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A Linguagem dos Iniciados 
M. TENREIRO CORRÊA 

 

É evidente que nem todas as Verdades podem ser ditas a todos os homens, como 
não é menos certo ser necessário adotar  linguagem diferente para cada um, segundo o 
grau de evolução a que pertençam. 

Se alguém dissesse e fosse capaz de demonstrar com toda a clareza que o Mal é 
indispensável à existência do Bem, como a Sombra é indispensável para provar a 
existência da Luz, não faltaria quem pusesse de lado todos os escrúpulos, metendo em 
ação seus instintos inferiores até então aprisionados no subconsciente pelo pavor ao 
inferno ou à polícia. 

Está, como tantas outras questões de alta filosofia ou referentes aos grandes 
mistérios da vida, têm que ser expostas veladamente e numa linguagem capaz de conter 
vários sentidos, desde o compreensível ao homem vulgar até ao que, encerrando uma 
revelação, só possa ser percebido pelos Iniciados ou por aqueles que se acham aptos a 
entrar no caminho da Iniciação. 

Deste modo agiram sempre os que vêem ao Mundo como. grandes Instrutores ou 
com o alto encargo manúsico de impulsionara "tônica da Verdade", que eles só mostram 
despida dos véus maiávicos ou totalmente desnuda aos poucos que não corram o risco 
de por ela serem ofuscados. 

Quando se dirigem ao grande público, sua linguagem escrita ou falada apresenta 
em gerai três sentidos, relacionados com o mundo dos efeitos, o mundo das Leis e o 
mundo dos Princípios, que o Mesmo é dizer, compreensível ao homem vulgar, ao sábio 
comum e visando especialmente um iniciado ou um candidato à iniciação. 

De tudo isca resulta a grande dificuldade que sempre se teve em interpretar o 
sentido mais profundo das parábolas, dos ideogramas, dos símbolos e quantos métodos 
foram usados pelos Iniciados para exporem seus pensamentos. Os pensadores vulgares 
sorriem superiormente duma linguagem que muitas vezes lhes parece desprovida de 
sentido, e os escritores comuns sentem arrepios de horror diante de trechos truncados 
repletos de reticências e parênteses que a gramática condena. 

Um pouco de reflexão nos dirá, porém, que outra não poderia ser a linguagem 
daqueles altíssimos seres sobre cujos ombros pesa o encargo de dirigir a evolução da 
humanidade. Imaginemos que o Iniciado não deseja que todo o mundo, mas apenas 
outros seres de igual categoria, compreendam o que, no mundo dos Princípios, significa a 
seguinte frase acessível ao homem vulgar: 

"O filho precisa dum pai e duma mãe". 
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Nesse caso, ele, em lugar de escrever essa frase, escreverá: 

"A Atividade necessita da Sabedoria e da Vontade".  

Ou, servindo-se dos sinais ideográficos correspondentes aos Princípios, gravará: 

                                     �      +      �        =       �    
 

Diante destes enigmáticos sinais e mesmo daquela frase, o homem vulgar olhará 
indiferente, o sábio comum sorrirá irônico, más o investigador das grandes Verdades 
compreenderá o sentido superlativo ali contido, aumentando o conhecimento que o 
Iniciado lhe desejava transmitir. 

Se esta revista fosse lida por um leitor vulgar, que sentido teriam para ele os 
primeiros parágrafos da maravilhosa Tábua Esmeraldina escrita pelo grande Iniciado 
Hermés o Trimesgistro, há centenas de anos? Começa assim o Três Vezes Grande: "O 
que está no alto é como o que está em baixo, para cumprir o milagre duma só coisa. E 
como todas as coisas vem e vieram do UM, assim todas as coisas nasceram desta coisa 
única por adaptação." Desta síntese luminosa, diante dá qual os iniciados de todos os 
tempos se inclinaram respeitosamente, que perceberia o nosso hipotético leitor? Pouco 
mais do que nada, e se fosse um filólogo ou um literato, seria capaz de lastimar que 
Hermés não tivesse frequentado a escala primária... 

Mas mil vezes mais misteriosa lhe seria essa mesma frase se Hermés a tivesse 
expresso do seguinte modo e sem Os parêntesis elucidativos: 

         (o que está em cima)                         (é como o que está em baixo)     A 

(para realizar o milagre de todas as coisas   � (E como todas ás coisas vieram do UM),   

�   assim todas as coisas nasceram desta coisa única por adaptação).  

Vem de tudo isto a grande dificuldade que tem havido para dar à maior parte dos 
textos bíblicos a verdadeira interpretação. É que os Iniciados, nesse como em todos os 
livros sagrados, falaram nos tires sentidos; e a maioria das homens não pode ver sob as 
alegorias, através das narrativas simbólicas que enchem as páginas do livro magnífico, 
repositório de todo o Conhecimento, as transcendentes e eternas Verdades que ele 
encerra. 

Das erradas interpretações nu da impossibilidade em compreender o sentido oculto 
das frases, é que deriva o descrédito de que ainda hoje é vitima a Ciência Oculta. A 
obscuridade dos livros herméticos leva os sábios de nossos dias a julgar que os 
alquimistas da Idade Média só conheciam quatro elementos: terra, água, ar e fogo. 

Na verdade, que mais podiam saber pobres alucinados que, para nos ensinar 
como se fabricava a pedra filosofal ou o elixir dá longa vida, escreviam coisas como está: 
"É preciso começar ao por-do-sol, quando o marido vermelho e a esposa branca se unem 
no espírito da vida parra viver no amor e na tranquilidade,  na proporção exata de água e 
terra". Ou, quando queriam ser mais claros e explícitos, entrando em pormenores, nos 
diziam: "Altera e dissolve o marido entre o inverno e a primavera, muda a água em uma 
terra negra e eleva-te através das cores variadas em direção ao Oriente onde se mostra a 
Lua cheia. Depois do Purgatório aparece o Sol branco e radioso." 

Este conselho, impenetrável ao homem vulgar, está ordem de "alterar e dissolver o 
marido entre o Inverno e a  Primavera," levou alguns pseudo-alquimistas do sexo feminino 
a derreter os pobres maridos para ver se, de seus restos calcinados, saía o "sol branco e 
radioso" que elas tomavam pelo Príncipe Encantado com que sonhavam... 
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A frase: "Mudarás a água em terna e separarás a terra do fogo" não foi das que 
menos concorreram para povoar os hospícios e desacreditar os alquimistas. 

É que, repetimos, frases como estás não foram escritas para serem 
compreendidas pelos homens vulgares. 

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

"Dhâranâ" cuja principal e mais importante colaboração e, a bem dizer, único 
motivo da sua existência, está a cargo de um desses Iniciados, surpreende-nos a cada 
passo com trabalhos dessa natureza feitos para só serem entendidos pelos poucos a 
quem são dirigidos e por aqueles que começam a palmilhar o difícil caminho da Iniciação. 

Seus últimos números, principalmente, e este mesmo, estão ricos de produções 
enigmáticas, aparentemente sem sentido, e que, um leitor não iniciado na linguagem 
hermética ou iniciática, tomará por passatempos de nenhum valor literário, histórica, 
filosófico ou científico. 

À guisa de exemplo, achamos oportuno transcrever aqui um dós poucos artigos 
dessa espécie, senão o único, que J. H. S. houve par bem publicar há muitos anos em 
vários jornais cariocas e fluminenses, como resposta à campanha de difamação movida 
por duas tenebrosas entidades suas conhecidas há longos séculos uma das quais ele 
acolhera em seu lar para lhe proporcionar o meio de se salvar. 

Através de suas linhas satíricas e mordazes, iluminadas aqui e além por clarões de 
indignação e revolta ou por sentimentos de do e compaixão, quem poderá descobrir toda 
uma longa tragédia iniciada há centenas de anos e cujo mais horrível capítula teve por 
cenário às margens do Nilo e por co-participante inconsciente a formosa filha de Tutmés II 
transformada ainda em vida na famosa e muito conhecida múmia de Katsbeth? 

Esse artigo, abaixo transcrito como exemplo da necessidade que têm os Iniciados 
em esconder o sentido verdadeiro de suas palavras, não deixou de ser entendido por 
aqueles que conhecem os mistérios em que se envolvem os Gêmeos Espirituais cuja 
história teve inicio nos meados da 4a Raça-Mãe. Foi por lhe ter entendido o sentido oculta, 
que o grande polígrafo, e teósofo espanhol, Dr. Mário Roso de Luna, mandou ao seu 
autor, J.H.S., sua obra prima "El libro que mata a la muerte, o libro de los Jinas", por ele 
considerada a melhor de quantas produziu, e na qual se acha um capítulo onde trata 
pormenorizadamente da múmia de Katsbeth. Nessa remessa estava implicitamente a 
prova de que Roso de Luna entendera J.H.S.;  a prova de que o Iniciando entendera o 
Iniciador... Era como se lhe dissesse: "Ofereço-vos algo estreitamente ligado a uma das 
vossas múltiplas encarnações passadas ou seja aquela do Egito quando as forças do mal, 
que vos perseguem de vida em vida, quiseram transformar os andróginos separados e 
divinos (Gêmeos Espirituais) em um só andrógino caótico, utilizando o corpo virginal 
duma princesa mumificada viva pelo poder satânico das forças negras. Recordo-vos com 
a leitura desse capítulo da meu melhor livro, deste livro onde eu mesmo, de cada vez que 
o leio, tenho sempre alguma coisa mais a aprender, o rapto das duas crianças cuja mãe 
enlouqueceu de dor, passando a viver entre as velhas ruínas de um templo situado no 
cume de inóspita montanha. "A louca das ruínas", como era conhecida entre a povo, 
perambulava por entre as vetustas muralhas derrocadas, carregando nos braços 
esquálidos, duas pequenas toras de madeira que ela acariciava e embalava como se 
foram os filhos perdidos. 

 "Lembra-vos esse capítulo do "Libro que mata a Ia muerte", a ação nefanda dos 
agentes, dos Nirmanakayas Negros, colocando os Gêmeos raptados na interior de um 
circulo mágico, e a enorme chama que, irrompendo violentamente do seio da terra, no 
momento em que ia começar o trágico ritual, projetou para longe os miseráveis agentes 
das Forças do Mal. E para melhor vos provar que entendi a sentido oculto do vosso artigo 
iniciático, não deixarei de vos lembrar que as quase vítimas do tremendo crime de lesa-
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divindade, foram salvas graças à oportuna intervenção de alguns Adeptos da famosa 
Linha Serapis que os conduziram para certa Fraternidade no deserto líbico denominado 
Kaleb ou "Cão" por se relacionar com a constelação Sirius.” 

Todos quantos, como Mário Roso de Luna, conhecem essa passagem da vida dos 
Gêmeos Espirituais, compreenderam como ele o artigo que vamos transcrever e ao qual 
seu autor deu a nome de "A minha Sombra". Para todos os outros, tal artigo, cuja 
publicação foi aliás disputada par várias jornais, não passou naquela época, como 
dissemos, duma sátira cortante e mordaz, sem nenhum sentido que se pudesse 
relacionar com tão trágica e velha história. 

Resta saber se àqueles a quem o artigo era dirigido, passaria despercebido esse 
sentido oculto e misterioso... 

É bem possível que eles facilmente o desvendassem, como já agora o fará 
qualquer leitor, mesmo não iniciado, se ao lerem o artigo se lembraram do seguinte 
episódio em que foram personagens e que, com a devida vênia, vamos narrar antes de 
transcrevermos o artigo a que nos referimos. 

Iniciara a S.T.B., então com o nome de "Dhâranâ", a missão, em que se vem 
empenhando, faz dentro em pouco 21 anos. Certo dia, uma senhora, por sinal doutora em 
medicina, convidou o Chefe da novel Sociedade, ainda convalescente do atropelamento 
de que fora vítima numa das ruas de Niterói, a visitá-la em sua residência naquela cidade. 

Acedendo ao convite e tomando assento à mesa tem que essa senhora, 
acompanhada por um "ocultista" em voga. naquela época, se preparava para almoçar, o 
visitante fixou sobre ela seu olhar perscrutador, e lhe dirigiu a seguinte pergunta, 
aparentemente destituída de qualquer sentido oculto: – "Visitou, a  senhora, alguma vez, 
o Museu de Londres?" Surpreendida, respondeu que sim, "por sinal que ao entrar no 
salão das múmias, os guardas não me permitiram descerrasse a cortina verde que 
encobria a famosa munia de Katsbeth." – E... "não foi desde então que a senhora ficou 
sofrendo da vista?" Seu espanto ao responder afirmativamente não foi menor do que o do 
referido "ocultista" que interrompeu .bruscamente o gesto de levar a boca uma garfada de 
comida... 

Estava identificado um dos dois comparsas da criminosa tragédia ocorrida às 
margens do Nilo, nos tempos de Tutmés II, e escusado seria satisfazer a curiosidade 
dessa senhora, ao querer saber a razão dessas perguntas. 

De volta à sede de "Dhâranâ" para presidir à sessão daquele dia memorável, 
narrou o fato aos presentes e essa narrativa teve dum dos ouvintes, seu mais próximo 
auxiliar e futuro traidor, o seguinte comentário: "Eu também estive no "British Museum" e 
quando penetrava na seção das múmias, tropecei e cai ferindo-me no rosto. Diante disso, 
os guardas, sorrindo enigmaticamente, me perguntaram se não achava desnecessário ir 
mais longe e aproximar-me do canto onde, sob uma cortina verde, se escondia a múmia 
de Katsbeth. Achei prudente afastar-me de tão fatídico lugar". "Mas, concluiu ele à guisa 
de comentário": que estranha casualidade ter o senhor encontrado hoje duas pessoas 
que estiveram no mesmo lugar e ambas sofreram a influencia nefasta da anais trágica de 
todas as múmias !" Aos esclarecimentos pedidos, J.H.S., apenas respondeu: – "Simples 
causalidade e não casualidade. Algo relacionado com uma vida passada dessas duas 
pessoas." 

Que mais seria preciso dizer-lhe? Estava ali o segunda agente dos Nirmanakayas 
Negros, pronto a repetir a tentativa de destruir os espirituais valores dos tradicionais 
Gêmeos Espirituais, levada a efeito em Tebas, a cidade das Cem Portas. 

Dada a verdadeira interpretação do velho artigo, com que J.H.S. fulminou  o 
principal agente das forças do mal, já nenhum leitor, mesmo daqueles que só sabem ler a 
"letra que mata" deixará de desvendar-lhe o sentido oculto, e todos compreenderão o 
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motivo por que os Iniciados nem sempre usam uma linguagem acessível a todo o mundo. 
Eis o artigo: 

A MINHA SOMBRA 

"Ei-la que se move, agita os braços e corcova diante de anum, como o espectro 
fatal da morte. 

Se, acabrunhado pelas grandes tempestades da alma, sofro, e choro, ei-la que se 
ergue na minha frente a balbuciar palavras incoerentes, como se fora meu próprio reflexo 
projetado num espelho. 

Forma nevoenta e sombria, mais parece movida pelas ondas mentais de meu 
próprio cérebro, imitando todos os meus gestos, todos os meus sentimentos. 

De vida em vida ela me acompanha, como sombra que é da minha própria criação, 
desde a Raça-Mãe dos Atlantes, através os Rmoahals, os Tlavatlis, Toltecas, Turânios, 
Semitas, Acádios e Mongóis, passando de raça em raça, até chegar aos nossos dias. À 
medida que me ergo do lodaçal imundo da matéria, ela, ao contrário, vai perdendo os 
seus contornos, chegando ao que hoje é: farrapo humano, sombra fugidia e maldita, 
reminiscência de um passado funesto e terrivelmente doloroso... embora sob a 
grandiosidade daquela incomparável raça, de todas a mais sublime por ter tentado 
equilibrar os régios pendores da própria divindade na Terra... 

A primeira vez que a percebi nesta vida, era tão horrenda, que não a reconheci à 
primeira vista, julgando tratar-se de uma visão ou delírio febril. Mas... desgraçadamente, 
era ela, sempre ela, sombra maldita doe todos os tempos!  

