo o mais precioso vinho ou licor, que, depois de 
abençoadas, cada qual se servia, do seu. 48  Não é isso uma espécie de Eucaristia, na 
razão do "este é meu corpo, comei-o; este é meu sangue, bebei-o"? Uma reminiscência, 
ainda, da "Taça do Santo Graal", 49 e quanto faz parte das tradições da verdadeira 

                                                        
48 Os árabes mais ilustres só compartilham da refeição de "tâmaras, sal e uvas". com pessoas que lhes mereçam a maior 
consideração. É, ao mesmo tempo, uma tradição religiosa e "pacto de amizade". 
49 Não era, antigamente, o Dalai-lama, a representação, na face da Terra, juntamente cem o Trachi-chama, dos Dois tradicionais 
Ministros do "Rei do Mundo", por sua vez, representado pelo Buda-Vivo da Mongólia, na cidade de Urga, cujo nome correto é Taku-
ra?... Melquisedec e o "Rei do Mundo” são uma só e mesma Pessoa. Vive Ele, justamente, na "Terra das Libações", que tanto vale par 
Agartha, como Shamballah, "a tradicional Ilha imperecível, pois que, nenhum Cataclismo a perde destruir". Shamballah tanto vale por 
Taça ou licor de Shoma ou lunar, como de Shukra ou venusiano. Existe, na Índia, a lenda do "Cálice (ou Taça) de Buda", que será 
encontrado, novamente, quando se aproximar o tempo de "Shamballah". Vejamos tal lenda: 

“Purushapura ou Peshawar,  foi durante muito tempo, "a Cidade do Cálice de Buda". Depois da morte do Mestre, o Cálice foi levado 
para aí, onde, por muitos anos, tornou-se objeto de veneração. Nos tempos do viajante chinês Fah-sien, aí pelos 40 anos a. C. 
encontrava--se ele, ainda, no templo que lhe foi dedicado, isto é, Peshawar. Possuía ele diversas cores predominando, entretanto, o 
preto. Quanto ao perfil de "quatro cálices", que o compunham, eram vistos claramente. 

Porém, nos dias de Hsuan-tsang, outro viajante chinês, pelos 850 anos de nossa era, afirma já não mais se encontrava tal cálice em 
Peshawar. Uns dizem achar-se na Pérsia, enquanto outros, em Karashahr. 

No Oriente não se pode desdenhar a idéia de um cálice. Mas, no entanto, as lendas de todos os países a conhecem a seu modo: ora, 
é a "Taça de Lohengrin", taça crística, que interfere nas "rosacrucianas"; ora a da "amargura sorvida no Horto", e dezenas de outras de 
que já nos temos ocupado apor várias vezes. 

O "Cálice de Buda" segundo as lendas transhimalaias, era milagroso e inesgotável: um verdadeiro Cálice de Vida". 

Recordemos o "Cálice de Aritha" e a luta por sua posse, tal como o relata, de modo tão poético, o Mahâbarâta: 

“Indra apodera-se do Cálice do Rei dos Nagas (Nagas ou serpentes: SRINAGAR ou “Homens-serpentes, semi-deuses, Adeptos, seres 
lagartinos, etc.", como estamos fartos de ensinar) e, o leva para o céu". 

Segundo as tradições persas, "quando Jenishid começou a lançar as bases da cidade de Istaker (ou da "deusa Ísis"...), encontrou-se 
um cálice milagroso, Jina-Jenshid. O cálice era de turquesa e estava cheio do precioso néctar de vida." 

As lendas do mosteiro de Solovetz, ao tratas dos personagens do Antigo Testamento, mencionam o "Cálice do Rei Salomão" (Salem-
Omar, Salo-mar, etc.): 

“Grande é o cálice de Salomão, feito de uma só pedra preciosa. No cálice existem três versos gravados em caracteres simerios, que 
ninguém pode explicar". Com certeza, são os mesmos a que se refere o famoso Livro de Kiu-té no capítulo XXXV, que aqui aparecem 
pela primeira vez, ao mundo profano: 

“Tantas vezes beberei neste cálice 

Quantas o mundo exigir a minha presença,  

Como "espírito de Luz e de Justiça"... 
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Rosacruz, hoje postada em lugar diferente do de outrora, embora que muitos centros 
pseudo-espiritualistas, estejam abusando de tão excelso quão precioso nome, para, fins 
políticos dos mais condenáveis... Há muitos anos, lançamos um aviso nesse sentido, 
mas... infelizmente não fomos ouvidos, alem do mais, porque, "ninguém é profeta em sua 
terra", do mesmo modo que, "santo de casa não faz milagres"... 

Nossa mesma Obra, como Síntese de todas as Iniciações passadas – haja vista, 
todos os Grandes Iluminados fazendo parte da sua galeria, no salão de reuniões, 
ladeando a Diretoria, ou antes, começando de um lado por Vyasa, o codificador da 
Vedanta, e terminando no outro, pelo grande místico Ramakrishna – não passou por um 
ritual idêntico, dentro do seu Santuário, onde "o pão foi dividido entre todos", e depois, de 
preferencia a água, como "sangue que corre nas veias da Terra"? Não o faziam, de outro 
modo, Sacerdote e Sacerdotisa, na razão de Fogo e Água ou Sol e Lua ?. Quando da 
distribuição do pão e da água, por sua vez, não foi feita, também, a da menor das moedas 
usadas naquela época, isto é, o vintém ou vinte réis? 

Melquisedec, rei de Salem fez trazer pão e vinho, por ser Ele Sacerdote do Altíssimo (El 
Elion). E abençoou a Abrahão, dizendo: "Abençoado sejas, Abrahão, em nome do Deus 

                                                                                                                                                                                        
Por mais veladas que sejam tais palavras, são claríssimas para os que já possuam a mente iluminada. Queira o leitor dedicar-se a 
meditar sobre elas... e grandes coisas acabará, descobrindo... 

No referido Livro, só conhecido dos Adeptos, também existe uma outra passagem, onde se compara o "Cálice com a Balança", embora 
mais longa do que o primeiro versículo: 

"Dois pesos desiguais para duas medidas iguais...  

Assim está separado o meu corpo 

Nas conchas da Balança, 

Até que as mesmas se fundam  

Naquele Cálice onde tenho bebido  

Do sangue que é mais dele do que meu !  

Até lá, outros O sorverão por Mim !" 

Muito mais difícil que o primeiro, para ser desvendado, no entanto, daremos aqui uma pequeno, insinuação: 

Balança não é o sino de Vênus ? E não se fala num "Cálice ou Taça de Shukra", na razão do mesmo planeta, pois que, o de Shoma é 
representado pela Lua? Fica o restante para ser descoberto pelo leitor... 

Os muçulmanos de Khandakhar possuem também seu "Cálice Sagrado": 

Em Kharran, também há um cálice, denominado Faa-faga. Desse "Cálice", bebem aqueles que tomam parte nos Grandes Mistérios. 
No sétimo dia, anunciam: 

“Ó Mestre!  o maravilhoso tem que se manifestar!" 

Nas cerimonias da Vedanta, do Budismo e do Mazdeismo, utiliza-se sempre o sagrado símbolo do "Cálice de Vida". 

Jataka conta a origem do "Cálice do Buda": 

"... Então, das quatro terras vieram 4 custódias do mundo e ofereceram 4 cálices de safira. Porem, Buda os repeliu. Voltaram a 
oferecer quatro cálices de pedra negra (mug-gavana) e Ele, movido de compaixão pelos 4 gênios, os aceitou. 

Colocou um dentro do outro, e ordenou: "Que se tornem um Só"... 

E as bordas dos 4 cálices se tornaram visíveis como desenhos. E todos os 4 cálices se fizeram Um. 

O Buda aceitou alimento no Cálice recém-formado e havendo provado do que nele se continha, rendeu graças". 

O Lalita Vistara, descrevendo os Sacramentos do Cálice de Buda", atribui ao Bem-aventurado, este significativo discurso, dirigido aos 
"4 Reis", que trouxeram os cálices: "Tributa respeito a Buda, em nome do Cálice e este será para ti como um vaso de Sabedoria 
("vaso, também, de eleição". O mesmo. "Vas insignis devotionis", de que a Igreja se apropriou). 

Se ofereceres o Cálice aos teus iguais, não permanecerás nem em memória, nem em juízo. Mas, quem oferecer o Cálice ao Buda, não 
será esquecido, nem em memória, nem em Sabedoria.  

Esse Cálice, Arca de Vida ("Arca de aliança"...), Cálice de Salvação, de novo há de ser descoberto"... 

Assim dizem as lendas tíbetanas. Resta aos Iniciados nos Grandes Mistérios, a decifração de tão misteriosas palavras. Lembramo-
lhes, apenas, "as 4 Jerarquias, em atividade na Terra"... que um dia se farão uma Só, como o Cálice de Buda... O resto é fácil 
descobrir, na razão da "letra que mata, para o Espírito que principalmente no que diz respeito à "pedra, negra da segunda oferta dos 4 
cálices" que, o Buda movido de compaixão, aceitou. 

Quem versado for nas tradições esotéricas do Tibete, lembrar-se-á, da "pedra negra" enviada pelo "Rei do Mundo" ao Dalai-lama, a 
qual foi depois transportada à Urga (ou Takura, capital da Mongólia), ao Buda-vivo, do qual já nos ocupamos em outros lugares deste 
estudo. E isso, cosa as tradições dias varias "pedras negras", desde aquela. que era símbolo de Cibele, até a que foi engastada na 
Kaaba da Meca. Outrosim, que "o Buda-vivo possuía o anel de Genghis-Khan, sobre a qual se acha gravada uma Svástica (não 
confundir coar. a Sovástica nazista, considerando "símbolo nefasto", por Jainos e Budistas) e uma placa de cobre (metal de Vênus...). 

Paremos, entretanto, aqui, tão longa anotação, para... não fatigar o querido leitor.  
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Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Abençoado o Deus Altíssimo, que entregou os 
inimigos em tuas mãos. E Abrahão lhe entregou o dízimo de tudo quanto havia tomado". 
(Gênese, XIX, 18-20).  50 

                                                        
50 O nome Melquisedec, ou antes, Melki-Tsedek, como Já dissemos, refere-se ao mesmo "Rei do Mundo", embora que designado na 
tradição judaico-cristã. 

O sacrifício de Melquisedec (o pão e o vinho, etc.) deve ser olhado como "uma prefiguração da Eucaristia. E o próprio sacerdócio 
cristão se identifica, em princípio, ao de Melquisedec, segundo a aplicação das seguintes palavras dos Salmos feitas ao Cristo: "TU ES 
SACERDOS IN AETERNUM SECUNDUM ORDINEM MELCHISEDECH" (Ps. C. IX, 4) 

A tradição judaico-cristã distingue 2 sacerdócios: um, "segundo a ordem de Aarão"; outro, "segundo a de Melquisedec". E este, 
superior àquele, como o próprio Melquisedec o é a Abrahão, do qual nasceu a tribo de Levi; e, por conseguinte, a família de Ararão. 
Não diz o grande Iluminado, que foi S. Paulo, “O mesmo Levi. que percebe a dízima (sobre o povo de Israel), pagou, por assim dizer, 
por Abrahão"? 

Saint-Bernard, por sua vez, diz que "o Pontífice, como indica a etimologia, é uma espécie de ponte entre Deus e o homem" (Tractatus 
de Moribus et Officio Episcoparum, III) . Há na Índia um termo que é próprio aos .Jainos, equivalente ao Pontífice latino: é a palavra 
Tirtânkara literalmente, "aquele que fez um VAU ou passagem". A referida passagem, é a de Moksha ou "libertação", redenção, 
salvação, etc. Os tirtânkaras são em número de 24, como "os velhos do Apocalipse", que de certo modo, constituem um outro Colégio. 
Estão na mesma razão, os Mana-Chohans, na Índia, para os Ptahmers (sacerdotes do deus Ptah, o "3o aspecto da Trindade") no Egito. 

As duas chaves, de ouro e prata, usadas pelo Brahmâtma indiano, e pela Igreja depois copiadas para a do "Santo Papa", além de 
outros sentidos, possui o das duas referidas iniciações, empregando a terminologia Hindu, a dos Brahmânes (ou Jinas) e dos 
Kshattryas (ou guerreiros). Porém, no vértice ou cume (donde o termo Kumara), se acha a Ponte de toda autoridade legítima.= em 
qualquer domínio que ela se exerça. Por isso que, "os Iniciados da Agarta" tem o nome de Atívarna, isto é, "além das castas" 
(Jerarquia, portanto, superior à s que se conhecem na terra) . 

Semelhante Trindade hierárquica, já foi apontada, anteriormente, na razão do Buda-vivo da Mongólia, representando até o ano 1924, o 
próprio "Rei do Mundo", Melquisedec, etc., tendo por Colunas ou Ministros, o Dalai-lama e o Trachi-Lama. Os dois poderes em 
separado (o Temporal e o espiritual), e os dois juntos, no centro. "Três trombetas para uma Boca só", como rezam as tradições mais 
secretas. 

Outro sentido, não possuem além de mais seis, segundos as sete chaves interpretativas da Mercabah) os "Três Reis Magos da Bíblia”, 
pois que, Mahinga (nome de um dos referidos Ministros do "Rei do Mundo") oferece ao Cristo, o ouro, e a Salvação, como Rei; o 
Mahima (o outro Ministro do mesmo Ser), oferece-lhe incenso e a Salvação, como Sacerdote; o Brahmâtma, enfim, a mirra (perfume 
de Vênus), o bálsamo da  incorruptibilidade,  imagem das Amrita dos hindus e "ambrosia" dos deuses, o Soma védico, o Haoma 
mazdeista, notando, ao mesmo tempo, que em hebreu, os termos "làin", vinho e "sod” mistério se encontram nas várias tradições do 
vinho, do licor sagrado, etc. A Salvação oferecida pelo Brahmâtma ou Mestre espiritual (o Grão Mestre entre as 2 colunas do Templo 
de Salomão, ou Jakím e Bohaz), ele o faz como profeta, oráculo do deus-Pithio (ou Flythoerestos) . Essa Trindade, ao mesmo tempo, 
real e sacerdotal, como se conhece, recebeu os nomes (na Bíblia): Gaspar, Melchior e Baltazar, embora que, somente o de Melchi-or, 
possúa, de fato, um sentido iniciático, pois que, em hebreu, quer dizer: "Rei da Luz". Os outros dois, correm por conta da Igreja... 

Do mesuro modo que, as duas referidas “chaves" que se procurou arrancar das mãos do Brahmatma, para as de as Pedro, tinham o 
mesmo significado das duas referidas iniciações, além de representarem os Grandes e os Pequenos Mistérios. Os mesmo termos 
Maha-Yana e Hina-yana, que são dados às duas escolas do Budismo (do Norte e do Sul) – como Grande e Pequena barcas – não 
representam, também, os Grandes e Pequenas mistérios ? Mas, logo aparece a "Barca de S. Pedro", arranjada com as tábuas das 
duas... e também, das de "Osíris", no velho Egito, paca se meter no caminho... 

Havia na Idade Média uma expressão muito interessante para definir o “Reino da Agarta", o Governo Espiritual do Mundo, etc., a qual 
não teve, até hoje a devida interpretação. Referimo-nos a do Pai João, que era o termo que se poderia consignar como a "cobertura 
exterior" (chamemos de "escudo defensivo de algo que fica, oculto por trás ou que não deve aparecer, etc.”) do culto em questão, 
formado, em (boa parte, pelos Nestorianos e os Sabeus. E, principalmente, estes últimos davam a si mesmos o nome de Mendayeh de 
Yahia ou "discípulo de João". No Oriente, vemos do mesmo modo, os Ismaelios ou "discípulos do Velho da Montanha", os Drusos do 
Líbano "defensores da Terra Santa”, mas que, a criminosa corrupção de certos escritores, que vendem a sua pena, a quem melhor 
lhes paga, ousa descarregar sobre um Ser de tão elevada hierarquia, toda a baba peçonhenta da sua maldade e ignorância... 

Não possui, também, o Vaticano, a sua guarda armada sem talar em alguns canhões, aviões e até, prisões...? 

Inútil dizer que o tradicional "Velho da Montanha" (no Líbano), estreitamente ligado ao Governo Espiritual do Mundo", famoso nos 
tempos der Cruzadas, foi iniciador de Hugo de Payens e  Godofredo de Saint-Hilaire, fundadores, como é sabido, da “Ordem dos 
Templários", que chegou quase a ser senhora do mundo medieval cristão, até o momento de sua ruidosa queda; queda essa tão 
dramática, como o foram a dos pitagóricos de outrora e, por sua vez, a dos jesuítas ao finalizar do século XVIII. 

No Ocidente, todas essas "Ordens de Cavalaria", quer militares, quer religiosas, não se fizeram "Guardiãs da Terra Santa?" 

Existem, entretanto, na América do Norte, duas Ordens, ou "sociedades secretas", que nada possuem de iniciáticas, nem honra fazem 
aos termos, tantas vezes empregados neste estudo, ou sejam "cobertura exterior, círculo de Resistência, etc." Referimo-nos a The 
Knights of Columbu ("Os Cavaleiros de Colombo") é a famosa Klu-Klux-Klan. Vultoso é o número de crimes por ambos praticados. 

Pois bem, a primeira é para o Catolicismo, o que a segunda é para, o Protestantismo: o meio mais criminoso que se possa imaginar, 
de defesa. 

O leitor desta revista, deve estar lembrado, que em um de nossos, antigos estudos, tivemos ocasião de transcrever  "O Juramento dos 
Cavaleiros de Colombo". Tudo quanto no  mesmo se promete fazer, em nome da Divindade, é suficiente para destruir por completo, os 
alicerces de uma religião, par mais sólidos que eles se tenham mantido até a presente data. 

Contrariamente a isso, mas as "Sociedades secretas" do mundo – as verdadeiras, e não, as mas acima referidas, e outras tantas, que 
ensanguentam as brilhantes páginas da evolução humana, – tiveram como principal objetivo, a formação de uma Fraternidade 
Universal, sem distinção de raça, crença, casta, cor, etc. para não dizer, desde logo, a espiritual Unificação de todos os seres de que 
se compõe a Grande Família Humana. 

Tais Fraternidades representam o esforço de todos esses Grandes Iluminados que  ao mundo têm vindo, chamam-se Rama, Moisés, 
Krishna, Buda, Tíssoo, Lao-Tsé, Confúcio, Jesus, Apolonio de Tiana e outros mais... 
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Para que ninguém se admire da expressão "cobertura exterior", empregado nas velhas escrituras, em relação com a a parte exotérica 
ou profana dos "centros iniciáticos" apontamos um termo, muito bem aplicado, de que fez uso Saint-Yves d’Alveydre, em uma de suas 
obras, ao falar nos “Templários de Agarta”. Sim, porque todas as iniciações cavalheirescas ou não, têm por origem a referida região 
agartina, de que tanto nos ocupamos em vários de nossos escritos. Donde, por exemplo, na parte deste estudo dedicado a Paracelso, 
falamos nos "22 Templos (donde Templários) dos Trachi-Marus (ou Tachu~Marus) ". Por isso mesmo, forças "exteriores", se bem que 
"inferiores" por viverem no seio da terra, em defesa de uma Obra da mais elevada espiritualidade. O mesmo termo Maruth ou Marutha, 
em sânscrito, quer dizer: "Sarça". E o "marú" japonês, equivalente a "vapor” dá idéia, ainda, desse termo tão antigo, quão precioso, isto 
é, Tachú-Marú... Equivale, ainda, a certa Ordem secreta – entre as 3 denominadas de Dragões: o de Ouro ou amarelo, o de Prata ou 
Azul e o de Ferro ou Vermelho. Existem por aí, outros Dragões, que a bem dizer, já são por sua vez outras "coberturas exteriores" para 
os que acabamos de apontar . 

"Pai João, Joam, Jim au Jina", outro não é, senão, o "mundo-jina" ou aquela Região antes referida, com o nome de " Agarta, se 
inúmeros são os que A definem, nas diversas tradições ainda existentes na face da Terra... 

Em certas representações de Janus (Johanus, Jinas, ebc. ) não são, também, os dois referidos Poderes, simbolizados por "uma chave 
e um cetro"? O Poder temporal e o Poder Espiritual. Do mesmo modo, no Taro, o Imperador e o Papa, com os aspectos femininos: 
Imperatriz e Papisa, isto é, arcanos 2, 3, 4 e 5 (letras hebraicas: Beth, Ghimél, Daléth e Hé ) . 

As mesmas iniciais J H S a que a Igreja deu uma definição completamente estranha à verdadeira... definem esse mesmo "Go-verno 
Espiritual do Mundo". Diremos apenas o que é possível dizer-se, "não de boca para ouvido", como exigem as grandes iniciações, 
mas... escrito, pelo que assumimos todas as responsabilidades que nos pudessem acarretar: H J S quando se trata do homem, ou algo 
divino em função na Terra; J H S,  ou o H central, para as 2 extremidades; colunas ou Ministros, esse mesmo "algo divino", feito 
homem. E em nosso idioma, como um dos mais sagrados, se a ele coube o da "Missão da sétima sub-raça" (ou 7 Raios de Luz) , 
não se escreve "HOMEM" com H? Por isso, mui natural é que fique antes do J, quando, de outro modo, deveria ficar depois... 

Com outras palavras: "Homem feito Deus e Deus feito Homem". Pos isso que Cagliostro, S. Germano e outros mais... quando se lhes 
perguntava "quem eram", respondiam invariavelmente: EGO SUM QUI SUM, isto é, "Eu sou quem sou"... E paremos aqui . 

Volvendo ao termo "Pai João", procede ele, mais Ou menos... da época de S. Luiz, nas viagens de Carpino e de Rubruquis. O que 
mais complica o assunto, é que, segundo alguns, teria havido "4 personagens portadores do título", na razão, dizemos nós, dos 4 
referidos arcanos do Taro, de que fala-mos anteriormente, as 4 Jerarquias em função na Terra, e outras coisas mais, que não vêm ao 
caso apontar. Encontravam-se eles: no Tibete (ou melhor, no PAMIR... na Mongólia, na Índia e na Etiópia, preferimos, entretanto, 
apontar para este último, o  Egito... Questão apenas de "opinião". Também poderiam ser 4 representantes do mesmo Poder, mas, em 
verdade, "um aspecto masculino no Egito, para um aspecto feminino na Índia", tendo por formas laterais, colunas ou Ministros, o 
aspecto masculino na Mongólia, e o feminino... em Palmira, se o quiserem. Uma rainha que, por se ter afastado um pouco das suas 
funções, faltou-lhe "o Verbo divino"... Outro assunto, que não pode ser discutido, embora que o conheçam os membros mais 
avançados do nosso Colégio Iniciático mais conhecido coma STB. 

Dizem, também, que Genghis-kan", quis atacar o reino de "Pai-João", porém – o que é muito natural por ser o interior da Terra, lugar 
das "Forças cósmicas ou Laboratório do Espírito Santo, como o indicam as escrituras teosóficas – aquele o repeliu despedindo raios 
contra os seus exércitos. E como Genghis-kan – ao lado de Tamerlão e Átila –  mesmo que em épocas diferentes – representassem 
uma Trindade caótica ou maldita para a Divina, a excelsa, que agora já os leitores A conhecem – também soará a hora em que "o 
Reino de Pai João" se manifestará, justamente, quando "tiver terminado tão trágica maneira de se "separar o bom trigo do joio", isto é, 
a Gemente selecionada para o Novo Ciclo portador de melhores dias para o mundo, da semente apodrecida, que não poderia germinar 
e produzir bons frutos, em terreno por demais cansado... 

Fala bem alto, a manúsica sentença da Obra em que a STB se acha, empenhada! SPES MESSIS IN SEMINE, ou "a esperança da 
colheita está, na SEMENTE" . 

A referida região denominada de "Pai João", não é a mesma histórica de "Prestes João", o grande viajante por terras misteriosas. 
Mesmo assim, ligada, também se acha à Terra Sagrada, Agarta, ou seja o AVALON da Lenda do Rei Artus e os Doze Cavaleiros da 
Távola Redonda, citada e comentada em nossa obra "O Verdadeiro Caminho da Iniciação"; por sinal que, desdobrando tal termo em 
AVA (avô, antepassado, etc. ) e Lom, Lohan, Chohan, na mesma razão de Eloim, que, como se sabe, são os mesmos Dhyans 
Chohans das escrituras sagradas do Oriente, e no Cristianismo, os Arcanjos, etc. Assim, Avalon, por exemplo, "a Terra sagrada, dos 
deuses, dos nossos antepassados, dos Jinas ou Gênios, Chohans", etc. pois que o mesmo termo Lohengrin. (Lohan-grim ou Jim) não 
possui outro significado. 

O mesmo Swedenborg, declara que foi buscar a "Palavra Perdida" em certa região do Tibete (uma das muitas embocaduras que 
conduzem aos reinos agartinos, dizemos nós) e, par sua vez; Ana-Catarina Emmerich teve a visão de um lugar misterioso, ao qual ela, 
chamou de “Montanha dos Profetas", por sinal que um termo muito precioso para a transcendental e complicadíssimo assunto, que 
vimos abordando em tão longo estudo, como é aquele que hoje apresentamos aos leitores desta revista. 

E tal "ressalva" o fazemos, porque o termo “Pai João" poderia ser confundido por leitores ou pessoas não conhecedoras ainda, da 
terminologia ocultista e teosófica, podendo mesmo, contundi-lo com quantos "Pai João" figuram hoje no perigoso cardápio doe centros 
espirítas e das novas religiões africanas, inclusive em Norte-America, como grosseiras e prejudicialissímas reminiscências da 
desaparecida Lemuria . 

O mesmo termo “Prestes" pode ser uma corruptela de Pitri, Pai, Padre, Prêtre (francês) ou Presbítero, nome este com que a lenda nos 
diz ter sido designado pelo próprio Papa o fabuloso personagem que se dizia imperador duma vaga região no Oriente. 

No presente estudo, não nos referimos à esse misterioso ser, e sim a um outra que aparecia aos viajantes polares, região que, como 
se sabe, constituiu o continente hiperbóreo e serviu de berço à primeira raça-mãe dirigida pesos Pitris ou Pais Barishads. 

A lenda do ''Pai João" também, se refere M. Roso de Luma nos prodigiosos comentários feitos à obra de H. P. B ., "Páginas Ocultistas 
e Contos Macabros" . 

Enfim, desde a época dos invasores muçulmanos, "o Pai João" teria cessado de se manifestar... e começou a ser representado, quer 
por meio daquela referida "cobertura exterior”, até hoje, não interpretada, quer pelas 3 referidas séries de Personagens, já apontadas 
em outros lugares deste estudo, ou seja: o Buda-vivo, em Urga, na Mongólia; o Trachi-lama, em Chigad--sé (ou Tjigad-jé, se o 
quiserem) e o Dalai-lama, em Lhassa, como capital do Tibete. Agora, em tal lugar, encontra-se – devido a política dos lamas tibetanos 
e chineses – "misterioso pequeno" (diga-se de passagem, muito nosso conhecido...), o que não deixa de formar equilíbrio, com outro 
muito mais "velho", no Norte da Índia, no mesmo lugar onde estivemos em 1899/1900... e no Cairo, mais outro da mesma 
categoria do anterior. Uma horizontal perfeita, mantendo as antigas tradições espirituais do Oriente, rara a Verdadeira, no Ocidente 
justamente ;no continente americano , por ser a parte do Globo, onde se processa o espiritual Movimento, das 6a e 7a sub-raças do 
ciclo ário ou manásico (de Manas, o Mental, etc.). 
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Como dissemos, em outros lugares, Jeoshua (Jesus), distribui entre seus discípulos, pão 
e vinho, o que deu razão ao termo "Ceia do Senhor", pois, como um Iluminado, Adepto ou 
Homem Perfeito, conhecia todos esses ensinamentos da referida Igreja de Melquisedec. 
Essa mesma "Igreja" que até hoje ensina aos homens que, para Ela se acham atraídos, a 
se religarem ou tornarem a ligar-se, como o estiveram em tempos afastados da História, e 
consequentemente, à sua Origem, na razão da sabia sentença, de S. Agostinho, ao dizer 
que, "Vimos da Divindade e para Ela havemos de ir", que tanto vale pela incompreendida 
"Parábola do Filho Pródigo, que volta à Casa Paterna"... Fenômeno esse comparável ao 
da Teofania entre os neoplatônicos, e o verdadeiro sentido do termo TEOSOFIA, como 
"Sabedoria divina", dos deuses, das super-homens, Mahatmas, Gênios ou Jinas... 

Sim, foi por tamanhas blasfêmias, esse crime de..."desleal concorrência ao negócio 
lucrativo, que já em seu tempo se fazia com as coisas superiores ou divinas", julgado e 
condenado Jeoshua, por uma "assembléia de fariseus", a mesma que teve ocasião de 
dizer: "Mister se faz matá-lo; deverá sujeitar-se às mais pesadas leis terrenas; crucificado 
deve ser o impostor "... Muito antes, já selava a pacto infernal de semelhantes 
"pontífices", o beijo de um traidor... Esse mesmo traidor que aparece sempre na vida de 
todos os Iluminados. 

KUNATON E A ORIGEM DAS SOCIEDADES SECRETAS 
1370 anos antes de Jeoshua, já o grande faraó, que se chamou Amenophis IV, por 

outro nome, KUNATON ("o amado de seu Pai Aton", o Logos, "ou disco Solar", Zero 
astro, etc.. para o qual, hipostática, teofânica ou teosoficamente apelava a mesmo 
Jeoshua, com estas palavras: Elli ! Elli, lama sabachtani!...) procurava implantar na 
Terra, o antigo "Reino de Deus" – adveniat ad regnum tuum...  –, destruindo o falso 
deus dos sacerdotes de então, ou seja Amon-Ra para substituí-lo pelo verdadeiro ou 
ATON... (Vide nosso estudo Amenophis IV au Kunoton, no 107-108 desta revista). 

Kunaton foi, pois, a Origem de todas as Associações secretas, melhor dito 
verdadeiramente espiritualistas, até hoje existentes no mundo, Por isso mesmo, a 
"expressão máxima do mesmo Melquisedec na face da Terra", E a prova, que possuía 
Dois Ministros ou Colunas vivas (como aquelas do Templo de Salomão – Jakim e Bohaz), 
com os nomes egípcios: Morirá, como "sumo sacerdote", e Mirtaba (ou Mirtabah) 51  ao 

                                                                                                                                                                                        
Se o nosso querido leitor de hoje for o mesmo que leu o nossa artigo Reminiscências atlantes, em o numero 104 desta revista, 
compreenderá a razão pela qual afirmamos que, "em sete partes do Globo – como verdadeiros Marcos espirituais se manifestam as 
Sete Trombetas da visão de Ezequiel, como se dosem o próprio Eco de nossa Obra repercutindo em sete direções diferentes na face 
da Terra, se Ela representa a "Oitava". (sim, na razão de um Sol Central (S. Lourenço, onde a mesma nasceu) e sete astros ao redor... 

Srinagar, 1900!  S. Lourenço, 1921! (Fazem 21 anos que viemos do Oriente! Fazem 21 anos que a Obra espiritualmente nasceu! Salve 
o ano 1942, cuja soma sendo 16, equivale ao Arcano: A Casa de Deus. 

Srinagar! S. Lourenço! Alfa e Ômega de tão excelsa Missão! Berço e túmulo dos "Gêmeos espirituais"! 

Que a Paz volte a reinar na face da Terra em nome do Amor, da Verdade e da Justiça! 
51 Como se disse na anotação anterior, Mahima e Mahinga, para certas tradições, representam os Dois Ministros do "Rei do Mundo". 
Do mesmo modo que, Morirá e Mirtaba como se viu no texto, foram os  Ministros de Kunaton, no Egito. 

É de notar, a coincidência da letra “M", para tais cargos, envolvendo, muitas vezes, a mesma Coluna Central, ou seja o Rei ladeado por 
seus dois Ministros ou Colunas. O mesmo termo "Melquisedec", o indica. 

Em certo rito maçônico egípcio, tal Trindade é representada pelos nomes: Memphis-Misraim-Maisin. 

Trazidos para certo ramo desvirtuado, maçônico, ou seja, o da famosa Mafia esta o traduziu, em relação aos dois Ministros,  como 
“Mafia Mata"... E achou que deveria tirar a vida do próximo, pelos motivos mais fúteis. 

O mesmo "Rei do Mundo", é chamado nas escrituras orientais, já como Maha-Deva, Muni-Jagad (ou Jagat, se o quiserem) – Dvipa, ou 
seja sempre a mesma letra "M". Sem falar, nos mais preciosos, na razão do mesmo Planetário da Ronda, que é Maitri ou Maitréia, 
tambem relacionados com o de Mitra (divindade persa comparável a Mercúrio, etc.). 