Penalizado, procurei reanimá-la, como se fora um escultor querendo retocar a sua 
própria obra, completamente arruinada pela mão inexorável do tempo: Ergui-lhe um altar 
no santuário de meu lar; tratei-a e zelei-a, tal como se faz coar as coisas reais ou 
valiosas... 

Um dia, já possuidora ela de vida própria, reconheceu-me, descendo do altar e 
fugindo do templo... E desde então renovou a sua perseguição de sempre. Fujo dela, 
porem, embora que lentos e viscosos sejam os seus movimentos, como se fora uma 
lesma a mover-se na umidade do solo, está sempre a meu lado, a sorrir de mim, 
estupidamente... não querendo, mais imitar meus gestos e sentimentos. 

Que horrível e flagrante contraste! Como pode a minha sombra não mais imitar 
nem obedecer a todos os meus desejos? Será que o "mago poder de Karma" concedeu-
lhe o direito de tornar-se verdugo, do seu próprio senhor? Talvez... 

Creio que vós, amado leitor, jamais a podereis divulgar nas trevas em que ela vive. 
Porem eu a vejo sempre. Ei-la ali bem em frente, a mover-se, na sua miséria de 
contornos, como um ser involuido que é... Camafeu, ridículo, mirrado e morrente, semi-
vivo meio defunto, meio sombra de gente, cético e triste, como se tivera uma mente, 
arrastando-se cheia de dores, para um túmulo precocemente aberto, pelas suas 
inconscientes orgias, lá vai ela, a minha sombra, na sua via-crucis maldita, sempre a sorrir 
de mim, estupidamente, corro se o mesmo direito tivesse, de toda gente, de saber se eu 
sofro ou gozo com as suas parvoíces, naturais de um invólucro vario, sombra que, aos 
poucos se esvai... encolhendo-se para o sarcófago frio da morte... 

Fantasma de usa múmia vingadora, lembra-te do passado; não sou eu a quem 
procuras, mas a ti mesma, sombra maldita de outrora! 

Sonho aterrador, visão macabra! foge de mim ante o ígneo poder que se 
manifesta, como no passado, quando de mim quiseste fazer sombra tua. 

******************* 
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Que pensareis vós de mim, leitor amigo, vós que não tendes sombras, senão, 
quando os raios brilhantes do sol desenham no solo a vossa silhueta humana... Sombra, 
sim, mas divina, quando souberdes da minha imensa dor, dor perene por não poder eu 
aniquilar a minha sombra, senão quando sombra jamais se fizer no meu caminho?."  

Niterói, 31/12/926. 

 

A RESPONSABILIDADE DA PERGUNTA 
Há cinqüenta anos, ao ser-me dado viajar no reino de Bucanir, no velha Índia, 

encontrei um asceta junto da fonte areosa e clara de Cativar, que dia e noite meditava. 

Tão magro era, e tão triste a sua fisionomia, que não pude reprimir a curiosidade. 
Perguntei-lhe algo; e ele disse 

– "Meu filho : três éramos os discípulos de Suriagardi. 

"Certa vez, falou-nos o Mestre que morreria tranquilo se conseguíssemos, cada 
qual de nós, um pensamento divinamente espiritualizado em prol da causa humana. E, 
isso feito, ganharíamos a Imortalidade.  

"Tempo levamos, e muito, laborando a nossa felicidade, que era também a 
felicidade alheia. 

"O primeiro pensou na Fraternidade Universal. O outro, no bem estar físico dos 
homens. E eu, na Sabedoria que pudesse dignificar os mortais. Quando regressamos à 
gruta de Quedil, o nosso venerável gurú apostrofou-nos: 

– "Louvado seja o Eterno Senhor!.... Afastai-vos de meus olhos magoados, 
víboras peçonhentas, que deturpais o Bem e apunhalais o intento da Sagrada 
Lei, pela consideração da Imortalidade!..." 

O asceta fez menção de que eu seguisse o meu caminho, acrescentando : 

– "Participaste de um erro, ó viajor curioso a ignaro, por vias de tua insana 
curiosidade, pois que assopraste as brasas de meu orgulho !" 

Mais tarde, ao entrar no mosteiro de Bramaputra, compreendi que a pergunta é a 
forma, talvez a mais grave, da responsabilidade. 

SOLON BRASILIENSIS 

 
 

SÃO THOMÉ DAS LETRAS 
 

HIPOGEUS E CAVERNAS 
 

É deplorável, para a leitura desta história, que o espírito de formação 
ocidental seja tão pronto a declarar absurdo aquilo que ele não 
compreende, e a rejeitar como fábula tudo o que se não acomoda à 
sua credulidade". 

("Introdução à vida de Milarespa” - M. JACQUES BACOT) 

 

EDMUNDO CARDILLO 
 

A tradição ocidental parece estar morrendo na Ásia: o clima em que se vinha 
ambientando não passava, para os amarelos, de um artificio geográfico. 
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E não se pode prever até onde irá a destruição, no Oriente, das mais antigas 
representações da cultura européia. 

Se a guerra de hoje, contrariando seus objetivos de predomínio político e 
principalmente racial, respeitar já não dizemos as bandeiras restritivas mas o pensamento 
universal, a gruta de Macau continuará através dos séculos a perpetuar a memória do 
luso mareante, soldado e poeta, a quem tudo fora adverso, menos a glória. 

Essa gruta, ligada à história de Luís de Camões como seu retiro de inspiração 
fecunda, ostenta atualmente vazias estâncias esculpidas no mármore, talvez as mais 
evocativas, escritas ao tempo em que, no doce recolhimento dai horas, a saudade se 
poetizara: 

“.................nesse paraíso 

de suave tristeza me acudiam 

à memória as lembranças do passado".  

 

O autor de "Os Lusíadas", que vivera o mar em toda a plenitude de beleza e de 
tragédia; que andara a terra, espada à cinta entre besteiros rudes e alvoroçada gente de 
alabarda no ombro, por bem servir à pátria, e "dilatar a fé e o império" sublimado; de 
coração aberto, portanto, às expansões do estro, tanto na superfície larga dos desertos 
como no vasto estendal dos oceanos, chega a Macau, cumprindo os fados, perdido o 
olhar pelo amor perdido, e restringe seu mundo numa gruta. 

Fugir ao convívio do humano egoísmo, ofício é de criatura avisada, por não 
padecer malogro; pois que há de aninhar-se o pensamento na mansuetude mesmo 
desconsolada, uma vez chamado a ouvir essa magia que fala de razões mais altas, ou 
que atrai as rimas suspensas da saudade. 

Para a desventura que eterniza um verso ou para a esperança que alimenta um 
sonho, até no cárcere acodem musas – cárcere que seria, então, hipogeu soturno de 
Iniciações e fracassos dos homens degredados – quando não assistem deuses, no 
recesso religioso das columbárias, as preces da liberdade sob césares augustos 
profanada. 

Sucedeu (e nisso vai um mundo de conjunturas) que a Luís de Camões convinha o 
interior de uma gruta, que ele fez se tornasse histórica – cárcere voluntário com que o 
gênio soí premiar a sabedoria, segregando o homem da tumultuária competição da vida, 
pois o silêncio tem vozes reveladoras que somente falam à intuição dessas pessoas, 
privilegiadas na tortura mas nunca batidas no ideal, que se chamam poetas. 

 

AS CAVERNAS E A HISTÓRIA 

Deve existir algo mais, numa caverna ou numa gruta, capaz de atrair não só os 
eleitos da poesia como tombem os analistas do mental humano. Tão apenas aquelas 
maravilhas naturais que levaram o sábio Lund a ajoelhar-se na gruta de Maquiné, coração 
de Minas Gerais, para exclamar, enlevado, num arrebatamento que identifica o orgulho do 
cientista com o êxtase do místico: – "Só Deus é grande!... Jamais os olhos meus viram 
espetáculo tão belo em a natureza e na arte! " 

Não apenas a refrangência de cores irisadas, deslumbrando os cristais feridos de 
luz que penetra pelo desvão da racha bipartida ou pelo milagre da pedraria espelhante; 
não apenas o contorcer dantesco de colunas sofridas ao capricho do tempo, ásperas 
como a brutalidade telúrica das idades, ou macias como o carinho geológico do mármore; 
mas o encantamento das galerias arqueadas, das abóbadas claustrais avolumando a 
palavra e a imaginação, e ainda a graciosidade artística de volutas que sobem ou descem 
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ao sabor de uma consciência incompreendida pela nossa, ou o apuro com que a mão 
invisível da natureza tece a magia estranha da quietude quase religiosa, – tudo isso, e 
mais o de que possa a fantasia vestir a realidade, convidam o espírito ao subterrâneo do 
pensamento e sugerem a meditação... 

Daí, o entender-se que Raimundo Lúlio habitara uma caverna, por muitos anos, de 
onde saíra aparelhado a contraditar Averrois; sem mais fazer que evolver internamente o 
tema de sua controvérsia. 

Há mesmo, ontem como sempre, certas estudiosos especializados, frios 
pesquisadores de múmias, de sepulcros e de ossadas – os arqueólogos – que aliaram ao 
turismo das grutas e dos hipogeus um sentido puramente científico.  

E, assim, perfeitamente munidos, em expedições não raro dispendiosas, vão aos 
poucos localizando povos no seu "habitat" primacial, descobrindo aqui e ali, em Creta, na 
Índia, em Java e no Brasil, verdadeiros núcleos de civilizações pré-históricas, os quais 
têm a particularidade incomparável de defletir o conceito da antropologia e, 
consequentemente, da história propriamente dita.  

Enquanto não forem vasculhadas todas as cavernas, grutas e hipogeus existentes 
no mundo, poderemos afirmar que a história da civilização está quotidianamente sujeita 
aos noticiários comuns dos jornais que registam os descobrimentos arqueológicos, e não 
passa de uma honesta e feliz tentativa amparada em dados tão somente circunstanciais. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Gruta de Macau, onde parte de "Os Lusíadas" foi escrita. Sobre o pedestal, em que 
se vêem no mármore algumas estâncias do poema épico, fica o busto do poeta soldado 
Luis de Camões, que em 1553 embarca juntamente com os portugueses para Goa, na 
Índia, e depois toma parte na ocupação de Macau. 

 

Mas será vão o indagar cientificamente. A história não é um anfiteatro de anatomia 
onde se disseca o cadáver do passado. Ela tem uma vida, subordinada a leis; seus ciclos 
não se processam arbitrariamente. E uma ciência vale, quando as condições biológicas 
de sua filosofia tendem a melhorar a humanidade. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Trecho da "Lagoa Santa", em  Minas Gerais, célebre pelos estudos arqueológicos 
do sábio l.und que em seus arredores se entregou a explorações de cavernas grutas e 
lapas, onde conseguiu notável êxito para a sua obra da pré-história americana. 

 

LENDO OS FASTOS DOS HOMENS 

Quanto mais passam os dias, compreendemos a necessidade premente de 
conhecermos palmo a palmo todas as áreas do planeta em que vivemos. Até chegar-nos 
essa oportunidade, muitas surpresas poderão sobrevir aos que não acreditam – eternos 
sábios de Salamanca – haver outras regiões desconhecidas, tanto, na superfície como no 
interior da terra... 

Só para citarmos dois casos puramente americanos, consignamos que, ainda há 
pouco, a 25 de outubro do ano passado, o telégrafo de Las Casas, do México, anunciou 
ter o explorador Dana Lumb descoberto a legendária cidade perdida dos Maias, quando 
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sobrevoava as suas imediações. Parece que Dana Lumb estabeleceu urna base aérea 
perto da fronteira da Guatemala, para levantar o mapa da promissora região. 

Acompanham-no em suas pesquisas os esperançosos investigadores de arcaicas 
civilizações, registando em órgãos especializados a marcha dos acontecimentos, 
ilustrando a reportagem com fotografias possivelmente coloridas.  

Agora, há menos de um mês. é a missão Flornoy que informa grandes coisas. 
Partindo de Lima em fins de outubro do ano passado acaba de descobrir grutas e 
cavernas, verdadeiras acrópoles, ricas de esqueletos e cerâmica. Ajudarão, talvez, os 
Srs. Bertrand Florney, Fred Matter e Jean de Guebriant, a dar respostas precisas ao 
problema relativo ao povoamento da região oeste dos Andes; e, certamente, á penetração 
de cultura extremamente remota na bacia amazônica. 

Aguardemos a conclusão dos trabalhos e não se estranhe que uma teoria nova 
apareça, a explicar a origem do homem, quando nem mesmo sua trajetória no globo se 
acha bem esclarecida até os dias que vão correndo, e quando se revive teimosamente o 
preconceito de raça superior, a nós que não definimos conscientemente o que vem a ser 
raça, considerada principalmente em função de um ciclo evolutivo. Ou iremos ter a 
veleidade ingênua de negar os ciclos da história, da própria terra, e os da complicada 
natureza humana? 

 

A ETERNA PERGUNTA DA ESFINGE 

Os Édipos modernos. trabalham. Quem somos? Donde viemos? Para onde 
vamos? 

Presente, passado e futuro, eis o triângulo obscuro desafiando os arúspices, 
sibilas, profântidas, magos, filósofos e arqueólogos. 

E, por isso, há uma faina de conhecer-se a vida primitiva. Não se sabe ao certo 
qual o objetivo da ciência em revolver catacumbas, profanar sarcófagos; recompor 
estátuas babilônicas, penetrar hipogeus egípcios, contar os ladrilhos de Minos, cavar as 
profundezas de Tróia, decifrar os códigos dos Astecas, ou reviver a civilização dos Maias 
e Chibchas. 

Alguns, movidos pelo ouro, bem pouco desfrutam da riqueza acumulada; outros, 
pela ambição da glória, não se avantajam ao arrojo de suas arriscadas empresas. 

São os mártires da ciência. A ciência, como a religião, precisa de mártires para 
sobreviver... 

E os museus vão recebendo lajes, embrulhos, caixas, múmias, ossadas, enquanto 
são endeusados os que mais se evidenciam nas pesquisas arqueológicas. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O TÚMULO DO SOGRO DE SALOMÃO – O professor Mentet, da Universidade de 
Estrasburgo, durante as suas escavações no local onde existiu, no antiga Egito, a cidade 
de Tanis, fez importante descoberta, sendo as suas demoradas pesquisas coroadas com 
o encontro do túmulo do faraó Psusenes, da VII dinastia, que se acredita ser o pai da 
esposa do rei Salomão. Um grande sarcófago de granito continha outro, o qual, por sua 
vez, encerrava uma múmia decorada a cores e com urna única inscrição de prata. Na 
fotografia, o professor Montet inclinado sobre o sarcófago. 

Afirma-se que tais empreendimentos alargam os horizontes do passado, e está 
bem, porque lucra a história em muitos quarteirões ainda por iluminar-se. Fica a ciência 
satisfeita com os êxitos de seus bravos defensores. A Bíblia, desmoralizada em seus 
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algarismos recentíssimos, procura conciliar as datas; e cresce cada vez mais a angústia 
dos curiosos. 

O espírito positivamente imperante, da análise, que pretende subdividiu o cosmos 
em suas partículas sutis, seduz a costa dos intelectuais, talvez a mais intolerante de 
todas. Tenciona-se, ao que parece, buscar a razão número um dos números kantianos. 
Perdemo-nos em acessórios, nos atributos, nas especializações. A síntese é apenas um 
método de laboratório, mais por tradição do que por necessidade científica. 

Esse fato já foi, há pouco tempo, focalizado serra contradita pelo professor Alex 
Carrel, que o arejou com extraordinário bom senso, alem de já ter sido romanceado, no 
século passado, por Vitor Hugo, em uma de suas obras imortais, ao comparar o livro –  
largo processo de divulgação analítica – com a catedral de Notre-Dome – livro de pedra, 
síntese fiel do conhecimento dos arquitetos iniciados, monumento que encerra os 
cânones imortais de que Vitruvium Pollium, derradeiro representante de Atenas-Sparta, 
levou o segredo milenário... 

Destarte, tudo é à ponta de bisturi, lente de microscópio, tubos de ensaio, provetas 
de experiência; e, no que diz respeito à arqueologia, resolve o pontaço da picareta. 