E tudo isso, proveniente de certo mistério acontecido nos tempos atlantes, através de uma parelha manúsica, cujos nomes Muiska (o 
homem) e "Mu-Ísis (a mulher), deram ainda origem a outros muitos. Inclusive, o Muisk, Moise, Moisés, etc. e até o de Mosca ou Moska, 
das lendas americanas. 

Deveis estar lembrados, que em nosso estudo Reminiscências Atlantes, apresentamos uma, personagem interessante, para a qual 
apelava o povo, quando do momento da grande Tragédia. Referimo-nos ao sacerdote Mu-Ka. 

Makaras por sua vez aqueles que, na terceira raça-mãe deram mental aos homens. Em resumo, tal letra, invertida e entrelaçada, além 

de uma palavra sagrada jina cujo significado é proibido revelar, quando separada serve para indicar o signo aquários: � 
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mesmo tempo, na administração e na Justiça do País. Nesse caso, Sabedoria e Justiça, 
enquanto Ele, Kunaton, no centro, o Amor para com todos os seres da Terra... 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

O Mistério de MELQUISEDEC e o Emblema da Pedra Filosofal. Reprodução aa 
gravura da página 5, da obra "MELQUlSEDECK Y EL MISTERIO DEL FUEGO", de 
Manly P. Hall (Editorial "Cultura" de Santiago de Chile). Este conjunto do símbolos 
altamente significativos, expressa, entre outras coisas, o mistério do Andrógino Divino e 
das Jerarquias Criadoras, que, por sua vez, intimamente ligado se acha ao Maior de todos 
os Mistérios: o do Culto de Melquisedec e do Governo Espiritual do Mundo.  

 

Por tudo isso, e muito mais ainda, "queridos leitores-irmãos", podeis avaliar as 
excelsitudes da Obra em que a STB se acha empenhada, se é Ela, talvez, a filha predileta 
do Culto de Melquisedec, já nas mãos, outrora, do mesmo KUNATON.  

 

PÉROLAS CAÍDAS DOS CÉUS... 

Um dos mais apoteóticos avataras da Divindade na Terra (a parte o pleonasmo) foi 
através de Ieseus-Krishna, que se deu 3500 anos antes da chamada Era cristã 52 e 2800, 

mais ou menos, da de Gautama, o Buda, no corpo do príncipe Sidharta. 

Embora se julgue o contrário, consideramos, entretanto, o segundo como se fosse 
a mais preciosa de todas as Pérolas do Diadema de Adi-Budha ("a Causa Primordial"...) 
roladas na Terra, se tal Ser representa a Síntese de toda a Evolução Humana até a época 
de sua Manifestação e... talvez mais, ainda, uma espécie de "saque espiritual contra o 
futuro", a ponto de um dos preclaros membros da Linha dos Kut-Humpas afirmar que, "era 
o mesmo Gautama, um ser da 6a ronda". E nós estamos na 4a ! ... Razão, também, de 
Blavatsky afirmar que o grande "Shanharâchârya possuía os princípios outrora ligados a 
Gautama". Sim, porque, se shankarâchârya foi o primeiro a dizer: "Parabrahman é Karta 
(Purusha), pois que não existe outro Adhishtâthâ (o agente ativo em Prakriti, ou a matéria) 
e Parabrahman é Prakriti, pois que outra substancia não existe, logo é possível admitir 
que o Gautama "astral", ou o Nirmanakaya, foi o Upadhi (veículo) do espírito de 
Shankarâchârya". Nós chamaríamos a isso, um fenômeno tulkuístico dos mais 
transcendentes (Vide "O Tibete e a Teosofia" publicado nesta revista, capítulo dedicado 
ao "tulkuísmo" tibetano, etc.). Sim, porque, em nossa fraquíssima opinião, não existe um 
Ser, por mais elevado que seja, isento de um governo, de uma força viva, mesmo que em 
planos superiores, ou com outras palavras, que não seja dependente de um outro de 
categoria imediatamente superior. 

Nesse caso, em linguagem um tanto velada, afirmarmos que, depois de tão 
sublime manifestação, como foi a de Gautama, o Buda, dele mesmo nascidas, outras 
pérolas – maiores e menores – vieram enriquecer o mundo com o fulgor da sua Palavra, 
se em humanas criaturas, por força de Lei, tiveram que se transformar, chamem-se Lao-
Tsé, Confúcio, Pitágoras, Zoroastro, Jesus (Jeoshua Ben Pandira "o filho do Homem"), 
Tyani-Tsang, Apolonio de Tiana, e outros mais. 53 
                                                        
52 Note-se a semelhança entre os nomes Ieseus-Krishna, e Jesus-Cristo, o que corroborou para o escritor francês Louis Jacolliot, em 
sua obra “La Bicle dans l’Inde" procurar demonstrar que o Cristianismo estava vazado na vida do referido Ser, sem faltarem os 
menores detalhes, inclusive, a anunciação de um Anjo à Virgem-Mãe do pequeno, as próprias palavras, etc., etc. 
53 "Pérolas", ainda, de vários tamanhos e valores – segundo suas diversas jerarquias – aquelas com que a Grécia procurou cercar as 
maiores nascidas em uma época tão pródiga de favores celestes, como foi aquela a que aludimos no texto. São tantas, que uma 
simples anotação, ou mesmo, um livro não daria para apontar todas elas. Fica isso para um outro estudo, caso possamos ainda 
permanecer por algum tempo na face da Terra... 
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E como Cristo e Buda tenham o mesmo significado, isto é, "o sábio, o ungido, o 
Iluminado", citamos dois trechos de imenso valor, transcritos de escrituras sagradas, um 
das do Ocidente e outro das do Oriente: 

Dizem os ensinamentos gnósticos:  

“Quando Ele (o Espírito de Cristo) tiver recolhido todo o Espiritual, toda a Luz (que 
existe na matéria) do império de Ildabaoth, a Redenção se fará, para o mundo, porque 
este terá chegado ao fim (o fim da evolução, dizemos nós). 

Dizem, por sua vez, os Budistas: 

"Logo que Buda, o Espírito da Igreja, (espírito coletivo, tal como o próprio termo 
Cristo) tiver ouvido soar a hora, Ele enviará Maitréia-Buda – depois do que o mundo será 
destruído" . 

Sim, devido a tão grande mistério acontecido na História da Evolução Humana, ou 
seja, o havido com o estranhíssimo fenômeno da vinda de tantos Seres, quase ao mesmo 
tempo, seus discípulos ou apóstolos, foram, em verdade, os fundadores de todos esses 
Centros de espiritual irradiação por toda a face da Terra, perdurando alguns até hoje, 
embora que, envidando os maiores esforços para reavivarem as frias cinzas de um 
passado de glórias... 

Do ponto de vista propriamente dito "cristão", foi dos referidos alicerces que Paulo, 
o Grande Iniciado, ousou fundar a sua Igreja. Todos aqueles que depois de Paulo 
procuraram fundar outras tão poderosas como a sua, não conseguiram uma obra 

                                                                                                                                                                                        
As próprias bases do Cristianismo se assentam em tão prodigiosos alicerces. 

"A escola de Platão", diz Eliphas Levi na, sua História da Magia, "prestes a extinguir-se, lançou em Alexandria uma grande luz; mas já 
o Cristianismo, triunfante depois de três séculos de combates, assimilara tudo que havia de verdadeiro e durável nas doutrinas da 
antiguidade (para corroborar tudo quanto há longos anos vimos dizendo a respeito) . Os últimas adversários da religião nova (?) 
julgavam deter a marcha dos homens vivos, galvanizando as múmias. O combate não podia lá ser mais sério e os pagãos da escola, 
de Alexandria, trabalhavam mal de seu grado e sem saber, no momento sagrado que elevavam para dominar todas as cidades, os 
discípulos de Jesus de Nazaré" (não se deve esquecer que Eliphas, Levi, um homem talentoso e um pouco conhecedor da Magia – 
não tanto quanto se pensa – era um tomo disfarçado do Sr . Mirville, ora enaltecendo o Cristianismo, ora fingindo que o atacava, para 
poder novamente erguê-lo mais adiante, o que vem demonstrar, ao menos em relação ao segundo, que bem pago estava pela Igreja O 
mesmo termo “Jesus de Nazaré” comprova o que  acabamos de dizer, porquanto Jesus, ou antes "Jeoshua", não é filho de semelhante 
cidade, mas, Iniciado na seita de Nazur – donde nazareus ou nazarenus –  como prova, os seus cabelos rentes ao ombro, como 
usavam os membros da referida seita, (como estamos fartos de ensinar). 

Amonio Sacas, Plotino, Porfírio, Proclo,  são grandes nomes para e ciência e para e virtude. Sua teologia era elevada, sua doutrina 
moral, seus costumes austeros. Mas, a maior e a mais tocante ligara deste época, a mais brilhante estrela desta plêiade, foi Hipáthia, 
filha de Theon, esta casta e sábia filha, que sua inteligência e suas virtudes deviam conduzir ao bartismo, mas que morreu martir da 
liberdade de consciência, quando empreenderam arrastá-la a ele. 

Na escola de Hipáthia, formou-se Sinesio de Cirene, que foi mais tarde bispo de Ptolomeida, um dos mais sábios filósofos e o maior 
poeta do Cristianismo das primeiros séculos; era ele quem escrevia: 

"O povo escarnecerá sempre das coisas difíceis de compreender; ele tem necessidade de imposturas." 

Quando quiserem elevá-lo à dignidade episcopal, ele dizia, em carta dirigida a um de seus amigos: 

“Um espírito amigo da sabedoria (amante da verdade ou "philaletheo", dizemos nós) e que contempla a verdade, é forçado a mascara-
la para que seja aceita pelas multidões. Há de fato uma grande analogia entre a luz e a verdade, como entre nossos olhos e as 
inteligências ordinárias. Se o olho recebesse de repente uma luz muito abundante, ele seria deslumbrado, e os clarões temperados da 
sombra são mais úteis àqueles cuja vista é ainda fraca (eis aí, dizemos nós, e verdadeira razão da existência das religiões; sim, cria-
das, todas elas, para "impúberes psíquicos", almas jovens, de pouca inteligência, ainda...); é por isso que, no meu entender, as ficções 
são necessárias ao povo, e que a verdade se torna funesta aos que não têm força de contempla-la em todo seu fulgor. Se, pois, as leis 
sacerdotais permitem a reserva dos julgamentos e a alegoria das palavras, eu poderei aceitar a dignidade que me propõem, com a 
condição que me ser permitido ser filósofo em minha casa, e fora dela um narrador de apólogos e parábolas... (todo o grifo é nosso, 
além do mais, como demonstração de "aplauso") . Que podem ter de comum, de fato, a vil multidão e a sublime sabedoria? A verdade 
deve ser guardada secreta e as multidões têm necessidade de um ensino proporcional à sua imperfeita razão." 

E nada disso, dizemos nós, é fazer política, é conspirar contra o que ou quem quer que seja. Sim, porque, um verdadeiro filósofo só 
pode "conspirar" contra uma coisa: a humane ignorância, como causa de todos os seus sofrimentos. Já nas escrituras orientais se diz: 
“Todo o sofrimento humano provém de Avidya" (ignorância, para Vidya, conhecimento) . 

E Eliphas Levi critica a seguir, a opinião de Sinesio, querendo compará-la com "ensino público", por esquecer ou fingir que esqueceu... 
que não sa podre ensinar, mesmo em ciência profana, senã por etapas ou graus de adiantamento, de acordo com os conhecimentos 
obtidos pelo aluno. Fora disso, é querer estabelecer confusão num mental ainda em preparo. Talvez fosse por isso que, o mesmo 
Eliphas Levi tivesse terminado com o seu, um tanto desarranjado, pouco importam opiniões contrárias... Sim, pois, foi ele mesmo quem 
o afirmou em outro livro seu, que, "desde o momento em que procurou evocae Apolonio de Tiana fazendo uso (por distração) da 
espada, ao invés da bagueta, o choque psíquico que levou em tal ocasião, nunca mais o livrou de semelihante .preocupação" etc. O 
que importa dizer que, além do referido choque, ficou a auto-sugestão, o temor, que já em si, é um estado mórbido, seja para quem 
for... Além do mais, evocador ou animista, e não espírita, por ser termo impróprio às coisas do Astral... 
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duradoura, porque e além do mais, não se apoiavam nas invisíveis Forças do poderoso 
Culto de Melquisedec". 

Foi, pois, daí que surgiram as várias "Cavalarias cristãs do Ocidente" 54  que tanta 
influência tiveram no cérebro de nossos antepassados, e que agem ainda hoje, no da 
maioria dos seres humanos; o que se pode chamar de "Inúmeras ramificações da mesma 
Árvore", já em si, carcomida, prejudicada... exangue, se tal termo pode ser aplicado no 
caso vertente, devido à influência parasitária ou vampirizante dos perigosos enxertos, 
mais conhecidos pelos nomes de Superstição e Fanatismo. 

Por isso, mister se fazia a aplicação de uma nova e potentíssima "Seiva espiritual", 
para robustecer esse mesmo Tronco da "Árvore da Vida", que se confunde com uma 

                                                        
54 Carlos Magno com seus doze "pares de França” – é algo semelhante ao rei Artus e seus doze cavaleiros (os Cavaleiros da Távola 
Redonda, simbolizando ainda, os doze signos do Zodíaco). Vemos o mesmo símbolo do ponto de vista religioso em Jesus (ou 
Jeoshua) e seus Doze apóstolos. Doze são, ainda, os Goros (sacerdotes) do “Rei do Mundo”, já então no que respeita a este – como 
Rei dos Reis, senhor dos dois poderes: o Temporal e o Espiritual. Razão de ser representado, com uma cruz e uma espada (em 
Magia, Bagueta e Espada, na razão do “solve e coagula”, muito bem expresso no cumárico arcano 15 do Taro.)  

Carlos Magno é o verdadeiro príncipe dos encantamentos e da “feerie”; seu reino é como uma parada solene e brilhante entre a 
barbárie e a idade média; é uma aparição de majestade e de grandeza, que lembra as pompas do reino de Salomão (Salomão, 
Melquisedec, de certo modo, o mesmo Carlos Magno, não são, senão, represenrtações vivas do mesmo “Rei do Mundo”. É o 
tradicional Akdorge das lendas transhimalaias, ou o famoso guerreiro, donde foi copiada a vida do S. Jorge cristão, pois, do presente 
não lhe falta coisa alguma: o cavalo branco, o dragão alanceado debaixo das patas do cavalo, etc. É uma Ressurreição e uma 
profecia. Nele, o império romano passando sobre as ruínas gaulesas francas, ressurge em todo o seu esplendor; nele, também, como 
num tipo evocado e realizado por adivinhação, mostra-se de antemão o império perfeito das idades da civilização amadurecida, 
Império coroado pelo sacerdócio e apoiando seu trono contra o altar. 

Com Carlos Magno, começam a  “a era da cavalaria” e a epopéia maravilhosa dos romanos; as crônicas do reino deste príncipe 
assemelham-se todas à história dos quatro filhos de Aymon ou de Oberon, o encantador (todos os contos infantis de guerreiros, de 
príncipes encantadores, etc. etc. são vasados nas mais antigas iniciações, já procedentes da Atlântida, e não apenas, de Carlos 
Magno, que foi um dos seus mais preciosos símbolos). Os pássaros falam para indicar o bom caminho ao exército franco perdido nas 
florestas; colossos de bronze surgem eretos no meio do mar e mostram ao imperador as vias abertas do Oriente. Rolando, o primeiro 
dos paladinos, possui uma espada mágica, batizada como uma cristã e chamada Durandal (Durindana, melhor dito, cuja origem é 
Duat-randa, ananda, etc. em referência ao mundo-jina ou de Duat, também chamado, do povo Thuata de Dananda). Fazemos lembrar 
aquela espada, citada na parte referente a “Paracelso”, desta “Seção dedicada a São Lourenço” nesta Revista, e da qual o mesmo não 
se apartava. O bravo fala à sua espada, e ela parece compreendê-lo, nada resiste ao esforço deste gládio sobrenatural. Rolando 
possui também uma trompa de marfim artisticamente trabalhada (comparável às conchas, que sopravam os guerreiros da famosa 
batalha do Mahâbharâta, de que foi um dos heróis, o mesmo Arjuna). Sim, essa encantada trompa (com vista, ainda à Flauta Mágica 
de Mozart, que muito caro lhe custou...!). que o menor sopro produzia nela um ruído que se ouvia a vinte e duas léguas (e não vinte, 
como dizem as lendas, se ela mesma, através do seu som, tinha que percorrer, etapa por etapa, os 22 Arcanos Maiores...) e que fazia 
tremer as montanhas (isto é, era percebida pelos Gênios das Montanhas, os guardiães das embocaduras sagradas da Agarta, para 
que viessem em auxílio de todo e qualquer Herói, além do mais, conduzindo-os ao referido Mundo Jina ou de Duat, a que nos 
referimos anteriormente). Quando Rolando, sucumbindo em Roncevaux, antes esmagado do que vencido, levanta-se ainda, como um 
gigante sob um dilúvio de árvores e de rochas movediças, toca a trompa e os sarracenos entram a fugir. Carlos Magno que está a mais 
de dez léguas distante (algo assim, como se estivesse no cume... da Árvore Sefirotal...), ouve a trompa de Rolando e quer ir em seu 
socorro; mas é impelido pelo traidor Ganelon (símbolo caótico ou do Mal, apra o do Bem, que era o mesmo Carlos Magno, semelhante 
a Davi e o Gigante Golias, Goliath, Galeno ou Ganelo) que vendeu o exército francês aos bárbaros. Rolando vendo-se abandonado, 
abrça uma última vez sua Durandal (ou Durindana), depois, reunindo todas as forças, bate com ela num quarteirão de montanha, o 
qual se fende sem que Durandal se despedaçasse (a proteção dos gênios da Montanhas sagradas, a que nos referimos anteriomente). 
Rolando a aperta contra o peito (como fazia o mesmo Paracelso... e morre com porte tão altivo e nobre que os sarracenos não ousam 
descer para dele se aproximarem e lançam ainda, apavorados, uma saraivada de flechas contra seu vencedor que não mais existe... 
(História da Magia, com as devids correções e comentários do autor deste estudo). 

A tradição oculta atribui o Enchiridion – com as mais belas preces cristãs, os mais ocultos caracteres da Cabala – a Leão III, e afirma 
que ele foi dado pelo pontífice a Carlos Magno, como o mais raro de todos os presentes. O fato, porém, que tal livro é de uma outra 
autoria, que não vem ao caso apontar. Nas mesmas condições, “A Imitação de Cristo”, de que até hoje ninguém conhece o autor.  
O soberano proprietário deste livro e dele sabendo dignamente servir-se (como aqueles que foram atirados ao fogo pela sibila por não 
querer dos mesmos se servir... outro imperador, pois, alguns há que preferem guiar-se por sua cabeça... para caírem algum tempo 
depois, e não, pelos sábios conselhos de que os dá graciosamente ou de modo protecional... para salvar, muitas vezes, um povo ou 
nação, da ruína e da desgraça), devia ser o senhor do mundo. Esta tradição não é talvez, para ser desdenhada. Ela supõe: 
1. A existência de uma revelação primitiva e universal (a mesma Teosofia através dos seus mais antigos nomes),  explicando-os 

com os mistérios da graça, conciliando a razão com a fé, porque ambas procedem da mesma Origem e concorrem para 
esclarecer a inteligência por sua dupla luz. 

2. A necessidade de ocultar esta revelação à  multidão, receando-se que ela não viesse abusar, como o faz com simples 
descobertas, (como a da aviação, que deveria encurtar distâncias, por isso mesmo aproximando os povos entre si... e no entanto, 
tornou-se o mais perigoso de todos os meios de destruição!), interpretando-se mal e para que não empregasse contra a fé as 
forças da razão, ou mesmo, as potências da fé para desviar a razão, que o vulgo nunca compreende como deve. 

3. A existência de uma tradição secreta reservando aos soberanos pontífices e aos senhores temporais do mundo, os 
conhecimentos destes mistérios (os quais se acham sob a guarda daquele a quem denominamos de Rei do Mundo, Melquisedec, 
o nome que lhe quiserem dar, contanto que, a Origem desses mesmos mistérios...). 

4. A perpetuidade de certos sinais ou pentáculos exprimindo tais mistérios, de modo hieroglífico e só conhecido dos Adeptos. 
Nesse cado, o Enchiridion seria uma coletânea de preces alegóricas, tendo por chaves, os pentáculos mais misteriosos da 
Cabala. 
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outra mais secreta, à qual sempre preferimos chamar de "Árvore genealógica dos Cabiras 
(ou Kumaras). 

Não foi o Espírito de Verdade (o Planetário da Ronda) quem, pela Boca de Krishna, 
fez ver ao seu discípulo Arjuna (Vide Bhagavad-Gita, ou "o canto do Bem-aventurado") 
que, "Todas as vezes, ó filho de Bhárata! que Dharma (a lei justa) declina e Adharma (o 
contrário) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. 
Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga (idade)"...? 

Que dizer do afastamento atual da Humanidade dessa mesma Lei a ponto do 
mundo, em sua quase totalidade, estar sendo destruído ? Sim, é o próprio mundo que se 
suicida, destrói-se por suas próprias mãos, enquanto Ele, "o Espírito de Verdade" procura 
construir um novo mundo... Ai daquele que não compreender o grande Mistério contido 
em semelhantes palavras! Este, por sua vez, destruído será com o velho mundo. Um 
ciclo que se apaga; um ciclo que renasce de suas próprias cinzas!... Destruere et 
construere!... 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Rei Artus e os  Cavaleiros da Távola Redonda. Riquíssimo quadro existente no 
hall do Castelo de Guilherme, o Conquistador. 

 

SOCIEDADES SECRETAS 

Fazemos lembrar que, em tal época, a Roma de César  tinha destruído parte dos 
Santuários iniciáticos, no que procedeu muito bem. Tais palavras saídas da nossa boca, 
com certeza serão recebidas com verdadeiro espanto, por parte do leitor. Sim, porque, 
quando algo chega ao máximo da degradação, merece ser destruído. E sempre, nas 
mãos de outro nas mesmas condições... Pela lei de Karma, só um homem mau pode 
assassinar a outro idêntico sem o que, essa mesma Lei seria a maior de todas as 
falsidades. Poderia mesmo citar nações, que tendo caído em verdadeiro estado de 
degradação, por sua vez foram tomadas, invadidas, espezinhadas... por uma ou mais 
nações da mesma natureza. É, por exemplo, o fenômeno que está acontecendo entre os 
dois extremos a que ficou reduzida a Humanidade de hoje. Não há necessidade de 
apontar esses dois extremos. Diremos, apenas, que o centro, por ser o Equilibrante, será 
o vencedor depois de tamanha "debacle". Sim, por estar nas mãos daqueles que ficaram 
fieis àquela mesma Lei (ou Dharma), a que se refere o "Espírito de Verdade", na obra já 
citada. 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

Este interessante pentáculo, que se encontra em diversas obras de Ocultismo, não 
tem a interpretação que lhe dão. Bastavam, os três penachos que ornam o capacete do 
guerreiro para demonstrar alue se trata do "Governo Oculto do Mundo". Sim, na razão de 
Algo que é, ao mesmo tempo, Uno e Trino. No escudo, o Tetragramaton ou as quatro 
letras IOD, HÉ. VAU e HÉ, que tanto valem pelo precioso nome de JEHOVAH. Em baixo 
a figura de um BOBO, representando as inutilidades ou ilusões da vida, tudo, em resumo, 
quanto possa servir de obstáculo à evolução humana. Representa ainda o pentáculo o 
Bem e o Mal, o Espírito e a Matéria, o Macrocosmo e o Microcosmo, na razão dos dois 
triângulos entrelaçados, símbolo, por sua vez, muito conhecido de Teósofos, e Ocultistas. 
Por Isso que, no centro do escudo os dois referidos triângulos tomam forma viva de um 
ser, ao mesmo tempo homem e animal... Resumindo, este pentáculo é que representa 
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simultaneamente o Grande Monarca e o Grande Papa a que se referem as profecias, 
inclusive as de Nostradamus, agora tão citadas, quando o mundo inteiro procura saber a 
que está destinado depois de tamanha guerra... 

 

E a prova que, outros Santuários iniciáticos de valor, tendo sido poupados, por 
estarem sob a magna Proteção do "reino de Pai João", para não dizer, desde logo, do 
"Governo Espiritual do Mundo" (o chamado "Culto de Melquisedec", como Única e 
Verdadeira Igreja) sobre eles em verdade, fundou Paulo, a sua Igreja. 

Sim, naquela época as únicas Sociedades Secretas existentes, eram de origem 
budista, pitagórica, e essênica. 

Foi, pois, com tais elementos que aquele genial “romano", conhecido como S. 
Paulo, procurou fomar o seu primeiro agrupamento. Aqueles que nada conhecem sobre 
tão transcendente assunto, não vêm S. Paulo, senão como um aventureiro, favorecido 
pela sorte. Consideram tal Apóstolo como alguém que tivesse dito: "Eu também construí 
uma religião no mundo! por ter tomado como realidade, seus sonhos e alucinações". Todo 
aquele que pensar de tal maneira, não conhece absolutamente nada a respeito de 
História. No entanto, a maioria possui o título de "acadêmico". E então, do alto de suas 
cátedras, menosprezam a todos que não pensarem do mesmo modo... 

Se procurassem, entretanto, estudar o lado oposto da História – como se fora esta 
uma moeda com as suas duas faces (a exotérica e a esotérica) – teriam compreendido 
que nenhum movimento quer de caráter filosófico, quer religioso, foi tomado a sério, sem 
a poderosa envoltura de "invisíveis raízes".  Donde, os fenômenos que eles mesmos, sem 
os estudarem, repelem... Não foi assim, que a STB apareceu no mundo? 

S. Paulo foi, de fato, um verdadeiro "organizador", melhor dito, "um Mestre de 
obras", no seu verdadeiro sentido esotérico. Com efeito, foi preciso empregar o poder 
imenso de seu gênio, para lutar contra o meio pagão, se assim o quiserem chamar e, 
sobretudo, contra certos cristãos que tinham outras idéias completamente diferentes das 
suas, dentre eles, São Pedro. 

Paulo representa o Poder da Inteligência da Magia, da Iniciação, o próprio Verbo 
agindo, através do "culto imortal de Melquisedec". Pedro, entretanto, é o místico-
devocional sem nenhuma inteligência, por isso mesmo, invejoso das qualidades do 
primeiro . 

A luta entre o Espirito de Paulo e o de Pedro, dominou os primeiros dias do 
Cristianismo, e continua até hoje dominando, quer dentro, quer fora de semelhante Igreja. 
Razão do desequilíbrio geral do mundo. 

Tanto as religiões, como as Obras, os movimentos de caráter espiritualista no 
começo bafejados pelo impulso grandioso de sua origem, por isso mesmo, nas mãos de  
Paulo (simbolicamente falando, já se vê), acabaram por cair nas mãos de Pedro, devido a 
descambarem para o lado do místico-devocionalismo, para não dizer, desde logo, do 
Fanatismo e da Superstição, que sempre viveram de mãos dadas... 55 

                                                        
55 Na “Doutrina Secreta”, H.P. Blavatsky, demonstra com documentos irrefutáveis, ter sido Paulo e não Pedro o verdadeiro fundador 
do Cristianismo, na mesma razão do que hoje estamos afirmando: 
“Paulo foi o único apóstolo que compreendeu as idéias subjacentes, nos ensinamentos de Jesus, embora nunca tivesse andado com 
ele. 
Resolvido a implantar uma nova e ampla reforma, que abrangesse a Humanidade inteira, encarnou suas próprias doutrinas sobre a 
Sabedoria dos tempos passados e mistérios antigos, e a final revelação dos EPOPTAS”. 
Para demonstrar que Pedro nunca foi um iniciado, diz ela: 
“Outra prova de que Paulo pertencia ao círculo dos “Iniciado”, temo-lo em que se tonsurou em Cencréa , onde foi iniciado Lucio 
(Apuleio), “porque tinha feito um voto”. “Os nazar ou nazaremos (postos à parte) como vemos nas Escrituras hebraicas, não cortavam 
os cabelos, nem consentiam navalha em sua cabeça, até o dia de sacrificar a sua cabeleira, no altar da iniciação. E os “nazarenos” 
representavam uma classe de caldeus teurgos ou Iniciados”. (Já o dissemos, era um “nazareno”, mas não por nascer em Nazaré.) 
“Declara S. Paulo: - “segundo a graça de Deus, que se me há dado, lancei o cimento “como mestre de obras judicioso” (Corintios, III, 
10). A palavra “mestre de obras”, aparece uma vez, apenas, na Bíblia, porém, na boca de Paulo, pode considerar-se como completa 
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Um exemplo entre muitos: "The Theosophical Society", enquanto nas mãos de 
Blavatsky, a parte verdadeiramente intelectual da referida Instituição, foi de vento em 
popa... Logo que caiu nas de Olcott, a seguir, nas de Besant, de Leadbeter e outros mais, 
fracassou por completo . E a prova é que, por não mais possuir ela outros ensinamentos, 
como os ministrados pela mesma Blavatsky, procura fundar uma nova religião com o 
nome de Catolicismo Liberal. como se não bastasse o vultoso número de religiões 
existentes no mundo; um Messias, arrancado a pulso das mãos de seu pai, um pobre 
alcoólatra, que depois o quis reaver através de ruidoso processo criminal no foro indiano; 
uma infantilíssima recapitulação da antiga Távola Redonda e outros perigosos enxertos 
aplicados no corpo virginal da deusa Teosofia, no seu livre pensamento muito bem 
expresso no lema do Maharajá de Benares: Satyat nasti paro Dharma, ou "Não ha 
religião superior à Verdade". 

Não foi, ainda, essa a razão dos primitivos cristãos se deixarem devorar pelas feras 
nos circos romanos ? Contrariamente ao sura III do Corão que ensina: "Ó tu, Senhor que 
fazes entrar o dia na noite é a noite no dia! Tu, ó Senhor, que fazes sair a morte da vida e 
a vida da morte! A ti, mais preciosa é a tinta do sábio que o sangue do mártir!". E a 
mesma Blayatsky, por sua vez sempre afirmou: "Aquele que vive para a Humanidade, faz 
muito mais do que aquele que por ela morre". 

No entanto, quantas passagens de sublime inspiração, para não dizer, do seu 
esoterismo primitivo, possui a mesma Igreja? Dentre muitas, apresentamos esta: "Se tu 
eras meu Deus e minha fortaleza, porque me repeles e tristemente me deixas cair, 
justamente quando o inimigo me aflige?", palavras que são correspondidas pelas do 
acólitto: "Emite a tua própria Luz ! Busca a tua própria Verdade, segundo nos ensinaram 
e demonstraram no Monte Santo (Monte Tabor, Monte Gólgota, Monte ou Pirâmide da 
Iniciação) e no Tabernáculo". O mesmo seria dizer: Busca em teu próprio Seio, esta 
Verdade pura e imaculada que faz parte integrante de ti mesmo: Teu Eu Superior, teu 
Cristo, teu Buda ou teu Deus! 