Procura-se o retalho. Quer-se refazer a vida ajustando peças deterioradas ou 
imprecisas, e de exemplo não valem para a humanidade já em decadência os períodos de 
paz e de sabedoria que. estadearam suas glórias, seja à margem paternal do Nilo, seja 
nas encostas místicas dos Himalaias.  

O que mais desconcerta, entretanto, é que se repete, com minúcias cronológicas 
impressionantes, o advento dos césares propugnadores de guerras alternativamente mais 
requintadas na arte suprema da destruição. 

Não para melhorar o mundo, enaltecer a vida, ou para superar o egoísmo, que 
pesquisamos o passado, têm-nos ensinado os acontecimentos. 

A rigor, ignoramos por que o fazemos com tanta insistência. 

Resta-nos o consolo de pensar que um dia surja o belo esforço da síntese para 
que o presente se apoie no passado do mesmo modo que um novo processo científico se 
ampara na experiência perfeitamente exata, enriquecendo o patrimônio das gerações 
sofredoras, caldeando valores e desfazendo erros; e amenizar-se-á, então, a curta mas 
cruel jornada humana que separa o berço da tumba. Assim, ter-se-á também cumprido o 
desejo e efetivado o anseio de todos os verdadeiros gênios que divinizaram a terra, 
honrando-a com a sua presença: e ter-se-á, de outra sorte, obtido a finalidade da 
arqueologia, que será a dignidade da ciência a serviço da causa da humanidade. 

 

OS UTOPISTAS E VISIONÁRIOS 

A par da classe dos frios pesquisadores, existe a minoria que empresta à 
arqueologia um curso mais amplo. Como foge do âmbito da objetividade crua, da análise 
secamente numérica, da estatística solenemente aparelhada e das experimentações 
usuais que presidem à manifestação tangível do fato em si, essa minoria dificilmente 
consegue impor-se ao consenso oficial. 

Não lhe faltam sumidades; sobram-lhe valores. 

Como, porém, o método preferido é o analógico, às vezes tão postergado por 
causa do abuso de sua usança já secular, os partidários dos outros métodos acham que 
esses valores e sumidades são-no apenas na arte de fantasiar a realidade, tidos por 
utopistas, visionários capazes de influir mas não de convencer. 

A ciência, e quando dizemos ciência queremos referir-nos à consciência do mundo 
ocidental, a ciência, desmembra-se de que, mesmo em terreno positivo qual seja, o 
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estudo da Matéria, teve em Kekulé o criador fantasista de uma teoria atômica 
perfeitamente absurda; em Pozzi-Escot, o fazedor visionário de definições absolutamente 
falsas; e acreditou nos conceitos utopistas da "extensão impenetrável" até que há pouco 
aparecessem Reyes dizendo que o átomo não passa de mera hipótese, Poincaré, Borel, 
Lackovski, cada qual contribuindo com a sua inteligência para que se aprecie a Matéria de 
modo completamente diverso do que até ontem se supunha  (∗∗ ) . 

Oficializamoso erro a cada instante; instituímos a reforma das teorias como um 
processo de evolução científica; exigimos a "moda", os figurinos, a "última palavra"; 
imitamos Arago na ignorância; atacamos Pasteur hoje, para endeusá-lo amanhã; 
destrambelhamos o velho aforismo de ontem, para substituí-lo por um mais novo e mais 
sonoro; mentimos e desmentimos cientificamente, sem pena ou remorso; sustentamos 
teses para modificar o estável; estabilizamos a modificação para recusá-la depois, em 
face de propósitos insuperáveis; damos a tudo um critério de progresso; respeitamos a 
mediocridade e criticamos o valor; vivemos com a mentalidade de papel carbono, 
repetindo e deturpando, fazendo e desfazendo arbitraria e acertadamente; 
comercializamos às vezes a profissão e negociamos a instrução dos alunos pobres e 
ricos, – e somos nós, vivendo de ficções, de artifícios, de erros oficializados pelas 
academias, que ousamos rir piedosamente do que não conhecemos ou por malícia, ou 
por indigência mental, ou mesmo por ma fé.  

Em que pese a opinião alheia, acreditamos, contudo, em fantasias. As de Julio 
Verne, hoje se tornaram realidade. 

No que se refere a cavernas, grutas e hipogeus, há fantasias maravilhosas, 
notíocias surpreendentes viajadas do Oriente para o Ocidente, afim de amenizar a rudeza 
de nossa filosofia que tem infelizmente construído castelos na areia, discutindo sistemas 
como naquela fase da história da Bizâncio - a incrível... 

 

UM MODO DE VER 

Emprestando a minoria um curso mais amplo à arqueologia, em que consistirá ele, 
quando sabemos não achar-se enquadrado nas disciplinas dos programas oficiais? 

Trata-se de um modo de ver muito particular: – meios diversos de investigação, e, 
consequentemente, de aplicação. Ambos, investigação e aplicação, implicam em 
conhecimento de planos teosóficos, não menos. científicos do que os adotados 
comumente. Não Iremos discorrer, em vão, sabre teosofia, pois não seria em um simples 
parêntesis que pudéramos estabelecer cotejos. Procuramos, apenas, acomodar a 
exposição, afim de não passarmos por criaturas que vivem no mundo da lua... De uma 
caverna ricamente aparelhada, por exemplo, interessam ao arqueólogo a sua idade, 
talvez as dimensões, a cerâmica, as múmias, as inscrições rupestres, e, em resumo, tudo 
o que possa esclarecer a época da história, a civilização com ela relacionada. 

Hoje em dia há uma circunstância a preocupar os exploradores, que exatamente o 
estudo por eles desenvolvido afim de vencerem a ação mortífera de certos gases 
produzidos no interior de subterrâneos, cavernas e dos hipogeus, os quais nem sempre 
dão livre ingresso aos estudiosos desses difíceis redutos, alguns dos quais bem dignos do 
sacrifício de homens corajosos. 

                                                        
(∗∗ )

"Considerar-se-á , penso, muito curioso, constituindo um dos mais instrutivos capítulos da história das ciências, que um só físico 
durante três anos se não lembrasse, no universo, de repetir as experiências de M. Becquerel sobre a refração, reflexão e polarização 
dos raios urânicos, repetição esta extraordinariamente fácil entretanto. Muito ao invés, os mais eminentes sábios publicaram 
engenhosas teorias, a fim de explicar aquela reflexão, refração e polarização. Será difícil, depois de tal exemplo negar-se que, em 
matéria científica, o prestígio constitui elemento essencial das convicções” –  (Evolução da Matéria”, de Gustavo Le Bon, pág. 7). 
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Para citarmos um caso dentre vários, atentemos a notícia amplamente divulgada 
pelo "Diário da Noite", desta Capital, de 27 de julho de 1939, quando se referiu ao "terrível 
gás que enche o subterrâneo do tesouro da Guanabara": 

s "Torna-se cada vez mais empolgante o mistério que cerca a história do fabuloso 
tesouro procurado em plena baía de Guanabara pelos tenentes Dinkel Cunha e 
Gustavo Gurgulino de Souza, auxiliados na sensacional tarefa pelo dentista 
Afemberg Cunha, irmão do tenente Dinkel. Os expedicionários guardam a 
respeito o maior sigilo possível, aliás bem razoável, mas prometem para breve 
revelações sensacionais, com o aparecimento da fortuna avaliada em alguns 
milhões de contos de réis". “Um acontecimento impressionante veio ontem 
marcar o penoso trabalho realizado por aqueles dois oficiais da Armada, na ilha 
onde encontraram eles a entrada principal de gigantesco subterrâneo. Segundo 
já publicamos, os tenentes Dinkel e Gustavo trabalham na desobstrução dessa 
entrada munidos de mascaras contra gases. Não obstante, ontem, quando se 
entregavam ao estafante trabalho, o tenente Dinkel enfermou subitamente, 
apresentando graves sintomas de intoxicação resultante das emanações do 
terrível gás que enche todo o subterrâneo". 

E ainda prossegue a narração daquele vespertino: 

s "Ao recebermos a notícia de que o tenente Dinkel ficara intoxicado, veio logo à, 
nossa mente a lembrança do trágico episódio que marcou a aventura chefiada 
pela Sra. Filomena Land nas escavações em busca do tesouro dos jesuítas na 
ilha do Raimundo, doloroso fato esse que ontem divulgamos. A enfermidade do 
tenente Dinkel apresenta certos sintomas parecidos com os da que acabou por 
levar ao túmulo o inditoso português João. O terrível gás seria, por assim dizer, 
o guardião do fabuloso tesouro". 

É bem conhecida a fama da "Gruta do cão", situada na Itália, à margem do lago 
d'Agnano, célebre pelas exalações de ácido carbônico que aí se eleva aproximadamente 
a sessenta centímetros, bastando, para constatar sua presença, fazer penetrar na gruta 
um cão, que logo tomba asfixiado. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Tenente Dinkel Cunha, um dos descobridores do roteiro que leva aos tesouros  da 
Guanabara. 

 

Outras existem nas mesadas condições, em vários países. Todas apresentam este 
ou aquele obstáculo, que os exploradores tentam afastar. Mas há aspectos mais sutis, tão 
importantes quanto esses que impedem a curiosidade humana ou a sua tentativa de 
romper o desconhecido. Há aspectos, sem embargo, não levados na devida conta pelos 
estudiosos do assunto, capazes de elucidar. algumas questões ainda e por muito 
obscuras, e que podem vir ao encontro de nosso modo de ver, oferecendo-nos duas 
amplas formas de Interpretação. 

 

O SEGREDO DO ESCARAVELHO 

Em todas as épocas tem havido casos fatais, relacionados com expedições que 
tentam investigar o passado, se bem que muitos êxitos hajam elas obtido em benefício da 
arqueologia. 
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Os hipogeus egípcios concretizam nosso tema; custodiando certas múmias 
cobertas de séculos e maldições, ainda, se ensombreiam de mistérios assassinos. 

Plutarco e Plínio, na antiguidade, Maspero e Champolion, em nossos dias, 
procuraram interpretar o simbolismo do escaravelho – figura de inseto, que é ao mesmo 
tempo jeroglifo e ideograma religioso, encontrado principalmente nos monumentos 
arqueológicos do vetusto Egito. 

No sarcófago de Tut-Ank-Amon, primo e sucessor de Amenofis IV, foi observado 
por Lord Carnavon um deles com a seguinte inscrição: 

 – "O primeiro que me tocar, morrerá!” 

Não apenas o Lord, mas dez  vítimas pagaram com a vida a curiosidade; dentre 
elas, George Jay Gould, Woof Jae e Sir Archibald Douglas Reid. 

O Dr. Madrus, sobrevivente dessa infeliz expedição, interpelado pelo repórter, por 
ocasião de uma entrevista, coletiva acerca da repercussão maléfica dos túmulos 
faraônicos (... de alguns túmulos, melhor fora dizer), declarou: 

"Estou absolutamente seguro de que os egípcios sabiam condensar, dentro da 
múmia e em seu redor, um princípio dinâmico, que hoje ignoramos por completo". 

Mais impressionante é a história da múmia de Katsbeth, também egípcia – vivo 
prodígio morto que ainda admiram os visitantes do British Museum. 

Os que ousam admirá-la; visto achar-se cuidadosamente recoberta, ouvem logo 
dos guardas a terrífica narração, na qual tomam arte ingleses, árabes e até mesmo 
braseiros que, não perecendo, se mumificaram em vida... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O famoso túmulo do faraó "Tut-ank-amon", desvirtuador consciente do mito-solar 
de seu primo Amenofis IV. Graves acontecimentos se prenderam ao descobrimento de 
seu corpo mumificado, inclusive a morte de Lord Carnavon – o que nos leva a considerar 
em como poderosa deverá ser a força teúrgica de seus apaniguados e em quanta sutileza 
macabra preside os destinos dos homens... 

 

Profanado o seu sacro retiro, desfeito seu hipogeu milenário pela insana teimosia 
da ciência européia, Katsbeth parece ter-se vingado, como prometera na inscrição 
colocada ao pé do escaravelho, provocando "casos estranhos de desgraças". Obreiros 
que a extraíram; o sábio explorador de seu recinto; os condutores dela para o embarque, 
e o próprio navio que a levara à Europa uns cegos ficaram, outros hemiplégicos, em sua 
maioria desaparecidos irremissivelmente, enquanto que ao navio foi antecipado seu 
destino inflexível...  

E, assim, a realidade amarga de uma lei ignorada gusa inexorável teve ocasião, 
lamentável para nós que não a estudamos, de provar se aos olhos estupefatos dos 
cientistas, muitos dos quais talvez não se chocassem tanto, uma vez integrados na 
célebre advertência de  Pasteur:– "Os antigos conheciam a força misteriosa existente 
no fundo das coisas". 

O segredo do escaravelho tornou-se inócuo para os seguidores de Blavatsky, e é 
de se presumir que dentro em breve não desafie mais ninguém. 
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OS DOIS PÓLOS DA FORÇA MISTERIOSA 

Qual seria essa força que subsisto através dos milênios, sem perder a sua 
intensidade, perfeitamente orientada como se obedecesse à vontade consciente? 

Deveras, não é possível estudá-la nestas linhas que não consentem a deflexão do 
assunto principal; mas é imperioso acomodá-la a uma definição qualquer, embora que 
não apossa traduzir de maneira real e inconteste. 

Preferimos, pois dizer que se trata de uma força magnética, imortalizada pela ação 
teúrgica dos magos poderosos, afeitos ao manejo do Imponderável... 

Isto posto, convenhamos em que, se há o magnetismo negativo, qual o 
mencionado no tópico anterior e já tragicamente experimentado pelos mais ousados, é de 
supor-se que o há também positivo, beneficiando os que sabem dele aproveitar-se. E, 
com efeito, assim é, conforme reza a tradição de todos os povos antigos, encanecidos 
nas mais extraordinárias experiências, desde. Assuramaia, passando por Simão Ben 
Jocai, Democrito, e, (mais recentemente, Paracelso, até o advento da prodígiosa teosofia 
que é a síntese perfeita do pitagorismo, da cabala poderosa, do hermetismo e da mística 
consoladora dos sufis arábicos  1 . 

Grutas, cavernas e hipogeus existem, em todos as cantos ido planeta, como que 
abrindo um mundo novo aos investigadores da ciência legada pelos sábios, e escolheram 
o Ocidente para ofertar-lhe as primícias da nova era, já prenunciada por alguns gênios 
europeus e americanos, e também por instituições que se decidiram a reviver os imortais 
conceitos da "Sabedoria Iniciática das Idades". 

Aliás, é fama que  2  "as sibilas pítias, ou pitonisas, eram mulheres que enunciavam 
oráculos e respostas, vindo-lhes o espírito atlante da garganta de alguma tenebrosa gruta 
onde residiam, ou do ádito do templo, quando se assentavam na trípode, como retrata o 
mantuano, falando da sibila consultada por Enéias". 

Que pensarmos do maravilhoso magnetismo protetor da gruta de Puteoil para onde 
se transportou, em presença do imperador Domiciano, o mais completo e insuperável 
mago de sua época, denominado Apolonio de Tiana? 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Quantas grutas em todo o mundo apontadas pela Igreja como lugares santificados, 
onde se deram aparições da Virgem e de outros Santos! 

A construção de altares e de alguns objetos empregados nos templos católicos em 
forma de nichos destinados a imagens, é uma tendência natural filha da mais arcaica 
tradição, e, por isso mesmo, traduz um simbolismo multo afeito ao nosso modo de ver, 
relacionado com as grutas, hipogeus e cavernas. 

No clichê, "Gruta de Lourdes", em França – local de peregrinação e de promessas 
dos devotos que só a procuram em beneficio de seu bem estar físico. 