Os Romanos tinham idéias um tanto estranhas a respeito do Cristianismo, 
Julgavam, por exemplo, que os cristãos adoravam um peixe, porque, Ichthus era a 
palavra de passe das catacumbas. Tal símbolo era desenhado, por onde os mesmos 
passavam, não apenas como pensam alguns, "a iniciação do Nilo e do Mundo Astral", 
como uma das suas sete chaves cabalísticas, mas ainda, "o precioso símbolo do avatara 
Peixe", que .seria doravante... o exaltado na Terra. O mesmo Jeoshua como um Iniciado 
nos grandes Mistérios, quando lhe apresentam a mulher adúltera, traça no chão o referido 
símbolo, já então, no seu sentido de "signo zodiacal" estreitamente ligado à queda no 
                                                                                                                                                                                        
revelação. A terceira parte dos mistérios se chamava EPOTEIA, que quer dizer revelação ou entrada no segredo; porém, 
essencialmente, significa o supremo, o divino estado de clarividência... embora o significado real da palavra seja “Vigilante” (do grego, 
que quer dizer “vejo-me”). 
“A palavra “epopteia” compõe-se de “epi”, sobre, e “optomal”, mirar, olhar, etc., isto é, vigiar, inspecionar, como fazem os “mestres de 
obras”. O título de mestre maçon, da Franco-Maçonaria, possui essa mesma origem. Portanto, quando Paulo se chama a si mesmo 
“mestre de obras”, emprega uma palavra eminentemente cabalista, teúrgica e maçônica, não usada por nenhum outro apóstolo. Desse 
modo, se intitula ADEPTO, com o direito de iniciar a outros”. (Por isso mesmo, vigiar, defender, proteger, etc., dizemos nós.) 
“Se buscarmos nesta direção, guiados experientemente pelos mistérios gregos e a Cabala, acharemos, facilmente, o motivo por que 
Pedro, João e Santiago perseguiram e detestaram a Paulo. O autor do Apocalipse era um cabalista de pura origem e alimentava 
hereditário ódio contra os mistérios pagãos. É desnecessário advertir, que o “Evangelho segundo S. João”, foi escrito por um gnóstico 
ou um néo-platônico, e não por João. Em vida de Jesus teve João ciúmes de Pedro, e pouco depois da morte do Mestre comum, 
vemos aos dois citados discípulos (um deles, usou a “mitra” e o “petaloon” dos rabinos judeus) defender ardentemente o rito da 
circuncisão. Aos olhos de Pedro, era Paulo um mago, porque o tinha vencido intelectualmente, e reconhecia sua superioridade, em 
conhecimentos de filosofia e erudição gregas; daí o lhe chamarem Simão, o mago, por analogia, e não por apodo, considerando-o 
contaminado com a Gnose, a sabedoria dos mistérios gregos”. 
E noutros lugares, cita ainda, H.P.B. vários autores eminentes que procuraram demonstrar que Pedro não teve a menor parte na 
fundação da Igreja latina (pelo que se vê, uma das razões por que até hoje a Igreja, ou antes, o clero, não suporta, sequer a memória 
de H.P.B.); que o suposto nome “Petra” ou “Kiffa”, assim como tudo quanto concerne a seu apostolado em Toma, são simples enxertos 
derivados da palavra que, em uma ou outra forma, significa em todos os países, Hierofante, ou intérprete dos mistérios. E por último, 
que longe de ter ele morrido em Roma, onde segundo parece jamais esteve, morreu em Babilônia, em idade muito avançada. 
No antiquíssimo manuscrito hebreu, intitulado “sepher Toldoth Jeshu”, cujo mérito está testemunhado pelo zelo com que os judeus o 
ocultam aos cristãos, se fala de Simão (Pedro) como de “um fiel servo de Deus”, cabalista e nazareno, que levou vida austera e 
contemplativa em Babilônia. “no alto de uma torre, compondo hinos” e pregando a caridade, “até a sua morte ali ocorrida”.  
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Sexo. E a prova é que, sem olhar para os apóstolos, envolvidos pela plebe ignara, tem 
estas palavras: "Aquele que estiver isento de pecado (deste pecado, teria Ele dito...); que 
lhe atire a primeira pedra..." E ninguém ousou fazê-lo, o que era e continua sendo, muito 
natural... A Humanidade inteira vive "crucificada no Sexo" mas, dia virá em que será de 
todo redimida.. É a chamada "Idade dos andróginos", tal... como o foi no começo das 
coisas, porem, dessa vez, a Humanidade inteira isenta de tamanha culpa. E então, os 
doze signos zodiacais, os 12 apóstolos, os 12 Cavaleiros da Távola Redonda, os 12 pares 
de França – se farão DEZ... Por isso que, o signo da Balança (ou seja o do planeta 
VÊNUS ... ) separa os de Marte e Mercúrio: Scorpio e Virgo. Sim, Mãe, Filho e Pai! Até lá, 
o silêncio profundo do Mistério!... 

Depois das intrigas romanas a respeito do Peixe, vieram outras mais sérias: falava-
se a boca pequena, que "os Cristãos se reuniam para imolar e devorar uma criança, 
entregando-se, ainda, a várias espécies de orgia". 

Tal nova exasperou, ainda mais, os Romanos. Por isso, condenaram à morte todos 
os cristãos que encontraram. Porém, chegou o dia do próprio César achar que não era 
possível continuar tamanha "chacina", diante do fanatismo e superstição de semelhante  
gente... Então, "ele mesmo procurou entender-se com os cristãos". O assunto foi 
imediatamente resolvido. O preço foi estabelecido... 

E a prova é que, nos primeiros tempos do Cristianismo só passavam pelo ritual do 
Batismo, pessoas de certa responsabilidade ou de idade madura. Depois desse conchavo 
político-religioso, os bispos começaram a batizar a todos que o quisessem. Tudo isso e 
muito mais ainda, poderá encontrar o leitor na obra de Saint-Yves D'Alveydre, intitulada 
"La Mission des Souverains", a começar pelo pacto concluído entre César e o clero 
cristão. Com semelhante negocio, vendia-se Jesus a César, reproduzindo-se a famosa 
"Tragédia do Gólgota". Sim, "a traição de Judas Iscariotes", sem necessidade de 
enforcamento em uma "figueira". 

A escola toda mística do Cristo, que "ensinava aos homens a se entregarem à 
direção do Invisível", digamos, à "essa única e Verdadeira Igreja", que não possui 
sacerdotes nem intermediários, nem compras nem vendas – "se devemos oferecer de 
graça, o que de graça recebemos" – foi, por completo, abandonada. E o sentimento de 
Universal Fraternidade, foi substituído pela política egoísta e terrível do contraditório 
termo, que é Catolicismo Romano, em todas as suas manifestações. 

Não se admire o leitor de termos de nos expressar, desse modo, a respeito da 
Igreja católica, se somos os primeiros a venerar, e respeitar alguns dos seus "santos", a 
começar por Pio X que ela mesma pensa agora em beatificar. Que dizer de Francisco de 
Assis, São Lourenço e outros mais? Sim, o que semelhante Igreja conserva de sua 
origem, é bom, é digno, é excelso! Representam os intelectuais valores do Gênio de 
Paulo!... O que possui de supersticioso e fanático, que, segundo o demonstramos, 
alcança, a degradação, a queda, a destruição... a Pedro pertence. A verdadeira "pedra", 
pois, em que se assenta a "Igreja cristã" é a de Saulo ou Paulo.  

O próprio antagonismo, que "se manifesta em nossos dias, – já o dissemos em 
outros lugares, e provamos em nossa obra "O Verdadeiro Caminho da Iniciação", 
provando também "a queda do Néo-Espiritualismo", entre as enxurradas do fim de um 
ciclo racial – entre a direita e a esquerda, e que tanto apaixona espíritos, por sua vez, 
decadentes, nos aparece como algo verdadeiramente assombroso... E tudo isso, 
entretanto, pouco vale diante do apontado entre a Igreja Romana e as sociedades 
verdadeiramente espiritualistas, que foram obrigadas e querem conduzi-la à sua primitiva 
essência. Uma luta parlamentar está dominando o mundo, nesse sentido. Sim, porque, a 
luta entre a Egrégora católica e as Fraternidades iniciáticas, data do "estabelecimento do 
Catolicismo romano", desde o dia em que "o bispo de Roma se declarou superior a todos 
os outros bispos". E ela dura até os nossos dias, novamente o dizemos. 
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De um lado vemos a Igreja Católica Romana, cuja política arruinou a revelação de 
Jesus, o seu Patrono. Do outro, a revolta de todas as sociedades de iniciados leigos, de 
todas as comunidades judaicas, de todos esses centros de esoterismo, que 
permaneceram vivos e fieis à Lei, em Constantinopla, e que no momento desta cidade ser 
tomada pelos Turcos, espalharam-se por toda a Europa, semeando nos cérebros, 
prejudicados pelo sectarismo e pela ignorância, idéias de Fraternidade Universal e de 
independência de espírito, em matéria religiosa, filosófica, ou científica. 

Contrariamente a isso, o que vemos, hoje? A ronda fatal dos "4 Cavaleiros do 
Apocalipse": Domínio, Guerra, Fome e Peste... 

 

PROVIDENCIAL CONTRAPESO AO CESARISMO ROMANO... 

Afim de que o leitor possa melhor compreender todas essas coisas, temos que 
assinalar aqui uma velha corrente que permaneceu na Europa: é aquela dos cabeças 
duras, dos Germanos, dos homens de guerra, que tantas vezes invadiram Roma. Logo 
que o poder administrativo do Catolicismo chegou até eles, apoiado por indivíduos que 
não possuíam outro desejo, senão, o de governar a seu bel-prazer (mal de sempre, 
aliás... ), constituiu-se na Alemanha uma associação muito interessante de pessoas de 
todas as classes, a qual pretendia existir desde a época de Carlos Magno, e que tinha o 
nome de Franco-Juizes, Homens livres, independentes. Existem documentos dos X e XI 
séculos, que provam a existencia de semelhante sociedade oculta, e nos quais o termo 
libertado aparece inúmeras vezes. E tal liberação dos espíritos possui tamanha força, que 
toda pessoa condenada pelos Franco-Juízes, executada era imediatamente, quaisquer 
que fossem seu poder e título. 

Tão temível organização composta de nobres, de burgueses, como de gente do 
povo, vale a pena ser estudada, porque nós a encontraremos justamente na ocasião da 
Reforma. E se a assinalamos neste estudo, é justamente para demonstrar a origem do 
termo franco, que roí tomado pelos Maçons, como se verá mais adiante. 

Desde a sua aliança com o Cesarismo, a Igreja Romana tornou-se onipotente. 
Possuía ela numerosos bens moveis e imóveis. Mas isto não contribuía, de nenhum 
modo, para aumentar a moralidade e a intelectualidade da mor parte de seus membros. 
Os curas continuavam, ainda eleitos pelos fieis e os bispos nomeados pelo clero. Em 
geral, eram intrépidos, mas, de pouca instrução, pois, muitas vezes mal sabiam ler e 
escrever. Mas, era preciso ministrar e desenvolver os ensinamentos do Evangelho. Foi 
por isso que os bispos formaram concílios quase sempre presididos pelo rei ou pelo 
imperador, que, na maioria das vezes tinham que intervir nas discussões ameaçando-os 
com prisão ou pena de more. Foi através de tais assembléias que se estabeleceram as 
verdades dogmáticas. E se a mulher possui uma alma, deve-o a duas vozes que se 
levantaram a seu favor. Até então, só os homens tinham esse direito... Razão por que um 
dogma estabelecido de semelhante maneira, não podia deixar de revoltar a todos quantos 
têm o direito do "livre pensamento". 

Foi então que apareceu o Islamismo, do qual até hoje se dizem horrores, e que é 
muito difícil julgar sem parcialidade, porque o inundo ocidental, na sua maioria, foi 
educado por gerações, cujo cérebro foi Roma que o formou. 

Ora, a Igreja católica jamais simpatizou com o Islã, por julgá-lo seu maior 
concorrente. O Islã formou uma corrente popular de instrução por toda parte por onde 
passou. E nos séculos XII, XIII e XIV quem procurasse um centro onde pudesse ser 
instruído, sem ser envolvido pelo dédalo da escolástica, encontrar-se-ia diante das 
Universidades árabes, seja a de Córdoba, ou as de outras partes de Espanha compostas 
de sábios, teólogos e instruidíssimos filósofos... Do mesmo modo, a maravilhosa obra de 
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Raimundo Lulio, da qual hoje apenas se conhece o nome, e cujo tradicional ensinamento 
provinha das Faculdades muçulmanas. Raimundo Lulio inventou uma máquina original, 
ou seja, a que recebeu o nome de "máquina de pensar", da qual só resta uma coisa: o 
silogismo. Em lugar de se fatigar o cérebro com profundas meditações, bastava servir-se 
de pequenas rodas de cartolina, onde estavam inscritas as respostas que mais 
interessam a Humanidade. Si se quisesse saber, por exemplo, por que Deus é grande? 
bastava manobrar tal máquina e ela responderia: "Por ser ele infinitamente poderoso". 
Com isso, não havia necessidade de recorrer às luzes de um "doutor", ou mesmo de um 
dicionário. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

A misteriosa gruta onde habitou o insigne  filósofo RAIMUNDO LULIO. 

 

Os Árabes concorreram, de grande modo, para a libertação do espírito humano, a 
ponto de fazer emudecer Roma, mas obrigando-a a realizar quantas possíveis e 
imagináveis cruzadas fossem necessárias... Mas, para a intelectualidade futura de nossa 
própria Raça, os Árabes foram poderosamente protegidos pelas chamadas "forças 
invisíveis". Sim, as que procedem do verdadeiro "Culto de Melquisedec..." para não dizer, 
de uma "Religião, cujas fronteiras jamais serão transpostas por indivíduos de cultura 
medíocre, muito menos, possuidores de um caráter abaixo da crítica..." Se tal não tivesse 
acontecido, os Cristãos teriam conquistado toda a Terra, jamais se preocupando em 
desenvolver as suas faculdades intelectuais. Sim, porque, a melhor maneira de governar, 
seja política ou religiosamente, é mantendo o analfabetismo, a ignorância, enfim, como já 
tivemos ocasião de dizer no começo de nossa obra: "O Verdadeiro Caminho da 
Iniciação". 

 

AS ORDENS  DOS TEMPLÁRIOS, DE MALTA, DE CRISTO, ETC. 

É chegado o momento dos cristãos Serem batidos e terem de voltar à sua pátria. 
Porém, durante sua estada na Palestina, se deu um fato, cujas conseqüências muito 
deviam influir nos destinos da Humanidade ocidental. 

Entre os CRUZADOS enviados ao Oriente, encontravam-se alguns bastante 
inteligentes, e que preferiram instruir-se, a terem de se bater de modo tão estúpido. Foi de 
semelhante elite que saíram as Ordens de Jerusalém ou do Cristo e dos Templários. 

Os Templários possuíam uma esplêndida organização e visavam um duplo fim: 
primeiro, a constituição do que se poderia chamar Estados Unidos da Europa – o que se 
quer hoje imitar de modo tão estúpido e sangrento, senão... visando o mundo inteiro, no 
caotismo natural do fim de um ciclo racial para o dealbar de um outro portador de 
melhores dias para esse mesmo mundo; segundo, a instrução pública, obrigatória e 
gratuita, mas, templária e não laica. Por isso mesmo, a Ordem se firmava sobre dois 
planos: um exterior e visível, e outro interior ou esotérico.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Túmulo de FILIPE D’AUBIGNY, Cavaleiro medieval das Cruzadas, no Cemitério de 
guerra de Jerusalém. 
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A seção profana era composta de homens de ação, dinâmicos e militares. 
Enquanto a interna, a verdadeira elite, dizia respeito à matéria Iniciática. No entanto, essa 
mesma parte externa – formada por guerreiros, que suportaram as maiores vicissitudes 
no Oriente – era possuidora de idéias tão elevadas, que acabaram abalando o Papado, 
possuidor de uma policia por sua vez, bem organizada, tal como ainda hoje acontece, 
pouco importa a maneira pela qual a mesma (polícia) se apresente. 

Logo que os Templários tiveram em suas mãos quase toda a Europa, o Papado 
não podia deixar de correr os maiores perigos. Emprestava-se, mesmo, ao Chefe da 
Ordem do Templo, Jacobus-Burgundus Molay o propósito de se apoderar do poder 
temporal. Foi então que se apelou para o braço secular... 

Em todas as épocas, esse "braço secular", foi o do "gendarme" francês, que tinha 
de pegar pela gola o indivíduo condenado pela velha Roma. 

Eis aí, pois, os Templários, além de manietados, percorrendo uma por uma todas 
as prisões... O Chefe da Ordem foi conduzido, etapa por etapa até chegar a Paris. Uma 
dessas etapas merece ser conhecida. Deixaram-no, com efeito, durante uns quatro 
meses no castelo de Chinon, cuja cela, onde o mesmo esteve encerrado, existe até hoje. 
Lá se encontram, ainda, os desenhos profundos que ele e seus companheiros de prisão, 
fizeram nas paredes. Até mesmo em hieróglifos, muita coisa há para ser decifrada, 
inclusive, as condenações à morte através dos séculos: frases ridículas a respeito do Rei 
e do Papa, com tinta encarnada... E se ainda aí existem, é justamente, por terem sido 
escritas em linguagem cifrada. 

Dissolve-se, pois, a Ordem do Templo. Mas, uma Ordem como essa, não pode ser 
dissolvida. Conhece-se o que depois aconteceu aos próprios Jesuítas. Sim, a dissolução 
da Ordem do Templo, pronunciada pelo Papa e executada, tão brutalmente, pelo Rei de 
França, concorreu para o que subsistia de Paz e de Progresso em seu meio, se 
transformasse em uma Ordem de Revoltados. E assim, esses indivíduos aos quais se 
tinha assassinado seus Chefes – a outros Chefes, também, "enviavam à presença de 
Deus", ou sejam o Papa Clemente V, dentro de quarenta dias, e a Felipe, O Belo, dentro 
de um ano. Do ponto de vista político, foi a Ordem de Malta, que herdou – em segredo de 
Iniciação Templária – não só, o que ainda perdurava, nas filiações orientais, mas, do 
mesmo modo, seu espírito de vingança... O Chefe da Ordem de Malta possuía 
embaixadores como o Papa e com este tratava como de igual para igual. Em Portugal, 
entretanto, os Templários não foram destruídos; obrigaram-nos, apenas, a modificar o 
nome, passando para o de Ordem de Cristo. E eles mesmos concordaram (como 
concordou Galileu ao ter de contrariar a sua mais da que científica teoria... para depois, 
em voz baixa, pronunciar a conhecida frase: "E pur se muove"!) em trazer no peito uma 
cruz branca, para provarem que "estavam resgatados de seus erros". Tal Ordem de Cristo 
foi, pois, a regular transmissão da Ordem do Templo, sem nenhuma ruptura dos seus 
primitivos laços. Eis aí, pois, mais uma corrente de revoltados lançada no seio da 
Humanidade. E tal "corrente" não sonha outra coisa, senão, arranjar outros sucessores 
para o Papa e o Rei que os condenaram ou fizeram matar... 

 

O MISTÉRIO DA ORDEM DE AVIZ... 

A Ordem dos Templários ou "Cavaleiros do Templo" como se viu era uma ordem 
militar e religiosa – fundada em 118 e cujos membros muito se distinguiram, 
principalmente na Palestina. Em Portugal prestaram, também, grandes serviços "na luta 
contra, os infiéis", como dizem as enciclopédias. Como tivessem adquirido na França 
grande prestigio e riquezas, Felipe, o Belo – desejoso de se apoderar de ambas as 
coisas, e insuflado e dominado por Clemente V – instaurou-lhes um processo iníquo, 
mandando, mesmo, queimar a inúmeros deles, como anteriormente se disse, dissolvendo 
tal Ordem em 1312. 
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A rainha D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, ofereceu-lhes, em Portugal, o 
castelo de Alpreade, perto de Fundão, e a seguir, outros castelos da fronteira. D. Diniz, 
porem, transformou a Ordem dos Templários na de Cristo, cujas insígnias eram em 
1319 "Cruz e a fita encarnada". 

Quanto à Ordem de Aviz (S. Bento de Aviz), por sua vez, ordem militar e religiosa, 
ou melhor, com o mesmo cunho esotérico e esotérico, das verdadeiramente iniciáticas, 
foi instituída por D. Afonso Henriques, em 116.E Depois da conquista de Évora, os freires 
habitaram uma parte dessa cidade, ainda hoje chamada Freiria; passaram depois a Aviz. 
Em 189 D. Maria I secularizou esta Ordem, cujos estatutos e insígnias foram modificados 
por El-Rey D. Carlos. Suas Cruz e fita eram verdes. 

Tal Ordem, entretanto, servia de escudo (ou "cobertura exterior", Círculo de 
Resistência, etc.) a uma outra intitulada "Ordem de Mariz", pouco importa que a História 
desconheça por completo. Seus raros filiados espalhavam-se por toda parte do mundo, 
como "membros do Culto de Melquisedec", sendo que o nome, "Mariz", que aliás 
inúmeras famílias nobres de Portugal o possuíram, tem por origem: Morias, Mouros, 
Marús, etc., etc. Os mais antigos, se reuniram nas proximidades de certo lugar, que ainda 
hoje traz o nome de "S. Lourenço dos Anciães”. 

No distrito de Bragança, o conselho de Anciães, fica a 6 quilômetros desta vila, a 
aldeia de Pombal, distando 104 quilômetros para NE de Braga e 360 para N de Lisboa. 
No fundo de extenso "monte", descendo para o rio Tua, brotam aí duas nascentes num 
local denominado S. Lourenço, por se achar o tanque que as  recebe, construído em uma 
casa, que em outros tempos, foi a capela dedicada ao referido santo... Tão modesto 
balneário, foi mandado construir em 1730 pelo padre Antonio de Seixas, talvez membro 
da referida Ordem... Uma das nascentes é muito abundante, e ambas são conhecidas 
pelos nomes: Pombal dos Anciães, S. Lourenço e Caldas dos Anciães. Outrora, porém, 
ninguém sabe a razão, chamavam-se, às duas Fontes Henrique e Helena... A água 
jorrava de duas bocas, representadas por Dois golfinhos. E por cima, Castor e Pollux. Por 
um desses Interessantes acasos, em certa praça de S. Lourenço de Goa existe uma fonte 
quase idêntica... 

Interessante, ainda, o nome S. Lourenço dos Anciães dado a uma estancia 
hidromineral sita em "extenso monte", como a mesma Serra da Mantiqueira, que abrange 
a S. Lourenço sul-mineira, onde a Obra em que STB se acha empenhada, fez a sua 
espiritual eclosão. Sim, em cima ou cume... de uma "Montanha Sagrada", onde, depois de 
3 misteriosas aparições a Henrique e Helena (Castor e Pollux, Helios e Selene, Gêmeos 
espirituais, etc., etc. ), lhes foi dado, por sua vez, o espiritual Bastão de comando da 
referida Obra. E isso, em 1921, cuja soma 13, além de ser o do nascimento de um dos 
dois, como arcano do mesmo número, significa: Construção, Geração, 
Transformação... etc. Enquanto, a do outro, a representa o Kumara, (donde cume, etc. 
...), a Luz, a Inteligência, o FOGO SAGRADO. Não foi dos 15 para 16 anos, que o mesmo 
se dirigiu para o Norte da Índia, depois de tocar em Portugal? E ela, por sua vez, nessa 
mesma idade... quando vai à Montanha em companhia daquele? A Mercabah em ação, 
para não dizer, a própria Lei, que para outros seria "O Dedo de Deus"... Seja o que for, 
contanto que, "expressão máxima da VONTADE DIVINA". 

Volvendo a S. Lourenço dos Anciães, era aí, como se disse, onde se reuniam, em 
tempos mui distantes de hoje, os preclaros Membros da Ordem de Mariz, Santos e Sábios 
Homens, muito influíram na grandeza do velho Portugal, e também na do BRASIL. 

A Ordem de Mariz tinha as suas insígnias (cruz e fita) Verde e encarnado, isto é, o 
Verde que veio usar depois, a de Aviz, e o Encarnado da de Cristo. Interessante que são 
as mesmas cores da respeitável Bandeira de Portugal... Mistério! embora arrisquemos a 
dizer que "felizes daqueles que se acham sob a referida Proteção do Governo Oculto do 
Mundo"! Nessas condições, até hoje: PORTUGAL e BRASIL. 
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OS ROSACRUCIANOS 

O Papa de um lado, e o Rei de França do outro, em luta contra os Templários, vão 
agora encontrar-se em presença de tudo quanto os Trovadores trouxeram da Palestina e 
dessa misteriosa ordem chamada Rosa-Cruz, da qual diremos algumas palavras. 

Tal Ordem provém de uma outra Instituição denominada Monges Construtores. 
Esses mesmos que esculpiram as cabeças de certos bispos e cardeais, disfarçados em 
demônios, nessas portentosas entradas de igrejas e catedrais do mesmo Cristianismo, 
dentre elas, a de Notre-Dame de Paris, na qual, porém, preferiram eles, o da Virgem 
Maria sustentando o Cristo, em cujo peito figura, justamente, uma rosa e uma cruz.  56 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Casa A rua Carlos Gomes, na Cidade do SALVADOR. Considerada "Monumento 
Nacional", por diversas razões, inclusive por sua riqueza arquitetônica, procedente do 

                                                        
56  Não faz  muito, existia em Paris, misteriosa personagem, a que se dava o nome de “o Homem das Catedrais”, que além de se 
vestir de maneira exótica – uma espécie de “cavaleiro andante”, mas nunca, da “triste figura”, com o herói de Cervantes – trazia 
sempre consigo um longo bastão... de peregrino. No entanto, podemos hoje afirmar que no mesmo (bastão) estavam figuradas as 
medidas ou cânones antigos, empregados pelos Seres, a que nos referimos no texto, com que foram construídas as mesmas 
catedrais, de Roma, Paris, etc. além de outras obras de arte, que hoje, infelizmente, as bombas explosivas atiradas de grandes alturas, 
vêm destruindo, sistemática e criminosamente, como se, ao findar o velho ciclo racial, ou de uma civilização agonizante... com ela 
destruídas também fossem, todas as suas glórias passadas... 
Não precisamos ir muito longe para encontrarmos os preciosos vestígios da passagem, por este ou aquele lugar, dos Geniais Seres de 
que nos estamos ocupando. Aqui mesmo no Brasil, principalmente, nas cidades coloniais como a do Salvador, nas de Minas Gerais, 
etc. inúmeros são tais “vestígios”. Neste mesmo estudo, apontamos a tradicional casa da rua Carlos Gomes, na cidade do Salvador, da 
qual bastava o brasão que figura em sua porta principal, para revelar a mão daquele que a construiu... Do mesmo modo, a famosa 
Igreja de S. Francisco, com toda a sua obra de talha, de esplendor mais do que raro, embora trescalado a paganismo, como diria um 
sacerdote atual, não conhecedor do que nós outros denominamos de Iniciação. Os símbolos mais preciosos são ali encontrados, 
desde os púlpitos até aos altares e teto... 
Em uma das praças de Ouro Preto, em Minas Gerais, figura o chamado “Chafariz de Antonio Dias”, de que foi arrematante Manoel 
Francisco Lisboa, e onde se vêm – dentro de uma moldura exótica, sobrepujada por uma concha – 4 misteriosas cabeças, sendo 3 
coroadas, e uma não. Ninguém até hoje soube decifrar o verdadeiro sentido que o gênio que construiu semelhante fonte, lhe quis dar. 
Trata-se, em primeiro lugar das régias Bocas das “4 Verdades”. E a seguir, as 4 Jerarquias em função na Terra, pois, como sabem os 
mais profundos ocultistas e Teósofos, as mesmas estão expressas nos termos sânscritos: Bharishads (ou Pitris, Pais lunares, etc.), 
Agnisvattas (Pitris solares), Makaras ou Kumaras (Pitris assúricos ou da Cadeia dos assuras, também chamada cadeia das Trevas, do 
“Corpo de Brahmã”, etc.) e Jivas, em relação com a própria Terra. É justamente o “Rei sem coroa” o que se relaciona ao nosso Globo, 
porquanto, não tendo ainda concluído a sua evolução, consequentemente não pode ser simbolizado por um “Rei coroado”, vitorioso, 
etc. Donde, ao mesmo Cristo se lhe por na Cabeça “uma coroa de espinhos”, e por escárnio, ainda, uma capa encarnada (cor da 
matéria tamásica, como a mais grosseira de todas, senão mesmo, de Kama-Manas ou “mental inferior”), uma cana por cetro e sobre a 
cabeça, no topo da cruz, quando na mesma foi ele colocado, as 4 letras iniciáticas: JNRJ ou Jesus Nazarenus Rex Judeorum, embora 
em outra língua sagrada, exprima alto mais elevado... 
Não foi, pois, um grande Gênio, que teve semelhante inspiração, sem necessidade de toda a suntuosidade existente, interna e 
externamente, nas referidas catedrais e monumentos encontrados por toda parte, onde a Ciência e a Arte dos referidos Seres, foram 
reclamadas?... 
Fiquemos por aqui mesmo, nesta bela “cidade de S. Sebastião”, como capital do Brasil, ou Rio de Janeiro, mas, nos dirijamos, pela rua 
do Ouvidor, até alcançarmos a Rua 1o de Março. Daremos bem de frente com modesto templo, ao qual se dá o nome de “Cruz dos 
Militares”. Lá está, sobre a sua porta principal, tem no alto... um expressivo HELIANTHO ou “girassol”. Para todo o mundo, até hoje, 
passou ele desapercebido. No entanto, seria um “símbolo pagão figurando em uma Igreja cristã”. Muito mais do que isso, “precioso 
símbolo maçônico”, ou antes, iniciático, referente a várias coisas, inclusive, dedicado a Helios, o So, Apolo, etc. Os mesmos termos 
Cristo, Mitra, Maitri, etc. tanto valesm pelo “mito Soar”, como era o primeiro a reconhecer o papa Julio, o africano, sem falar em outros 
mais, que o comparam “ao mesmo Júpiter-Amon dos pagãos”. O termo Cristo equivale, ainda ao número 608, comprovante desse 
mesmo ciclo. Referindo-se ao nascimento do Cristo, Louis Jacolliot comparando-o com a iniciação bramânica de Agni, etc. tem as 
seguintes palavras: 
“Ele é o Guru dos Gurus, o Mestre os Mestres, por isso, toma o nome Jâtavedas, ou “aquele em quem a Sabedoria é inata”. O termo 
“Mestre” é por demais conhecido na Maçonaria, para o comentarmos em uma simples anotação como esta.  
Em antigo estudo nosso (no 78 desta revista), falando sobre o mesmo assunto, tivemos ocasião de dizer: 
“Assim é que, o mito do Cristo não é apenas religião, mas alegórico das revoluções e ciclos solares. Tuashiri ou Vishvakarmam, o 
“divino Arquiteto” (nome também usado na Maçonaria), o construtor, etc. crucifica Surya (o Sol da mitologia védica), no seu torno ou 
“cruz svástica”, o qual, aí fixo pelos “4 pregos” (na razão do 4o Rei, sem coroa, etc. como aquele da referida “fonte” de Ouro Preto), é 
despojado da oitava parte de seus raios. Obscuro e cercado por uma “Coroa de espinhos”(o mesmo girassol a possui), toma o nome 
de Vivarttana”. 
Por tudo isso, quando agora o nosso caro leitor, católico ou não, passar diante da “Cruz dos Militares”, na Rua 1o de Março, nenhum 
desprestígio lhe advirá, se quiser retirar o seu chapéu, não só, em honra a tão precioso “símbolo”, como é aquele que figura em sua 
porta principal, como também, ao genial artista que o idealizou, mesmo que fosse, um “sacerdote católico”. Sim. Honta ao Gênio e à 
Arte”...! 
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tempo do Império, era aí onde se reuniam outrora os chefes políticos da elite baiana, 
quase todos pertencentes, à ORDEM DE AVIZ, quando não, “Comendadores da Ordem 
da Rosa'', como eram, por exemplo, "o Avô e o Pai" de JHS. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Brasão existente ao alto da porta principal da chamada "Casa dos Sete 
Candeeiros". Sim, as SETE CHAMAS, os SETE ARCANJOS, os SETE DHYANS-
CHOHANS, que tanto valem pelas "SETE TROMBETAS DA VISÃO DE E EZEQUIEL". 

 

Tais monges foram, de fato, Grandes Iniciados. E a prova é que, mal 
desapareceram de Roma, jamais foi possível construir obras iguais... Inútil dizer que, 
semelhante associação de maçons religiosos, nada tinha de comum com o Papado, do 
ponto de vista político. Possuíam uma carta do Papa e nada mais . . . No entanto, quantos 
Adeptos chegaram a galgar "o Trono pontifical"? E, muito mais do que isso, conscientes 
da razão por que foram ter a semelhante lugar? 

Quanto ao atual, fomos os únicos – como deve estar lembrado o ilustre leitor desta 
revista – que prognosticamos "ser o cardeal Pacelli o sucessor de Pio XI", pois razões, 
suficientes tínhamos para isso... 

Que dizer da inviolável e espiritual amizade existente entre o mesmo e o atual 
Presidente dos Estados Unidos da América do Norte, que as intrigas do Nazismo, 
apontando-o "como Maçon", em nada influíram no espirito daquele? Ao contrário, não 
fosse isso e... Roma estaria nas mesmas condições em que se acham Londres e Berlim. 
Sim, quase destruída... 