 

                                                        
1 Quando falamos em magnetismo positivo e negativo, queremos dar o sentido respectivamente de benéfico e maléfico. Ambas as 
manifestações de uma só e mesma energia já foram amplamente estudadas pelo Presidente da STB, Professor Henrique José de 
Souza, em seu livro “O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO” (págs. 133 e seguintes, anotação no 23), editado no ano de 1940. 
Já, antes, em 1912, as atas do “SEGUNDO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA EXPERIMENTAL”, realizado em Paris, 
publicara interessante experiência magnética operada pelo mencionado Presidente, na Capital do Estado da Bahia, que consistira – 
tomadas duas plantas nascidas, criadas e cuidadas nas mesmas condições mesológicas – em emprestar a uma delas a necessária 
energia benéfica de que tratamos. A planta que recebera seu magnetismo desenvolveu-se extraordinariamente, enquanto que a outra 
se conservou dentro de sua limitada, natural e acanhada compleição. 
2 Padre Manuel Bernardes – “Nova Floresta”, tomo II, pág. 8. 
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Talvez que se lêramos a "Geografia não-euclidiana" de P. Barbarin, poderíamos 
compreender essa viagem de Apolonio, através dos espaços, cortando milhas numa 
fração de minuto, sem errar seus cálculos precisos os quais constituíram campo vasto de 
estudo para os matemáticos alexandrinos, séculos antes que para Bolai, Riemann e 
Lobatschewsky. 

Desta ânsia de querermos sondar, os arcanos profundos da natureza, só nos aflora 
a pergunta, a muitos sem resposta, cantada por Goethe em seu "Fausto": – "É nosso 
mundo o único mundo?", quando não aceitássemos a sugestão de Lucrécio  3    de que 
"não se pode duvidar que no espaço infinito existem outros homens, outras mentes e 
outros mundos", pergunta aquela que ficará prontamente esclarecida quando o "homem, 
despido da cegueira, vir Deus num simples grão de argila errante", senão quando esse 
mesmo homem, "matéria má, forjada de má argila, meu semelhante e meu irmão", 
enxergar, através do cristal da espiritualidade pura, a verdade crística reluzindo dentro de 
seu próprio coração  4  , momento em que dará muito mais amplitude aos filosóficos 
versos de Campoamor: 

"En este mundo traidor  

nada es verdad ni mentira:  

todo, seqún el color 

del cristal con que se mira... 

 

A GRUTA DO BUDA QUE FALA 

Jean Marquès Rivière é francês, mas não deixa de ser estrangeiro no seio de sua 
raça. Nasceu tibetano, a despeito das leis da hereditariedade, e da ascendência de pais 
franceses  5  . Maurice Magre, prefaciando seu livro  6  , diz que Rivière encontrou sozinho 
a crença e a sabedoria da pátria onde nascera a sua verdadeira alma. E acrescenta que o 
Oriente tem sido mostrado aos nossos olhos, mas rebocado exteriormente com as cores 
ocidentais, e disfarçado interiormente com o pensamento cristão; é um Oriente 
secretamente odiado...  

Rivière mostra-nos os mosteiros do Tibete, seus ascetas, seus deuses, num livro 
escrito com amor. Ninguém na  França penetrou tão fundo o conhecimento da religião 
tibetana, a vida das lamaserias silenciosas, que estendem seus telhados chatos e suas 
muralhas cinzentas às quatro portas voltadas para os pontos cardeais, sobre as encostas 
do Himalaia, ou as planícies do Bod-Yul. Aprendeu a língua tibetana para iniciar-se em 
sua literatura religiosa, de magnífica riqueza, e da qual não conhecemos senão parcos 
fragmentos. Descreveu os lugares e os homens, antes de decifrar os textos e nos revelar 
seus segredos. Sua descrição é tão evocadora como " a de um vidente. 

A fim de ler-se com proveito o livro de Rivière, necessário seria libertar-se da sede 
de verdade exata, de provas materiais de que tão exigente é a nossa raça, e considerar 
como possível essa comunicação do homem com a essência divina do mundo, que o 
Oriente chegou a conhecer, depois de milênios de experiências espirituais. 

Maurice Magre prepara o ambiente do leitor, para melhor ser entendida a filosofia 
de Rivière, terminando seu prefácio com estas palavras: – "Fora mister encontrar-se no 
puro estado d'alma daquele que o escreveu, penetrar-se da sabedoria búdica, que ensina 

                                                        
3 “De rerum Naturae”. 
4 “Deus fomos e nos hemos esquecido”, Santo Agostinho; 2a  Epístola de S. Paulo a Timóteo, 1:14; Idem aos Hebreus, 2:6;  Idem, 
idem, 13:8 e 13:9; S. Tiago, 6:8; S. Pedro 1:11, 16:19; S. Paulo aos Colossenses 3:4, etc. etc. 
5 “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, pág. 171, dá uma idéia desse fenômeno “agartino”, muito mais comum do que vulgarmente se 
pensa. 
6 “À sombra dos Mosteiros Tibetanos”. 
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ser tudo transformação da forma e perpétua ilusão, e que a lei essencial do homem 
consiste em elevar-se do plano material, que é o erro, para os planos espirituais – a única 
realidade. O leitor galgaria, então, com o mesmo recolhimento piedoso de Jean Marquês 
Rivière. a colina  verdejante, nas encostas da qual se eleva a Casa de Oração. Leria com 
a mesma admiração os sutras do Xangiur; seguiria todos os caminhos da meditação, que 
conduzem à iluminação; e, depois de ter percebido a presença da gruta sagrada, de se ter 
elevado cima das pueris fantasmagorias do bem e do mal, descobriria, enfim, o último 
segredo; aquele que não deve ser revelado,   porque cada um deve descobri-lo dentro  de 
si mesmo... " 

E, assim, tanto quanto possível afeitos às normas que nortearam o livro de Rivière, 
acompanhemo-lo na floresta de pinheiros, sob essas árvores que mais parecem 
serpentes petrificadas, onde reina profundo silêncio, afim de lhe ouvirmos como sua 
consciência foi iluminada no íntimo recesso da "gruta do Buda que fala", cedendo-lhe  a 
palavra no tópico que se segue. 

 

UM MESTRE, FACE A FACE 

"Ao por do sol, dirijo-me lentamente com. o Lama para a Gruta Sagrada, pois é a 
hora das meditações e das preces antes dos terrores da noite. Uma vez mais as 
cumeeiras vermelhas e cinzentas do Templo se douram aos últimos raios de Sol, que as 
ferem, derradeiro resplendor, por cima dos verdes maciços da floresta. Marchamos 
devagar para a gruta, que eu prevejo cinzenta e escura qual o Templo, sobre essa terra 
tão antiga como as idades. Uma clareira, uma suave descida sobre espesso tapete de 
musgo, e, ao flanco da montanha, dominando o rio, que estruge lá em baixo, dentre as 
árvores do sombrio vale, surge a sua entrada. É maravilhoso! Por cima do pórtico artificial, 
destacava-se uma colunata, gravada de signos semi-apagados; e – fato estranho – essa 
antiga pedra é engastada em placas de ouro, que revestem a rocha, esplendidamente 
rutilante à luz do por do sol. O Lama, cabeça baixa, em meditativa atitude, e enchendo-se 
ainda de maior respeito, caminha vagarosamente. Eu, porém, como não sei nada ainda, 
olho e admiro essas pedras e rochas desertas, cobertas de puro ouro, e que nada as 
preserva, senão o respeito e o terror que envolvem as moradas dos Budas e dos Deuses. 

"Depois do vestíbulo obscuro e estreito, a gruta se dilata bruscamente em 
fantástica nave, cuja iluminação é feita por lâmpadas lixadas em preciosos candelabros 
encravados nas muralhas. donde, por toda parte, pendem bandeiras, à moda tibetana. Ao 
fundo do santuário natural, sobre um trono de madeira encarnada, e forrada de sedas 
ricamente bordadas, está a famosa estátua do "Bula que fala", objeto de veneração de 
toda a China e Tibete. "Prosterna-se o velho Lama diante do ídolo, e na sua meditação, 
feita com essa impassibilidade peculiar os asiáticos, assemelha-se na fisionomia à 
misteriosa estátua. Com a mão diante dos olhos, ele ora, enquanto eu contemplo também 
o santo rosto, grave em sua indiferença. Nesse canto perdido da Ásia reina o mistério, 
como soberano senhor. 

"Conheço tão pouco esses espíritos e esses homens! ... 

"Há, a despeito de todo meu esforço, uma hostilidade surda, que sinto desde 
minha chegada, e que continua a envolver-me como invisível fio. É preciso que eu me 
amolde, que eu me integre nessa individualidade amarela, tão afastada da minha. Sei que 
as coisas e as gentes são hostis ao estrangeiro vindo do Oeste, dos países da Morte e do 
Fogos das terras dos bárbaros que, sobre maquinas diabólicas, vieram importunar e 
dominar os povos da Terra Santa. Creio ler tudo isso na estranha expressão da estátua 
que representa um Buda, ou, antes, um Bodisatva, pois veste o hábito de rei e ostenta 
magníficas jóias sobre Seu corpo.  
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Uma das câmaras subterrâneas mais belas do mundo : o "QUARTO DO REI” das 
cavernas maravilhosas situadas no 'Estado de "New-Mexico” (Estados Unidos) e que 
constituem o "CARLSBAD CAVERNS NATIONAL PARK". 

 

A mão, finamente esculpida, inclina-se para a terra, num gesto liberal de 
generosidade e de abandono; e, assim, o Liberto oferece ao mundo a suprema paz da 
sabedoria... "A meu lado o Lama prossegue a oração, transfigurada a fisionomia pela 
calma beatifica igual a do santo, do dourado Bodisatva, do qual pendem turquesas e 
pérolas. Vagarosamente, atira agora punhados de ervas odoríferas sobre um defumador, 
descobrindo em seguida sobre o altar o mágico espelho, diante de cuja superfície lisa e 
brilhante sobem lentamente das ervas, que queimam, densas nuvens de vapores. 

"A voz grave do sacerdote eleva-se então, na gruta: 

– "Meu filho, os destinos dos homens são dirigidos pelos deuses e pelos 
demônios  7  ; estes, porém, obedecem aos sábios e aos santos, que podem 
assim ler o futuro dos povos e das raças... Uma presença augusta santifica este 
local, e se os deuses te são propícios, hás de ver no Espelho a resposta às tuas 
angústias... Que o Mestre te proteja!... 

"Contemplo a superfície, sobre a qual o fumo traça estranhos desenhos, que se 
movimentam. Cousa extraordinária!... Desenhos e sombras parecem obedecer a um 
impulso, a um movimento ritmado. O turbilhão se forma no centro e, rápidas nuvens e 
cores perpassam: azul, amarelo, ouro; enfim, o ouro rutilante como o fogo, vivo, 
deslumbrante ... Depois, no centro da estranha visão, aparece uma, cabeça, um rosto 
sem barba – tal, como os lamas tibetanos – uma fisionomia de vontade e energia: eis a 
extraordinária figura. Crânio grande, proeminente, olhos que fuzilam, potentes, 
indecifráveis, soberanos; olhos triunfantes, iluminados, radiantes... 

"A atmosfera da caverna subitamente se resfria. Um vento invisível agita as 
flâmulas e as cortinas de seda. A influência oculta dos deuses evocados se exerce, e eu 
sinto uma sensação de medo, de angústia, de vertigem. Os Invisíveis acorrem; o espelho 
torna-se alucinador e no áureo vórtice amarelo, que brilha como fogo, passam seres, 
sombras se desenham, cenas e visões se desenvolvem, apresentando o lado de cá da 
vida. Parece que o espelho oscila sob o poder mágico, que o impregna; o crânio da 
primeira aparição retorna, e novamente se fixam em mim os seus olhos. Por trás, um 
signo aparece, e logo rutila sobre as chamas da visão. É o emblema das Sociedades 
Secretas da, Ásia, aquele que une milhões e milhões de amarelos. Enfim, sempre diante 
do espelho, numa auréola de fogo e de luz, tive o primeiro contato com um dos Seres 
mais formidáveis do esoterismo asiático. 

"Não posso descrever o que me foi dito. Há de mim para com Ele um juramento, 
que jamais trairei. Ademais, essas cousas são inexprimíveis e inacreditáveis, talvez, para 
vós outros. Foi esse o meu primeiro contato com a ciência secreta dos Lamas, e no qual 
entrevi o sol que ilumina os ioguis, os sábios, os Budas, e que os Chineses, esse povo 
milenário, personificaram no Dragão, e os tibetanos chamaram tombem Avaloquiteshvara, 
o Bem-Amado, Aquele de Coração Compassivo. 

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

E isso se passou numa noite, na gruta sagrada, de grande portal de ouro puro, 
diante da lace muito venerada do "Buda que fala". 

                                                        
7 Os demônios de Sócrates, e não da Igreja. 
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"Quando eu saí com o Lama, voltei-me para ver ainda uma vez essa morada 
misteriosa: as placas de ouro luziam debilmente na penumbra, à luz branca da lua, e eu já 
não sabia o que era mais compreensível: se a entrada sombria, que levava ao Espelho de 
cobre tibetano, ou as estrelas que no céu do Oriente brilhavam inumeráveis e tão 
próximas..." 

 

FICÇÃO OU REALIDADE? 

Há, pois, embora cedo magnetismo para concluirmos, ao lado do magnetismo 
negativo, o positivo, nesses locais visitados pelos arqueólogos, como as cavernas, grutas 
e hipogeus, necessitando o homem de penetrar anais sutilmente o mundo silente das 
causas" – qual dizia Goethe – a fim de relacionar com acerto o passado ao futuro, através 
do presente que é o traço de união dos três estágios da humanidade. 

Resta saber como aproveitar essa força imanente e corno discerni-la em suas 
polaridades – uma perfeitamente observada pelo Dr. Madrus, componente da expedição 
Carnavon; e, a outra, ainda por estudar mais amplamente, para não dizer-se que está 
aguardando o seu Lavoisier do século XX... 

Na verdade, a natureza oferece tal força (que nome darmos a essa energia?) aos 
iniciados   8  , pela ação catalítica de certos lugares "jinas"  9  esparsos aqui e acolá, e 
onde a mentalidade vulgar nada vê senão o denso véu da matéria puramente física, 
tangível, não raro artisticamente disposta como presépio de Natal. 

As ondas hertzianas – força que liga atualmente os mais distantes países num 
milésimo de segundo – existem desde que o mundo é  mundo, e só ontem puderam ser 
aproveitadas pela ciência, essa eterna fazedora de milagres. 

Isso nos permite indagar se, de sã consciência, haja alguém capaz de provar a 
utopia de nosso modesto modo de ver, modesto sim e plausível, ou se se possa erguer 
uma fogueira inquisitorial para queimar a explanação de nossas páginas...  

A narrativa de Rivière não deve ser levada à conta de fantasia para regalo dos 
amantes da literatura de ficção. 

Ela se apoia em dados concretos e não é caso excepcional, único no gênero, 
urdido à feição oriental de "As mil e uma noites", mas uma realidade irrefragável, contada 
com o sentido de ampliar no Ocidente o interesse pelas coisas que ainda não sabemos, 
em que pese aos formidáveis elementos de progresso que caracterizam a nossa 
malograda civilização... 

 

O EGOÍSMO DA TEOSOFIA 

Muita gente, não acostumada ao trata desses estudos, que exigem, como qualquer 
outro, perseverança, método e principalmente prudência, a tradicional prudência das 
iniciações humanas, julga ser egoísmo da teosofia o não propalar-se, em benefício da 
humanidade, o segredo de certas forças miraculosas. 

Isso não é motivo que nos detenha num ponto a escapar ao terreno do tema a que 
nos propomos. Poderíamos responder não ser a finalidade do avião aquela que levou 
Santos Dumont a morrer de desgosto. E bem poderia dar-se o mesmo com o manejo 
dessa maquinária potente e sutilíssima, posta a serviço da destruição: já na Atlântida  10 , 
o venerável sacerdote Muká, deplorando o desvirtuamento de seus discípulos, que 

                                                        
8 Iniciado numa doutrina teosófica, Adepto, Iluminado, isto é, aquele a quem forem reveladas grandes verdades secretas depois de 
vencidas certas provas. 
9 “Jina” é termo já estudado, Revista Dhâranâ no 106. 
10 Revista Dhâranâ no 104 – “Reminiscências Atlantes”. 
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usaram dos vimanas para fins inconfessáveis, num gesto largo de renúncia e de 
solidariedade, apenas proferiu aquela trágica sentença: 

– Meus filhos, nada mais resta fazer que o morrer convosco! ... 