Todas essas Sociedades formavam um vasto Núcleo, que fazia estremecer, cada 
vez mais, a Humanidade, à medida que o poder do Rei se aproximava do absolutismo. 
Foi o momento em que apareceram misteriosos Seres, que realizavam curas 
verdadeiramente miraculosas; mas que ao invés de pedirem dinheiro, de explorarem o 
próximo, ofereciam oiro do mais puro ou- verdadeiro; foram os Rosa-Cruz cuja História é 
por demais secreta para ser aqui revelada; por isso mesmo, tudo quanto se conhece hoje 
com esse nome, não passa, de mistificação ou mentira. Um Rosacruz,  57  um Adepto, um 
Iluminado não se revela a ninguém, não se diz portador de "poderes psíquicos", a menos 
que a sua Inteligência alcançando os páramos do Infinito, o revelem na presença de 
outros Iluminados como ele. Muitíssimo menos, "fazendo-se um espião de outro País, 
dentro de sua própria Pátria". Sobre estes, paira a maldição de todo um passado de 
Glórias. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Presidente Roosevelt – com suas insígnias maçônicas –  entre outros membros 
ilustres da Benemérita Instituição, inclusive um de seus filhos e o Prefeito De La Guardia, 
S. Excia, é ainda um ELK, um Macabeu, um Legionário americano, um Cavaleiro de Pitias  
                                                        
57 Conta-se que um sábio professor, inimigo acérrimo da Alquimia, Jean-Frederic Schwetzer, foi convencido por misterioso Ser, que o 
mesmo procurava desmascarar os alquimistas, como “simples charlatães”, o referido Personagem, levantando-se do seu lugar, 
exclamou em alta voz: “Meu caro Senhor: eu lhe queria pedir para se sujeitar à uma pequena experiência”. E o Desconhecido retirando 
do bolso uma pequena caixa de ébano, pediu-lhe para retirar um pouco do pó, que na mesma se continha, misturá-lo com cera virgem 
e  pô-lo dentro do chumbo ou qualquer outro metal em fusão. Schweizer fez o que lhe ensinou o Desconhecido e obteve, em rápidos 
momentos, o ouro mais fino que se pudesse encontrar. Os ourives da localidade avaliaram em altíssimo preço, semelhante ouro, 
enquanto o experimentador geral das moedas holandesas, naquele tempo, Povellius, não pôde diminuir o seu valor (ou quilate), nem 
tampouco, o peso, fazendo-o passar sete vezes pelo antimônio. Como este, muitos outros, inclusive, o famoso Adepto Thomas 
Vaughan, de quem fala com o maior respeito, o próprio “Mundo Teosófico e Ocultista”. 
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(termo este procedente das velhas iniciações do Egito, do deus PTAH etc.). A presente 
fotografia, contrariamente ao que julgava, um dos países beligerantes honra a cultura e a 
grandeza espiritual de todo o Continente Americano. Por isso mesmo concorre para 
estreitar, ainda mais, a amizade entre as Duas Ilustres Personagens a que se refere o 
texto: o PAPA e o PRESIDENTE dos Estados. Unidos da América do Norte.  

 

AS SOCIEDADES SECRETAS E A PREPARAÇÃO 
DA REFORMA NA ALEMANHA 

No antigo centro dos Franco-Juízes, na velha Germania, alguns Iniciados 
tentaram varias experiências para libertar o espírito das multidões, por meio de uma 
reforma religiosa. Os primeiros resultados foram lastimosos. Todos os reformadores que 
apareciam, eram logo gentilmente colhidos pela policia romana e queimados em praça 
pública. Foi, por, exemplo, o que aconteceu a Jean Huss e outros antecessores de 
Lutero. 

Finalmente, foi organizado na Alemanha um movimento de maior vulto: o 
agrupamento secreto de todos os príncipes germânicos e senhores feudais, dominando 
estradas, rios etc., ocultos na sombra. Tudo isso foi auxiliado por agentes misteriosos, 
através desses cantores ou Trovadores – muitas vezes investidos de missões secretas, 
por isso mesmo, portadores de notícias, mas também, de ordens... que eram dadas de 
uma maneira tão engenhosa, passando de localidade em localidade, castelo em castelo, 
como um tal Jean Bonnet (J e B...), por alcunha “Jean, le flibustier", que pagou caro a sua 
ousadia na corte de Luiz XIV... Do mesmo modo que, por intermedio desses filósofos e 
maçons, a que nos temos referido anteriormente, passando de cidade em cidade, de vila 
em vila, aldeia em aldeia, etc. etc.  58 

Desse movimento oculto se manifesta um agrupamento tão valioso, que o Papado 
logo envia seus soldados para se apoderar do monge Lutero, o que não consegue, 
porque, em torno do mesmo se encontravam, por sua vez, os soldados do príncipe de 
Saxe, que não deixam passar os de Roma. Grande foi a agitação que se deu no 
Vaticano! Porém o mais assombroso ainda é que alguns meses depois, a metade da 
Alemanha era protestante, embora, bem difícil seja modificar de uma hora para outra as 
opiniões religiosas de um povo qualquer, quanto mais daquele... 

Mais curioso ainda: abra-se um livro, que raramente se consulta na época atual e 
onde se fala das famílias dos soberanos e, em cada trono da Europa se encontra um 
Saxe-Coburg-Gotha. A família desse príncipe é protegida em segredo por todas as 
sociedades iniciáticas, por lhes ter permitido dar "o primeiro tiro de canhão maçônico". 
Além disso, por se tratar de uma família real, também tem o apoio do clero. 

Assim, Lutero é protegido pelos soldados do eleitor de Saxe. A Alemanha faz-se 
protestante... e nela se mantém uma fogueira de altíssimas chamas, capaz de resistir ao 
Catolicismo romano. Eis aí um primeiro ponto de apoio. Vejamos outro, agora; Se alguém 
se der ao trabalho de ler certas obras de escritores católicos, sobre a Reforma, ficará 
surpreendido em saber que, foram encontrados em alguns meios protestantes, diversos 
desenhos de bonés-frígios e mãos entrelaçadas, datando de muito antes da Reforma e 

                                                        
58 Citar os nomes de todas as Ordens secretas que existiram no mundo, seria a coisa mais impossível a qualquer autor que se 
dedique a um trabalho tão espinhoso. Sim, porque de inúmeras delas, até os nomes são desconhecidos. Bastava isso, para não se 
poder dar a semelhante trabalho, por exemplo, o nome “História autêntica das Sociedades secretas”. Por isso mesmo prefere-se citar 
as maiores, as que estiveram em maio evidência. 
Por exemplo, os Fiéis do Amor, a que pertencia Dante Alighieri, não é mais do que uma ramificação da mesma Ordem dos Monges 
construtores. 
Que dizer da dos Cônegos do Santo Sepulcro,  Cônegos do Santo Templo de Jerusalém, Cavaleiros Beneméticos da Cidade Santa, 
Clero de Nicoste, da ilha de Chipre, citada pelo pelo ministro Wurmb, em uma  de suas cartas; o Clero de Auvergne, Os Cavaleiros da 
Providência, os Irmãos Asiáticos, Os Cavaleiros da Luz, os Irmãos Africanos, que tanto vale pela dos 49 Cavaleiros do Deserto, que 
bem poucos ouviram falar em tal nome? E tudo isso nada é diante do vultoso número de Ordens secretas aparecidas no mundo. 
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que serviram de "palavra de passe" a quase todos os príncipes que contribuíram para a 
criação do Protestantismo. Eis aí uma base interessante para a historia dessa época tão 
movimentada... 

É daí, ainda, que vai partir a luta entre o Catolicismo romano e as sociedades 
contemporâneas, que tentam, cada vez mais, se desligar, das pesadas cadeias do jugo 
de Roma.  

Do Protestantismo na França, basta falar de um dos fundadores da sua República, 
pois isso servirá de chave para a sua História. Como se lhe incriminasse por auxiliar os 
protestantes, responde ele. "Mas, onde diabo desejais que eu encontre republicanos, se 
não for entre os protestantes?" Devemos compreender, muito bem, as palavras de um 
homem de Estado francês. No começo da República, tais palavras não podiam deixar de 
ser as mais expressivas... 

Mas, logo que a mesma estava firmada, não mais necessidade havia de se 
procurar entre protestantes, representantes desse regime. E se tal coisa é aqui lembrada, 
apenas para provar que mesmo em nossos dias, continuamos a assistir a períodos de 
batalha entre os dois referidos partidos.. E isso, talvez ainda, por mais alguns anos... 

Sempre os mesmos sucessos do Protestantismo marchando igualmente com os da 
Franco-Maçonaria, da qual nos vamos ocupar agora: 

Assim, a Reforma fez perder ao Papado todo o Norte da Europa. Foi, então, que 
teve início uma obra das mais curiosas. Constitui-se a Franco-Maçonaria e todas as 
sociedades secretas fervilham na Europa. Não se deve, entretanto, confundir a 
Maçonaria histórica com o que se denomina de Maçonaria na França. Em tal lugar, a 
Maçonaria de fato, não existe, como não existe em outras partes do mundo... como se 
possa julgar. O que se conhece debaixo de tal nome, não é mais do que um centro 
político de pessoas interessadas em participar do poder, e isso não é nem nunca foi 
verdadeira Franco-Maçonaria, no sentido histórico do termo. Quem se der ao trabalho de 
fazer a leitura dos interessantes estudos e documentos de Teder, ficará admirado por 
saber que a primitiva Maçonaria era católica. Que o digam todas essas Ordens religiosas, 
a que nós referimos em outros lugares deste mesmo estudo, inclusive, aqueles Monges 
construtores da Idade Média... O movimento que se seguiu ao da Reforma, foi designado 
pelo nome de Revolução Francesa. Existem ingênuos que abrem livros de história, onde 
realça uma bela figura representando certo "senhor" que gesticulando, exclama: "Á  Ia 
Bastille!” Tais pessoas julgam que a Tomada da Bastilha foi levada a efeito, graças ao 
furor da populaça, provocado pelo gesto soberbo do referido tribuno. Enganam-se, 
redondamente, como se costuma dizer, aqueles que pensam de tal modo, porque 
necessários foram quarenta e dois anos para preparar o famoso grito de Camille 
Desmoulins. Para que a Bastilha se rendesse, foi preciso fazer entrar na Ordem 
Maçônica, todos os oficiais que davam guarda a Versailles, na referida data, foi preciso, 
ainda, assegurar a cumplicidade tácita ou proposital dos mais altos servidores de S. M. o 
rei Luiz XVI; armar todo o povo de Paris, a ponto de ter finalmente, como os mais eficazes 
demolidores da mesma Bastilha, os canhões que foram postados à frente... mesmo 
assim, transportados dos Inválidos quinze dias antes,  por homens devotados à Causa; 
em resumo, como o mais importante fator entre os demais que fosse o Conde Cagliostro 
quem fomentasse uma revolução tão seria, que foi capaz de lançar os Parisienses ao 
assalto da "intransponível fortaleza de Estado..." 

Vindo do Egito, depois de prestar solene Juramento a alguém, a quem aqui 
chamaremos de Ptahmer, foi ter a Malta, senhor de certas instruções secretas, passando 
pela cidade de Roma, certas partes da Espanha, de Inglaterra, Paris, Alemanha e Rússia. 
Em França, dizem, comprometeu a autoridade real através do famoso processo do "Colar 
da rainha", mas, em verdade, quem o fez, foi outro Ser, que adotava o primitivo 
pseudônimo daquele, ou seja José Bálsamo – uma das dolorosas provas, ou antes, 
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terríveis obstáculos, por que teve ele, Cagliostro, de passar, afim de levar avante a 
famosa profecia que, dois séculos antes, fora feita por um outro Iluminado, ou seja o 
famoso Paracelso na razão do LILA PEDIBUS DESTRUE, ou sejam as mesmas iniciais 
(LPD) que o Conde de Cagliostro trazia pendente, em uma corrente de ouro, em seu 
peito... 

Rapidamente se torna ele popular, em França, e é chamado o "Divino Cagliostro". 
Ele prediz a queda da realeza e anuncia a M. de Launay, que "se lhe cortará a cabeça”, e 
com, ela se passeará pelas ruas da cidade, na ponta de um chuço; que a Bastilha seria 
destruída, tornando-se, depois, um jardim público. M. de Launay, recebeu tal prognóstico 
com um sorriso amarelo, misto de escárnio e de terror. No entanto tudo isso foi realizado. 

Os acontecimentos se precipitam. Luiz XVI, embora que se preocupando apenas 
com a arte de "serralheiro e de relojoeiro", é conduzido a um tribunal, onde aqueles que o 
acusam e a sua esposa, Maria Antonieta, traziam o "barrete frígio", do qual nos ocupamos 
quando tivemos de falar sobre a Reforma. E, com os seus, é encerrado no Templo donde 
saí para ser conduzido ao cadafalso. Os Iniciados compreenderão: por um lado, era o 
velho Jacobus Molay, Chefe dos Templários, quem se vingava, mas... por outro, o 
soerguimento da verdadeira Flor de Lis, que é o Loto Sagrado, Símbolo da Consciência 
Universal – mantido nas Fraternidades, tanto do Egito como da Índia, etc., mas, 
achincalhado pela "Família dos Bourbons", pois que, não se preocupando com as 
necessidades de um povo prestes a morrer de fome, como o prova, "suplicarem pão em 
frente ao portão principal dos jardins de Versailles"... calcavam sob os pés, o excelso 
Símbolo, também, da Agarta, para não dizer, desde logo, do “Culto de Melquisedec", 
tantas vezes citado neste estudo. 

Mais uma vez o dizemos: "Culto de Melquisedec", tanto vale por Amor, Verdade e 
Justiça. Por isso mesmo, Reis ou dirigentes de Povos que não forem harmônicos com 
esses Três espirituais princípios, mais hoje, mais amanhã terão que ser punidos, através 
de outras três palavras julgadoras; que são as mesmas que se manifestaram no Festim 
de Baltazar: Mane-Thecel-Phares. Pesado, Medido e Contado, e não "contados serão 
os teus dias", como julgam os não Iniciados nos Grandes Mistérios da Vida, por tais 
palavras se referirem ao Karma do próprio rei de Babilônia. 

 

DESVENDANDO O PASSADO 

Comecemos tão ingente esforço, com a transcrição de um aviso maçônico, cifrado, 
que foi cuidadosamente espalhado pelos "auxiliares do Conde de Cagliostro", todos eles 
pertencentes à Maçonaria, tanto na França como na Inglaterra: 

 "A todos os verdadeiros maçons, em nome de Jehovah! o tempo é chegado 
em que se deve começar a construção do novo templo de Jerusalém. Tal aviso é 
para convidar a todos os verdadeiros maçons, em Londres e em Paris, para se reunirem 
em nome do Grande Chefe, que se apresentará mascarado, como sempre, se Ele 
representa na Terra uma divina Trindade, amanhã à noite, 3 do corrente do ano de 
1786, às 9 horas, na taverna de Reilly (no aviso inglês, dizia: Great  Queen Street, ou 
"Rua da Grande Rainha"), para se tratar de um plano de grande valor, colocando assim a 
pedra fundamental do verdadeiro Templo visível... 

Assinado: – Cagliostro".  59   

Vejamos, agora, um outro preciosíssimo documento, de que se serve a famosa 
escritora Isabel Cooper Oakley   em The Theosophical Review, onde além do mais, 

                                                        
59 A reprodução de semelhante aviso, além de figurar em certas Fraternidades iniciáticas do Ocidente, faz parte de uma obra rara, 
intitulada: “O Túmulo de Jacques Molay”, págs. 36 – 37. 
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transcreve ela as Memórias da condessa Ademar, íntima amiga de Maria Antonieta, e que 
conheceu muito de perto o Conde de São Germano: 

Falando do Grande Centro Iniciático ou Loja Branca, do Tibete, à qual – como 
todos os Adeptos da Boa ou Branca Magia – pertencia o Conde de S. Germano (algo 
mais, dizemos nós, por ignorar a referida escritora, a existência da chamada AGARTA), 
pois que, a sua característica era o absoluto domínio de uma Ciência desconhecida para 
os mortais, empregada a favor da felicidade espiritual da Humanidade, até onde seu 
Karma o permita, em cada ciclo evolutivo – apontava a sua intervenção na atividade 
das Lojas maçônicas de então, do mesmo modo que na Grande Convenção de 
1785, em Paris ao lado de homens ilustres, como o Duque de Brunswick, Ross, Kamph, 
Saint-Martin e Cagliostro  60  , porque, segundo Deschamps, "S. Germano era um 
Templário e um Rosa-cruz" (lá isso era, dizemos nós... ), que, como tal, foi ingenuamente 
perseguido pelos jesuítas, com acusações caluniadoras contra o rito dos "Philaleteos", ou 
"amantes da Verdade", sem o véu religioso..., isto é, Teósofos, enaltecidos pelo Príncipe 
Carlos de Hesse, o tesoureiro real Savalette de Lange, o Visconde de Tavanne, Court de 
Gebelin e outros grandes místicos, tão afrontosamente criticados pelo abade Barruel, 
"como sucessores daquela sociedade secreta, que em Ermenonville, foi presidida por J.J. 
Rousseau, e depois pelo mesmo S. Germano, embora trazendo sempre a sua 
máscara". Sim, referindo-se à ocasião em que o mesmo S. Germano elogiou o trabalho 
das Lojas dos amigos reunidos e a Rosa-Cruz da rua de Platrière. A coleção de Urfé 
possuía, em 1783, uma fotografia do místico, gravada em cobre, trazendo a seguinte 
inscrição: "O Conde de S. Germano célebre alquimista". E por baixo: "O mesmo que, igual 
a Prometeu, roubou o divino Fogo, donde nasceu o mundo e tudo quanto nele vive. A 
Natureza lhe obedece, e se Ele não é o próprio Deus, ao menos, poderoso Deus o 
inspira", 

Por tudo isso, e muito mais ainda, o tal "Jehovah" ou Chefe, que se deveria 
apresentar mascarado no referido Aviso lançado .pelo Conde de Cagliostro, a todos os 
maçons franceses, outro não era, senão, o famoso Conde de S. Germano. Não 
necessitávamos de semelhantes documentos, para afirmarmos tal coisa. Mas, "bésoin 
oblige", isto é, para que nossas palavras sejam acreditadas por aqueles que nos honram 
com a sua tão ilustre, quão generosa atenção.  

Assim sendo, S. Germano representava, na face da Terra, a Coluna Central, para 
as outras Duas laterais, do tradicional "Governo Oculto do Mundo" de que já falamos em 
outros lugares deste mesmo estudo. O Conde de Cagliostro seria, naquela ocasião, uma 
das duas referidas Colunas. Por isso também, não puderam encontrar-se juntos, de face 
descoberta, no mundo profano. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Tão misterioso postal... se comenta por si mesmo: CASTOR E POLLUX ou 
GÊMEOS ESPIRITUAIS, tanto vale. Quanto às três colunas poupadas pelo tempo, 
simbolizam essas mesmas colunas do "Governo Espiritual do Mundo", a que nos 
referimos no texto. Procuramos cobrir, no verso, "a mensagem que nos foi dirigida", por 
isso não interessar a ninguém, mas ,tão somente àqueles a quem se atribui semelhante 

                                                        
60 Tudo isso, e muito mais ainda, deverá saber agora, certo crítico de uma vespertino carioca, que ousou – quando fez a crítica do 
livro “O Sexto sentido”, do Dr. Eduardo Cícero de Faria, Diretor-social da STB, perguntar tem tom ridículo: “Por que dizer (referindo-se 
a S. Germano, a quem era dedicado o nosso prefácio e a capa do referido livro, etc.) de quem muito se fala e pouco se conhece?” 
“Quem muito fala de um indivíduo, que nem sequer a História com ele se preocupa?” Nossa resposta vem agora, além de um 
conselho: um crítico precisa ser, ao mesmo tempo, um polígrafo, sob pena de “dar ratas” como esta... Vá pois, aprender, menino, e 
volte... 
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"geminidade...   61  . Deixamos, sim, o timbre da editora para que o leitor se convença, por 
si mesmo, que o postal materializado, NA PRESENÇA DE INÚMERAS PESSOAS –  
como um outro que vai adiante publicado – de fato, PROCEDE DE ROMA. E o fenômeno 
se deu, quando em 1932, estivemos hospedados em São Lourenço, na casa bem em 
frente ao Hotel Sul-América – na mesma Avenida onde hoje se acha a Vila Helena, 
Presidência Geral da S.T. B. Embora visível o timbre da referida Editora romana, 
repetimo-lo nesta legenda: 4365.2 - Edir. Riserv. Comp. Venditori Ambulanti Ricordi, 
Cartoline e mosaci – ROMA.   

 

Nem H . P. B . , nem o próprio Roso de Luna, respeitabilíssimos Teósofos; e o 
último, muito nosso amigo, poderiam conhecer tais coisas... Por isso, de S. Germano e 
Cagliostro falam com o maior respeito, mas, eles mesmos enganados, senão, todos os 
teosofistas de Adyar, "quando julgam que a mesma H.P.B. foi Cagliostro, em uma de 
suas vidas anteriores." Muito menos, o que dizem a respeito de S. Germano, "como 
Templário, Rosa-cruz", etc. se representava Ele... o mesmo "Rei do Mundo, Melquísedec, 
etc. ..." E paremos aqui, preferindo apenas, ilustrar estas palavras com certo cartão 
romano, que faz parte de nosso "Arquivo particular", e que foi materializado... em S. 
Lourenço, quando os chamados "Gêmeos espirituais", ali estiveram no ano 1932. 

 

AS MISTERIOSAS PERSONALIDADES DOS CONDES  
DE CAGLIOSTRO E  S. GERMANO 

O mundo ignaro – como acontece sempre com todos os iluminados que se 
apresentam em diversos períodos críticos da História – formou em torno da Personalidade 
do Conde de S. Germano um bem tecido véu de diabruras e calúnias; porém, através de 
semelhante véu acabam por transparecer – por pouco que se estudem os estranhos 
poderes taumatúrgicos, a sabedoria e a elevada moral de tão incompreendido Ser, a 
quem um homem tão frívolo e de intenções um tanto duvidosas, como era Voltaire, 
considerou "como possuidor de um saber universal", e a quem a condessa Ademar 
compara cone o Zanoni de Bulwer Litton "cuja obra" – embora alguns defeitos de ordem 
cabalística – "parece calcada nos maravilhosos fatos realizados pelo primeiro". 

Daremos ao leitor – transcrevendo as Memórias da Condessa Ademar pela Sra. 
Isabel Cooper Oakley – uma sucinta idéia das principais passagens à mesma 
acontecidas, nos tempos a que nos referimos: 

"Certo dia, pela manhã e com o pseudônimo de Saint-Noel   62   penetrou S. 
Germano no apartamento da Condessa, lépido, jovem, como se os anos não tivessem 
passado desde a época de Luiz XV cuja amizade havia ele cultivado. Madame Ademar 
logo entabulou uma conversa a respeito dos bons augúrios que se faziam, naquela 
ocasião, a respeito do sucessor de Luiz XVI, ao que o conde contestou, segundo 
consignam as referidas Memórias: 

– Senhora, sinto não ser de vossa opinião. Este reinado será fatal... Formou-se 
gigantesca conjuração para derribar o existente, reedificando-o debaixo de novo 
plano (o novo plano, dizemos nós, estava velado por baixo daquela frase, do 

                                                        
61 Por mais estranho que tudo isso pareça, em torno de quem faz este humilde estudo jamais deverá o querido leitor nos confundir, 
por exemplo, com o Conde de Cagliostro, etc. Somos por demais pequenos para figurarmos em hierarquias tão avançadas. Se este, 
como outros mais foram tidos como “charlatães”, por aqueles que, nem sequer conhecem a História, que dizer de “Duas criaturas que 
nada sabem, nada fazem, a não ser, dirigir uma Obra, pelo fato da Lei, controlando-a a seu modo, ter permitido a sua existência até 
hoje?  
Donde também, a proteção que sempre tiveram desde o berço, o que não valeu, entretanto, para não deixarem de ser perseguidos 
pelas “forças do mal”, que, diga-se de passagem, foram sempre confundidas... 
62 Noel lido anagramaticamente, equivaleria a Leon (ou Leão),  que além de outros sentidos, possui o do signo do Sol. No entanto, 
devido à sua brusca aparição diante da sua amiga, a Condessa Ademar, fazia o significativo papel do “papai Noel”... embora que não 
portador de “presentes” nem de boas novas, e sim de preciosos conselhos... 
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aviso lançado por Cagliostro, ou seja o. do "novo Templo de Jerusalém" . Tal 
palavra, como se sabe, interfere, de modo direto, na do rei Melquisedec...) . A 
família real, o clero, a nobreza e a magistratura, estão ameaçadas de morte. Há, 
entretanto, tempo ainda, para salvá-Ias, se me for facultado chegar à presença 
do, rei, mas que o ignore o seu inepto ministro (Maurepas) que é quem precipita 
a nação a sua total ruína.  63 

– Senhor Conde, suas palavras são bastantes para o conduzir imediatamente à 
Bastilha, até o fim de seus dias... replicou Madame Ademar, que depois de lhe 
ter relatado varias coisas sobre o estado do país e as intrigas da Corte, 
prometeu que no dia seguinte o levaria presença de Maria Antonieta. 

Antes do mesmo partir, perguntou-lhe a condessa: 

– Sr. Conde vai fixar residência em Paris? 

-- De modo algum, senhora condessa. Passará mais de um século, ou sejam três 
gerações, antes que eu tenha de voltar. 

E eu, continua a sua narração a condessa Ademar, não pude conter estrepitosa 
gargalhada, ao ouvir semelhante promessa completamente fora das leis naturais, por sua 
vez correspondida pelo sorriso de superior desdém, com que o Conde de S. Germano 
costumava receber qualquer réplica que se fizesse às suas palavras. No mesmo dia fui a 
Versailles entrevistar-me com a rainha, que informada do acontecido, teve estas palavras: 

– É assombroso! Ainda ontem recebi uma nova carta de misterioso e anônimo 
amigo, fazendo-me ver que, no dia seguinte se me faria uma importante 
revelação a que, de modo algum, seria conveniente não atender... Diante disso, 
pode trazer a minha amiga, esse misterioso Conde, disfarçado com a libré de 
vossos lacaios. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O CONDE DE CAGLIOSTRO 

Pour savoir ce qu'ill est il faudrait être lui même. 
Em um dos Cantões da Suíça existe um monumento que lhe foi dedicado, e onde 

em verso e prosa são assinalados os benefícios pelo mesmo prestados à referida 
localidade. A fotografia de que nos servimos é uma cópia da que figura no referido 
monumento, por sinal que encontrada também, como cópia, em sua Obra intitulada: "L' 
EVANGILE DE CAGLIOSTRO", única poupada entre às que foram destruídas em uma 
fogueira inquisitorial. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 CONDE DE SÃO GERMANO 
 

E tal aconteceu. 

– Não duvido, Conde – disse a rainha, na entrevista marcada – que tendes 
grandes coisas para me revelar. 

                                                        
63 Note-se que S. Germano possuía o papel do Construere, enquanto Cagliostro, o do Destruere. Por isso, procurava aconselhar 
antes, para que a mão da Justiça (a sua coluna da direita, para  a esquerda, Sabedoria...) não se manifestasse, com o rigor cármico de 
todos os erros da época. 
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– Rainha – respondeu este, sem lhe dar o titulo de Majestade e em tom solene –  
procure examinar, na, sua sabedoria, o que lhe vou revelar: o partido 
enciclopedista deseja o Poder, e como não o obtenha sem a queda definitiva do 
clero, para conseguí-lo terá que derribar a Monarquia. Tal partido, que hoje 
procura encontrar um chefe entre os membros da família real, pensou no Duque 
de Chartres. Este príncipe se fará um dócil Instrumento de pessoas que 
acabarão por sacrificá-lo. Ser-lhe-á oferecida a coroa de França, e em lugar do 
trono, encontrará o cadafalso; porem, antes de semelhante data, quantas 
desgraças – e quantos crimes não se despenharão sobre a pobre França! As 
leis não mais serão protetoras do bom, nem aterrorizadoras do perverso, pois 
que serão estes que arrebatarão o Poder coze as suas mãos ensanguentadas, 
abolindo a religião católica e a  magistratura ... 

– De sorte que não ficará, senão, a realeza? perguntou a rainha com febril 
impaciência. 

– Não ficará sequer a realeza, mas uma República caótica, cujo cetro será o 
chicote do verdugo. 

– Senhor – interrompi indignada – tendes em conta o que dizeis e diante de quem 
o fazeis? 

– A gravidade das circunstâncias desculpa o meu atrevimento – replicou friamente 
S. Germano. Eu não vim aqui para render à rainha as homenagens de que j á 
deve estar enfastiada, mas, para apontar-lhe os perigos que amaçam  a sina 
coroa, se não tomar imediatamente as providencias que o caso requer. Ade-
mais, sendo estrangeiro, toda vassalagem em mim, é um ato gratuito. 

– Senhor - observou a rainha, aparentando uma certa frieza – o verdadeiro pode, 
muitas vezes, tornar-se enganador... 

– Pode, respondeu o conde - porém me permitireis fazer-vos lembrar que, 
Casandra predisse a ruiva de Tróia e ninguém acreditou nas suas palavras. Eu 
sou Casandra, e a França, o pobre reino de Príamo. Alguns anos se passarão 
sob enganadora calma... mas, depois, surgirão de várias partes, homens ávidos 
de vingança, de poder e de. dinheiro, que destruirão tudo quanto se anteponha a 
sua marcha... Um delírio frenético de roubos, assassínios e proscrições se 
apoderará de todos os cidadãos, em plena guerra civil. Então, muitos 
deplorarão, embora que inutilmente, não me terem ouvido... 

Dizendo isto, logo o Conde manifesta à rainha a necessidade de falar com o rei, 
sem a presença do seu inimiga pessoal, o inepto Maurepas, mas a rainha, apresentando 
razão de Estado, negou-se, peremptoriamente a atender ao seu pedido. Com isso, ficou 
sem efeito a entrevista, embora que, antes de partir o Conde, a frívola soberana, 
admirada, lhe perguntasse, pelo lugar do seu nascimento. 

– Nasci em Jerusalém (novamente o termo ligado a Melquisedec, e 
consequentemente, dizemos nós... com "o reino da Agarta"), faz tanto tempo, 
que nem desejo lembrar-me... Não gosto, também, de dar a minha idade, pois 
isso pode trazer desgraça... Basta apenas, acrescentar que todo ato de 
obediência, por minha parte, é de pura cortesia... Não desejo ir à Bastilha nem 
tão pouco que outro por mim vá ter a semelhante lugar... 

– E que importa isso, desde que, com semelhantes poderes, será capaz de passar 
através dos próprios muros e das grades da prisão?... 

Prefiro, senhora, não ter que recorrer a milagres... Só vos digo que se o Rei me 
chamasse, aqui tornaria a voltar... 

– Porém, corno poderíamos chamá-lo? 
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– Não vos preocupeis por tão pouco, rainha... Não me faltam meios para sabê-lo... 
(outras palavras reveladoras, dizemos nós) . 

Nas Memórias da Condessa Ademar vem logo a entrevista da rainha com o rei e 
deste com Maurepas, com o resultado negativo previsto por S. Germano:  

" – Conheço esse solene impostor, senhores – disse Maurepas à Condessa, em 
sua entrevista com a mesma alguns dias depois. – Só uma coisa nele me surpreende, 
como é que continua aparentando a idade de quarenta, anos, enquanto nós, vamos, cada 
vez mais, envelhecendo?... De qualquer modo, nossos policiais em breve darão com ele, 
e nada de mau sucederá ao truão, a não ser que será conduzido à Bastilha, onde, bem 
hospedado e alimentado, permanecerá até que se digne revelar onde pôde saber coisas 
tão interessantes... Mal acabara de pronunciar tais palavras, a porta do gabinete se abriu, 
para dar passagem ao Conde, em pessoa, o qual se defrontando com Maurepas, arrojou-
lhe na face estas julgadoras palavras: 

– Senhor Conde, o rei necessitava de um conselho valioso e desinteressado, mas 
vós vos incumbistes de mantê-lo afastado, sobre o frágil pedestal em que vós 
mesmo vos encontrais. Opondo-vos a que eu com ele me defrontasse, 
acabastes de aniquilar a Monarquia, pois não me resta senão pouco tempo para 
dedicá-lo à França, o qual uma vez transcorrido, só tornarei a ser visto depois de 
esgotadas três gerações... Tive ocasião de dizer à rainha tudo quanto me foi 
permitido revelar-lhe; uma entrevista minha com o rei, entretanto, mais 
completos e concisos seriam os meus conselhos, se não tivésseis servido de 
barreira. Ninguém, pois, poderá acusar-me de indiferente à mais feroz anarquia 
que se vai desencadear sobre a França... Ela estava entre dois dilemas o de 
erguer-se ou o de esboroar-se (o DESTRUERE e o CONSTRUERE da própria 
Justiça agartina, a que já nos referimos...) . Preferiram o segundo, mas chorarão 
por não, me terem ouvido. Quanto a tais horrores, vós não os vereis; (porém, só 
o fato de terdes concorrido para a sua manifestação, bastará para que vossa 
memória seja execrável. Sim, ministro frívolo, mentecapto e odioso, dos muitos 
que arruinam os povos!... 