Tal resposta com toda certeza não satisfazia àqueles que vêem nos laboratórios o 
único processo de investigar, metidos em lentes e gráficos, fios e aparelhos complicados, 
muito mais do que os adotados pelos teósofos, e nem somos nós quem a saibamos dar, 
mormente porque ela não, é da atribuição de postulantes, mas dos que tomaram o 
encargo atribulado e penoso de zelar pela evolução dos mortais. 

Compete, pois, ao curioso revestido de honesta, firme e boa vontade, em primeiro 
lugar iniciar-se, que os colégios existiram sempre, desde a mais remota antiguidade, quer 
os chamemos Elêusis, Srinagar e Gartoc, quer os denominemos Delfos, Siracusa, 
Crotona ou Alexandria., e mais recentemente, Essenita, Templário ou Rosa-Cruz  11  ; em 
segundo lugar, merecer essa dádiva opima, que é o conhecimento da razão pura, qual 
mereceram Krishna, Odin, Maomé, Apolônio de Tiana, Kunaton, Orfeu, Sibila de Cumes, 
Viassa, Zaratustra, Paracelso, Dante, Virgílio, Beetoven, Wagner, Blavatsky, e tantos 
outros que por aí passam como "vindos de outro planeta" fazendo jús ao edito popular: – 
"Esse é um homem do outro mundo !"... 

Há, no entanto, uma elite detentora da sabedoria eterna, emprestando às cavernas 
grutas e hipogeus, o mais extraordinário simbolismo 12 . E não foi em vão que seus 
representantes descreveram os jinas, ou trogloditas  13  em verdadeira peregrinação, 
através de estradas, longas e "cammin malvaggio", que a tradição chamou "a descida de 
Orfeu aos infernos para libertar Eurídice", "Perseu, para livrar Andrômeda", "Telêmaco,  
em !busca de seu pai Ulisses'', "Eros ansiando Psiquê", Epimeteu salvando Prometeu", e 
tantas outras alegorias... Elite semidivina essa, composta de gênios ou jinas que, na hora 
suprema da agonia, parece terem visto o mundo super-liminal, cheio de sinfonias 
arcangélicas e de forças magnéticas extraterrenas, quando se expressaram, como Dante 
– "Vinde, vinde a mim!", como Goethe – "Luz, mais luz! ", como Maomé – "Senhor, 
Senhor, ouvi tua voz e a ti me volto!", como Rousseau – “Quão precioso é este sol!", 
como Amadeu Wolfrang Mozart – "Deixa-me ouvir esta música de consolo tão inefável!", 
como o cego autor de "O paraíso Perdido" – "Agora vejo brilhar minha aurora! ", e como 
falam todos os que, passando para o outro lado da vida, levam algo de útil, algo de 
espiritualidade, algo de divino. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

 

ENTRADA DE TÚMULOS DE REIS – A dez milhas ao norte de Jerusalém, em 
"Ramallah", situa-se o hipogeu onde se crê, segundo uma velha tradição, existirem os 
túmulos de 31 nobres, entre os quais o da Rainha Helena, mãe de Constantino – o 
Grande. 

 

Não apenas os que morrem, anos os que vivem, como passamos a ver... 

                                                        
11 Não confundir com os falsos centros pseudo-espiritualistas, principalmente a “Ordem Rosa Cruz” que dominou Frederico Guilherme 
II e que tanto desmoralizou as velhas doutrinas. Desde 1616 é que existe a falsa Rosa-Cruz, sendo um de seus preconizadores o Sr. 
Krum Heller, que foi desmascarado há três anos pelo vespertino desta Capital, “O Diário da Noite”, numa larga reportagem e extensa 
documentação. 
12 Simbolismo não é, no caso, uma palavra de expressão vaga, ou tropo de retórica. Verificá-la na pág. 331, “Glossário Teosófico”, II 
volume, de H.P. Blavatsky. 
13 Habitantes das cavernas durante a Raça Lemuriana, e também na Atlântida. São raças degeneradas, em sua maioria com exceção 
dos ascetas, renunciadores do mundo e de suas comodidades, visando outros planos da evolução. 
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NO LIMIAR DA IMORTALIDADE 

Desejando aquilatar até que ponto seriam tais cousas possíveis, depois de 
havermos lido a bela fantasia em torno da quinta florida de Bombaim, narrada por Olcott 
14    , folheamos as páginas de H. P. B . – "Por Ias grutas y selvas del Indostan" – e ali não 
só as vimos ratificadas pela, Mestra, senão que a qualidade e o número delas aumentam 
consideravelmente. 

Assim é que, naus montanhas purificadoras de Bhadrinath, há alguns hipogeus em 
que os invisíveis antecessores dos terapeutas do Líbano criam e mantêm um, aura, ou 
melhor dito, um ambiente propício à saúde por forma que às suas termas acodem 
anualmente milhares de peregrinos cem demanda de cura. 

De outra sorte, os suriavansas do Ragistan, entre os quais não raro se encontram 
senhores de juventude eterna  15 : jamais se mesclam em assuntos mundanos; e, nas 
grutas da circunvizinhança, custodiam por séculos, à espera de melhores dias para os 
homens, os inauditos tesouros de Hind ou dos "jinas", capazes de eclipsar aos maiores da 
história.  

Ditos suriavamsas, ao que se diz, possuem mantrans  16  ou palavras mágicas; 
com elas ,podem matar instantaneamente quantos tigres e demais feras que tenham a 
ousadia de acometê-los. 

Realmente, caminhando mais para o Interior da Índia, lá está a fraternidade secreta 
dos varredores da caverna de Bagh, "gupta" ou região muito pouco conhecida pelos 
europeus, e cujos indivíduos operaram com H. P. B. e com o  coronel Olcott prodígios tão 
estranhos, que é um prazer lê-los em suas obras notáveis, mesmo que seja para 
lembrarmos a nossa infância com as premonições de Júlio Verne –  esse outro genial 
escritor das raças "jinas" tripolitanas de seu "Matias Sandorf". 

Blavatsky refere-se ainda aos chamados saniasis da Sibéria e aos todes 
indostânicos do Monte Vindia, gentes de que não há notícias de que se casem, morram, 
nem se dediquem as habituais profissões . dos homens, mantendo secretos vínculos com 
outras muitas gentes da Ása e do mundo, e que vivem completamente separadas dos 
mortais, talvez em hipogeus ou cavernas, quando não em grutas maravilhosas, bem 
dignas dos contos de fada. 

Aliás, não passaram despercebidos aos clássicos gregos e latinos, tais como a 
Plínio, Etico, Filostrato, Apolonio, etc., os povos que sempre ficam na história à guisa de 
eco à eterna, crença da Humanidade em seres sobre-humanos. 

Eles vêem, em vida, todos esses privilegiados seres, aqueles esplendores apenas 
visto por alguns morrestes, como Dente, Milton e Goethe, para não dizemos os que fazem 
de sua existência um padrão de moral e de sabedoria, porque a estes está reservada 
augusta morada entre suriavansas e todes de alta jerarquia. 

                                                        
14 “Old Diary Leaves”. 
15 O cientista Anand, na Índia, preconiza o rejuvenescimento, mediante um tratamento especial; e, entre outras coisas, exige do 
postulante a permanência num subterrâneo, durante dois meses: deverá tomar algumas doses de um preparado seu, e suco de limão 
diariamente. Aliás, o “Diário de Notícias”, desta Capital, registrou, a 27 de fevereiro de 1938, o seguinte:  

“O veterano líder do Congresso Hindu Pandit, MADAN MOHAN MALAVIYA, acaba de completar 40 dias de um tratamento ioga de 
rejuvenescimento  numa câmara especialmente preparada sob as instruções do deputado asceta de 172 anos de idade, Tapisi 
Bihandas. Os médicos que examinaram Malaviya essa tarde (26 de fevereiro em Allahabad) atestam que é pelo menos vinte anos mais 
moço do que quando entrou na câmara. Os cabelos que lhe faltavam estão crescendo de novo, os que eram brancos enegreceram, e 
começaram a nascer-lhe novos dentes.  O tratamento constante principalmente de um regime de completo repouso em uma câmara 
absolutamente escura, mais o emprego de certas drogas preparadas segundo fórmulas misteriosas conservadas dos antigos por 
tradição secreta. Durante o tratamento, Malaviya tomou um único banho, e esse mesmo de leite de vaca.” 
16 Mantram – Prece ou invocação em forma de canto modulado de maneira peculiar, que o torna um rito mágico. O mantram é de uso 
milenar na Índia, Tibete e Mongólia. Os cantos litúrgicos de todas as religiões ocidentais são símiles dessa ciência, chamada Gupta-
Vidia no Oriente. 
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Ora, sabemos que, só em, 1913 o Professor Reisner, da Universidade de Harvard, 
descobriu que a grande esfinge, do Egito não é uma vasta construção de pedra maciça, 
como todos acreditavam, mas é oca, e contém vários templos além da tumba do primeiro 
faraó do Egito, com seus inúmeros tesouros. 

Já em 1802, o cientista Denon, que acompanhou o exército de Napoleão, notara 
haver na parte superior da cabeça da esfinge uma ,depressão, que bem poderia ser o 
princípio de passagem interna. Fazendo diversas escavações, conseguiu descer cerca de 
três metros, mas não pode prosseguir na empresa. 

Em 1835, Vyke e Verring tentaram igualmente descobrir caminhos internos, 
abrindo furo sobre o dorso da esfinge, mas a escavação também não pode ir além de 
nove metros . 

Sabe-se hoje que o edifício da grande pirâmide era monumento em cujo interior se 
celebravam iniciações; mais de um membro das dinastias faraônicas recebeu ali a "luz do 
espírito", na câmara do Rei, depois de haver ,transitado pela estreita passagem   17  . 

Tais pirâmides e a própria esfinge são hipogeus, ou, se quisermos, cavernas feitas 
pela mão do homem para a celebração dos tradicionais mistérios 18 , visto que 
desempenharam esses monumentos o mesmo papel que as montanhas, pois se a terra, 
como diz Roso de Luna  19 , é “um tetraedro apontado por outros quatro tetraedros, cada 
montanha, cada solitária mole, é um centro fina ou iniciático também." 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A Esfinge ainda constitui objeto de estudos, por parte dos arqueólogos; e será o 
eterno símbolo dos mistérios impenetráveis, que transcendem da terra hierática dos 
faraós. 

 

Não teriam essas estreitas passagens da terra do Egito uma geográfica analogia 
com as existentes na Índia, em cujas cavernas habita civilização à parte? 

Proclo consigna em seus "Comentários a Timeu" que um "Deus junto a nós fez 
uma terra imensa, com montanhas e cidades análogas às nossas", terras poeticamente 
visitadas por Astolfo, no "Orlando" de Ariosto. 

Já é tempo, portanto, de alargarmos o âmbito das relações que decorrem 
naturalmente destas considerações arqueológicas. 

 

O CINEMA, O ROMANCE E A TEOSOFIA 

É bem de ver que no trato do assunto, aparentemente mais importante na sua 
apreciação do que na sua objetividade, autores diversos o têm marginado com verdadeira 
perícia científica, e não poucos o tomaram. como romanesco motivo de obras que vão ga-
nhando, a predileção do público. 

"As mil e uma noites”, coleção de contos orientais tão gratos à nossa meninice, é 
livro que fala à imaginação criadora, ampliando-a por forma a permitir devaneios, 

                                                        
17 Angus, angustiae – o caminho estreito. Está em relação com o ritual da “vaca sagrada”, dos dwijas indianos (os duas vezes 
nascidos). 
18 Mistérios Maiores e Mistérios Menores. Vide pág. 12 e seguintes do “Prefácio” de “O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO”. 
Humbolt já dissera: - “ Um laço misterioso une a natureza celeste à natureza terrestre”. Voltaire caracterizou em poucas palavras os 
benefícios dos mistérios, ao dizer que, “entre o caos das superstições populares, existia uma instituição que evitou sempre a queda do 
homem em absoluta animalidade: a dos Mistérios.” 
19 Pág.. 181 – “Simbologia Arcaica”, Roso de Luna. 
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legítimos sonhos que a infância contempla de olhos abertos. São esses contos mais 
simbólicos do que pensarmos comumente; guardam uma tradição velada, reminiscência 
vaga de verdades que vêm sendo de ciclo em ciclo esclarecidas pelos impulsionadores da 
lei evolutiva. Nas "Mil e uma noites" aprendemos tudo, inclusive a sutileza da filosofia 
sobre a imortalidade da alma, que, se geralmente vai numa peregrinação desordenada 
pelos caminhos do outro mundo, como rezam os textos e dizem os videntes, às vezes 
ganha pelo mérito a região encantada semelhante ao paraíso terrestre, segundo falam até 
as religiões. 

"Não posso suportar a idéia de um universo sem plano, ou de que a fatigante 
marcha da humanidade seja vã e o fim da jornada esteja na morte universal.. Creio que o 
instinto humano, inclusive o instinto da imortalidade, jamais engana".  20 

Romancistas ocidentais já se interessam, de há muito, por essa literatura farta; no 
Oriente, ela é vasta, casando-se bem com a mística daqueles povos que chegaram 
mesmo a ironizar a desventura e a considerar a história universal um rosário de fatos 
nascidos de pesadelos sucessivos. 

"L'Atlantide", de Pierre Benoit; "Ela", de Haggard; "O Conde de Monte Cristo", de 
Alexandre Dumas, cujo simbolismo foi bem estudado por Roso de Luna que é também 
extraordinário comentador de fábulas  21 – todas elas, e só para citarmos algumas, são 
obras da quarta dimensão literária. 

A notável realização cinematográfica de Kapra, "O ladrão de Bagdá", que não 
deixamos de registrar em separado, revive intensamente, com seu colorido e sua técnica, 
as páginas da filosofia oriental. 22 

"La charrette fantôme" é filme que procura traduzir aspectos ultradimensionais da 
existência, uma vez se admita como possível a continuação da vida após o término doe 
seu revestimento físico. 

E, para não irmos mais longe, mencionemos "O horizonte perdido", essa produção 
que tanto êxito alcançou nos cinemas desta capital. Aí temos a fisionomia, embora 
imperfeita., daquela região estranha mas bela, incrível mas real, onde a mocidade é 
prêmio da eterna primavera, sem canto de mau agouro nem resquício de tristeza. 

Os hipogeus, grutas, cavernas as que foram, naturalmente, trabalhadas por 
milênios e adaptadas à finalidade, fantasiosa para muitos, de servir de antecâmara a 
países de horizontes perdidos, nada mais são do que o primeiro vestíbulo por onde 
passam os "Aladinos com a sua lâmpada maravilhosa", jornando rumo à imortalidade. 

Valem, pois, esses trabalhos de romance e de cinema, por um otimismo que 
enriquece os outros otimismos da infeliz humanidade – a pobre órfã, desvalida mas não 
desenganada; e já não é pouco, um sonho de liberdade, que permita ao encarcerado nas 
limitações da carne abrir ais janelas de sua alma, arejar o sofrimento, e sorrir a todas as 
mentiras científicas e morais que nos prendem à sublime tortura de viver. Porque, afinal 
de contas, subsiste sempre, em todos os corações de todas as latitudes e de todas as 
épocas, a capacidade infinita de esperar, de considerar o amanhã como prenúncio de 
felicidade – que é mais um estado de consciência, do que uma situação harmoniosa no 
conjunto humano. 

Alguns não intentam, apenas, semear otimismo com trabalhos da natureza dos que 
estamos apontando: dão elementos para que a esperança não seja a caminhada vã 
através dos desertos da metafísica. 

                                                        
20 “Estes dias tumultuosos”, pág. 216, Pierre van Paassen. 
21 “Por el reino encantado de Maya”. 
22 A Crônica “O Ladrão de Bagdad”, foi publicada no no 43 da revista “INAPIÁRIOS”, pág. 32, de 1941. 
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É o caso de se indagar onde viceja este otimismo, oásis raro, inconcebível, que 
possa abrigar em sua acolhedora sombra a miséria orgânica da célula que pensa. 

 

CÉU, PURGATÓRIO E INFERNO 

Todas as religiões prometem um mundo novo a seus seguidores, depois de 
fecharmos os olhos para sempre: bom, quando se viveu sem errar muito; horrível, quando 
se pecou demais; deslusbrantemente belo, quando se fez o bem como norma e se 
praticou a sabedoria como virtude. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A gruta do monte Rainler, nos Estados Unidos, uma das maravilhas da natureza. 

 

Não se pode, pois, criticar, a menos que seja o erro um argumento, qualquer outra 
ideologia religiosa que apareça, preconizando a mesma recompensa ou apregoando a 
mesma justiça. 

A teosofia difere em que, tendo sido oásis para muitos, inclusive Schopenhauer, 
Dante e Max Müller, quer se lhe dê o nome de Guptavidia ou Sanatanadarma, vedantina 
ou tibetana, oriental ou ocidentalizada, não é e nunca foi religião  23 , mas sempre coloca 
o castigo do homem cientificamente à sua frente, para ser examinado com a mesma 
proficiência técnica com a qual se disseca uma lagartixa. E se o homem, levado pela 
precipitação, um dia se machuca imprudentemente com o seu bisturi coadjuvante, isso é 
lá com ele: a ciência positiva não pode também responsabilizar-se pelos desastres de 
suas experimentações. 

Difere, de outro modo, em que põe a recompensa ornais perto de seus postulantes; 
não está algures, abstratamente, metida num plano que escapa de todo à nossa 
indagação. 

Pedir provas de nosso modo de ver, implica em que o oposto apresente primeiro as 
suas. 

Destarte, sem tencionarmos dar provas, mas tão somente esclarecer o que 
pensamos de certas grutas, hipogeus e cavernas, dizemos que, desde a mais remota 
antiguidade, há uma tradição, respeitável acerca dos "mundos subterrâneos"  24 , sendo a 
gruta de Karli, na índia, para aludirmos a exemplo único, uma de suas embocaduras...  

O como viver nesses mundos, é cousa que muito nos parecerá estranha, devido ao 
desconhecimento que ainda se tem não só do globo terrestre, como também das 
possibilidades biológicas do homem, visto que, além do mais, todos os dias se anunciam 
descobertas em todas os campos da atividade: um novo aparelho de laboratório, novo 
sistema filosófico, "novo elixir da longa vida"... 

De onde, por ventura, saíram os estranhos sacerdotes hindus que, segundo 
Schiegel, levaram a religião de Jano à Cidade Eterna; os sadús vaqueiros vistos por 
Olcott e Blavatskv junto aos hipogeus de Karli; os incompreensíveis seres de Untersberg, 
de que nos fala Franz Hartmann; os tihuanacos ários dos Andes, de que tanto escreve 
Ciro Bayo em seus "Césares da Patagônia" e "Cavaleiros do El-Dorado"? De onde, 

                                                        
23 “O cristianismo Esotérico”, de Anie Besant, e “O catolicismo liberal”, de Leadbeater, foram uma pretensão inócua que intentou 
reconstituir os verdadeiros cultos da antiguidade, os mistérios eleusinos, etc. Outra corrente moderna, e também sem nenhuma 
expressão iniciática, é exatamente a que refere à “Igreja Gnóstica” do Sr. Krum Heller. Quanto a Joe Krishnamurti, vide pág. 36 de “O 
VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO”. 
24 Vide pág. 198 e seguintes de “O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO”. 
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porventura, saíram os ginósofos da Ariavarta, que se burlaram da loucura de Alexandre, o 
macedônio; os sufis persas, alma de toda ciência árabe; os drusos e cristãos de S. João, 
do Líbano, depositários do verdadeiro cristianismo e origem dos Irmãos da Pureza, 
asiáticos e africanos, e da poderosa Ordem dos Templários; os rosa-cruzes de Fez, em 
Marrocos, cuja doutrina perdura, ainda que se hajam retirado eles deste depravado 
mundo? 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Passagem forçada pelas águas, ou uma entrada "jina", em terras americanas? 

 

Como explicar a origem, fora destes conceitos daqueles "jinas" que encarregaram 
a Mozart, pouco antes de sua morte, o célebre Requiem que ia cantar-se, em seus 
funerais; os povos ástomos de Ferecides de Samos, um dos mestres de Pitágoras; as 
gentes legendárias lêmures da "Cidade Sol", da Patagônia? 

O professor Max Müller declara que nem o suborno nem as ameaças de Akbar 
foram capazes de arrancar aos brâmanes o texto original dos "Vedas" de que os 
orientalistas europeus se jactam de possuir, quando na verdade ele se encontra numa 
dez bibliotecas desse maravilhoso mundo subterrâneo. 

Este mundo é capaz de responder a procedência de todos os citados povos deste 
capítulo; e assim o é, desde que alcancemos as cidades velhas americanas próximas à 
Santa Cruz de Quiché, visitadíssimas por jainos e budistas de Bab-bur-ain-bachi, ou se 
lograrmos penetrar as terras de Kangiur e Tangiur, tio Tibete, ou aquelas outras, que 
milhares existem, fazendo jús ao prodigioso conto infantil de "Ali Babá", o ladrão das 
lendas orientais que outro não ë senão o homem simbólico detentor de "tesouros 
espirituais" custodiados na caverna repleta de alfaias e de gemas preciosas. 

Há vasta literatura em torno desse tema. Convém passarmos por ela, 
moderadamente, antes de estudarmos o que possa existir no continente americano, 
especialmente no Brasil, relacionado com esta intrincada forma de justificar a super-
vivência do famoso paraíso perdido... 

 

A SUAVE MANSÃO DO AMANHECER 
A obra. póstuma de Saint-Yves d'Alveydre  25 , publicada em 1910, contém a 

descrição de um centro misterioso .designado sob o nome de Agarta – mundo 
subterrâneo estendendo suas ramificações por todos os lugares, sob continentes e 
mesmo oceanos. É chefe desse país, segundo Louis Jacolliot   26 , aquele que tem o 
nome de Bramatma. 

M. Ferdinand Ossendowski conta  27  as peripécias da viagem que empreendeu em 
1920 e 1921 através da Asia central, confirmando as narrações de Saint-Yves. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Caverna situada nos arredores de São Lourenço, onde o caçador Eugênio 
Junqueira encontrou, em 1921, muitos caititús. Vinte anos depois, em companhia de 
                                                        
25 “La mission de l’inde – 1910. 
26 “Les Fils de Dieu”, págs. 236, 263, 267, 272; “Le Spiritisme dans le Monde”, págs. 27, 28. 
27 “Bêtes, Hommes et Dieux”. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  111 – Janeiro a Março de 1942 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 
 

 25

alguns membros da S.T.B., o mesmo caçador visitou-a novamente, narrando então, o que 
lhe havia acontecido quando a civilização não tomara conta de certos lugares "jinas". 

A porta da caverna, o Mordomo da S. T. B., sob a bandeira simbólica da Missão 
em que a mesma Sociedade se acha empenhada, há  mais de vinte anos, pelo 
engrandecimento físico, moral e intelectual de nossa Pátria. (Para maiores 
esclarecimentos desta caverna, computar a revista "Dhâranâ",  no 103, pg. 18 e 
seguintes). 

 

O paraíso terrestre, de outra forma, representa propriamente o "centro do mundo", 
ensina René Guenón  28 , sendo que a perda do Graal, ou de algum de seus equivalentes 
simbólicos, é em suma a perda da tradição com tudo o que isto comporta. O mesmo 
autor, além de outras referências interessantes  29  , concorda em que o "santo palácio" ou 
o "palácio interior"  30   não tem outro sentido. 

Tudo o que estamos falando possui uma relação, a mais estreita possível, com o 
significado hermético: – "Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem, 
veram medicinam", palavras que integram o acróstico VITRIOLUM  31  . 

O capítulo 1o da obra de Bernardo Ramos  32  a outro assunto não é dedicado, 
quando estuda as ruínas de Palenque, as de Iucatã, e tantas outras da pré-história 
americana, como as de Tula, Aztlan, Volunchivin, Mansão do Amanhecer, que não 
passam de tradição sobre os mundos subterrâneos a que deram os egípcios a 
denominação de Pais do Amenti, e aos quais relacionavam os gregos o Onfalos do 
templo de Delfos, mundos que na Ásia interior se conhecem sob o nome de Shambala ou 
Ilha imperecível. 

Blavatsky  33  avantaja-se nessas descrições: 

– "Ademais, em todas as grandes e ricas Lamaserias, existem criptas 
subterrâneas e bibliotecas em grutas cavadas na rocha, sempre que os Gonpa ê 
Lacang se achem situados nas montanhas. Alem do Tsaidam ocidental, nos 
solitários passos do Kuen-Lun, existem vários destes sitos ocultos. Ao largo dos 
cumes de Altin-tag, cujo solo não foi pisado por europeu algum, há uma reduzida 
aldeia perdida na garganta profunda. É um pequeno grupo de casas, ou melhor 
um mosteiro, com um templo de miserável aspecto, e um Lama ancião, que vive 
eremitamente próximo a ele para estar a seu cuidado. Dizem os peregrinos que 
suas galerias e aposentos subterrâneos contêm uma coleção de livros cujo 
número, segundo cálculos citados, é demasiado grande para poder colocar-se 
até mesmo no Museu Britânico". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

                                                        
28 “Le roi du monde” – Livraria C. Bosse, Paris, 1927. 
29 Pág. 79 do livro “Le roi du Monde” – “Les traditions relatives au monde souterrain se rencontrent chez un grand nombre de peuples; 
nous n’avons pas l’intention de les rassembler toutes ici, d’autant plus que certaines d’entre elles ne semblent pas avoir une relation 
très directe avec la question que nous occupe. Cependant, on pourrait observer, d’une façon générale, que le culte des cavernes est  
toujours plus ou moins lié à l’idée de lieu intérieur ou de lieu central, et que à cet égard, le symbole de la caverne et celui du coeur sont  
assez proches l’un de l’autre. D’autre part,  il y a très réellement, en Asie centrale comme en Amérique et peut-être alleurs encore, des 
cavernes et des souterrains oú certains centres initiatiques ont pu se maintenir depuis des siècles... etc.” 
30 “La Kabbale juive”, tomo I, págs. 215-215, P. Vulland. 
31 Vide revista Dhâranâ nos 87 – 88. 
32 “Inscrições e Tradições da América Pré-histórica, especialmente no Brasil”. 
33 “Doutrina Secreta”, pág. 26, tomo I. 
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A LAMASARIA De RADJA – Perto dag cabeceiras Rio  Amarelo, espraia-se no 
vale, a 10.000 pés acima do nível do mar, a misteriosa lamasaria – colégio de Iniciados do 
velho continente asiático. 

Imaginemos, superando à realidade das grandes fortunas esparsas pelos palácios 
mais ricos, qual não seja o ambiente dessas criptas fantásticas... 

 

OS FABULOSOS TESOUROS COBIÇADOS 

Embora seja possível e mesmo naturalíssima a existência de tesouros fabulosos, 
de vez que a pirataria desenfreada operou durante séculos, enterrando aqui e ali baixelas 
e pedrarias; embora saibamos que organizações secretas e religiosas, perseguidas por 
este ou aquele motivo, hajam escondido nos mais difíceis retiros as peças de prata e as 
barras de ouro maciço; embora tenhamos conhecimento de que existem, em todos os 
sítios do globo, fortunas imensas sob diferentes modalidades resguardadas  34  – é 
preciso que nos inteiremos de um fato muito simples, muito claro, e, digamos, lógico para 
os pesquisadores Iniciados. que é exatamente o de que a mor parte de tudo isso não 
passa de tradição. 

E toda a tradição assim lançada nada mais visa que suscitar o interesse no sentido 
de descobrirmos as relações com os mundos subterrâneos e delas tirarmos as 
conclusões que melhor convenham não à riqueza material e sim ao estado evolutivo mais 
acima da vulgaridade. 

Fôramos falar desses tesouros, e de outra cousa não cuidáramos: o das ilhas 
Galápagos, muito gratas a Darwin no seu "Beagle"; o da lendária serra de Itacolumi, em 
Minas; as pepitas de ouro nas redondezas da Vila de Ribeirão do Salto, na Bahia; os 
revelados pelo Abade Faria a Edmundo Dantés, no "Conde de Monte Cristo"; o velocino 
de ouro dos célebres argonautas chefiados por Jasão; o de Ali Babá, encaixado numa 
gruta cuja porta de pedra obedecia a seu mantram ou palavra mágica, já mencionada 
neste estudo; os tesouros, enfim, de lá e de cá, do Norte e do Sul, de todos os pontos, 
provocando expedições atrás de expedições, significam algo mais na história das 
civilizações – essa mesma que não deixa de ser a história da competição de tesouros 
entre países e da eterna maldade entre os homens da face da terra, verdadeiros 
demônios do egoísmo... 

 

NO BRASIL, O CENTRO DUMA CIVILIZAÇÃO POST-ATLANTE 

A17 de agosto de 1938, o Instrutor da Sociedade Teosófica Brasileira deu uma 
entrevista à imprensa  35 , na qual pôs em relevo o planalto central do Brasil como núcleo 
de civilização ligado nas mundos subterrâneos. 

Declarou o entrevistado, entre outras coisas: 

“Cada um dos largos momentos raciais tem origem numa região característica, em 
geral nos grandes planaltos centrais dos continentes. São os pontos de irradiação, não 
apenas das raças conhecidas, mas também das principais espécies vegetais usadas 
pelos homens na sua subsistência... 

                                                        
34 Condamine, na primeira metade do século XVIII, encarregado pela Academia de Ciências de Paris para a medição dos graus 
terrestres, esteve no Brasil aí pelos meados de 1744, publicando um ano depois, na Europa, sua “Relation Abregée d’un voyage fait 
dans l’interieur de l’Amérique Meridionale”. O sábio francês refere-se que nas bocas do rio Iapurú fundou o capitão português Pedro 
Teixeira a “Aldeia de Ouro”, conseguindo que os índios lhe dessem pepitas de 23 quilates. Várias pessoas daqueles ermos, inclusive o 
Padre Fritz, sustentaram a Condamine a existência da cidade de Manoa, onde o ouro corria a granel... 
35 1a edição, data citada, “O GLOBO”, vespertino carioca. O Instrutor da STB é o Dr. Antonio Castaño Ferreira, Professor de Geofísica 
na Escola Nacional de Agronomia. Pela sua invulgar cultura, o Dr. Ferreira é tido como o “Roso de Luna” do Brasil. Conferencista dos 
mais brilhantes, atrai com suas eruditas palestras numeroso público ao salão da STB, todas as quintas-feiras. 
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“Um exemplo: a meseta do Pamir. Na Ásia é o berço das raça ariana. Os modernos 
pesquisadores ignoravam, até pouco tempo, que o centro de dispersão do trigo está 
situado nessa região oriental. Desta sorte, vemos, o ária nos primórdios de sua história 
descendo o planalto para se espraiar pelos vales férteis da Sapta-Sindavas, ou seja, a 
Índia, trazendo consigo um alimento básico – o trigo. Associa-se, comumente, ao vegetal, 
tão importante na economia dos povos, um animal que, para eles, é quase um “totem”. Os 
árias, com o trigo, traziam o búfalo. Os semitas com a tamareira, acompanhavam-se dos 
camelos. E os povos do Anahuac, no México, ao milho aliavam o coiote.  

“Todas as civilizações prendem-se nas suas origens as mais afastadas, a um 
centro orográfico que persiste na história para uns, e na lenda para outros, como lcoal 
sagrado onde os deuses se apresentavam para confiar aos caudilhos das raças as 
grandes verdades que  deveriam perpetuar-se em sua prístina pureza no âmago das 
religiões. Assim, na velha Índia, vemos o Monte Merú, onde falam  os deuses pelos lábios 
dos sadús e dos ascetas. Na Grécia, o Olimpo mitologicamente simbolizava também a 
mansão excelsa dos deuses. Blavatsky trata desse assunto, largamente, em sua 
notabilíssima obra: “Doutrina Secreta”. 

“No Estado de Mato Grosso, ergue-se a majestosa “Matatu-Araracanga”, nome que 
algumas tribos deram, à montanha de onde escoavam as águas do rio das Araras. Os 
antigos textos orientais chamavam-na “Ararat” e há documentos que fazem alusão ao 
assunto em apreço. 