E tais palavras proferindo, desapareceu o conde de S. Germano. Inúteis foram 
todos os esforços para ser o mesmo encontrado... 

E tal fato se deu – continua a Condessa Ademar – em 1789 porém, antes de 1793 
já a catástrofe havia chegado... 

Não posso resistir ao desejo de falar de certa carta que recebi do conselheiro 
Sallier, enviada antes dessa época. 

– Ah! Senhora! Tudo treme sob os nossos pés. E só agora, infelizmente, começo a 
crer que o vosso Conde tinha razão... 

A rainha fez-me chamar no dia seguinte. Trazia na mão uma carta escrita em 
versos proféticos, onde já era apontada a execução da própria família real. Famosos 
versos que assim começavam: 

Les temps vont arriver oú la France imprudente,  

Parnennus aux malheurs qu’elle eût pu s'eviter  

Rapellera l'enfer tel que l'a peint le Dante.  

Reine; ce jour est proche, il n'en faut plus douter  

Une hydre lâch et vile, en ses orbes immenses  

Enlevera le Trône, et l'Autel, et Themis... 

 

Procurando tranqüilizar-se, começou a falar como se estivesse sozinha: 
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– Quem será esta personagem que há tanto tempo vem se interessando por mim, 
sem querer revelar a sua identidade sem a menor recompensa, mas... dizendo 
sempre a verdade? Quanto aos demais que me cercam, nem vale a pena falar a 
seu respeito . . "os reis estão condenados a se enfastiarem sós... ". 

Depois da proscrição dos realistas em 1789 novo aviso recebeu a rainha, do 
desconhecido que tanto se preocupava com ela (além do mais, dizemos nós... em relação 
com algo de interessante passado em uma de suas "vidas anteriores", coisa que aqui não 
pode ficar demonstrado). 

Na dolorosa cena de despedida, a que assisti, entre a rainha e a proscrita duquesa 
de Polignac tive ocasião de ouvir o que a mesma dizia: 

– Desde a minha chegada à França e em todos os acontecimentos importantes da 
minha vida, misterioso protetor me preveniu sempre de tudo quanto me 
ameaçava  64 . Lede esta carta:  

"Senhora: Fui Casandra. Minhas palavras caíram no vácuo e a tempestade já se 
desencadeou, como eu previra... Todos os Polignac e seus amigos serão condenados à 
morte: seus carrascos serão os mesmos que acabam de servir ao Corregedor e aos 
oficiais da Bastilha". 

Nesse ínterim, deu entrada o Conde de Artois, relatando, com todos os detalhes a 
proscrição dos realistas. Ao chegar à casa, por minha vez, encontrei uma carta que me 
era dirigida, e que tinha os seguintes dizeres: 

"Tudo está perdido, senhora condessa. Este sol será o última que alumiará a 
monarquia. Amanhã ela não existirá, substituída pelo caos da anarquia (sim, dizemos nós, 
o próprio Karma de quem não quer atender à sábia Voz da Razão... Nada pior aos 
homens, por mais elevados que estejam, do que se julgarem inabaláveis, indestrutíveis ... 
firmes, enfim, em seus tronos, se a vida no mundo é transitória!) . Já agora sabeis a razão 
de todas as minhas tentativas para imprimir aos negócios públicos uma marcha 
completamente diferente; porém, desdenharam os meus conselhos; agora é tarde. 
Conheço a obra preparada pelo demônio de Cagliostro (sim, como o destruere para o 
construere, que era ele mesmo, S. Germano. O fato reproduz-se agora de modo mais 
amplo: dois terços do mundo estão sendo destruídos, enquanto o último, o continente 
americano... por sua vez, sendo construído. E ai daqueles que não quiserem ouvir a 
Palavra da Lei!... Acontecerá o mesmo que outrora na Atlântida... e em todos os tempos 
que se lhe seguiram, quando um ciclo entra em franca decadência...) . É a Justiça divina, 
manifestada como terrena. Ninguém o duvide...! Dies irae! Dies irae!... (mais reveladoras, 
ainda, semelhantes palavras, donde, o termo Jehovah, daquele aviso de Cagliostro aos 
maçons francêses e inglêses...) 

Mantende-vos afastada, que eu velarei por vós... Se fordes prudente, vivereis ainda 
depois que a tempestade a todos tenha destruído... Resisto ao desejo que tinha em ver-
vos agora, pois sei que me suplicareis algo impossível: salvar aos reis e demais membros 
da sua Família. Tudo tema sua hora apropriada; passada esta, nada mais se pode fazer 
em contrário... Os homens ignoram tal coisa! O duque de Orleans que triunfará amanhã, 
atravessará em louca disparada para o Capitólio... e logo depois será precipitado! pela 
rocha Tarpeia. Entretanto, se quiserdes ainda ver este velho amigo que mais uma vez vos 
escreve procurai-o às 8 horas da manhã, na igreja dose "Enjeitados", na segunda capela 
dia direita... Vosso: Conde de S. Germano".  

                                                        
64 O fato reproduz-se sempre com todos os dirigentes de povos. Sim, para que estes por sua vez, sejam salvos, bem guiados, 
instruídos, etc. Já falamos em outros lugares deste mesmo estudo, dos “homens de capa, desta ou daquela cor”,  de acordo com a sua 
própria linha, ou hierarquia, se o quiserem... Nem todos, entretanto, gostam de aceitar conselhos, pensam que tudo sabem, por isso 
mesmo, resolverão sós, todas as dificuldades. Não foi assim que se deu com Napoleão que, embora tendo ouvido outros conselhos do 
“homem de capa encarnada”, não aceitou o último, justamente quando “a sua estrela se encontrava em exílio?” Que aconteceu? 
Respondem: Waterloo e consequente “exílio” na ilha de Santa Helena... 
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Não pude reprimir um grito de surpresa, ao ler a assinatura: vive ainda o homem a 
quem todos considerávamos morto em 1754 ou em 1780! ... Era uma hora da madrugada 
quando li semelhante carta; inútil dizer que passei toda a noite em claro... Às oito da 
manhã já estava no lugar indicado, deixando um lacaio, de toda minha confiança, postado 
à porta da igreja. Mal concentrei meu Pensamento em Deus (o grifo é nosso), vi aparecer 
a S. Germano com o mesmo frescor de juventude com que o conheci em 1760 enquanto 
que eu, pobre de mim! ... estava envelhecida devido aos anos que haviam passado! ...  

– Donde saiu, Sr. Conde? - perguntei-lhe, depois de me ter beijado, 
reverentemente, a mão  65  . 

Venho da China e do Japão, respondeu, ou melhor do outro mundo (sim, do mundo 
agartino ou Jina...) . Porém, quem quer que tenha conhecido, como eu, a França de 
Richelieu e o de Luiz XIV, poderá reconhece-la hoje?... "Quem semeia ventos colhe 
tempestades", disse Jesus, no Evangelho, mas, não antes de  mim, talvez... (nova 
revelação, e das mais preciosas, sobre a sua elevada Hierarquia! Só os néscios não o 
compreenderão... ) . Como vos disse em minha carta, nada mais posso fazer. Há 
períodos, já disse certa vez, em que se pode retroceder, e outras, nos quais a sentença, 
to JULGAMENTO se tendo pronunciado, mister se faz ser cumprido (mais outra 
revelação... Sim, dizemos nós, na razão do Destruere et Construere!) . 

– Vereis a rainha? perguntei-lhe.  

– Não, já foi sentenciada. 

– Sentenciada! ... A que ?  

– À morte! 

...................................... 

Depois de diversos detalhes relacionados com os infelizes Reis, o Conde 
acrescentou: 

– Completa será a ruína de todos os Bourbons (não esquecer das 3 iniciais que o 
mesmo Cagliostro trazia no peito, isto e, L. P. D. "Lilia Pedibus Destrue"...), os 
quais em menos de um século, passarão à mais baixa categoria, expulsos, 
como serão, de todos os seus tronos... A França atormentada, agitada, 
desviada... será reino, república, Império e estado misto, numa sucessão 
verdadeiramente apavorante. Tiranizada por hábeis perversos, passará de 
ambiciosos a ambiciosos, dividida, despedaçada, tal como o Baixo Império. 
Dominará o orgulho, abolidas serão as distinções, não por virtude, mas por 
vaidade (é nosso o grifo) . E por vaidade também se volverá às mesmas. Os 
franceses, como verdadeiras crianças, jogarão aos títulos, honras e cordões. E... 
sob a ditadura dos filantropos, os retóricas e os pronunciadores de belas frases 
(esses "discursos", dizemos nós, que em plena guerra pecam, ainda agora, por 
inúteis, e até prejudiciais), a Dívida do Estado montará a muitos milhões... 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

UMA PROFECIA DE JOAQUIM DE FLORE  

Cunfusio et Error vitiabitur. (Vaticinium XIX) 

                                                        
65 Nunca é demais dizer que, a condessa Ademar, por sua vez, estreitamente ligada estava ao mesmo Conde de S. Germano, quer 
naquela vida, quer em outras... anteriores. 
Riam aqueles que não acreditam nas duas sábias lei da Reencarnação e Karma. Mas, rirão como pobres ignorantes que são. – Por 
isso mesmo, sofrem... 
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Sobre duas colunas de tamanho desigual elevam-se os símbolos dos Dois 
Poderes: o Espiritual e o Temporal (do ponto de vista puramente terreno, melhor seria 
chamar: pontifical real, desde que os dois verdadeiros Poderes se acham, corno como 
estamos fartos de apontar, na Agarta, em mão do chamado REI DO MUNDO, através dos 
vários nomes com que é conhecido, quer nas tradições orientais, quer nas ocidentais e, 
obscuramente, nas religiões). De uma terceira coluna sai um braço armado com uma 
foice, que ameaça os dois referidos poderes (pois que aos verdadeiros não ousaria 
ameaçar. São, por isso, três coluna caóticas para esse e mesmo GOVERNO OCULTO 
DO MUNDO). Pouco importa a que Papa ou Rei se dirige semelhante profecia, se ela 
teve seu começo em 1793-1794, sob o TERROR, e continuará ainda por muito tempo, até 
que o mando se resolva a aceitar as diretrizes do VEDADEIRO E ÚNICO PODER, que é 
o anteriormente apontado. Sim, enquanto dominarem na Terra, o Erro, a Corrupção, a 
Ganância pelo falso poder, a idéia de Domínio, quantos Papas, e Reis houverem, jamais 
resolverão o Magno Problema da felicidade humana... e, portanto, cairão!... E foi a razão 
de termos colocado no frontispício de nossa Obra "O Verdadeiro Caminho da Iniciação", 
as sapientíssimas palavras do filósofo francês MONTAGUT: "Se os homens não 
adquirirem convicções morais muito mais completas e profundas, TODAS AS 
TENTATIVAS DE REFORMA POLÍTICA OU SOCIAL, ALÉM DE ILUSÓRIAS, 
CONCORRERÃO PARA AUMENTAR A DESORDEM". 

 

– Mas, Sr. Conde – fiz-lhe ver – tornou-se um terrível profeta! Quando o tornarei a 
ver? 

– Ver-me-eis, senhora, apenas cinco vezes. Não procureis encontrar-me a sexta 
vez. Vou deixar-vos para tomar a diligência que segue para a Suécia. Um 
grande crime se prepara, também ali, e eu preciso – como sempre – evitá-lo. S. 
M. Gustavo III. Interessa-me. (Sim, o "rei os reis", o Rei do Mundo, no seu mais 
amplo sentido espiritual... não pode deixar de se interessar pelas "reis" de sua 
superfície, apenas. Sim,, "reis transitórios" mas, de qualquer modo, “dirigentes 
de povos", dizemos nós ... ). Sim, porque vale mais do que se afigura a sua 
fama. 

E como a condessa ficasse alarmada com semelhantes profecias, respondeu 
justamente, ao despedir-se: 

– Tal acontece, sempre, a nós, "os Filhos da Verdade" ... A Humanidade só 
recebe bem ou com louvores, aqueles que a bajulam, enganando... (Toujours Ia 
même chanson! acrescentamos nós) . 

E desapareceu. Meu criado, nem sequer pode descobrir por onde o mesmo tinha 
saído". 

E, em uma nota solta: 

"De fato, tornei a vê-lo cinco vezes. E sempre, possuída de grande emoção; a 
primeira, quando da morte da rainha; a segunda na véspera do Dezoito Brumario; a 
terceira, quando morreu o Duque de Enghien; a quarta em Janeiro de 1815, e... a quinta, 
na véspera do assassínio do Duque de Berry. Espero – termina o diário em 1821; um ano 
antes da morte de sua autora – a sexta visita de meu amigo, quando Deus for servido". 

"A transcrição – acaba dizendo Isabel Cooper Oakley – defende as diabruras 
lançada contra o Mestre (bondosa amiga condessa Ademar! diria ele se novamente 
aparecesse...) e as asserções do Dr. Bester, a respeito de sua morte em 1784. S. 
Germano, como todos os Enviados (muito mais ele, do que outro qualquer...) pode repetir 
a famosa frase: "Eu sou a Voz que clama no Deserto!... De nada serviram à França, tais 
advertências com o fim de a desviar da desgraça". 
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E que maior desgraça do que aquela de 1914-18? E também agora nos dias que 
correm? Pobre França, dizemos nós, na humildade de nossa própria hierarquia de 
"homem vulgar". Quanto ao resto: Honni soit qui mal y pense!... 

Franz Gräffer por sua vez, relata as repetidas "aparições" do Conde de S. 
Germano em Viena, "com uma missão relacionada a negócios futuros, nada menos que, 
com o século XX", esse mesmo século dizemos nós onde nos encontramos exaustos, 
deprimidos, esmagados... com os horrores de urna guerra, mil vezes mais seria, do que a 
anterior. E em cujo começo de século, também vínhamos do Oriente, depois de 
cumprirmos o nosso dever... 

"Uma dessas vezes" diz o mesmo autor, "veio o Conde a Viena para visitar, 
Mesmer" (o primeiro experimentador do Magnetismo, no Ocidente; donde o termo 
"mesmerismo") , com quem discutiu, de porta cerrada, sobre o "Elixir de Vida", como 
aquele que “lhe assegurava, sua eterna Juventude (eterna, não é bem o termo, mas algo 
que se deve manter até realizada uma missão por completo... Depois, o próprio mistério 
da Agarta) . 

As varias Lojas maçônicas, citadas anteriormente, também, testemunharam 
diversas reações alquímicas realizadas pelo Mestre, em companhia do mesmo Cagliostro 
(nada mais claro e mais lógico, podemos afirmar). 

Ao volver, certa vez, ao seu consultório, Rodolfo, irmão do mesmo Franz Gräffer, 
como narrador do que estamos agora transcrevendo, ouviu de seu criado, o seguinte: 
"Faz uma hora senhor, que um nobre de porte elegante, aqui esteve, sem que eu 
pudesse saber como entrou... e foi logo dizendo: "Encontro-me em Fedalhofe, na mesma 
casa que habitava Leibnitz, em 1714. "Quando lhe quisemos falar, já havia desaparecido, 
deixando-nos aterrorizados". 

"Abrimos o laboratório – continua Gräffer – e não pudemos conter uma exclamação 
de assombro: S. Germano estava ali, manuseando uma obra de Paracelso (outra 
revelação! Não esquecer que, dois séculos antes, profetizava aquele... "a queda da Flor 
de Lis dos Bourbons"!...). A descrição feita pelo empregado, bem longe estava da 
realidade! 

Brilhante auréola, continua o narrador, parecia envolvê-lo. Toda a sua pessoa 
respirava majestade e domínio... Com voz sonora, melodiosa e sem afetação, foi logo me 
dizendo: "Sei que tendes para mim uma carta de apresentação do senhor Seingalt . Esse 
senhor é o Barão de Linden. Sabia que os dois estariam aqui a esta hora. Tendes. 
também, uma outra carta de Brühl. Pobre amigo! Seu pulmão está arruinado e por isso vai 
morrer a 8 de Julho de 1805. Um homem, que no momento é ainda uma criança 
(enormíssima revelação, que aqui não pode ser dita... ) chamado Bonaparte, será, a 
causa indireta de sina morte. Conheço muito bem os vossos leais procederes. Em que 
posso, pois, servir-vos?". 

Linden tratou de preparar uma rápida refeição, com pastéis, colocando-os diante 
do Conde, e depois se dirigiu para a adega. O conde fez sinal a Gräffer para que se 
sentasse, fazendo ele o mesmo... Gräffer encontrava-se muito, impressionado... Linden 
volta e coloca duas garrafas de vinho velho sobre a mesa... S. Germano ao vê-las, sorri 
com indescritível dignidade. Linden, envergonhado, prepara refrescos para substituir o 
vinho. Novo sorriso do Conde, que foi logo dizendo: "Qual a pessoa que já me viu comer 
ou beber ? ... Este Tokay não veio da Hungria, mas, de minha grande amiga Catarina da 
Rússia. Ela, agradecida pela pintura da batalha de Modling, enviou-lhe um tonel deste 
vinho estando o pintor enfermo". 

Gräffer e Linden ficaram assombrados. Tinham, de fato, comprado o vinho ao 
grande Casanova! Depois, o Conde dividiu uma folha de papel ao meio, e colocando cada 
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metade em separado, tomou uma pena, em cada mão, e encheu-as ate mais de meio, 
depois, subscrevendo-as, disse: - Escolhei, cada qual de vós, uma delas para a vossa 
coleção de autógrafos. "Isto é Magia, exclamamos os dois, assombrados". Justapostas as 
duas folhas de papel, as escrituras concordaram, perfeitamente! O Conde, então, sorriu e 
pediu que entregassem a outra folha a Ângelo, o companheiro do príncipe de 

Lichtenstein.  66  . "O portador, dizia receberá uma caixinha que... "Neste ponto, S. 
Germano tornou-se, instantaneamente, pálido rígido, como se fora uma estátua além de 

                                                        
66 Considerando o Conde de S. Germano como uma personagem enigmática pelos escritores modernos – diz H.P.B. em seu 
Theosophical Glossary e em A Modern Panarion – Frederico I da Prússia afirmava que “ninguém poderia compreendê-lo”. Era 
extraordinariamente belo, falava inglês, francês, italiano, português, espanhol, russo, alemão, sueco, dinamarquês e muitas línguas 
eslavas e orientais, como se pertencesse a tais países. Riquíssimo, presenteava os seus amigos com soberbas jóias: era um músico 
maravilhoso, que tocava todos os instrumentos, sendo o violino o seu favorito. “Neste, S. Germano rivalizava com o próprio Paganini”, 
disse em 1835 um octogenário belga, depois de o ter ouvido. Enfim, um barão da Lituânia, que havia ouvido aos dois, exclamou: 
“Paganini é S. Germano ressuscitado, que toca violino no corpo de um esqueleto italiano” (Maneiras de dizer, primeiro porque pairam 
muitas dúvidas a respeito da espécie de magia empregada por Paganini... e segundo, porque S. Germano nunca foi “italiano”. E se 
sabia tantas línguas, era por conhecer a “língua-jina” ou agartina, como “língua universal’, que bem poucos conhecem).  
Nunca pretendeu possuir poderes taumatúrgicos, porém, mil vezes provou que os possuía. Passava de trinta e seis a quarenta e oito 
horas sumido em transe mortal... E sabia tudo quanto queria saber, com o provou centenas de vezes. Prognosticou a Luiz XV e XVI, os 
seus destinos. Não são poucos os que testemunham a sua maravilhosa memória. Lia um escrito por inteiro, só em lhe passar os olhos 
e jamais se esquecia do conteúdo. Escrevia com ambas as mãos, muitas vezes, ao mesmo tempo, verso com uma, e prosa com outra. 
Lia cartas fechadas sem tocá-las. E era um alquimista de tal ordem, que tanto fabricou ouro, como brilhantes de imenso valor; arte 
essa, que dizia “ter aprendido com certos brâmanes, que lhe ensinaram a cristalização do carbono” (na Agarta, dizemos nós, não há 
necessidade de fabricação dessas preciosidades... Tudo existe ali com fartura. O filme Horizonte Perdido, que foi passado em alguns 
cinemas desta capital, é um mísero arremedo do que se passa nessa “região” conhecida como “mundo dos Imortais”... Nas mesmas 
condições, o romance e filme “Ela”). Em certa visita que fez ao embaixador francês em Haia, em 1780, com um martelo dividiu um 
diamante de tal forma, que vendeu um dos fragmentos a certo joalheiro, por 5.500 luises afirma um nome insuspeito, que é Kenneth 
Mackenzie. Foi grande amigo de Frederico, o Grande, da Prússia e de outros sábios e príncipes. Como era natural, também tinha 
muitos inimigos, que o caluniaram a mais não poder... A maneira pela qual trataram os escritores ocidentais (inclusive, as 
enciclopédias, do mesmo modo que, a Cagliostro e Paracelso), a um tão elevado Ser, representa verdadeiro estigma à natureza 
humana. E assim outros mais que tiveram o grande pecado de quererem trabalhar, em várias épocas da História, pela felicidade e 
grandeza  da mesma Humanidade. 
Contrariamente aos que asseguram – sem documento algum de valor – ter o mesmo morrido em 1783 (trata-se de um ciclo misterioso, 
que teve lugar em tal época, ou seja um século antes do de 1883, tido nas mesmas condições, etc. ... ), respondem a entrevista 
privada de 1785, com a imperatriz da Rússia; sua aparição na província de Lamballe, quando a condessa desse nome se achava 
diante  do Tribunal, ou seja, momentos antes que um carniceiro a decapitasse, e também, a Jeanne Dubarry, amante de Luiz XV, 
quando subiu à guilhotina nos dias de Terror, em 1793. Respeitável membro da Sociedade Teosófica de Adyar, residente em uma 
cidade russa, possui importantíssimos documentos acerca de tão excelsa personagem, as quais vingarão, a seu tempo, um dos mais 
elevados caracteres da época moderna (de todas as épocas, seria melhor dizer...). O Conde de S. Germano foi, finalmente o Adepto 
Oriental de maior alcance espiritual que a Europa teve ocasião de ver durante os últimos séculos. Talvez, entretanto, que o reconheça 
melhor... no próximo Terror (quando novamente estiver presente na face da Terra, como ele mesmo o predisse), e que afetará a toda 
Europa, e não a um ou dois países...” ( o próximo Terror, referia-se à guerra atual). 
Em resumo: Se Tróia teve um Casandra e Israel, uma piedade de profetas, França e outros lugares... um S. Germano; a verdadeira 
História, que não se desmente, em suas leis, nos apresenta sempre, antes das grandes catástrofes, prodigiosos Seres, que procuram 
evitá-las, sem ir de encontro a essa lei sagrada e inviolável de homens e provos, a que se denomina de Karma, ou Lei de 
Responsabilidade. 
Já há quatorze anos, nos números 13 a 17 desta Revista, em artigos dedicados  à Obra em que a S.T.B. se acha empenhada, ao 
tratarmos de Seres dessa natureza, dissemos as seguintes palavras: 
“Christian Rosenkreutz está chefiando atualmente uma missão no continente americano (o preparo do campo onde se dará o advento 
das 6a e 7a sub-raças do ciclo ário), cercado por abnegados discípulos de outrora, que O servem conscientemente e, sem temores nem 
restrições de espécie alguma. (Quem serve à Lei não deve ter preocupações do bem ou mal que lhe possa advir). 
“Os tempos são chegados! Os albores de uma Nova Era, exigem dos filhos  da América latina (para não dizer, de ambas as Américas) 
um esforço conjugado para o mesmo fim, isto é, em prol da Grande Obra espiritual, que tão diretamente nos atinge. 
“Todos os grandes centros de atividade espiritualista, pela mão oculta do principal Dirigente de tão excelso Movimento, se agitam – 
pouco importa se conscientemente ou não – como verdadeiros formigueiros nas entranhas da Terra, para que dentro em breve (já se 
passaram 14 anos...) o Grande Trabalho possa entrar em franca atividade, isto é, com maior eficiência, quando a maioria dos seus 
componentes houve compreendido que, intolerância, desrespeito, hipocrisia, orgulho, vaidade, mentiras ou falsidades, que atingem ao 
máximo dos crimes de lesa-Lei, ou seja, o da Traição, não são as ferramentas de que se serve (embora que, para demonstrar o dever 
que incumbe a todos os espiritualistas dignos desse nome, se tenha que usar de palavras, para muitos, tomadas como condizentes 
com o que antes é condenado) quem O dirige, e seus principais auxiliares, para a Construção de tão suntuoso Edifício. 
“Para o verdadeiro Iniciado, não existe nem tempo nem espaço. Por isso mesmo, tanto faz trabalhar para algo que tenha resultado 
imediato, como para aquele que se realize alguns séculos depois. Sim, por não visar recompensa alguma, nem mesmo “o reino do 
céu” que em si já representa “interesse”, ou mesmo temor de algo que não conhece, tal como uma criança que estudas as suas lições, 
visando qualquer dádiva por parte de seus pais (um brinquedo, um passeio, a ida ao cinema, etc. etc.), e sim o cumprimento do Dever, 
que lhe incumbe na presente vida (donde provém o de messias), pois, não há um só homem na Terra, que não tenha a sua: o médico, 
o verdadeiro sacerdote, o Chefe de Estado, etc. etc.  
“Para aqueles que conhecem as sublimes leis da Reencarnação e Karma, uma vida não é mais do que um milésimo da Eternidade. 
Mas sabem, também, que uma vida perdida inutilmente, representa um borrão difícil de ser apagado no Grande Livro da Evolução 
Humana. 
Daí, a necessidade que tem o homem – o Pequeno Arquiteto – de imitar a sua própria Origem, ou seja o Grande Arquiteto, na sua 
eterna faina de construir, edificar, coisas belas e perfeitas. 
“Trabalhemos, pois, todos sem exceção alguma, pouco importa os credos religiosos ou ideais a que pertençamos, além do mais, 
respeitando as leis de nosso País, e também as dos outros, pois somos todos sem exceção alguma as células de que se compõe esse 
Grande Todo, que se chama Humanidade”.  
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perder o fulgor dos olhos, pois que, desdobrado... naquele momento, realizava, à 
distância, a materialização da referida caixa (quantos fatos idênticos se deram na STB, no 
seu início, restando, ainda, muitas coisas, no seu arquivo, inclusive "caixinhas..., onde 
vieram os mais preciosos perfumes!"...) . Logo se reanimou e com a mão erguida, 
despediu-se de nós, dizendo: - “Parto para Constantinopla e depois irei à Inglaterra, para 
ali... lançar as bases de dois inventos (melhor dito, "descobertas" pois que, Nihil novi sub 
sole..., dizemos nós) de que muito necessita agora a Humanidade: estradas de ferro e 
embarcações a vapor. As estações mudarão pouco a pouco; virá primeiro, a primavera e 
depois, o verão. 

É o gradual decreto dos tempos; o prenúncio do fim do século. 

Vejo-o claramente. Astrônomos e historiadores nada sabem. Deviam ter estudado, 
como eu, nas  Pirâmides. Muito há ali para se, aprender; já não falo das profecias que 
elas trazem internamente... No fim do século (sic), desaparecerei do Ocidente, para volver 
na começo do outro, do Oriente... Esta será a minha nova Obra! Dito isso, os dois 
discípulos do Conde, deixaram, por alguns momentos a estância, imensamente 
comovidos. Então repentinamente começou, a chover e a trovejar, como se a abóbada 
celeste quisesse vir abaixo...! Quando os dois discípulos voltaram ao laboratório para se 
recolherem da chuva, o Mestre havia desaparecido...". 

 

MISTÉRIOS SOBRE MISTÉRIOS 

Duas horas da madrugada e diante de misterioso palácio existente sem uma das 
ruas menos movimentadas de Strasburg, pára uma carruagem. Um dos cocheiros, 
embuçado em longa capa se dirige para o grande portão de ferro e faz soar a aldraba por 
meio de três avisadoras pancadas  67 . Dentro de alguns instantes, trazendo na mão uma 
lanterna de azeite, aparece o porteiro, por sua vez envolvido em grossa e longa capa, 

                                                                                                                                                                                        
Em anotação de um dos citados antigos, transcrevendo palavras de Blavatsky, transmitidas a pequeno número de teósofos por A. 
Besant, fomos obrigados a fazer alguns comentários sobre o assunto: 
“O fundador de todo o Movimento espiritualista moderno (não apenas o moderno, dizemos nós, se já provém de Kunaton, como a 
origem de todas as Associações secretas) foi Christian Rosenkreutz, que, procedente do Oriente (da Agarta, deveria ela dizer), criou, 
com outros doze Mestres (tal como o “Rei Artus e seus doze Cavaleiros”, etc.) a famosa Instituição ROSACRUZ. Cada um desses 
Doze membros, trazia a missão de facilitar o desenvolvimento da Ciência Moderna (a Renascença), impulsionando o cultivo da antiga 
Terapêutica, com a fundação da ciência médica atual (por infelicidade, repleta ainda de erros...); o da Astrologia, base da nossa 
Astronomia (e com a qual já se preocupa o mesmo Einstein); o da Alquimia, base da Química, etc. Cada um desses Doze Mestres 
tinha, por sua vez um discípulo adequado, por isso mesmo, capaz de perpetuar a respectiva Ciência do Mestre.  
Rosenkreutz reencarnou em Hunjadi Jainos (um tulku seu, e não ele mesmo reencarnado naquele...), célebre defensor da Hungria 
(todas as vezes que em jogo estiver qualquer trabalho político, veja-se sempre um outro lhe servindo de escudo, de “cobertura 
exterior”, etc. porque, o Poder Temporal é um e o Espiritual, bem outro). E depois, em Bacon Venusiano (outro erro, chamem a este, 
de tulku, se o quiserem, ou de outro nome qualquer, para semelhante função...), o grande escritor e filósofo inglês, fundador de outro 
organismo de caráter rosacruciano (novo engano...) e depois, no húngaro Rakowski, príncipe real que, desaparecendo depois, salvou 
seu país na luta contra a áustria. E sua personalidade continuando através dos séculos, é a mesma do Conde de S. Germano no 
século XVIII, preclaro discípulo da Loja Branca ou dos Araths (novo engano, cuja correção já foi dada em outro lugar deste estudo...). 
Um amigo e discípulo, por sua vez, de S. Germano foi o austríaco Zimsky, mais conhecido como “Irmão José”. S. Germano e Zimsky 
trabalharam juntos no século XVIII fundando muitas sociedades secretas, algumas delas de caráter maçônico, e nas quais eram 
admitidas indistintamente, senhoras e homens (dentre as senhoras, a própria mãe de Maria Antonieta, Maria Tereza de Áustria...). Os 
dois referidos Seres (S. Germano e Cagliostro, pouco importa o nome Zimsky...) tudo fizeram, quando lhes foi possível, para estender 
o Ideal da Fraternidade entre os povos, porém a Europa, não estava preparada para semelhante Movimento (haja vista a queda da Flor 
de Lis francesa ou dos Bourbons...). Este ensaio, sim, teve êxito na América, que estava melhor preparada para recebê-lo (Besant se 
refere apenas, ao que ela sabia, isto é, Norte América, além do mais, como “mônada anglo-saxônica”...  E por isso, responde com dois 
secos Rien! Rien! a Roso de Luna, quando lhe diz que pretende ir à do Sul, lançar os primeiros alicerces da Missão em que hoje se 
acha empenhada a S.T.B....”  Sim, pois foi ele, o seu verdadeiro Arauto ou Yokanan, como Blavatsky o foi para a primeira, mas errou, 
juntamente com Olcott, em volver às Índias, na razão de um “passado morto”..., com a instauração e independência da grande 
República, enquanto fracassava na Revolução francesa (não esquecer que, de 1789 para 1899, que foi a Brasileira... vai um século 
justo! Que poderia saber ela, Besant, a respeito?... Rien! Rien! dizemos, também hoje, repetindo suas próprias palavras de outrora ao 
incomparável Teósofo, antes citado). Segundo as palavras que S. Germano deixou consignadas em suas Memórias, “ele voltará a 
apresentar-se no começo do século XX”. 
67 Nos velhos tempos, onde não havia ainda a “companhia elétrica”, era desse modo que uma visita ou alguém que desejasse falar 
com o dono da casa, avisava, estar à espera do lado de fora. Inúmeras são as casas, dos tempos coloniais, em diversos estados 
brasileiros, senão mesmo na Europa, que ainda conservam a “aldraba”.  
Na cidade do Salvador, por exemplo, a mesma se distingue – como na do misterioso palácio a que nos referimos, em Strasburg, - por 
uma mão voltada sobre si mesma, sustendo uma bola de metal amarelo, que era justamente o que, batendo em uma placa do mesmo 
metal, servia de “aviso”.  
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alem do mais, parque o inverno era dos mais rigorosos... Saudando ao porteiro, o homem 
que acabava de saltar da carruagem, manda anunciar ao Conde de San Lorenzo "que a 
mesma estava às suas ordens". 