“Estribados em nossos conhecimentos, consideramos a região do Roncador como 
o centro irradiador de portentosa civilização post-atlante. E concluímos, daí, que o 
aborígene brasileiro houve sua origem naquelas recuadas plagas. O “totem” do silvícola é 
a anta: e sabe-se que o principal alimento daquele é a mandioca. E nós julgamos que tem 
esta como ponto de dispersão, desconhecido até o presente, o planalto central de Mato 
Grosso”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 PRÉ-HISTÓRICA TUMBA NO PLANALTO DE CRUBO (Bolívia) – Ninguém sabe 
agora quem construiu este monumento, e muito menos o nome cuja memória se pensou 
perpetuar. 

 

 E assim termina o Instrutor da S.T.B. a sua entrevista: 

 “Não há muito tempo, uma expedição norte-americana estipendiada pela revista 
“The National Geographic Magazine”, descobriu no Peru, próximo ao rio Urubamba, as 
monumentais ruínas do empório inca de Machu-Pichú, otimamente descrito, aliás, em o 
número de fevereiro do corrente ano da citada revistas. Daí se pode tirar a ilação de que 
Machu-Pichú se comunica subterraneamente com o Ararat brasileiro ou o misterioso 
Roncador”. 

 

EXISTIRÁ UM MUNDO SUBTERRÂNEO NAS 
FLORESTAS DE MATO GROSSO? 

 

Eis aí, um dos principais aspectos do arrebatador assunto, qual seja o que faz 
reviver os acontecimentos que bem contribuíram a novela internacional de Fawcett. Esse 
nome ficou estreitamente ligado ao longínquo, inóspito e mais desconhecido rincão das 
selvas sul-americanas – o Roncador. 
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Ilustração: fotos 

Legenda: 

1. Ruínas de uma civilização pré-inca, onde se encontraram múmias dos Índios 
Chimu, dominados pelos ascendentes de Ataualpa. 

2. O "ouvido de Dionísios", porta da caverna assim chamada, nos arredores de 
Siracusa (Itália), que tem a propriedade de fazer o eco reproduzir-se com 
incomparável perfeição.  

3. O Sr. Vandement em sua minúscula jangada, explorando o lago da gruta Niaux, 
nos arredores de Tarascon (França), que foi descoberta por aquele notável 
arqueólogo francês e que ocupa quase todo o Interior da colina de Niaux. 

4. Entrada de uma das cavernas onde vivem os Andais, tribo de ousados guerreiros 
da fronteira da Índia com o Afeganistão. Em cima é rocha viva; entrincheirados às 
centenas nessas grutas, os Jindais detiveram durante seis meses uma divisão do 
exército inglês. 

5. Antiguidades do Arizona (Estados Unidos). Essa pré-histórica reina situada no 
"Canyon de Chelley". perto de Gallup, em alguns pontos se acha nutra altura de mil 
pés, e diz multo de seu passado longínquo. 

 

O desfecho impressionante da aventura de Fawcett, que na época tanto empolgou 
a imprensa mundial, permaneceu como que sob a coruscação velada dum fascínio 
diferente, por detrás de todas as interrogativas da curiosidade e os ruídos alvoroçantes 
das discussões vomitadas pelas rotativas, absorvido no claro-escuro indefinível das 
legendas vivas em que se transfiguram os rasgos como o do célebre coronel britânico. 
Rápidas, mas incisivas e curiosas referências já  se têm sobressaído em anteriores 
publicações nossas, de data bem recente, acerca do caso Fawcett-Roncador. 

Oficial do exército Inglês, Fawcett havia passado a maior parte de sua carreira nas 
colônias. Em contato com e, ciência histórico-esotérica dos pânditas hindus sofreu a 
fascinação dos estudos orientais, velados pela casta bramânica, detentora da sabedoria 
iniciática das Idades. 

O explorador inglês conseguiu aconchegar-se à fonte mais absconsa da verdadeira 
tradição que indigitava em seu âmago milenar a, existência de uma ciclópica cidade, 
plantada nas faldas virentes do Roncador, o enigmático Matatú-Araracanga, ou Ararat 
brasileiro. Tal cidade, supervivente da famosa Atlântida de Platão, estava, situada numa 
idas partes desse imenso continente que, segundo os estudos geológicos mais recentes, 
era constituído de três ilhas as quais formavam, naquelas eras esplendorosas, o núcleo 
do que é hoje o Brasil. Unidas também, antigamente, as duas Américas com o continente 
asiático, uma luta formidável entre caucásicos e orientais, cuja lembrança se perpetua nas 
lendas, pode deixar ali, insulada, uma fulgurante civilização tronco imediato dos incas e 
das raças pelásgicas de Iucatã. 

 

EL-DORADO – FAWCETT, NO BRASIL 

Logo que foi chegado, pela primeira vez, ao Brasil, o antigo comandante do 
regimento que operava nas Índias, realizou estudos que confirmaram plenamente a 
existência daquela cidade ciclópica, construída por uma raça superior, base de todas as 
lendas do aurifantástico El-Dorado, que, na demopédia dos nossos silvícolas, 
representava a guarda-avançada de uma outra cidade situada na Bahia, redescoberta 
pelo próprio Fawcett quando levou a cabo sua, primeira expedição: – as ruínas de 
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Caatinga. Em 1913, o general O'Sullivan, antigo cônsul britânico no Rio de Janeiro, 
fazendo uma excursão pelo interior baiano, foi conduzido por alguns caboclos às 
misteriosas ruínas. O'Sullivan marcou-lhes no mapa a posição, e transmitiu seguros 
informes a Fawcett, que, pessoalmente, em 1921, foi visitá-Ias COM seu filho Jack e 
quatro outros companheiros, comprovando todas as pesquisas de O’Sullivan. Os 
precedentes eram pois, manifestos. 

Esquivemo-nos, por enquanto, dos argumentos antropológicos e de arqueologia, 
bem como dos símbolos pictográficos e das inscrições rupestres que empolgaram aos 
anseios de Fawcet, e lembremo-nos de que ele sabia existir entre o Tapajós e o Xingú, 
vestígios evidentes de esplendores vividos, de esculturas e baixos-relevos, que é 
impossível não hajam sido eles poderosos centros em Contato perfeito com o resto do 
mundo e para cuja defesa foram erguidas muralhas que se não desmerecem das de 
Tirinto, Micenas ou Tarragona, ou das do próprio Tihuanaco boliviano e as do Manchu-
Pichú incaico, descoberto pela expedição da Universidade de Iale, em território abrupto, 
aonde jamais palmilharam os conquistadores. 

Quando o explorador inglês definiu o plano da sua Iniciativa, encontrava-se no 
coração de Mato Grosso. Na fazenda do Rio Novo, passou algum tempo o Ilustre membro 
da Sociedade de Geografia de Londres, estabelecendo amistosa convivência com seu 
proprietário, o industrial Hermenegildo Galvão, em princípios de 1925. Pelas suas 
maneiras amáveis e refinadas notava-se logo que o coronel era um perfeito "gentleman", 
tipo insinuante, sabendo manejar com regular fluência o nosso idioma. Nas palestras 
entabuladas no solar de Rio Novo, desenrolou-se pormenorizadamente aos olhos dos 
circunstantes o filme da vida aventureira do inquietante explorador. 

Veterano da Grande Guerra, alimentava desde ia infância o gosto pelo estudo da 
geografia, preocupando-se num crescendo de entusiasma, com a existência, parra ele 
ineludivel, de "uma cidade interdita", algures. 

 

UM MANUSCRITO DE SUBIDO ALCANCE 

Parece ter José de Alencar bastado o desenrolar de seu romance "As Minas de 
Prata" nos velhos alfarrábios coloniais, como tantos outros escritores de renome. Um 
desses documentos, existente na Biblioteca Nacional, teria sido computado pelo coronel 
Fawcett, quando de sua passagem por esta capital, bem pouco, antes de demandar as 
regiões mato-grossenses de Diamantina, em 1925. 

Já bem consumido pelo tempo, todavia permite avaliar-se-lhe o inestimável 
contendo que menos vale pela inelutavel prova da existência de uma civilização 
precabralina, do que se depreende pelo valor simbólico, de suas inscrições e 
hierogramas, que deram a Fawcett, em seu conjunto, a certeza de que poderia partir para 
uma "jornada sem regresso...” 

Eis a parte principal do texto do velho documento arquivado sob o número 512, por 
vezes interrompido de claros pontilhados que assinalam os trechos carcomidos pelo 
tempo: 

"Relação histórica de huma oculta, e grande Povoação antiquíssima sem 
moradores, que se descubrio no ano de 1753. 

Em a America ....................... nos interiores .............. contíguos aos ................... 
Mestre de Can .......................................e sua commitiva, havendo dez anos que viajava 
pelos sertões, a vir se descobria as decantadas, minas de prata do grande descobridor 
Moribéca, que por culpa de hum Governador se não! fizerão patentes, pois queria 
usurpar-lhe esta gloria, e o teve preso na Bala até morrer, e ficarão por descobrir. 

Veio esta noticia do Rio de Janeiro em o principio do ano de 1754." 
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E mais adiante: 

"Devizamos cousa de legoa e meia huma Povoação grande, persuadindo-nos pelo 
dilatado da figura sêr alguma Cidade da Côrte  do Brasil; descemos logo ao vale com a 
cautela ...............saria em semelhante caso, mandando explor ....................” 

 

Continuando ainda: 

"...................e assim nos determinamos todos a entrar com armas por esta 
povoação, em huma madrugada..." 

"Faz huma rua da largura dos três arcos com casas de sobrados de huma, e outra 
parte, com as fronteiras de apedra lavrada e já denegrida; só.................. inscripções, 
abertas todas.............. orcas são baixas, de fei ..........  

"Passada, e vista: a rua de bom comprimento, demos em huma Praça regular, e no 
meio dela uma coluna de pedra preta de grandeza extraordinária, e sobre ela huma 
estátua de homem ordinário, com huma mão na ilharga esquerda, e o braço direito 
estendido, mostrando com o dedo! index o Polo do Norte; em cada canto da dita Praça 
está huma Agulha, à imitação das que usavam os Romanos, mas algumas já maltratadas, 
e partidas como feridas de alguns raios." 

"......... sobre o portico principal da rua está huma figura de meio releva talhada da 
mesma pedra, e despida da cintura para cima, coroada de louro..." 

".........achamos varios subcavões, e medonhas covas, fazendo-se experiência da 
sua profundidade com muitas cordas; as quais por compridas que fossem, nunca 
podemos topar com o seu centro." 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Dois membros da S.T.B., quando examinavam, na Biblioteca Nacional, o velho 
documento que teria sido computado por Fawcett. Tal exame se tez a propósito de uma 
reportagem realizada em 1938, em torno da "Bandeira Piratininga", que pretendia 
devassar o  “RONCADOR" – o que aliás não se deu, como havíamos predito com muitos 
meses de antecedência, segundo cartas e documentos, em nosso poder que serão um 
dia dados à publicidade para conhecimento dos Interessados. 

 

Não residem, nessas palavras descritivas, as reminiscências vinculadas à tradição 
dos mundos subterrâneos ? 

Prosseguindo-se no documento: 

"Achamos também algumas pedras soltas; e na superfície da terra, cravadas de 
prata, como tiradas das minas, deixadas ao tempo. Entre estas furnas vimos coberta 
acara huma grande lage, e com as seguintes figuras lavradas na mesma pedra, que 
insinuão grande mistério ao que parece." Seguiam-se estranhas inscrições. 

 

ONDE A CIÊNCIA ENTRA EM AÇÃO 

Está bem que nós nos entreguemos a estas especulações, porque afinal de contas 
nunca é demais o investigar as coisas do passado, do presente ou do futuro . 

Do passado, com as ciências subsidiárias da História, no tempo e no espaço; do 
presente, com o que aí se nos antolha, norteando o espírito humano; do futuro, com as 
maravilhosas invenções sempre em marcha, abrindo perspectivas verdadeiramente 
assombrosas. 
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Poderá dizer-se que estamos abusando em demasia da imaginação, e que tudo 
quanto ficou dito não passa de um sonho, de uma fantasia para desviar a rudeza cruel da 
realidade que apavora todos os continentes. 

Não seria, pois, de lastimar o tempo despendido: disfarçar a tristeza da vida já  é 
mérito bem digno de apreço. 

Não levando em conta a honestidade histórica das documentos e citações 
apresentadas, o que aliás não nos comove nem demove, o leitor poderia rejeitar estas 
páginas alegando-lhes deficiência de métodos científicos. 

Isso tampem é uma objeção que não nos abala, porque fora mister primeiro 
esclarecer-se o que vem, a ser ciência – esse conhecimento sistematizado e disposto em 
prateleiras – e o que se entende por sabedoria – essa máquina possante que não corre 
em bitola estreita dos convencionalismos internacionais. 

Não invocamos nem uma nem outra coisa, porque se a ciência é um padrão, a 
sabedoria não deixa de ser um arquétipo ideal que varia segundo o estado de 
consciência. Para o selvagem, o pajé possui os característicos de um sábio à sua moda, 
conhecedor de todas as moléstias, decifrador de todas as charadas biológicas e 
metafísicas; para os homens solenes, que pontificam nas academias e que se elegem 
como vanguardeiros da evolução, Einstein é o gênio do século e Madame Curie a deusa 
da ciência. Como, porem, a distância entre a taba e o prêmio, Nobel se acha entremeada 
secularmente de escadarias e túneis geográficos, morais e intelectuais, preferimos o meio 
termo, sem os "tabus" dos extremos. Assim, procuramos, sempre invocar a experiência 
dos mais cultos e citar o texto dos mais autorizados, sem o fanatismo dos primitivos nem 
a presunção dos infalíveis... 

Isto posto, e dado que uma ciência pudesse acudir ao apelo destas considerações, 
restar-nos-ia inquirir o vasto panorama das idéias humanas a fim de escolhermos uma 
que, aceita no ocidente e tida como boa, explicasse mais ou menos uma certa ordem de 
fenômenos apenas subjugada pelos que fogem dos sistemas em voga, isto é, pelos que 
vão à fonte de todos eles, sintetizando-os numa verdade única. 

Se isto pode parecer pretensão de alguns já inteirados essa milagrosa verdade, 
lembremo-nos de que o "último grito" da ciência de nossas atribuladas bandas nada mais 
é do que o derradeiro eco de conhecimentos, há milênios expendidos aos quatro ventos 
do mundo pela voz compassiva dois preceptores orientais, de que pouco ou quase nada 
conhecemos  36  . 

 

RADIESTESIA E RÁDIO-FÍSICA 
Cedamos a palavra ao Professo Raymond de Burlet  37 , a fim de preparar-se a 

fantasia ainda muito maior do que as que estamos tratando. 

Ao demonstrar em seus notáveis trabalhos, que lhe custaram vinte penosos anos 
de estudo, a última relação da radiestesia com a teosofia, o Professor de Burlet utilizou-se 
para isso dos resultados obtidos por um, velho radiofísico de valor, o Sr. Henri Mager, 
Presidente da Sociedade Radiestésica da França. De sua teoria nos aproveitamos, 
acomodando-a em seus fundamentos, para que se nos permita cientificamente a entrada 
nos mundos subterrâneos, desde que não o possamos fazer de modo diferente, pois seria 
bem agradável a todos nós uma viagem dessas, no tapete mágico das aventuras 

                                                        
36 Vide Dhâranâ, no 99-101, artigo intitulado “Por que o céu é azul?”. 
37 O prof. Raymond de Burlet, além de compositor, musicista exímio, é um cientista de grande valor. Dedica-se atualmente à 
confecção de uma conferência sobre Radiestesia que será levada a efeito na Escola Politécnica de S. Paulo, a fim de provar a 
prioridade daquela ciência não só na terapêutica como também nas pesquisas técnicas dos metais, terrenos, etc. É colaborador desta 
revista e membro de várias instituições culturais e científicas do Brasil e da Europa. 
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surpreendentes, como empreendera Apolônio de Tiana aos olhos ingênuos do imperador 
Domiciano. 