Dentro em pouco, também, um casal de nobres, acompanhado pelo velho porteiro, 
sempre trazendo a lanterna para alumiar o caminho, descia a escadaria de mármore, que 
ficava à direita do misterioso palácio, dando para uma alameda cercada de simétricos 
arbustos, que se aprofundando pelo terreno, ia ter à cavalariça e às casas dos 
empregados. 

Saudado o casal, mui respeitosamente, pelo cocheiro que havia dado o aviso, e o 
outro, que se mantinha ereto na boléia, entraram na carruagem, fechando sem estrépito, 
a portinhola, donde se destacava o brasão do Conde de San Lorenzo. E os cavalos, no 
começo "em marcha lenta e cadenciada", arrastaram a carruagem até a primeira esquina, 
tomando daí em diante, maior velocidade, principalmente ao passar pela grande praça 
onde se ergue ainda hoje a famosa "Catedral de Strasburg"... 

Uma hora não havia passado, e, já outra carruagem, parava à porta do referido 
palácio. Nova chamada... e o mesmo porteiro, abrindo o grande portão de ferro que rangia 
nos gonzos, de modo estranho, erguia a lanterna acima da cabeça, para, que um outro 
casal, que acabava de sair da mesma carruagem, pudesse alcançar a escadaria de 
mármore e a porta que à esquerda do patamar, dava entrada para o hall, donde partiam 
as várias ramificações internas de tão rico, quão enorme, palácio. Na porta os esperava a 
velha esposa do porteiro, que aos mesmos recebeu – num misto de respeito e de alegria 
– conduzindo a Sra. Condessa Serafina para os seus régios apartamentos, que ficavam 
logo à esquerda do corredor, onde ia ter a escadaria interna, que era vista desde a 
entrada. Seu esposo, entretanto, dirigiu-se para uma espécie de laboratório, onde um rico 
candeeiro pendente do teto, repleto de velas, iluminava, por completo, principalmente a 
mesa cheia de livros e papéis, ali deixados, propositadamente, para que outras mãos 
prosseguissem o mesmo trabalho iniciado pelas primeiras: as do conde de Cagliostro 
substituindo as do Conde de S. Germano, justamente, aquele que, ao lado em da sua 
companheira, acabava de deixar tão "misterioso palácio". 

O fato, entretanto, não se dava pela primeira vez. 

Pela manhã, os vizinhos, os conhecidos, ou melhor, os poucos que logravam 
divulgar as figuras de qualquer dos dois casais, não se aperceberam, nem poderiam 
aperceber-se dessa troca tão necessária... Ademais, além de parecidos ambos os casais, 
nada melhor para encobrir, outrora, semelhante disfarce, do que as famosas cabeleiras à 
Luiz XV... 

Sim, o verdadeiro nome do Conde de S. Germano, no que diz respeito à parte mais 
esotérica de sua missão era LORENZO PAOLO DOMICIANI, cujas iniciais são as 
mesmas que o Conde de Cagliostro trazia pendente do pescoço, e costumava mostrar às 
Associações secretas, de antemão prevenidas pela Ordem de Malta., ou mesmo, às do 
Egito, etc., donde ele procedia... Como tudo na vida de caráter esotérico, as três referidas 
iniciais, possuíam sete chaves interpretativas, tendo por origem o referido nome do Conde 
de S. Germano; a seguir, o da missão do mesmo Cagliostro, ou seja LILIA PEDIBUS 
DESTRUE desde que, se a Voz do primeiro (seus conselhos, etc.) não fosse atendida, 
teria este que desaparecer, tomando o seu lugar, o segundo. Como o dissemos, em 
outras lugares, na razão do Destruere et Construere. 

Alexandre Dumas no seu imortal romance "Les Memoires d'un medecin", confunde 
–  como noutros mais, a esposa do Conde de Cagliostro com a do de San Lorenzo ou 
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melhor, com a de LORENZO PAOLO DOMICIANI, ou o mesmo S. Germano, chamando-a 
de Lorenza, quando o daquela era Serafina.  68  . 

Lorenza Feliciani Domiciani, era o  nome por inteiro da esposa do Conde de S. 
Germano, por sua vez, possuidor como se viu, de mais dois nomes: Lorenzo Paolo 
Domiciani e Conde de San Lorenzo...  E se ao invés de Paolo (o nome de ambos 
composto, de três, na razão simbólica da mesma Trindade que ambos representavam...) 
possuiu ela o de Feliciani, para indicar que a mesma, "representava o aspecto feminino 
do referido Ser". Sim, e além do mais, porque as duas cruzes egípcias (a chamada cruz 
ansata) , muito conhecidas daqueles que se", dedicam a semelhantes leituras, a do 
Sacerdote é fechada, enquanto a da Sacerdotisa é aberta; na mesma razão, o P, para o 
F... 

Quantas coisas novas, que os próprios Ocultistas e Teósofos, ignoravam por 
completo!... 

Já não queremos falar nas dolorosas ofensas, que o escritor português Camilo 
Castelo Branco, quis fazer ao casal Cagliosto-Serafina, (para outros, Lorenza) no seu 
romance bem pago, intitulado José Bálsamo. Por infelicidade, ou melhor, por seu mau, 
Karma, teve o fim de vida desastroso, que todos conhecem: o suicídio. Em nada 
adiantaram os bondosos conselhos que lhe deu o genial poeta Guerra Junqueir. "Quem 
semeia ventos, colhe tempestades". Ou então, "Quem com ferro fere, com ferro será 
ferido", Castelo Branco, que "negro" se fez vendendo a sua prodigiosa pena aos 
"Jesuítas". Sim, os mesmas que, meteram na prisão do Castelo San Angelo,  esse 
mesmo Cagliostro! além de destruírem pelo fogo, todos os documentos que lhe pudessem 
servir de defesa, mas, ignorando até hoje, que existe um livro, como cópia fiel dos 
referidos documentos, que virá ainda à luz do dia..., como virão outros documentos, que. 
hão de fazer morrer de vergonha, os que tão criminosamente levaram às inquisitoriais 
fogueiras, tantas almas verdadeiramente "santas”...! Como já ,dissemos, quer H.P.B., 
quer o mesmo o Roso de Luna, bem longe estavam de  saber, ao certo, todos os 
mistérios, que envolviam as vidas dos Condes de Cagliostro e S. Germano. 

Nas descrições feitas por H. P. B . existem algumas coisas verídicas, mas, outras 
completamente errôneas... 

Não desejamos apontá-las, muito menos, comentá-las... Preferimos o testemunho, 
mais do que insuspeito, de um cartão postal romano que, de modo idêntico ao primeiro 
estampado neste estudo, veio ter às nossas mãos, por sua vez, na presença de inúmeras 
pessoas. Quem o enviou, teve a gentileza de assinalar com uma seta, a janela por onde. 
escapou o mesmo Conde de Cagliostro, deixando um outro em seu lugar, que nada 
sofreu, nem poderia sofrer, pelas razões que abaixo vão apontadas: 

O Conde de Cagliostro, como "um ser agartino", não podia deixar de ser uma 
"criança trocada", das muitas a que nos temos referido nesta Seção dedicada a S. 
Lourenço, principalmente no seu Preâmbulo. Por isso também, "não podia deixar de ter 
um pai terreno"... E esse, era irmão do famoso Cardeal de Rohan, por sinal que amigo 
querido de Cagliostro, e muitas vezes salvo por ele...  69  . 

                                                        
68 Já estamos a ouvir dizer aos pseudo-rosacruzes de hoje: “S. Germano não era casado. Nem um só dos documentos que se 
conhece a seu respeito, diz semelhante coisa”. O termo em nada influi ao caso, se em outros lugares deste estudo já demos a razão 
de ser um “aspecto feminino”... Fique, pois, cada qual com a sua opinião, pois que não será isso que influirá a favor da “redenção do 
mundo”... 
69 Cagliostro não era um agente da Ordem dos Templários, da de Malta ou de outra qualquer, como julgam os mais famosos 
escritores ocultistas e teosofistas, dente eles Eliphas Levi (pseudônimo do Abade Alphonse Constant), Saint-Yves d’Alveydre e outros 
mais. Como se viu no texto, era um Ser procedente da Agarta, do mesmo modo que o era S. Germano, além de um terceiro (S. 
Germano representando o próprio Rei do Mundo, Melquisedec., etc. e Cagliostro e o outro, seus dois Ministros, Colunas vivas (o nome 
que lhes quiserem dar). Todas as Ordens Secretas, Instituições de valor, as próprias religiões, reis, imperadores, dirigentes de povos, 
sejam eles quais forem,  dependentes se acham de semelhante Governo Oculto do Mundo, para não dizer, sob a sua proteção. No 
momento em que se desviarem da Lei (lei de Amor, de Verdade e de Justiça), abandonados ficarão a si mesmos e, 
consequentemente, a tudo quanto lhes possa acontecer, se tal proteção deixar de existir. 



   
RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  110 – Outubro a Dezembro de 1941 – Ano XVI 
Redator: Prof. Henrique José de Souza 

                                                                                                                                                                                        
Por isso, essa mesma Representação Ternária, quando nas grandes debacles do mundo, para não dizer em ciclos maiores ou 
menores, se faz sentir através de um Movimento Oculto da maior transcendência, para que tenha lugar um novo equilíbrio, tanto de 
ordem material, como espiritual, na face da Terra. Em ciclos maiores, como se sabe, tal fenômeno (ou Movimento) vem direto dos 
céus, através de um avatara. Assim se deu com Rama, Yeseus Krishna e outros mais, o que não deve ser confundido, entretanto, com 
o aparecimento de outros Seres. Cremos que isso ficou subtendido, neste mesmo estudo no capítulo que tem por título Pérolas caídas 
dos céus. Os termos deuses, semi-deuses e super-homens são bastante claros para definir tudo quanto fosse possível dizer em uma 
simples anotação como esta. 
Inútil, portanto, dizer que o conde de Cagliostro não podia deixar de se cercar dos mais bem tecidos véus  (os véus de Maya ou da 
“Ilusão dos sentidos”), no que diz respeito a profanos, para que ninguém, ao certo, pudesse saber quem ele era, muito menos donde 
provinha e qual a sua missão. Muito mais, ele próprio servindo de “cobertura exterior”, uma espécie de escudo, ao lado de outro, em 
defesa da Coluna Central, que – como foi dito – era S. Germano. E este, por sua vez, ao referido Governo Oculto (ou espiritual) do 
Mundo, o próprio Melquisedec, reconhecido pela mesma Índia como Bhagavan Narayana.  
(“Poderoso Chefe da Jerarquia Espiritual”.) 
Há uma frase que, a cada passo se encontra nas escrituras ocultistas e teosóficas, a que até hoje ninguém ligou a menor importância, 
ou melhor passou desapercebida aos mais eminentes representantes do Neo-espiritualismo. Referirem-nos àquela onde se diz “que 
cada globo de um sistema serve de corpo ao respectivo Planetário”. Sim, aquele que espiritualmente o dirige. Logo, tal Ser, Força, 
forma arcangélica, o nome que lhe quiserem dar, não podia deixar de ser representado por este mesmo Governo Espiritual (ou oculto) 
do mundo. É ele que faz manter a lei (ou Dharma) na face da Terra, quer por meio da referida Tríade (a mesma que sempre se 
apresenta nas ocasiões de certos Movimentos da mesma natureza, como se disse anteriormente) quer pelos próprios Adeptos da boa 
Lei (o nome o diz), ou sejam, os preclaros Membros  da Excelsa Fraternidade, mais conhecida como Sudha-Dharma-Mandalam. 
Reconhecem Eles como Lei: 
A Causa desconhecida dos efeitos, que podem ou não ser observados, chama-se Vida Una, Imutável em sua eternidade, 
essência de tudo quando não poderia existir sem Ela, que não teve princípio nem nunca terá fim, do qual emana Mahat, o 
mental ou Inteligência Universal, como Síntese de todas as Inteligências, diferenciadas, por sua vez, em todas as 
manifestações existentes, inclusive nos seres humanos. 
É o movimento eterno e imutável, que governa as demais leis da Natureza, que regem, por sua vez, o equilíbrio dinâmico dos 
Universos e a Harmonia perfeita que envolve, soberana e completamente tudo quanto nos é possível sentir ou observar na 
mesma Natureza, excedendo tudo quanto a nossa mais do que cega inteligência possa abranger ou compreender. Tal 
Movimento ou a Suprema Lei que a rege, é a Única Divindade Eterna e Absoluta que um verdadeiro Teosófo pode conceber. 
Por isso mesmo prefere dar-lhe o nome de LEI. Sim, a Lei que a tudo e a todos rege. 
Por tudo isso, e muito mais ainda, serviram-se tais Seres (Cagliostro, S. Germano, etc.) de processos fenomênicos, com o fim de atrair 
discípulos da Sabedoria Iniciática das Idades, como fiéis auxiliares desses mesmos Movimentos, que se apresentam no mundo, em 
tais ou quais épocas. 
Aqueles que não emprestam a devida importância, por exemplo, ao Conde de Cagliostro, são os primeiros a dizer: 
“Entretanto na história da magia, este adepto não deixa de ter uma grande importância: seu selo, por exemplo, possui o mesmo valor 
do que aquele de Salomão, e atesta sua iniciação nos segredos mais elevados da ciência. Este selo explicado pelas letras cabalísticas 
dos nomes de Acharat e Althotas, exprime os principais caracteres do grande arcano e da grande obra. É uma serpente atravessada 
por uma flecha figurando a letra Aleph, imagem da união do espírito e da vida, da vontade e da luz. A flecha é a de Apolo antigo, a 
serpente é a Pythan, da fábula, o dragão verde dos filósofos herméticos. A letra Aleph, representa a unidade equilibrada. Este 
pentáculo se reproduz sob diverssformas nos talismãs da antiga magia, mas ora a serpente é substituída pelo pavão de Juno, o pavão 
de cabeça real, de cauda multicolor, o emblema da luz analisada, o pássaro da grande obra, cuja plumagem é toda de ouro: ora, em 
lugar do pavão colorido é o cordeiro branco, o cordeiro e o aríete (donde Áries, ou carneiro, etc.) solar atravessado pela cruz (símbolo 
de que se apossou a Igreja, para o seu Agnus Dei qui tollis peccata mundi...), como se vê, ainda, nas armas da cidade de Ruão. O 
pavão, o aríete e a serpente representam o mesmo sinal hieroglífico: o do princípio passivo e o estro de Juno, a cruz e a flecha, o 
princípio ativo, a vontade, a ação mágica, a coagulação do dissolvente, a fixação pela projeção do volátil, a penetração da terra pelo 
fogo. A união dos dois é a balança universal, o grande arcano, a grande obra, o equilíbrio entre Jakim e Bohaz, as duas colunas do 
Templo de Salomão”. 
O selo a que se refere Eliphas Levi, na sua História da Magia, embora sendo apenas uma das sete chaves cabalísticas que o mesmo 
possui, transcende de um outro sentido muito mais importante, que é, uma serpente trazendo na boca uma maçã atravessada por um 
punhal, ou aríete, se assim o quiserem. Representando ele (Cagliostro), o Planeta Marte, que como se sabe é assim figurado: �, 
tendo por signo o mesmo Áries, além do de Scorpio... enquanto o outro Ministro ou Coluna de S. Germano, o planeta Vênus, pois que 
colocava no centro (o mesmo S. Germano), o planeta Mercúrio, se se trata, além do mais, de um símbolo vivo andrógino... 
Mas, falta dizer algo também de sumo valor: 
Um punhal atravessando uma maçã, tanto vale pelo “punhal e a rosa”, se era Ele, como os outros dois... verdadeiros “Rosacruzes, 
como Seres da Agarta”. Não se deve esquecer que S. Germano se acha muito mais estreitamente ligado a Christian Rosenkeutz do 
que se possa julgar... 
Nesse caso, punhal e maçã são iguais a (Ilustração: desenhos). 
Quanto à serpente, além de seus vários sentidos, representa um “S”, para rpvoar que o mesmo era um SERAPIS, pois, além do 
sentido que esse termo possui desde que os memoráveis tempos do Egito, também se refere a qualquer Ser “saído do Seio da Terra”. 
Donde ainda, o termo VITRIOL, composto de sete letras, tantas vezes por nós apontado, quer em referência a Cagliostro, que a S. 
Germano, Paracelso e outros mais. Semelhabte “palavra de passe da Franco-maçonaria”, por sua vez se traduz por sete palavras 
latinas: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Omnia Lapidem, por si sós bastantes para servirem de precioso atestado a tudo 
quanto vimos dizendo. 
Serapis ou Rosacruz tanto vale, no sentido mais transcendente de ambos os termos. 
Quanto ao trigrama L.P.D., cujo principal sentido já foi dado no texto, possuía o político, ou antes, o construtivo de Liberdade, Poder, 
Dever; do mesmo modo, Lei, Princípio, Direito; em física, Lei, Proporção, Densidade, etc. 
Os franco-maçonos mudaram a ordem das letras e escrevendo L.D.P. fizeram das mesmas iniciais, as palavras Liberdade De Pensar 
(princípio teosófico ou de “Livre-pensador”, eclético, sincretista, etc.), mas que, para os profanos deveriam ser lidas como: Liberdade 
De Passar (na razão de “não necessitar da palavra de PASSE” ou outras credenciais...). 
Quanto ao nome de Acharat (dos muitos que o mesmo Cagliostro trazia este talvez o mais simbólico, o mais transcendente entre 
todos), exprime a Tríplice Unidade, por isso mesmo, demonstra a Tríplice Forma em que se manifestava o referido Governo Oculto do 
Mundo (como manifestação da própria Divindade, Vontade, Sabedoria e Atividade) escrito cabalisticamente em hebreu:   

ù à 
      ø à 
      ú à 
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Ilustração: fotos 

Legenda: 

Esta caixinha chinesa, feita com tacos de madeira e existente no arquivo da STB, 
foi materializada na presença de mais de oitenta pessoas. Continha em seu interior 
raríssimos perfumes orientais. Outros objetos, inclusive mensagens provindas do MONTE 
LIBANO, BALBECK, etc. do mesmo modo materializados na presença de vultoso número 
de pessoas, na sua maioria fazendo parte até hoje do quadro de sócios da mesma, 
Instituição (Serie D), existem no referido arquivo. 

O verso da "Caixinha", onde se vê o timbre da Fraternidade donde a mesma foi 
enviada. 

(Trata-se, no Clichê acima de uma miniatura da caixa original). 

 

Quando o mesmo Sr. de Rohan... soube quem era seu filho (e isso por um 
Adepto...) correu imediatamente à presença do Papa, embora que disfarçado. 
Apresentado o seu cartão à S. S., foi ele imediatamente recebido. Sim, por ser o Grão 
Mestre da Ordem de Malta, à qual também pertencia o referido Papa... Este, já ao par de 
tudo quanto lhe relatara o Conde de Rohan, tomou as devidas providencias afim de que 

                                                                                                                                                                                        
Como se disse acima, exprime a unidade de equilíbrio; unidade de vida e perpetualidade do movimento regenerador; unidade de fim, 
numa síntese absoluta. 
Do mesmo modo Athotas nunca foi o nome do Mestre de Cagliostro, como julgam os mais conspícuos ocultistas, porquanto se compõe 
do nome de Thot e das sílabas AL e AS, que lidas cabalisticamente (ou mesmo anagramaticamente) dão o de SALA, que significa: 
Mensageiro, Enviado, etc., tal como o era o mesmo Cagliostro, ladeando com um outro, a Coluna central de S. Germano.  
Para os profanos, apresentando-se ele mesmo Grão Copta da Maçonaria egípcia sua doutrina tinha um duplo objetivo: a regeneração 
moral e a regeneração física. E isso, por sua vez, oculta outras verdades mais transcendentes... 
Para a regenaração moral, eis os princípios: 
“Sobe  ao Sinai com Moisés, ao Calvário com o Cristo, depois ao Tabor com Phaleg, sobe ao Carmelo com Elias. 
Sobre a parte mais alta da Montanha (o cume ou Kumara, dizemos nós...), edificarás o teu tabernáculo (não foi no cume de uma 
Montanha sagrada, que a nossa Obra edificou o seu tabernáculo?...). 
Ele será dividido em três edifícios, todos unidos entre si, mas, o do meio, por sua vez, terá três andares (além de outros sentidos, a 
representação de três mundos para baixo... como para cima, desde que, o do meio, segundo a Cabala, será expresso na locução latina 
Quod superius, sicut quod inferius...). 
O primeiro andar ou o térreo, será o reservatório (sim, onde se banqueteiam os deuses... ou seja a mesma Agarta...). 
O do meio, um quarto redondo (um “círculo de resistência”, dizemos nós, um sistema solar, etc. ...) com doze leitos ao redor e um em 
dois no meio (os doze signos zodiacais conhecidos ou exotéricos, e os outros dois desconhecidos ou esotéricos, na razão também das 
Jerarquias criadoras... em duas filas de sete: rúpicas e arrúpicas, com e sem forma). Nesse quarto do meio, tem-se o sono dos sonho... 
(O pseudo sono da morte, no mundo – Jina ou astral). 
O quarto superior, o do terceiro andar, será quadrado e aberto por dezessete janelas (o misterioso quadrado da visão de Ezequiel, 
onde cada lado possuindo quatro faces... davam o número 16. E 16, como arcano, é... A Casa de Deus, ou letra hebraica Gnain). Este 
será o quarto da Luz. 
Aí orarás só, durante quarenta dias e dormirás durante quarenta noites do dormitório dos doze mestres (com vista aos DOZE goros do 
Rei do Mundo, os Doze Apóstolos, os doze Cavaleiros da Távola Redonda, os Doze Pares de França, que acompanhavam Carlos 
Magno, etc. etc. ). 
Então, receberás as assinaturas dos sete gênios (os Sete espíritos planetários, Dhyans-Chohans, Arcanjos, etc.) e deles obterás o 
pentagrama traçado sobre a folha de pergaminho virgem. 
É o sinal que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 
É o caráter oculto do calhau branco (?) do que se falou na profecia do mais moço dos doze Mestres. 
Então, teu espírito será iluminado de um fogo divino e teu corpo se tornará puro como o de uma criança (“a carne eucarística” das 
tradições transhimalaias, que tanto vale pelo Corpus-Christi, a que todo e qualquer homem pode chegar, desde que... para isso se 
esforce, na razão do próprio dito de S. Paulo: “Todo ser bom pode falar ao Cristo em seu homem interno, etc. E o livro “Imitação de 
Cristo” está repleto de semelhante ensinamento). Tua penetração não terá limites (teu Aura – em ocultismo esse termo é masculino -  
alcançará as seis direções, se és a sétima... ou aquela que se projeta de semelhante modo). Teu poder será imenso. Entrarás no 
repouso perpétuo (o Nirvana búdico) que é o começo da Imortalidade e poderá dizer com verdade e sem orgulho: EGO SUM QUI 
SUM, eu sou quem sou...” 
Quando Cagliostro foi levado à presença dos Juizes, mostrou-se de muita firmeza e presença de espírito, declarou-se “cristão”, e disse 
que honrava o Papa, como chefe supremo da hierarquia religiosa (ele bem o sabia... por que o dizia. Responde o próprio texto). Sobre 
as questões relativas ao Ocultismo, respondeu de um modo enigmático, e como lhe tivessem dito que, “suas respostas eram absurdas 
e ininteligíveis”, respondeu ele: 
– Como podeis saber que elas são absurdas, se as achais ininteligíveis? 
Os Juizes se encolerizam e lhe perguntam bruscamente os nomes dos pecados capitais: Cagliostro nomeou apenas a luxúria, a 
avareza, a inveja, a gulodice e a preguiça. 
– Esqueceis o orgulho e a cólera, replicaram os Juizes. 
– Perdoai-me, replicou o acusado, mas eu não queria nomeá-los em vossa presença, com receio de molestar-vos. 
Condenaram-no à morte, mas depois, a pena foi comutada em prisão perpétua. O resto, o diz o mesmo texto, além daquele postal 
romano que o ilustra... 
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"o Conde de Cagliostro pudesse fugir da prisão onde o meteram os membros... da santa 
Inquisição... ". 

 

O SEGREDO DA ELEVAÇÃO DE BONAPARTE E DE SUA QUEDA 

O fim parecia ter chegado, quando as armadas francesas, vitoriosas, poderiam ser 
lançadas, imediatamente, sobre a Europa e ser implantada uma vasta Federação de 
Estados. Quem foi que realizou tal coisa? Um homem, cuja historia interior não era 
conhecida. Tal vida oculta de um ser, que tanto foi admirado por uns, como desprezado 
por outros, vamos desenhá-la em rápidos traços 

Começamos por declarar que Napoleão I foi um "traidor", do ponto de vista 
Iniciático. E foi a razão única de ter sido deportado para Santa Helena. Dito isso, 
comecemos a narração: 

Um general francês da República, encontrava-se no Egito... E era o primeiro a 
proclamar aos seus soldados: "de cima dessas pirâmides, quarenta séculos vos 
contemplam". Ilustrava-se ele por suas coragem e capacidades. Era um homem de gênio, 
como o mesmo S. Germano, já o previra, naquela profecia por nós citada em outros 
lugares deste estudo,   70  quando ainda criança, chamando-o de Bonaparte. De há muito, 
as Sociedades secretas, para não dizer algo de maior valor... lançavam as suas vistas 
para a referida "criança", e por isso mesmo, aproveitavam a melhor ocasião para fazê-lo 
chegar à sua presença, estando no Egito. Entre os civis que o acompanhavam, houve 
alguém que se incumbiu de semelhante coisa, no que ele acedeu de boa vontade, 
recebendo, desse modo... uma iniciação nas galerias subterrâneas, bem próximas das 
mesmas pirâmides, se é que não se unem todas, entre si, unindo-se tambem, com a 
Esfinge... Foi em tal momento, que se 'lhe prometeu a maior proteção secreta, se 
quisesse ele trabalhar a favor da organização dos "Estados Unidos da Europa". 

                                                        
70 Numa profecia atribuída a S. Cesario, mas que é assinada por João Vatiguerro (o vate da guerra?...) e que se acha no Liber 
mirabilis, coleção de predições impressos em 1524, lêem-se estas admiráveis palavras:  
“As igrejas serão manchadas e profanadas, o culto público cessará... 
“A águia voará pelo mundo e submeterá muitas nações. 
“O maior príncipe e mais augusto soberano de todo Ocidente fugirá depois de uma derrota sobrenatural (tal profecia tanto se aplica a 
Napoleão, como a um outro, que o quer imitar em nossos dias...). 
“O muito nobre príncipe será posto em cativeiro por seus inimigos e afligir-se-á pensando nos que lhe eram afeiçoados. 
“A águia será coroada de três diademas e entrará vitoriosa em seu ninho donde não sairá mais, senão, para elevar-se ao céu”. 
Nostradamus, por sua vez, depois de ter predito a espoliação das igrejas e o morticínio dos sacerdotes (vide em nossa obra “O 
Verdadeiro Caminho da Iniciação”, as várias profecias sobre o Futuro destino do Mundo, inclusive, a do próprio “Rei do Mundo”) 
anuncia que um imperador nascerá perto da Itália, que sua soberania custará muito sangue à França, e que os seus o trairão e o 
acusarão do sangue derramado. 
 
  Um imperador nascerá perto da Itália 
  Que, no império, bem caro será vendido 
  Mas deve ver com quem vai aliar-se 
  Que o dirão menos príncipe que o carrasco. 
 
  De simples soldado subirá ao império 
  De roupa curta chegará à comprida 
  Valente nas armas, na Igreja e o pior, 
  Tratar os sacerdotes como à água faz à esponja”. 
 
O sentido que se dá à última estrofe do verso, ou seja “que no momento das maiores calamidades da Igreja, ele acumulará os 
sacerdotes de bens”, é positivamente errôneo.  
Ao contrário, seu sentido, é: “Ele absorverá a Igreja”, tal como “a esponja faz com a água”. Não se coroou el com as suas próprias 
mãos? 
Numa Coleção de profecias, publicada em 1820, encontra-se um concernente a Napoleão I:  
“E fará o sobrinho o que o tio não pôde fazere”. 
No “Tratado de Olivarius sobre as profecias”, seguidas de dez páginas manuscritas, “o reino de Napoleão e sua queda”, eram 
formalmente anunciados; Mlle. Lenormand, a autora de famoso baralho de cartas de jogar, e conhecida pitonisa francesa, participou 
semelhantes profecias à imperatriz Josefina, que não ousou comunicá-las ao mesmo Napoleão... temendo uma revolta de sua parte. 
Há quem afirme “ter Napoleão fugido de Santa Helena, deixando um outro em seu lugar, um pobre sargento que com ele muito se 
parecia, cujo maior divertimento, era comer a mais não poder.” 
Existe mesmo, uma carta de certa condessa dirigida a uma sua amiga, onde são encontradas as seguintes palavras: 
“Depois de tanto tempo de sofrimentos, pôde “o nosso homem” deixar o exílio, a caminho do Brasil”. 
E Santa Helena, como se sabe, “nos fica a solavento”, como diria um marujo... 
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Bonaparte aceitou. E depois de ter prestado juramento diante de inúmeras testemunhas, 
volta à França. Tinha ele apenas vinte e sete anos. Inicia-se a campanha da Itália, 
Bonaparte a dirige. Era informado de tudo. Inúmeros agentes encontravam-se à sua 
disposição, inclusive o tradicional "homem da capa encarnada" (raio de Marte, a  que já 
nos referimos em outros lugares)... Por isso, tornou-se vitorioso nas famosas batalhas, 
que o leitor está farto de conhecer, para que tenhamos de citá-las. Tornou-se Imperador 
dos Franceses e Rei da Itália. Que fez ele? colocou seus irmãos e irmãs nos tronos da 
Europa. Resiste-lhe o Papado; ele se revolta, pois que, completa mudança se tinha dado 
com ele... Traiu então, o seu Juramento, tudo querendo realizar em proveito de sua 
ambição pessoal. Ele julga que "seu momento havia chegado, e menospreza as "Ordens 
dos Superiores Desconhecidos". Mais uma vez, o "Homem da capa vermelha", procura 
chegar à sua presença, mas... o ingrato o recebeu debaixo de ridículo. Chegou mesmo a 
exasperar-se com o seu fiel Conselheiro de outrora, quando este lhe faz lembrar o 
"Juramento nas galerias subterrâneas das pirâmides...". E quando vai dar "ordem para 
que o prendam", o mesmo desaparece de suas vistas, como se fora um fantasma... 

Desde então ficou ele abandonado às suas próprias forças. Começa a perder todas 
as batalhas, que se findam, lamentavelmente, na de Waterloo. As tropas que deveriam 
socorre-lo, chegaram demasiadamente tarde. E ele perde a Coroa, como a perderam os 
próprios Reis divinos, nos dias trágicos da Atlântida... 

Finalmente, a Inglaterra se apodera do "traidor" e o encerra em Santa Helena, 
onde ele pôde meditar, à vontade... sobre semelhante  "traição". Pobre Napoleão 
Bonaparte! 

Semelhante história, por completo desconhecida, não diminui, entretanto, as suas 
glórias... E isso também concorre para que a França, por sua vez, fosse gloriosa perante 
os demais povos do mundo. Podemos, pois, admirar semelhante gênio, que venceu todos 
os generais da Europa, e que realizou milagres que hoje, pela lei da relatividade – não 
mais poderiam ser realizados, mesmo com os processos de destruição... muito mais 
avançados que os daquela época!... 

Eis aí, a França desmembrada. Os Maçons começam a fazer sua pequena história 
de libertação das inteligências pelo ateísmo. Assim agindo, eles, por sua vez, vão de 
encontro à Maçonaria Universal, por isso mesmo, são postos de lado, aparecendo então a 
Franco-Maçonaria que mesmo assim, não deve ser  confundida com aquela. 

A seguir, aparece um outro homem na Itália. Seu nome é Louis-Napoleon-
Bonaparte. Iniciado no Carbonarismo, jurou lançar o Papa por terra. Note-se bem que era 
livre tanto em o fazer como em não o fazer... Jura, ainda, "sem que ninguém lhe pedisse", 
que tudo fará para aniquilar o Papado, se se lhe desse o Poder. Ele sobe ao trono, por 
meio de um golpe de Estado, que se qualificou de irregular, mas que se tornou 
regularíssimo, como sempre, por parte daquele que sai vitorioso. Uma vez no poder, 
Napoleão III esquece tudo quanto, de "motu-proprio" prometeu. Não pensa que existe um 
Papa, nem uma Itália. Então, se lhe enviam vários bilhetes (uma espécie de "bilhete 
azul"... em nossos dias), que ele encontra atravessados sempre, por um punhal. E como 
continuasse a não ligar importância, se lhe envia um tal Orsini que antes lhe dirigiu uma 
mensagem toda especial. Desta vez, ele compreendeu. Tropas francesas são mobilizadas 
e enviadas para a Itália. O Papa é privado de seu poder temporal (que nunca deveria ter, 
diga-se de passagem, como o mesmo Antonio Vieira, foi o primeiro a demonstrar... "que o 
Poder Temporal é um, e o Espiritual, bem outro") . Napoleão III esquece de novo a sua 
promessa. Foi então, que se passaram os seguintes fatos, que, em síntese, vamos 
relatar: 

A missão de formar um grupo com todos os Estados da Europa foi confiada a um 
novo soberano. Era Guilherme I, rei da Prússia. Comprometido por juramento, a constituir 
a Federação dos Estados Alemães, e mais tarde, a dos Estados da Europa, foi 
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admiravelmente auxiliado na primeira etapa, por um chanceler sagaz e um tanto brutal, 
mesmo em seu modo diplomático de arranjar as coisas... e também de "golpe de punho 
um tanto fácil" . Chamava-se Bismarck, como o mundo inteiro o sabe: Com semelhante 
auxiliar, foi capaz de cumprir a sua promessa. Poderia ter colocado os membros de sua 
família em todos os tronos da Alemanha, e no entanto, não o fez. Poderia ter escolhido 
melhor alguns personagens de mérito, para esses mesmos lugares. Se errou, não o fez 
por maldade. Do mesmo modo, não se deixou conduzir, como outros o fizeram, pelas 
famílias reinantes da Alemanha. Todos conhecem a que ponto chegou o referido País, no 
que diz respeito ao seu formidável poder industrial, comercial ... e até militar, e ninguém 
ignora finalmente, a rivalidade existente entre ele e a Inglaterra, que já em 1914 mediam 
forças, ao lado da França, etc. Em tal época, a Alemanha sob o férreo pulso de Guilherme 
II, que "acaba de morrer no exílio, no seu castelo, em Endem, na Holanda" e que, por sua 
vez, embora o mundo ignore, também estava ligado por um juramento idêntico ao de 
Napoleão, com certas Associações secretas... acabou por se sentir tão poderoso, que 
ouvidos não mais quis dar a nenhuma delas... E o resultado, foi aquele que se viu... 

Uma grande reviravolta, entretanto, se deu no mundo. E já então, passa à mesma 
Inglaterra   71   uma outra missão, que infelizmente, não podemos apontar neste estudo, 

                                                        
71 Não pertencem seus reis à Maçonaria escocesa (rito de York), sem que isso jamais afetasse à religião por eles adotada? 
Grave erro, entretanto, o de se negar direito de continuar no trono do atual Duque de Windsor, pelo fato de “ter amado uma mulher que 
não era de sangue nobre”. Ou melhor, de não ser aquela que, politicamente falando, deveria ser a sua esposa. Todo mundo conhece, 
quantas vezes foram insinuadas várias princesas para este lugar... e quantas vezes se negou ele a aceitá-las como tal. O arcebispo de 
Londres, através de Lord Baldwin, um fanático religioso, os que mais concorreram para o referido erro. O segundo já não mais 
pertence a este mundo. 
Nostradamus, já há quatro séculos prognosticara tal coisa. Mas, o fato é que, dentro da “lei de livre arbítrio”, acompanhando a própria 
evolução do mundo, permitiria algo justamente contrário. 
Nessa união ou casamento esotericamente falando, estaria firmado o “futuro pacto político (ou união) entre Inglaterra e América do 
Norte, na razão, além do mais, “da descida das Mônadas anglo-saxônicas para a formação da sub-raça ária, principalmente, se a 
Alemanha não tivesse caído em desordem... Para a do Sul, na mesma razão, as Mônadas afro-ibéricas (colonização árabe – no século 
IX – ligada à ibérica e fundida nos vários ramos autóctones ou pré-cabrálicos). Num futuro muito distante  ainda dos nossos dias se 
daria a fusão entre as duas partes Norte e Sul do referido continente, além do mais, porque tudo caminha para a Unidade, na razão do 
“Deus dividido em homens, e homens unificados em Deus”. 
O fato acontecido do penúltimo para o último trono da Ingalterra, até certo ponto faz lembrar o mesmo que se deu na França com 
Napoleão, tendo este de abandonar a imperatriz Josefina (Josephine Beauharnais, com as duas misteriosas iniciais J e B, das Colunas 
do Templo de Salomão), por Maria Luiza, arquiduquesa de Áustria. Enquanto a primeira era para o grande “cabo de guerra”, um 
verdadeiro talismã, a outra, ao contrário, tornou-se-lhe fatal. 
Bem poucos conhecem o seguinte fato: Maria Luiza possuía um colar feito com diversas pedras extraídas do túmulo de Julieta 
(existente em Verona). Pedras, portanto, impregnadas das maléficas vibrações de tão dolorosa tragédia. (Vide o artigo publicado nesta 
mesma revista, nos 87/88, sob o título: O Túmulo de Julieta.) 
Deixando a critério do leitor inteligente que vem acompanhando com a maior atenção, um estudo tão longo e profundo, escrito em sete 
dias e com o qual terminamos a Seção dedicada a S. Lourenço, citamos aqui um trecho, que a muitos passou desapercebido, no livro 
intitulado Hitler m’a dit, e que, na edição portuguesa, se encontra na ágina 232, cap. XXXVI, intitulado: Magia negra e magia branca: 
Um dia em que o Fuehrer estava bem disposto, certa senhora espiritualista (e não espirituosa, da má tradução que se fez para o 
português, o que não seria possível... diante dos seus próprios conselhos) das suas relações, arriscou-se a dar-lhe um conselho: - 
“Meu  Fuehrer não se entregue à  Magia negra. Hoje, ainda pode escolher entre a magia branca e magia negra. Mas, se acaso o 
Fuehrer se decidir pela magia negra, nunca mais sairá do seu destino. Não escolha a perigosa via do sucesso rápido e fácil. Ainda 
pode seguir o caminho que leva ao império dos espíritos puros. Não se deixe desviar desse bom caminho por criaturas do lodo, que lhe 
roubam a força criadora” (todos os grifos são nossos). 
Tal senhora, procurando a sua amizade, insinuando-se quanto lhe foi possível, até chegar o precioso momento de dizer ao Fuehrer 
semelhantes palavras, verdadeiros conselhos de um Adepto (se ela aí estava, por sua vez a conselho de algum... de quem era, talvez, 
discípula...) nada adiantou. Reponde, com a maior clareza, o próprio símbolo, já antes por ele adotado, a Sovástica, e não a Svástica. 
A primeira, como símbolo nefasto, de involução, como o dizem Jainos e budistas do Oriente, como nós outros, em nossos estudos, e 
no livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”. Não sabemos, mesmo, da razão porque pessoas ilustres, a própria imprensa, continuam 
teimando em não distinguir uma cruz da outra, isto é a Svástica, da Sovástica. Sirva isso, ao menos de um protesto em nome da 
Razão, ou da Cultura, se o quiserem, a que faz jus um privilegiado povo, como é o nosso. 
Bem razão tinha H.P.B. em  afirmar que, “entre a mão direita e a esquerda existe um tênue fio de teia de aranha”. Sim, entre uma e 
outra magia... 
De certo modo, se pode compreender agora o motivo pelo qual... os privilégios se passaram, bruscamente, de um País para outro, em 
relação com o espiritual Movimento, que se processa no continente americano... 
Além disso, não é com aleijões e neuropatas de toda espécie, prejudicados pela guerra, com famintos e pobres seres esqueléticos que 
perambulam pelas ruas das cidades devastadas pela guerra, inclusive, na Alemanha, com que se “poderá firmar uma raça, fosse à 
nova decisão do Reich, em relação às mulheres alemãs, mesmo que casadas “de se entregarem aos soldados” (isto é, aos 
“degenerados da mesma guerra”), para que tal raça não venha a desaparecer. Mas, de que valem os filhos, os rebentos, os produtos... 
de semelhante união? Respondam os simpáticos à guerra, seja ela de que tempo for... 
Algo que vem confirmar quanto ficou dito anteriormente, a seguinte passagem do mesmo livro, encontrada no capítulo A Criação do 
super-homem, págs. 255 e seguinte: 
“ – O homem novo vive ao nosso lado. Está ali! Exclamou Hitler triunfalmente. “Não lhe basta isso? Vou-lhe dizer um segredo. Vi o 
homem novo. É intrépido e cruel. Senti medo diante dele” (todo o grifo é nosso). 
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Ao pronunciar estas palavras singulares Hitler vibrava e tremia de êxtase ardente (todo mago negro, sabe-se, é um epilético...). 
Recordei-me duma passagem do nosso poeta alemão Stefan George, a visão de Maximin. Acaso Hitler teria tido também a sua visão”? 
Razão porque, há muitos anos lhe dedicou um templo, em Berchesgaden, onde procura, além do mais, ouvir os seus conselhos. Tal 
coisa já havíamos revelado há muitos anos, para depois, certo matutino carioca, trazer até o castelo, possuidor desse templo 
improvisado (com todas as regras da Baixa Magia). Em plena guerra, quantas vezes, parte ele de repente, para voltar um ou dois dias 
depois? Vai ouvir o seu amo ou senhor... Um títere, um boneco maquinado, uma espécie de Frankestein, criado por um Nirmanakaya 
negro, por sua vez, por nós apontado na época a que nos referimos anteriormente... 
Hitler é, pois, a síntese perfeita do fim de um ciclo racial. Ele mesmo, o tal super-homem – como eunuco da guerra anterior, assinalado 
pelos estilhaços de uma granada... – de suas visões macabras, é formado com os pedaços desses pobres aleijões da guerra atual e 
dos milhões de vítimas, que a mesma já espalhou em diversas partes do Globo. Por isso mesmo, forma caótica do espiritual, que se 
processa no continente americano. Nem podia deixar de ser assim, pois onde está a Luz, está a Sombra; onde se encontra o Bem, 
manifesta-se o Mal; a Mentira, para a Verdade... e assim por diante. Não lhe faltam prosélitos, além do mais, pelo número de 
ignorantes no mundo, ser muitíssimo maior do que o de verdadeiramente Sábios... Ademais, as doutrinas são tentadoras, e nem todos 
sabem recusá-las, mesmo que depois, tenham que chorar lágrimas de sangue, como já vem chorando vultoso número de criaturas! 
Pobres criaturas, enganadas por vãs promessas de liberdade e de fartura! De fato, o Caminho que vimos apontando há longos 
dezessete anos, não promete coisas enganadoras, mas, régias ou reais, por provirem do Rei dos Reis. Sim, um Novo ciclo, uma nova 
Era portadora de melhores dias para o mundo. Mas, como exija “Fazei por ti, que Eu te ajudarei” – bem pouco o tem querido seguir... 
Sim, e além do mais, porque, “Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos”. 
E que ele, por sua vez, desejava formar, uma “Ordem Universal com origem germânica” com todos os mentecaptos desse ciclo 
agonizante, servindo-se dos mitos nórdicos, isto é, de remoto passado, involução, portanto, aos quais também se ajustam  esses 
mesmos fanáticos... que nem sequer se apercebem das suas palmares contradições, muitas vezes, em menos de algumas horas, 
dizíamos, está visto através  de um “novo segredo”, que tinha ele para Hermann Rauschning, autor de Hitler m’a dit (vide págs. 261 e 
seguinte do mesmo livro, no capítulo intitulado: Revelações sobre a doutrina secreta): 
– “Vou confiar-lhe um segredo. Fundo uma Ordem.  
Essa idéia de Hitler já era minha conhecida. O seu autor era Rosenberg (de fato, dizemos nós, na época atual, a originalidade 
desapareceu; não se faz outra coisa, senão, copiar as idéias alheias, algo assim, como folhas secas levadas pela impetuosidade de 
uma cachoeira: a cachoeira desse mesmo ciclo em franca decadência...). Pelo menos, da boca de Rosenberg a ouvi pela primeira vez, 
Rosenberg pronunciara, para restrito número de assistentes, uma conferência na sala de Marlenburgo, o antigo Castelo dos Cavaleiros 
teutônicos (mais outra velharia, dizemos nós, apresentada como “novidade”...). Recordando os acontecimentos históricos da grande 
época dos Cavaleiros traçava um paralelo entre a sua ação na Prússia e o programa do nacional-socialismo, e sugeria que a Ordem 
dos Cavaleiros poderia ser reconstituída. Um escol de valentes, que seriam ao mesmo tempo administradores hábeis (está se vendo...) 
e sacerdotes, que resguardassem ciosamente uma doutrina secreta oculta ao mundo profano (todas, menos a Verdadeira Sabedoria 
Iniciática das Idades, dizemos nós); a hierarquia daqueles monges-soldados, os seus métodos de governo, a sua disciplina – tudo isso 
poderia ser restaurado e servir de exemplo”. 
Hitler é um apaixonado de Wagner. Até hoje ninguém soube dizer a razão, mas definida está em querer ele reavivar as chamas do 
passado. Sim, das “tradições nórdicas”, que ao mesmo Wagner serviram de motivo para a maioria de suas peças iniciáticas. De fato, 
Wagner era, ao mesmo tempo, Mitólogo e Ocultista. (Veja-se a obra do mesmo título do grande Roso de Luna). E de todas elas, a que 
mais agrada a Hitler, Crepúsculo dos deuses. Sim, crepúsculo vespertino, que é esse Alvorecer do Novo Ciclo, para o qual estamos 
trabalhando há longos dezessete anos. 
Quando o mesmo se manifestou a respeito da nova religião, que desejava instituir no mundo (nova para ele, mas velhíssima para a 
História da evolução humana...) diversas e imensas rochas começaram a despenhar-se... na “floresta negra”, o Jungfrau, dessas 
mesmas lendas. Algo assim, como se tais deuses estivessem revoltados contra ele, apedrejando-o, que bem o merecia!... 
Nem todos podem manusear livros de “Cavalaria antiga”!... Que o diga o “Cavaleiro da triste figura”. Alguns, porém, investem apenas, 
contra “monstros de vento e fantásticos exércitos, em simples rebanhos de ovelhas”... Tomam as coisas ao vivo e... começam a matar, 
a destruir a torto e à direito, para um dia, eles mesmos compreenderem que tudo era um sonho, ou antes, maldito pesadelo... 
Quanto ao resto – para não estarmos perdendo tempo e tomando o precioso espaço de uma revista dedicada à Excelsa Causa da 
Felicidade Humana, do mesmo modo que, sendo este o trabalho com que se finaliza a Seção dedicada a S. Lourenço – ela mesma 
nos obrigando a abordar um assunto, que nos é o mais antipático possível, deixamos ao leitor, se alguma curiosidade lhe despertar a 
referida obra, que tanto sucesso causou no mundo civilizado, o restante da leitura do capítulo por nós apontado. 
Deixemos de lado todas essas perigosas coisas, e nos passemos para o nome de uma criatura adorável, mais conhecida como Pedro 
II: 
Sem necessidade de “baixar a viseira” ou empregar cavalheirescos processos, seja de que Ordem for, afirmamos com toda a clareza, 
que se trata de uma das muitas “crianças trocadas”, que estiveram à frente de uma Nação ou Povo. 
Quem estudar a vida de nosso último imperador, verificará que ele se distancia, em tudo e por tudo, daqueles que passam por seus 
parentes. Não fica bem dizer a razão; basta um pouco de psicanálise – tão em voga nos dias que correm – para o leitor inteligente, por 
si mesmo compreender onde queremos chegar. 
Pedro II, além de filósofo, era cientista. Em Petrogrado, foi recebido pela Academia de Ciências, tomando parte em discussões que se 
travaram no momento, e sempre que passava por Paris, nunca deixava de ir cumprimentar o autor dos “Miseráveis”. Na Exposição de 
Filadélfia vai visitar Graham Bell, o descobridor do telefone, chamando-lhe a atenção “que a mesma estava passando desapercebida 
por parte dos visitantes”. Em nosso Observatório, passava horas, dias inteiros, a estudar o céu. A Biblioteca Nacional está repleta de 
livros seus, sendo que, os de Arqueologia, de filosofia ou mesmo de Ocultismo, os últimos que recebeu e, portanto, não teve ocasião 
de abrir as suas páginas, quanto mais, a de manuseá-los, quem o fez, alguns estudiosos membros da S.T.B., que também apreciam a 
boa e verdadeira leitura... 
Um fato um tanto parecido com aqueles de Napoleão e o atual Duque de Windsor, aos quais nos referimos em outro lugar desta 
anotação, o casamento da princesa Isabel, que nunca deveria ter sido com um descendente dos “Bourbons”, na razão da sua queda, 
com a Flor de Lis francesa, através das três construtivas iniciais: L.P.D. Deveria ter sido, sim, com um membro dos Coburg-Gotha... 
Outro fato para ser estudado, pelo mesmo processo “psicanalista”, por parte de nosso muito ilustre leitor. 
Muito poderia ser dito nesta anotação, mas, infelizmente, não é possível. Daremos apenas o seguinte: 
“O clero na Alemanha já se dividiu em duas facções: a fiel à Igreja, e a fiel ao Nazismo. Não se deu o mesmo, no Brasil, quando da 
referida ideologia? Sim. 31 bispos se declararam, publicamente favoráveis a ela, num manifesto, por sua vez, publicado em vários 
vespertinos cariocas. Todos conhecem os seus nomes... embora continuem pertencendo à mesma Igreja. 
E desse modo, a Igreja está sempre bem com todos, isto é, “acendendo uma vela a Deus e outra ao diabo”. Novo assunto, para se 
provar o contrário. 
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nem em outro qualquer, de modo minucioso. Diremos apenas, que é por essa mesma 
razão, o poderoso e eficacíssimo apoio que lhe dá a América do Norte, arrastando os de-
mais Países da América do Sul.  72 

Sim, uma grande transformação vai ter lugar na face da Terra...! 

E é o que se verá muito mais depressa do que se possa imaginar. Aprouvera aos 
Deuses, que tudo isso se passasse sem que uma gota de sangue tosse derramada. 

Sim, na razão de TUDO PELA SINARQUIA! NADA PELA ANARQUIA!  

Vitam impendere Vero! 

28-9-941. 
 

RENÚNCIA 
Alumia o caminho ao teu irmão e não cuides que ele distinga quem lhe trouxe a luz. 

Estende a mão amiga ao que caiu na estrada e não te preocupes se ele te não fitar 
o semblante condoído. 

Dá de beber ao que tem sede de Verdade e não te revoltes se ele esquecer a fonte 
que lhe restituiu a vida. 

Espalha por toda parte, num gesto largo de desprendimento, o amor, a doçura, a 
alegria de uma palavra sã, o estímulo de um exemplo forte. 

Tem para cada dor um lenitivo, para cada falta um perdão, para cada sofrimento 
um alívio, e não esperes nunca um gesto único de reconhecimento. 

Lembra-te de que cada benefício feito já tem em si a sua própria recompensa, Que 
a tua Consciência Superior seja o teu único juiz e o teu refúgio melhor nos momentos de 
qualquer perturbação. Só assim afastarás de ti o cálice da amargura, e viverás na 
plenitude da paz porque estarás acima do Bem e do Mal. 

A . P. B. 
 

BRANCA DE NEVE E OS 7 GNOMOS 
 

Ilustração: pauta musical com a letra 

 
& 

 
NOTAS E COMENTÁRIOS 

 

QUAL O RUMO DAS ANGÚSTIAS DE HOJE ? 
 

Entrevista concedida ao "Diário Carioca", em 7 de Setembro do corrente ano pelo 
dirigente da S.T.B., professor HENRIQUE J. DE SOUZA. 

 

                                                        
72 Foi a razão de, no final de nosso livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, apelarmos para todas as religiões, para todas as 
facções do neo-espiritualismo, afim de ser formada uma FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA. Mas, como sempre, nossas palavras não 
foram ouvidas. Sim, como “se pregássemos no deserto”. Dentro em breve muitos terão que se arrepender... 
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Por TABAJARA BARBOSA 

 

Avassala o planeta a mais espantosa fúria de destruição já registada pela História. 
De todos os lados ela investe e até mesmo dos céus se precipita. O resto de paz que 
ainda existe no mundo, como que está, à luz de cada manhã, na véspera de receber o 
golpe terrível. Procuram edificar uma "nova ordem"... A inquietação dos augúrios 
supremos vai garroteando os corações. Estarrecida sob tremenda crise espiritual a alma 
dos povos interroga seus destinos pela voz das incertezas e da angústia. 

Estranhos oráculos despertam na memória dos homens. E amplo, notório, neste 
sentido, tem sido o testemunho da imprensa mundial, nestes últimos tempos. O verbo 
grave dos grandes profetas, vatícinios estremecedores de velhos e clássicos textos onde 
se reflete, fragmentada e ciclópica sabedoria perdida dos antigos, são recordados e 
comentados. Por força de fatos inequívocos, uma vez mais é reconhecido, embora não 
compreendido, o poder clarividente de um chamado sistema arcaico e iniciático de 
conhecimentos humanos que, segundo os teósofos, é conservado ciosamente através 
das épocas em determinados centros, e jamais divulgado integralmente aos "poloi" ou 
seja o vulgo ignaro, o profano desavisado, apenas curioso, burlador e egoísta. 

Dominando o campo da filosofia oculta, não poucas vezes nas colunas da 
imprensa indígena se tem afirmado a Sociedade Teósofica Brasileira como autoridade 
respeitável. E como guiados por convicções pessoais saíssemos à procura de um 
depoimento responsável no terreno espiritualista em face de tormentosos horizontes 
decidimos bater à porta daquela entidade teosófica. 

Prazerosamente acolhidos pelo professor Henrique José de Souza, presidente da 
S. T. B., logo nos ambientamos na palestra. 

 

Na Sociedade Teosófica Brasileira 

 – Esta instituição – começou o repórter – reiteradas vezes tem demonstrado, de 
público o amplo descortínio do seu pensamento iniciático sobre a marcha dos destinos 
humanos. E nesta hora culminante de inquietação, afigurou-se-nos oportuno colhermos a 
palavra deste centro espiritualista. 

  – Desde o início da sua vida – interrompeu nosso entrevistado – em 1924, até o 
presente muito deve a S. T. B. à imprensa, em cujo seio sempre encontrou o melhor dos 
incentivos. Na época da fundação desta escola iniciática os Jornalistas mantinham 
conosco estreita convivência, e não pouco valioso foi o concurso intelectual que 
prestaram à construção da nossa obra na verdade, um fenômeno espiritual já pressentido, 
latente na alma intuitiva, de muitos brasileiros, certos de que assistiam ao fim de um ciclo 
em plena agonia, para o dealbar de outro portador de melhores dias para o mundo. Esta 
Sociedade surgiu para restaurar a Sabedoria Iniciática das Idades ou Teosofia, nome 
sobremaneira degradado pelos mistificadores do mundo espiritualista. Como 
consequência de um determinismo histórico, e por alta determinação das vetustas e 
gloriosas Fraternidades do Norte da Índia e do Oeste do Tibete, foi fundada a S. T. B., em 
Niterói, primitivamente sob o nome de "Dhâranâ", conservado, aliás, para designar o 
nosso órgão oficial. 

 

Sentido Histórico da S. T. B.   

O sentido histórico então, do aparecimento desta Sociedade... 

 – Meu amigo, não seria, evidentemente, nos limitados moldes de uma entrevista 
que iríamos justificar, de um enodo completo e convincente do ponto de vista esotérico e 
sociológico, o aparecimento da S.T.B. que tem no continente, podemos afirmá-lo sem 
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vacilações, uma definida e transcendente missão histórica. Resumindo, entretanto, o que 
já temos exposto amplamente, durante longos anos, através de "artigos, estudos, 
conferencias públicas, etc., podemos dizer-lhe que esta Obra, no mais avançado e lídimo 
sentido teosófico, é tão antiga como a própria humanidade, que na sua marcha 
evolucional jamais deixou de ser trabalhada, !bafejada, impulsionada pelos abnegados e 
velados emissários das organizações iniciáticas. Esta Obra, hoje construída no solo pátrio 
sob o nome de Sociedade Teosófica Brasileira, exercendo uma plena autonomia espiritual 
e perfeitamente enquadrada nas leis do país, na verdade, acha-se ligada, de certo modo, 
ao multissecular movimento espiritualista-oculto umas: vezes designado Sudha-Dharma-
Mandalam ou Hierarquia Oculta, outras apontado como Grande Fraternidade Branca – 
conhecido na clássica Helade como Jardim das Hespérides – sob cuja augusta égide 
floresceram, através das civilizações, todos os famosos centras de cultura iniciática onde 
se processavam os clássicos Mistérios – Tebas, Alexandria, Salém, Damasco, Takura, 
Delfos, Eleusis,,Dódona, etc. Tais centros foram sempre os depositários cíclicos de uma 
ciência hierática e avassaladora que pretende abarcar, em toda sua intrínseca natureza, a 
lei que rege a evolução. Ora chamada Gupta Vidya, Religião-Ciência, Luni-Solar Primitiva 
ou, Conhecimento Arcaico, essa ciência, desde o século III da nossa Era é designada 
mais comumente pelo termo grego – Teosofia – ou seja sabedoria dos deuses, isto é dos 
gênios, dos super-homens. Foram seus mestres maiores Buda, Krishna, Moisés, Jeoshua 
Ben Pandira, o Jesus bíblico, Kunaton, Hermes, Vyassa; Pitágoras e seu discípulo Platão, 
Confúcio; Paracelso, Blavatsky, Roso de Luna, etc. O próprio Voltaire, o demônio cético e 
mordaz do século XVIII, numa, época imbuída da sua influencia reconhecia os benefícios 
dos ensinamentos iniciáticos ao dizer: "Entre o caos das superstições populares existe 
urna instituição, a dos Mistérios, que sempre evitou a queda do homem na brutalidade 
absoluta." 

 – Em face do desequilíbrio generalizado, os homens de pensamento têm estacado 
nas perguntas angustiosas: para onde vamos? Que mundo desconhecido nos aguarda? 
Estarão ruindo para sempre monumentos de civilizações que custaram séculos e séculos 
de esforço e sacrifícios humanos? 

 –Preferimos responder-lhe a pergunta com as mesmas palavras que há muitos 
anos vimos proferindo. 

Nosso entrevistado retira um volume de uma estante, para folheá-lo ao repórter. 

 

"Dhâranâ" 

 – Temos aqui uma coleção da nossa revista "Dhâranâ". Acha-se transcrita nestas 
páginas grande parte das notícias das nossas conferencias culturais, cujos sumários 
publicamos nos matutinos e vespertinos cariocas. E, como poderá verificar, notadamente 
de 1936 para cá, vimos insistindo – leia alguns tópicos –sobre "os atuais descalabros do 
mundo e as catástrofes que o ameaçam, como prova da decadência de um ciclo". "Nova 
Era, ou o Brasil como berço de futura civilização prodigiosamente evoluída", "Os vários 
ciclos sociais", "Porque foi criada a S T B", "O fim do ciclo do Oriente e o novo do 
Ocidente", " fracasso europeu ou o fim de um ciclo histórico", "As civilizações decrépitas 
da Europa e. o papel das Américas". As desgraças que nos ameaçam. Atila, Gengis-Khan 
e Tamerlão ou a nova manifestação dos três "flagelos de Deus" na terra", "As forças 
ocultas que governam o mundo", "A missão histórica do nosso país", "Todos os fatos que 
se desenrolam no mundo moderno comprovam não só a razão de ser do nosso 
movimento como todos os prognósticos até hoje leitos pela S T B.", "Os países 
americanos manifestando-se, atualmente, em prol de maior confraternização e identidade 
de ideais no continente, confirmam as exigências da eterna lei que rege o mistério 
evolucional dos ciclos em que é repartida a vida universal. A doutrina de Monroe e o lema 
de Bolívar". O ilustre teósofo faz uma pausa abandonando a coleção da revista. 
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Brasileiro, Povo Eleito 

 – Não se torna necessário, por certo, insistirmos nestas citações. Cônscios das 
responsabilidades que nos pesam prosseguimos, apostolicamente, na realização do 
nosso vasto programa de ação. Porfiamos por uma compreensão iniciática dos gloriosos 
destinos que ao Brasil estão reservados – destinos apontados desde há milênios pela voz 
dos iluminados e dos sábios textos arcaicos quando, é claro, devidamente interpretados 
no seu espírito vivificador e não tomados na simples argila bruta da letra, Não basta, 
entretanto, um amor contemplativo e imprecavido, repousado em falsos otimismos ou 
voltados tão só para o aspecto objetivo e material das coisas. Urge que o povo brasileiro, 
"povo eleito"; sim, tenha "olhos de ver e ouvidos de ouvir"... 

 – Uma advertência ? 

 

Grande Fraternidade Branca  

 – Simples repetição, na realidade, das múltiplas advertências que temos lançado 
durante dezessete anos. O momento atual assemelha-se, na sua característica destrutiva, 
a todos aqueles em que a humanidade se acha prestes a transpor um dos seus ciclos 
evolutivos. A morte das civilizações, o desaparecimento das raças foi sempre precedido 
de largas fases de convulsões de toda a natureza. As desgraças a que assistimos: a 
decadência moral de que somos testemunhas: os próprios cataclismos que assolam e 
devastam nações e atiram na miséria populações inteiras; mas, sobretudo, as guerras 
tremendas onde o homem faz gala da mais requintada brutalidade –  tudo isso não passa 
de repetição, em maior ou menor grau, das cenas que precederam o fim de todas as 
civilizações. Os povos ainda não descobriram essa lei cíclica a que tudo está sujeito. 
Ignoram que o próprio universo a ela esta subordinado. 

Pouco importa que nas proximidades desses cataclismos, para defender e prevenir 
os povos da terrível sorte que os espera e salvar os que sejam dignos ou atendam aos 
seus clamores, surjam, como agora, os enviados da Grande Fraternidade Branca, 
perfeitamente aparelhados para combater as forças do ,mal. A maioria sorriu sempre de 
seus vaticínios, desprezou seus avisos; vendo e ouvindo os enviados de Shambalah, não 
os reconheceu... E dando-lhes as costas as multidões ignaras entregaram-se aos 
Senhores da Face Negra.... 

 

Fim dos Celtas e Germanos  

Aproxima-se uma daquelas transformações a que a humanidade está sujeita de 
milênios em milênios. Remanescentes dos celtas e germanos - 4a e 5a sub-raças arianas 
que há um milhão de anos desceram do planalto da Ásia Central em demanda do 
Ocidente e de sua passagem através dos velhos continentes deixaram vestígios 
imorredouros, estando prestes a terminar seu ciclo evolutivo, aceleram, neste momento, o 
fim natural a que tudo está sujeito destruindo-se a ferro e fogo. Os mestres, porém, da 
Grande Fraternidade Branca, são os guias incansáveis que, sob rigoroso anonimato, 
marcham ao lado da humanidade compartilhando-lhe dos sofrimentos e inspirando-a. De 
sua existência posta em dúvida e mesmo ridicularizada pelos homens do século passado, 
não se pode mais duvidar. Profunda e sutil e a influencia que exercem, não só nos 
movimentos puramente religiosos ou filosóficos, como em todos quantos de qualquer 
modo têm concorrido para a evolução humana. Sim. A verdadeira história da humanidade 
não é essa que conhecemos, tão cheia de narrativas contraditórias, mas uma outra que 
se encontra oculta nas grandes bibliotecas subterrâneas dessa excelsa e misteriosa 
Fraternidade Branca. Quando ela vier à luz ficaremos sabendo que, atrás de cada grande 
movimento destinado a fazer avançar de anais um passo a humanidade retardataria está 
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sempre e sempre um ou mais membros dessa poderosa Fraternidade, inspirando aqueles 
que irão mais tarde ilustrar as paginas da historia vulgar, a profana. 

 – Como uma das notas de maior sensação da imprensa mundial, nestes últimos 
tempos, têm sido recordadas e comentadas, a miúdo, famosas profecias, algumas 
seculares, como as de Nostradamus, retratando o quadro apocalíptico dos nossos dias... 

 

Não Há Fatalismos Inexoráveis  

Os verdadeiros profetas e sibilas, personagens enigmáticas, muitas das quais 
integradas nos mistérios agatinos ou subterrâneos de que nos falam tão veladamente as 
tradições orientais, tiveram sempre no mundo um desempenho de profundo sentido, 
ligado ao cabalístico movimento em que se processa a evolução espiritual da 
humanidade, através a cíclica sucessão de raças e civilizações, movimento presidido pela 
sempiterna Hierarquia Oculta, de que vimos falando. Tais clarividentes, de modo direto ou 
indireto, jamais deixaram de receber os mágicos influxos agartinos. São as vozes santas, 
inspiradas, que procuram prevenir, alertar a humanidade. Não há fatalismos inexoráveis. 
Os homens podem, usando do seu livre-arbítrio, alterar para melhor ou agravar o rumo 
dos seus destinos, modificar seu karma, desmentindo, assim, a inflexibilidade do cego 
determinismo... – desde que tenham "olhos de ver e ouvidos de ouvir".. Os Adeptos 
amparam, inspiram e guiam a "grande órfã", a humanidade, sem embargo de deixá-la 
responsável pelas próprios passos na livre escolha dos caminhos; apta a redimir-se por si 
mesma, por suas sofridas experiências; a superar-se pela conquista gradativa do Real 
Conhecimento, da Verdade. Sim, a Fraternidade Branca age no mundo, sem ferir, todavia, 
essa lei sagrada e inviolável a que estão submetidos, fatalmente, homens e povos: lei de 
causa e efeito, ação e reação, em suma, lei de Responsabilidade ou lei do Karma, sem a 
qual não haveria evolução. 

 – Várias profecias antigas se referem, obscuramente, a um "grande monarca", 
homem misterioso, cheio de poder, que surgiria das bandas do Oriente em determinada 
época... 

 

O "Rei do  Mundo”  

 – Trata-se do "Rei do Mundo". 

 – Como poderia esclarecer-nos, professor, acerca de semelhante personagem? 

 – É uma questão cabalística assaz complexa. Uma exposição mais ou menos 
detalhada excederia de, muito às proporções de uma entrevista. Escritores renomados, 
como Ferdinand Ossendovsky, Saint-Yves d'Alveydre, Marquês de Riviere, Nicholas 
Roerich e René Guenón, estudaram, em obras notáveis, a existência daquele misterioso 
ser. Como a melhor dessas obras citaremos "Le Roi du Monde", de Guenón; apesar dos 
seus defeitos ocultistas, pois o egrégio autor francês não foi um iniciado, na acepção 
esotérica do termo. Mais conhecido como "Rei do Mundo", sob vários nomes, pode ser 
encontrado nas tradições dos povos antigos. Lembremos, assim, o de Minos, entre os 
gregos; o de Menés, entre os egípcios; o de Yama, das escrituras indianas, etc. Potência 
cabalística, é o maior, único e verdadeiro poder espiritual que se mantém na terra. 
Somente Adeptos, isto é, os membros da Sudha-Dharma-Mandalam, conhecem-no de 
perto. Em síntese, possui oculta representação dentro do movimento dessa Grande 
Fraternidade Branca que tantas vezes já mencionamos. O momento é oportuno para 
recordarmos a impressionante e pouco divulgada profecia do "Rei do Mundo", relativa aos 
dez lustros que se iam seguir, ao, vibrar, em 1890, no velho mosteiro tibetano de 
Narabanchi-Kuri. Transcrevemo-la nesta página – veja – do nosso livro "O Verdadeiro 
Caminho da Iniciação". 



   
RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  110 – Outubro a Dezembro de 1941 – Ano XVI 
Redator: Prof. Henrique José de Souza 

 

Da Profecia: A Terra Ficará Vazia... 

Ei-la: 

"Os homens esquecerão cada vez mais as suas almas e se preocuparão com seus 
corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. O homens se nivelarão com os animais 
ferozes, sedentos do sangue dos seus irmãos. O "Crescente" desaparecerá e seus 
adeptos cairão na mendicidade e na guerra sem tréguas. Seus opressores serão 
vitoriosos, mas não subirão duas vezes; há de acontecer-lhes a maior das desgraças, que 
terminará por insultos aos olhos dos outros povos. As coroas dos reis, grandes e 
pequenas, cairão: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Haverá uma guerra terrível 
entre os povos. Rugirão os oceanos e a terra e o fundo dos mares carão cobertos de 
cadáveres...; reinos serão retalhados, povos inteiros morrerão...: a fome, a doença crimes 
de que não cogitam as leis, que jamais o mundo viu... Virão, então, os inimigos de Deus e 
do Espírito divino que existem no homem. Os que agarrarem a mão de um outro 
perecerão também. Os esquecidos, os perseguidos se levantarão e chamarão a atenção 
do mundo inteiro... Haverá caligens e tempestades. Montanhas peladas se cobrirão de 
florestas. Tremerá a terra... Milhões de homens trocarão as cadeias da escravidão e das 
humilhações, pela fome, a doença e a morte. As antigas veredas se cobrirão de multidões 
indo de um lugar para outro. As maiores, as mais belas cidades serão destruídas pelo 
fogo... uma, duas, três... O pai se levantara contra o filho, o irmão contra o irmão, a mãe 
contra a filha. O vício, o crime, a destruição do corpo e da alma se encadearão... As 
famílias serão dispersadas... A fidelidade e o amor desaparecerão. De dez mil homens 
um só sobreviverá... ; ficará louco, nu, sem forças e não saberá construir uma casa nem 
conseguir alimento... Uivará como o lobo furioso, devorará cadáveres, morderá sua 
própria carne e desafiará Deus para o combate... A terra há de ficar vazia... Deus se 
desviará dela, sobre a qual se espalhará somente a noite e a morte. Então eu mandarei 
um povo, até agora desconhecido que, com mão forte, arrancará as más ervas da loucura 
e do vício, e comandará os que permanecerem fieis ao espírito do homem na batalha 
contra o mal. Inaugurarão uma vida nova sobre a terra purificada pela morte das nações. 
No quinquagésima ano, três grandes reinos somente haverá que viverão felizes durante 
setenta  e um anos. Em seguida haverá dezoito anos de guerra e destruição. Então, os 
povos da Agarta sairão de suas cavernas subterrâneas e surgirão na superfície da terra." 

Atendendo a uma última solicitação do repórter, para encerrar a palestra, o 
professor Henrique José de Souza estendeu-se, de modo geral, sobre o fenômeno 
histórico do pan-americanismo à luz da Teosofia. 

 

Raça-Mãe 

 – Desde a primeira conclamação da S. T. B. à consciência do povo brasileiro, até 
o presente, o espírito da doutrina de Monroe e do lema de Bolívar tem estado palpitante 
no nosso verbo, nos nossos esforços infatigáveis. Se chamamos a todos os homens de 
boa vontade a colaborar na nossa missão, é porque este centro iniciático é a forja onde se 
preparam, espiritualmente, as Mônadas que serão os esteios da portentosa civilização 
que terá seu berço neste predestinado país. As Mônadas européias devem, de agora em 
diante, encarnar-se, de preferência, no continente americano, mas, como temos 
acentuado: as de origem anglo-saxônica na América do Norte e as ibero-africanas na do 
Sul. Delas sairão as duas sub-raças que, fundindo-se um dia, darão nascimento a uma 
raça-mãe. A essa descida das Mônadas, do Norte para o Sul, denominamos – como as 
escrituras, e Esquilo em Prometeu Encadeado – Itinerário de Io ou Ísis, a rota da evolução 
e da Sabedoria. Semelhante movimento racial era apontado por aquele "amanhã 
resplandecente", que tanto aparece nos escritos do insigne teósofo e polígrafo espanhol 
Roso de Luna, membro número 7 da S. T. B. Em 1910, o verbo do imortal pensador 
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vibrando no seio acolhedor da Guanabara, deixou escrito: "Não resta a menor dúvida que 
as bacias do Amazonas e do Prata, com o !recorrer dos tempos, selarão em suas ribeiras 
os destinos do mundo". O sociólogo mexicano José Vasconcelos também reconhecia: 
"Dentre as bacias do Amazonas e do Prata sairá a Raça-Cósmica, que realizará a 
concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a 
humanidade". Como palavras de despedida diremos que o Brasil é o nome que bem 
exprime o rincão onde se mantêm vivas e crepitantes as brasas de Agni, o fogo sagrado, 
representado na excelsa missão da S.T. B. É a Terra da Promissão ou Nova Canaã para 
todos os povos do Mundo, acossados pelos terríveis vendavais dos seus erros de um 
passado imprevidente. O Brasil é o santuário da iniciação moral do gênero humano a 
caminho da sociedade futura. 

 

 

NÚMERO ESPECIAL DE "DHÂRANÂ" 
Nos primeiros dias do próximo mês de Janeiro, circulará um número especial de 

DHÂRANÂ, dedicado a todas as nações irmanadas do Continente Americano, 
reafirmando categoricamente. mais uma vez, o imenso valor que dá a Sociedade 
Teosófica Brasileira ao movimento de União Pan-Americano. 

Nessa Revista, procurou a S.T.B., através da palavra autorizada dos re-
presentantes, junto ao nosso Governo, das nações amigas, homenageá-las; de um modo 
especial, oferecendo aos povos unidos da América o pensamento vivo de seus dirigentes, 
afim de que, cada vez mais conscientes do grandioso papel que têm a representar em 
futuro muito próximo, os homens do Novo Continente tenham a certeza de que seus 
ideais vêm sendo compreendidos por aqueles a quem compete a espinhosa missão de 
dirigir as Nações, como reflexos que devem ser e são das Altas Consciências que 
espiritualmente inspiram a Humanidade. 

Encarregaram-se da confecção desse "Número Especial", os nossos prezados 
Irmãos, membros da Comissão de Propaganda e Imprensa. Edmundo Cardillo, Nearch 
Azevedo e João Vila-Lobos, que não mediram esforços para o cabal desempenho da 
tarefa de que se incumbiram. 

 

 

RECORDACÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA S.T. B. 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Temos o imenso prazer de inserir neste número da "DHÂRANÂ" uma fotografia 

tomada nos novos "estúdios" . da RÁDIO CRUZEIRO DO SUL, que recorda a festa em 
comemoração ao vigésimo aniversario da Fundação Espiritual da SOCIEDADE 
TEOSÓFICA, ali realizada a 28 de Setembro passado, e cuja notícia foi publicada no 
número 109 desta Revista. 

 

 

EXALTA A OBRA DA S.T.B. O GENERAL ZENOBIO DA COSTA 
Recebemos do Comandante da Região som sede em Belém do Pará, a seguinte 

carta: 

Belém, 17 de Dezembro de 1941.  
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Srs. Diretores da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Respeitosos cumprimentos. 

Da visita que fiz, hoje, a essa Sociedade, trouxe a mais grata das impressões. 

Cumprimento, pois, mui sinceramente, a sua Diretoria bem como todos os que 
trabalham, nesse templo de cultura, bondade e civismo...... .. 

Obras como essa deveriam ser distribuídas, em larga escala, pelo nosso imenso 
território. 

Elas são bem o reflexo dos seus dirigentes que labutam, diuturnamente, com a 
preocupação única de aumentar a cultura do nosso povo, principalmente da mulher 
patrícia, e por conseguinte a grandeza do Brasil. 

Saudações 

ass.) Gen. Zenobio da Costa  

 

O teor da carta transcrita e, sobretudo, o nome impoluto do brioso Militar que a 
subscreve, desvaneceu-nos sobremodo. Apresentamos, pois, ao Exmo Sr. General 
Zenobio da Costa, mais do que agradecimentos: a nossa eterna gratidão, certos de que 
S. Excia., no desempenho da alta investidura que uma acertada escolha lhe pôs nas 
mãos, encontrará sempre abertos os largos caminhos da Gloria percorridos apenas por 
aqueles que realmente se fazem dignos da confiança de seus pares, impondo-se à nação 
por suas qualidades de alto quilate. 

 

ALASTRA-SE O CONFLITO 
E sobre o mundo não há mais lugar seguro para os homens... 

Vão se cumprindo, com apavorante exatidão, quantas profecias se fizeram sobre a 
época atual. Dizia-nos a última, lançada há pouco mais de 50 anos pelo Rei do Mundo e 
citada por Ossendowski no seu livro "Homens, Bestas e Deuses", que "os homens se 
assemelhariam a animais ferozes, embebidos no sangue de seus Irmãos". Garantia-nos 
que "haveria uma guerra terrível entre todas as nações" e que "os Oceanos se tingiriam 
de sangue a terra e o fundo dos mares se cobririam de ossadas e os velhos caminhos de 
multidões espavoridas fugindo de um lugar para outro". Afirmava que "povos inteiros 
morreriam de fome e as maiores e mais belas cidades seriam destruídas pelo fogo", 
Terminava declarando que "de 10.000 homens, só um viveria e, esse mesmo, louco e 
sem forças, Não encontrando onde repousar nem de que se alimentar, uivaria furioso, 
devorando cadáveres, mordendo suas próprias carnes, desafiando Deus para a luta". 

Assim falou o Rei do Mundo, a última vez que se manifestou entre os lamas do 
mosteiro de Narabanchi-kure. 

E a terrível profecia, a que ninguém deu ouvidos, se está cumprindo inexorável 
como o próprio Destino. 

Um após outro todos os continentes foram chamados a colaborar na destruição de 
civilizações milenares. Só um até há pouco se vinha mantendo afastado da tragédia em 
que se envolveram todos os outros. Do lado de ca dos grandes Oceanos, sentiam-se os 
tormentos que afligiam os 4 cantos do mundo, mas confiava-se no respeito imposto pela 
solidariedade que une todos os povos da América e, mais do que isso, mantinha-se a 
vaga esperança de que a loucura dos homens não seria tanta que os levasse a querer 
destruir o único celeiro onde poderiam buscar o alimento para os estropiados 
sobreviventes do tremendo conflito. 
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Contemplávamos estarrecidos a insânia da humanidade, e abríamos os braços 
pari, acolher as multidões famintas, sem distinção de raça nem de classe, no seio 
ubérrimo dos nossos campos. 

Desfez-se a ilusão! 

A nação ”leader" do Novo-Mundo que, de braços estendidas para os outros povos, 
clamava pela PAZ, foi impelida para o abismo, sentindo-se talvez forçada a arrastar atrás 
de si todas as suas irmãs a ela ligadas pelos nobres princípios que, em inúmeras e 
memoráveis assembléias, juraram defender. 

Às mesmas tormentas, desencadeadas nos outros continentes, ficou exposto 
aquele que o Destino talhou para servir de berro às últimas civilizações do atual ciclo 
racial. 

O Destino se cumprirá, e nos seus, altos decretos estava de certo escrita a 
provação por que, talvez, iremos passar. Todos estamos fartos de ouvir os ensinamentos 
do Supremo Dirigente da S.T.B., tantas vezes escritos nas colunas desta revista ele quem 
nos afirma, com a autoridade que lhe dão seus dotes duma natureza excepcional, e o 
missão que lhe foi confiada, não haver surtos raciais que deixem de sair das dores e 
sofrimentos dos povos a que sucedem na direção do mundo, e não se registrar um só 
exemplo na história da humanidade em que essa verdade se não tenha verificado.  

A América não entra, na contenda dominada pela loucura da destruição sistemática 
de povos fracos ou inofensivas, mas como o policial que se vê forçado a intervir num 
conflito para chamar à ordem um punhado de alucinados. 

Restabelecido o respeito mutuo entre os povos, ela prosseguirá tranquilamente a 
alta missão que os deuses lhe confiaram de servir de exemplo e guia a todas as nações 
da Terra. 

É, no entanto, dever desta revista – criada para mostrar aos homens o caminho 
que os deve levar à suprema perfeição, e anunciar-lhes ser esta a terra escolhida para se 
iniciar a nova linha dos Avataras divinos – registrar e condenar quantos fatos passam 
contribuir para retardar o advento da sonhada e até hoje não atingida Fraternidade 
Universal. 

E "Dhâranâ" o faz neste caso, penalizada pela sorte de quantos – aqui, como por 
toda a parte do mundo – sejam forçados a empunhar armas e a verter seu sangue 
generoso, na luta fratricida a que os levarem as Forças do Mal, essas Forças que, desde 
a velha Atlântida, vem concorrendo para retardar a marcha ascensional da evolução da 
Mônada. 

 

NOSSA CAPA 
Procurando cada vez mais concretizar os ideais que norteiam a MISSÃO Y, síntese 

do trabalho da S.T.B. em prol do engrandecimento espiritual da Humanidade, cujas 
esperanças de salvação residem unicamente nas Américas, o que já está hoje 
nitidamente apontado pelos acontecimentos que se desenrolam na face da Terra, 
"DHÂRANÂ" resolveu mudar as ilustrações de sua capa, de modo a deixar patente, ab 
initio, sua orientação sobre tão importante questão. 

A alegoria estampada no frontispício de nossa Revista, uma feliz interpretação de 
nosso prezado irmão Ramon Espanha, prescinde de. todo e qualquer comentário, pois, 
com a simplicidade eloquente que a caracteriza diz mais que todas as palavras com que 
pretendêssemos comentá-la. 
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REUNE-SE EM LONDRES UM CONGRESSO DE INTELECTUAIS 
Segundo telegramas publicados em varies jornais desta cidade, datadas de 4 de 

Novembro do corrente ano, tivemos conhecimento da reunião em Londres do Congresso 
Internacional dos PEN CLUBES, em que se afirmou energicamente o princípio da 
LIBERDADE DE PENSAMENTO, que teve no notável escritor inglês H. G. Wells um dos 
mais ardentes paladinos. 

O postulado desse Congresso – único digno dos homens que ainda não perderam 
a consciência de si mesmos para adotar fanaticamente ideais contraries à intrínseca 
natureza humana – contrastou vivamente com as afirmações "encomendadas" de um 
outro Congresso de escritores "escravos", reunido em Weimar, onde, diga-se de 
passagem, mais se cuidou de ideologias político-partidarias, do que propriamente de 
assuntos culturais ou literários. 

O publicista que redigiu para a "Reuters" a notícia a que aludimos, diz textu-
almente: 

"Heil Hitler – este foi o grito com que acabou sua intervenção o escritor espanhol 
Ernesto Gimenez Cabalero, para quem os sofrimentos de vinte milhões de espanhóis 
famintos e as perseguições de que são vitimas da Gestapo os melhores escritores da 
língua espanhola, que tiveram de pedir hospitalidade às repúblicas ibero-americanas, não 
são obstáculos para que se prosterne perante o poder estrangeiro que foi a ruína de 
ESPANHA". 

Ó TEMPORA! Ó MORES! Weimar que era o símbolo da liberdade foi vilmente 
escarnecida pelos modernos fantoches, cujos cordéis sinistra e oculta mão manejará, até 
que novamente a Verdade, banida quase totalmente da face da Terra, volte triunfante a 
reinar no mundo. 

Termina com estas palavras o telegrama a que nos referimos: 

"Frente à atitude servil da união dos escritores uniformados de Weimar, a Grã 
Bretanha pode oferecer ao mundo, sobretudo aos intelectuais americanos, o espetáculo 
edificante do Congresso do Pen Club, celebrado ultimamente em Londres, em que a 
ninguém se lhe pediu adesão a nada. Nem a ninguém" (sic). 

 

A IMPRENSA E O 28 DE SETEMBRO 
Em sua edição de 15-10-941, na seção "ESOTERISMO", o "CORREIO DO POVO" de 
Porto Alegre noticiou a comemoração do vigésimo aniversario da Fundação Espiritual da 
S.T.B., transcrevendo na íntegra a oração que foi pronunciada pelo nosso prezado Irmão 
Edmundo Cardillo nos "studios" da RÁDIO CRUZEIRO DO SUL, cedidos especialmente 
para esta solenidade, antes mesmo de inaugurados oficialmente. Deixamos, pois, 
consignados nestas colunas os nossos sinceros agradecimentos ao "CORREIO DO 
POVO", pelo auxÍlio que prestou à S.T.B. na difusão de seus altos ideais espiritualistas, 
tornando-os extensivos à "GAZETA COMERCIAL" de Juiz de Fora que também teve a 
gentileza de inserir em suas colunas a noticia da festividade realizada a 28 de Setembro 
próximo passado. 

 

EXPOSIÇÃO DO "LIVRO PORTUGUÊS" 
Com a presença do Exmo. Sr. Embaixador de Portugal, Dr. Nobre de Melo, do Dr. 

Antonio Ferro, Diretor do Departamento de Propaganda desse país irmão, e de inúmeras 
pessoas de nossa sociedade, teve lugar no dia 8 de Dezembro, na Biblioteca Nacional, a 
inauguração da Exposição do LIVRO PORTUGUÊS. 
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Atendendo a gentil convite da comissão organizadora dessa notável e importante 
Exposição, a S.T.B. fez-se representar no ato, levando as congratulações de sua Direção 
a esse certame, que vem mais uma vez confirmar a pujança da cultura lusitana. 

 

A S.T.B. VISITA O PREFEITO DE BELÉM 
Durante a estadia do Dr. Abelardo Condurú o operoso Prefeito de Belém do Pará, 

nesta Capital, a S.T.B. teve o prazer de visitar o ilustre patrício no Hotel em que se 
achava hospedado, com o fim de, mais uma vez, testemunhar-lhe sua gratidão pelo muito 
que tem feito pela "Pérola do Norte", como em nosso meio social é conhecida a Rama 
Hilarião. 

A singeleza e a sinceridade que caracterizam a personalidade do Prefeito Condurú, 
um dos homens políticos de nosso País que soube reconhecer em nossa Sociedade os 
méritos espirituais que possui, são as qualidades que desabrocham espontaneamente 
das almas bem formadas. 

Não nos podemos furtar ao prazer de inserir nestas colunas a íntegra da carta que 
teve a nímia gentileza de endereçar ao Presidente da S.T.B. Assim se expressou o 
grande amigo que a nossa Sociedade tem no Pará 

"Visitei, em companhia de sua Diretoria, a sede em construção da Rama Hilarião, 
que constatei com indisfarçável alegria, como paraense e Prefeito da Cidade, será em 
breve, devido ao adiantado progresso das obras e arquitetura apresentada, um dos mais 
notáveis edifícios a serviço, alem do mais, de uma organização por todos os títulos 
benemérita, pelo que me sinto perfeitamente a vontade para felicitar a SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, na pessoa de seu D.D. Presidente, o Professor Henrique José 
de Souza, aproveitando também a oportunidade para reafirmar, aqui, os meus propósitos 
de concorrer, no que estiver na minha alçada, o que tenho feito, para ver concretizada tão 
sublime idéia, na Terra que é ÍMPAR e quero". 

BELÉM, 3 de Dezembro de 1941. 

Ass.) Abelardo Condurú – Prefeito Municipal de Belém.  

 

VISITA O RIO DE JANEIRO MISS FRANCES GRANT 
Em viagem de propaganda da "PAN AMERICAN WOMEN'S ASSOCIATION", 

esteve nesta cidade em Setembro próximo passado, sua Presidente, Miss Frances Grant. 

"DHÂRANÂ" visitou-a no Hotel Glória, onde se hospedou, levando-lhe as boas 
vindas da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Segundo nos informou Miss Grant, a sua Associação tem por objetivo a maior 
aproximação entre as mulheres do continente americano, agindo de uma maneira 
continua e objetiva. Demonstrou grande interesse pelo nosso movimento espiritualista, 
prometendo estabelecer um intercâmbio cultural entre a sua Associação e a S.T.B. 

Movimentos como esse só podem merecer os nossos aplausos, pois visam de um 
medo concreto a formação da Fraternidade Humana pela qual há longos anos 
trabalhamos. 

 

RAMA HILARIÃO 
Encontra-se atualmente no Rio, o nosso caríssimo consócio, Carlos Lucas de 

Souza, incansável presidente da "Rama Hilarião", em companhia de S. Exma. Família. 
Não podemos esconder a alegria que nos causa esta visita, pois o coração da S.T.B. está 
dividido em quatro pedaços, dos quais o que mais a nobilita e exalta é, exatamente. 
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aquele que pulsa rítmica e fortemente em Belém do Pará, e que no momento, embora 
transitoriamente, vem aquecer com seu calor entusiasta o próprio Seio da Obra. 

Aproveitando a oportunidade para conhecerem a "Capital Espiritual do Brasil", 
embarcaram os nossos queridos visitantes para São Lourenço a 17 de Dezembro onde 
foram prestar homenagem à cidade que viu nascer a Excelsa Obra em que a S.T.B. está 
empenhada. 

 

EXPEDIENTE 
 

AVISO 
Por tempo indeterminado, vê-se esta Revista privada da assídua e insubstituível 

colaboração de seu Redator-Chefe e Presidente Geral, Professor Henrique José de 
Souza. Os longos e extenuados esforços ultimamente despendidos no preparo de seu 
livro "OS MISTÉRIOS DO SEXO" e dos artigos com que tem enriquecido as páginas de 
DHÂRANÂ, tudo isso aliado à constante preocupação, para não dizer ao ingente sacrifício 
de levar avante nos tenebrosos dias que correm a Obra em que, ha, mais de vinte anos, 
está empenhado como chefe, acrescido ainda do trabalho de organizar e orientar o 
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO, anexo a esta Sociedade, abalou sua saúde, já de 
si pouco robusta e constantemente sacrificada, e levou os médicos a lhe imporem um 
prolongado repouso, com absoluta abstenção de qualquer esforço de natureza, mental. 

Por muito que DHÂRANÂ sofra com a ausência de tão preciosa colaboração, 
motivo principal de sua existência, submete-se à imposição da Lei, aceitando o 
afastamento temporário de seu Chefe, na esperança bem fundada de que volte em breve 
nas condições de saúde exigidas para o desempenho de todas as suas atividades, entre 
as quais está, como uma das principais, a dádiva de seus preciosos ensinamentos 
através das colunas desta Revista. 

DHARANA roga ainda aos seus inúmeros leitores e a quantos com o Professor 
Henrique José de Souza costumam corresponder-se, o obséquio de o fazerem por 
intermédio da Diretoria Social da S.T.B., à rua Buenos Aires 81, 1o e 2o andares, que 
tomará a si o encargo de remeter a seu Chefe toda a correspondência que lhe for 
destinada. 

 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS DA S. T. B. 
Durante o último trimestre do ano de 1941 realizou a S.T.B., em continuação ao 

seu programa de difusão cultural em prol do engrandecimento moral e intelectual de 
nosso povo, uma serie de palestras sobre o tema – "A EVOLUÇAO DO PENSAMENTO 
CIENTÍFICO NO OCIDENTE", – pelo Instrutor da S.T.B., o professor Castaño Ferreira 
que, como sempre, teve grande e seleto auditório. 

Estas conferencias, que até hoje eram públicas, passaram, por se terem 
transformado em verdadeiras aulas, a exigir a inscrição daqueles que a elas desejarem 
assistir, fornecendo-lhes a S.T.B. o respectivo cartão de ingresso mediante o qual 
poderão frequentar o curso que ora vem sendo professado às quintas-feiras, às 20h30, 
em sua Sede Social. 

Acha-se, pois, à disposição dos que se interessam pelas conferencias, diariamente 
das 17 às 19 horas, no 1o andar da Rua Buenos Aires 81, um livro onde os interessados 
poderão registar seus nomes, recebendo imediatamente o cartão de ingresso. 

Esta medida evitará a frequência de elementos adventícios, que virão prejudicar 
aqueles que frequentam com regularidade o nosso meio, visto ter-se tornado pequeno o 
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salão de conferências em face do número cada vez maior de assistentes, permitindo 
ainda à Diretoria da Sociedade Teosófica Brasileira, colaborando com as autoridades do 
País, exercer um controle sobre seu público, fator que não pode ser desprezado em um 
momento tão grave e angustioso da historia do Mundo, e em particular, das Américas. 

 

PALESTRAS RADIOFÔNICAS 
Afim de difundir ainda mais os ideais teosóficos e levar a todos os rincões da Pátria 

o conhecimento da Obra grandiosa em que está empenhada a S.T.B., foram realizadas 
no transcurso do último trimestre do ano ao microfone da "Radio Cruzeiro do Sul" várias 
palestras que vêm despertando o maior interesse nos meios culturais do País. 

Nosso prezado irmão Luiz da Rocha Fragoso, a quem está afeta a propaganda da 
Sociedade Teosófica Brasileira através, da Radio-difusão, discorreu sobre os seguintes 
assuntos: "Branca de Neve e os 7 Gnomos", com o concurso dos pupilos da Obra que 
cantaram a canção do mesmo nome, publicada neste número de nossa Revista; "Que 
maravilha é o Livro!" "Que maravilha é a Música!"; Que maravilha é a Arquitetura!"; "O 
esplêndido destino do Brasil"; "Em resposta às perguntas: Teosofia é religião? – Tem a 
Teosofia ligação com o Espiritismo? – Qual a finalidade prática da S.T.B.?"; "D. Quixote e 
Sancho Pança", diálogo interpretado pelos pupilos Julio Cesar e Paulo Cezar Costeira. O 
irmão Edmundo Cardillo, por sua vez, teve oportunidade de comentar os aspetos 
iniciáticos do filme muito exibido nesta capital, intitulado "O Ladrão de Bagdá" . Iniciando 
uma serie de palestras sobre a "Educação teosófica” nossa Irmã Martha Queiroz ocupou 
por duas vezes o microfone expondo os pontos de vista da S.T.B. sobre questões 
educacionais. 

 

ATIVIDADES DAS RAMAS 
Nas diversas Ramas em que se divide a S.T.B. prosseguiram os estudos 

anteriores, sendo ministradas aulas a todos os associados de acordo com o grau de 
conhecimento em que se acham ou da Serie a que pertencem, obedecendo ao seguinte 
programa: 

MORYA – Os estados psíquicos do homem – O domínio do subconsciente – Os 
métodos de yoga tendentes a realizar o completo domínio das paixões – A alma como 
chave da evolução humana – O papel das artes clássicas e sagradas no desenvolvimento 
das qualidades superiores da Alma. 

KUT-HUMI – A raça e o continente Atlante – Os reis Divinos – As forças do Mal em 
luta com a Lei – A corrupção lançada pelos Nirmanakaias Negros leva a Atlântida à 
destruição – Meios de que lançou mão a Fraternidade Branca para salvar os que se 
mantiveram fieis à LEI – Os mitos das "Barcas de Salvação" – A S.T.B. como nova Arca 
de Noé. 

SERAPIS – Estudo do corpo mental – Os rudimentos da matéria mental que se 
encontra nos animais – A evolução do mental através das espécie – Os tipos 
característicos de corpos mentais: do selvagem, do homem vulgar e do homem evoluído –  
Funções do corpo mental – Métodos de desenvolvimento do Mental. 

 

INTERCÂMBIO CULTURAL DA S.T. B. 
Com o intuito de cada vez mais fortalecer os laços espirituais que devem congregar 

todos os brasileiros em torno dos grandes ideais de Fraternidade, reafirmando-lhes ao 
mesmo tempo as excelsitudes de nosso incomparável Brasil e o papel extraordinário que 
lhe está reservado em futuro bem próximo, quando o Mundo cansado de sofrer tantos 
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horrores retomar o ritmo do progresso e da Ordem, a S.T.B. lançou um apelo a todas as 
Municipalidades de nosso Pais com o fim de obter os nomes dos jornais que ali circulem e 
a colaboração das autoridades locais no sentido de facilitarem o intercâmbio entre nossa 
Obra e os nossos compatriotas do interior. Os frutos de tão louvável campanha não se 
fizeram esperar: pois já começamos a receber as primeiras respostas, que bem revelam a 
alta compreensão que têm dos magnos problemas Espirituais os dirigentes das nossas 
cidades. Haja vista, por exemplo, a atitude do Prefeito Condurú, da capital do Estado do 
Pará, que foi um dos primeiros a reconhecer os verdadeiros méritos da Obra em que está 
empenhada a S.T.B., começando per declarar de "Utilidade pública" a Rama Hilarião com 
sede naquela cidade. Damos a seguir a relação das Municipalidades que já nos honraram 
com suas respostas: Cabo Frio (Estado do Rio), Carangola (Minas Gerais), Bom Sucesso 
(Minas Gerais). Bomfim (Minas Gerais), São Fidelis (Estado do Rio), Alem Paraíba (nas 
Gerais), Sorocaba (São Paulo) e Livramento (Bahia). 

 