"A explicação? 

– “Conhecemo-la pela analogia e não, infelizmente, por experiência própria. Essa 
explicação reside nas palavras novas vibração, onda, radiação, não que esses 
termos não existam há milhares de anos, mas por serem tomados, então, num 
sentido bem diferente. Vibrar, para os nossos antepassados, era o equivalente 
daquele estando de entusiasmo não importa em qual de suas manifestações. As 
ondas eram os sulcos sucessivos e regulares das vagas, celebradas pelos 
poetas. Imagens tão exatas, no simples traduzir de sentimentos inatos, que a 
ciência as conservou para adaptá-las à explicação material. 

– "Esta ciência levou tempo, e bastante, a aperceber-se de que não é o espírito 
humano que vibra, no domínio dos sentimentos, e de que não é só o mar que se 
propaga em ondas. Passou muitas vezes, sem vê-la, diante da explicação, pois 
o espírito dos que se acham em contato, especialmente com a aridez do 
raciocínio ou com a brutalidade dos números, é muito preso de Maia 38  em 
particular; todavia, a captação de vibrações e de ondas sutis sempre foi notada 
por alguns privilegiados. Seria longa fazer-se a história dos sensitivos. 

– “Explicaram-na pela emissão de corpúsculos, de vapores úmidos ou secos, frios 
ou quentes. Supuseram alguma relação com a teoria dos temperamentos de 
Galien vencida tão absurdamente pela medicina hipocrática. Criaram e tomaram 
a criar teorias filosóficas dos gregos até Descartes. Não sabiam bem como 
combinar tudo isso. Somente alguns grandes iniciados da alta ciência sorriam 
discretamente: utilizavam, escreviam em fórmulas sibilinas, e depois passavam, 
legando aos discípulos, antes de morrer, a chave que dissipa Maia. Impunham 
admiração pior suas vidas sábias e modestas, onde as teorias a eles atribuídas, 
fazendo-os passar não raro por loucos perigosos, eram contrabalançadas pelas 
obras produzidas: – pós mágicos, pedra filosofal, elixires diverso, baquetas 
adivinhatórias, gemas e perfumes poderosos, remédios baseados na afinada lei 
dos semelhantes (que não devia ser posta em evidência senão mais tarde), e 
todas essas coisas, enfim, cuja essência era sabiamente despistada sob 
fórmulas de aparência caótica, mas destinadas na realidade a fixar o mental pela 
surpresa, ou forçar a atenção e a fé dos que nada sabiam e daqueles a quem 
teria sido loucura ensinar ou simplesmente explicar.  

– “Para esses eminentes sábios – os de hoje o sabem plenamente – tudo se 
resumia na lei da vibração, da ondulação. Sabiam os mencionados taumaturgos 
–  hábeis médicos, curandeiros simplistas, e até condutores de religiões – que a 
lei única, a que tudo obedece e pela qual o Universo é regido, se resume numa 
palavra: vibração. Sabiam que não deve dividir-se o Universo em duas 
categorias distintas, isto é, espírito e matéria, pois que o primeiro, constituindo o 
homem interno, o homem psíquico é da mesma natureza que a segunda ou 
melhor, a Natureza Universal vibrante, ondulante. Separa-as uma questão de 
intensidade e de freqüência devibração, acompanhada de maiores ou menores 
graus de sutileza. 

– "E isto a um infinito dificilmente acessível ao intelecto grosseiro que é obrigado 
a se deter, cedo ou tarde, na concepção do sutil, e cair automaticamente na 
superstição e no pavor do sobrenatural – velha palavra, viva ainda em nossos 
dias, que nada significa... e que tudo explica" . 

                                                        
38 Mâyâ, Maia e Maria, formam um nome genérico. Quer dizer “Ilusão”: o poder cósmico que faz possíveis a existência fenomenal e as 
suas percepções. Ver “Glossário Teosófico”, pág. 487, tomo I. 
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Para melhor esclarecer-se o modo pelo qual viajamos cientificamente, se é que tal 
viagem nunca tenha sido feita pelo atencioso leitor, ouçamos ainda um pouco mais o 
Professor de Burlet: 

– "Por que representava a imaginação popular, que é o reflexo das épocas das 
tradições, os mágicos com chapéus pontudos e com amplas roupas semeadas 
de estrelas, adornadas de efígies da Lua ou do Sol, tendo à mão um bastão: a 
baqueta dos "feiticeiros maus" ou a das "boas fadas"? Por que, desde os mais 
remotos tempos, possuem os soberanos um cetro, que não é mais que um 
bastão de luxo? Por que, conta a Bíblia, foi com uma varinha que Moisés fez 
jorrar água do rochedo, e por que se transforma essa bagueta, no punho do 
iniciado Aarão, em vara sagrada? Por que os sacerdotes do Oriente usavam o 
bambu de sete nós? "Porque o bastão era, a princípio, um símbolo do poder, 
não somente sobre os homens mas também sobre os elementos. Poder sobre 
as vibrações físicas, poder sobre as vibrações psíquicas: depois, por ser um 
instrumento de captação que se adaptava às diversas organizações, sendo 
preciso um grau muito elevado de desenvolvimento do sistema nervoso 
receptor, para chegar a não se necessitar do intermediário mecânico, constituído 
por meio de regras experimentais. 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

Planta parcial da cidade subterrânea do Estado de Ceará. O professor Ludovico 
Schwenhagen, eminente naturalista austríaco, declarou que a Ubajara "é a obra mais bela 
e mais gigantesca que se conhece, no mundo, depois das pirâmides do Egito". (Apud 
"VIAGENS NA NOSSA TERRA" - C. Nery Camello). 

 

– "Esse instrumento não é, aliás, indispensável: testemunha-o, entre mil, esse, 
médico austríaco, citado pelo politécnico Voillaume, que, pousando a mão numa 
parede, podia designar sem erro o sexo das pessoas que passavam pelo 
aposento vizinho. Testemunham-no, outrossim, os pesquisadores de água cujas 
plantas dos pés acusam sensação de formigamento ou de atração, na região 
dos lençóis subterrâneos; testemunham-no, ainda, os que vêem as radiações da 
água, os que se sentem indispostos em face de um metal, perfume ou planta". 

 

AS SETE TRÓIAS E O RIO DE JANEIRO 

Como iremos: indicar graficamente em um dos trabalhos futuros desta. Seção 
dedicada a "S. Thomé das Letras", há intima relação subterrânea entre determinados 
pontos da América do Sul, notadamente Cuzco, no Peru, e Roncador, Vila Velha e Rio de 
Janeiro, no Brasil. Esse fato já foi posto em relevo em outras partes destas páginas. 

Galerias imensas, interrompidas por salões vastos serpenteiam pelo interior da 
terra, cuja finalidade descrever-se-á despretenciosamente e de acordo com o nosso modo 
de ver, mediante informes derivados não só de estudos teosóficos como também da 
Radiestesia. 

Dentre os pesquisadores desta última ciência, no Rio de Janeiro, destacamos a 
figura do Dr. Francisco Cuchet, engenheiro arquiteto, detentor de renome bem digno de 
sua inteligência .e capacidade  39 . 

                                                        
39 O Dr. Cuchet, prometeu-nos clichês de seus 31 mapas de “A TRÓIA BRASILEIRA”. 
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Suíço, atualmente com 57 anos, dedica-se – faz 10 anos – às experiências 
radiestésicas e está perfeitamente seguro da eficiência, da absoluta precisão de todos os 
seus aparelhos auxiliares. 

Mais por subsídio amistoso do que por didática terapêutica, demonstrou-nos alguns 
teoremas radiofísicos, de imediata aplicação, tanto mais em se tratando, no caso de 
paciente que se encontrava já bem esclarecido por outros meios científicos. 

Mostrou-nos as várias modalidades de seus trabalhos. Interpelado a respeito de 
seus instrumentos de investigação, não duvidou em dizer: 

– "Prefiro responder com as palavras mesmas do nosso preclaro e conceituado 
cientista. Professor de Burlet, cujos ensaios, monografias e conferências tenho 
acompanhado com prazer e proveito. 

– "Diz o Professor de Burlet, verdade inconteste já muitas vezes por mim 
observada, que o instrumento é, aliás, variável segundo as propensões de cada 
um – e se, em matéria de captação, das vibrações dos corpos físicos, a bagueta 
é particularmente empregada temos visto empiristas usar de uma vara, um anel 
ou um bastão curvo em equilíbrio sobre os pulsos, etc. De alguns anos para cá, 
o pêndulo não deixa de ser o instrumento favorito –  muito exclusivamente, aliás 
– dos modernos pesquisadores. E foi constatado que, posta de fado a questão 
de boa fé ou de auto-sugestão, as meações desses instrumentos são 
demonstráveis sobre a maioria das radiações, com uma previsão impecável. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Dr. Francisco Cuchet, engenheiro-arquiteto, um dos construtores da "Câmara dos 
Deputados", do "Hipódromo do Jockey Club", detentor do "Grand Prix" em 1922 e da 
Medalha de Ouro no "Congresso Pan-americano" realizado em 1930. O Dr. Cuchet, autor 
das plantas da TRÓIA BRASILEIRA, é consagrado radiestesista e afeiçoado amigo do 
Brasil. 

 

– "A incredulidade, no entanto, é a regra das formações cientificas. 

– "Impossível, enquanto o fator humano estiver no circuito, provar-se alguma 
cousa a alguém. Mesmo no meio da sorna impressionante de sucessos, surgem 
forçosamente erros dos quais os menores não são os inerentes à interpretação. 
A dúvida se insinua então, com seu cortejo de "coincidências", de "acasos". A 
tendência das maiores autoridades oficiais é, com efeito, admitir atualmente a 
aptidão, do fator humano para registar radiações das quais a físico-química 
moderna não permite mais duvidar. "'Vejamos, pois, como procuram alguns 
explicar essa aptidão. 

– "Não citarei nomes, sendo demasiadamente elevado o número dos trabalhos 
para indicar-se aqui. Eis a mais simples hipótese: – uma corrente 
eletromagnética pelos circuitos nervosos do corpo, entrando por um lado e 
saindo pelo outro. Por que? Sabe-se que a ciência biológica reconhece ser o 
coro humano polarizado. Aí está. 

– "Outros apelam para a desintegração da matéria e fazem intervir, os três raios 
alfa, beta e gama, dos físicos, no mundo do átomo. Daí, pensar que, ao contrário 
dos primeiros, os raios gama se afastam em linha reta, devendo emanar dos 
corpos celestes e constituir os recentes raios cósmicos pressentidas 
anteriormente a Piquart, mas por ele constatados 
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– "Um terceiro vê circuitos oscilantes em toda parte e, fazendo do ouvido, dos 
circuitos nervosos e mesmo das células, minúsculos enrolamentos, comparáveis 
a "selfs" do rádio, – pretende elucidar tudo pela ressonância universal. Enfim, 
alguns outros explicam a captação pelas interferências entre ondas emitidas 
pelo, corpo, em questão, e as emitidas pelos corpos. Todas estas hipóteses são 
exatas em parte, porque derivam todas de um princípio único, que é o da 
vibração. Admite-se que essa vibração pode ser transmitida ao fator humano por 
instrumento tão neutro, quanto possível por si mesmo. Por que, então, discutir a 
teoria ?" 

Em seguida, exibiu-nos o Dr. Francisco Cuchet um pêndulo portátil, de bolso, do 
qual jamais se separa, sintonizado à sua vontade, coem o qual opera o milagre de 
penetrar até às regiões desconhecidas, quais sejam aquelas que dizem respeita aos 
mundos subterrâneos, muito citado no "Livro da Morada Oculta" dos egípcios. 

Está hoje em dia demonstrado que o Pêndulo obedece à vontade do 
experimentador, e que, para obter-se resultado honesto, e preciso concentração de 
pensamento que exige do praticante uma espécie de Dhâranâ  40  , que só pode ser 
realizada mediante longo treinamento. O icbj ato irradiante deve ser mentalmente fixado e 
suas ondas captadas pelos condutos nervosos tais quais são, mas nunca transformadas 
ou prejudicadas pelas próprias rediações da executante. 

Como acentua o professor de Burlet em seus estudos, o cérebro deve ser neutro; e 
a necessidade de adaptação mental defendida por Cristophe não pode, em sua opinião, 
ser !posta em. dúvida. Sob essa reserva, que é unicamente destinada a estabelecer a 
necessidade de uma tal concentração para chegar-se a resultados, concludentes, pode-
se afirmar que, se todas as hipóteses fossem reunidas em síntese. teriam por efeito a fácil 
constatação de que as concepções novas são, sem o saber, inteiramente calcadas sobre 
as teorias cosmogônicas da mais antiga teosofia – verdadeira ciência que sempre se 
serviu das vibrações, depois de as haver, através das idades, estudado por uma análise 
rigorosa e implacável. 

Assim foi que, por uma dessas quentes tardes de fevereiro, o Dr. Francisco Cuchet 
nos declarou, com sua calma soberana, filha da convicção e da maturidade, não sem 
grande surpresa para o leitor que a Capital Federal está situada sobre uma enorme 
cidade atlante  41  .  

 

SUNTUOSA METRÓPOLE 

Desenvolvendo pesquisas radiestésicas no sentido de localizar petróleo, o Dr. 
Cuchet chegou a resultados positivos. O Brasil, em sua opinião, não só tem jazidas 
imensas como cambem largas e diferentes zonas petrolíferas, inclusive nas proximidades 
dos terrenos de gneise, onde geologicamente não são possíveis, conforme dizem os 
técnicos. 

A baixada fluminense, as terras férteis do planalto central, e as prodigiosas glebas 
amazônicas – que, segundo Humbolt, devem ser mais tarde o celeiro do mundo –  
aguardam o braço do brasileiro afoito para propinar a abastança, essa abastança que nas 
falta para sermos os campeões do progresso, desde que se erijam em todas as nossas 
                                                        
40 Dhâranâ – concentração mental perfeita sobre um só objeto de conhecimento, com isenção completa da influência dos sentidos. É 
o sexto passo da “IOGA DE PATANJALI” – sistema altamente filosófico da Índia.  
DHÂRANÂ – denomina-se esta revista, em homenagem ao primitivo nome da Sociedade Teosófica Brasileira, associação mental-
espiritualista. Com esse título, a S.T.B. insinua que é pelo desenvolvimento da mente e não pela gulosa busca dos fenômenos 
psíquicos que o homem alcança a Sabedoria. 
41 Não há com que contradizer esta afirmação, à vista de, periodicamente, se descobrirem por esse mundo à fora, cidades soterradas, 
há milênios, como as de Palmira (Síria), Rússia, Tibete, e outras partes do mundo, inclusive as do planalto boliviano e peruano. 
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latitudes os meios adequados à civilização mater, que vamos aos poucos elaborando no 
caldeamento das raças ádvenas e primitivas. 

Falaremos do petróleo oportunamente. Desembrulhando rolas de plantas, que 
eram ao todo trinta e um, perfazendo a área de uma boa centena de metros quadrados, 
demorou em contar-nos o Dr. Cuchet as minúcias da fascinante cidade  - a Tróia 
Brasileira. 

Abrange superfície maior que a do Distrito Federal, de traçado urbano impecável 
com ruas arejadas e espaçosas, andares de seis pavimentos, galerias amplas 
artisticamente decoradas, primorosos templos recobertos de chapas de ouro, outros 
cravejados de pedrarias ofuscantes, que fariam inveja aos, engenheiros cá de cima, e 
ofuscam a magnificência dos marajás multimilionários. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Dr. Francisco Cuchet, ladeado por dois membros da S.T. B., mostra, em um dos 
seus mapas da "Tróia Brasileira", a disposição da CÂMARA DO REI situada no subúrbio 
religioso da metrópole subterrânea, remanescente da prodigiosa civilização que floresceu 
na "Atlãntida” – continente cuja milenária existência foi descrita por Solon e Platão, na 
antiguidade, e do qual a ciência não mais duvida em face dos estudos recentes de 
TermIer, ClavIjo, Roso de Luna e Coronel Braghine. 

 

 – "É de encantar, dizia o Dr. Cuchet folheando mapas e acompanhando riscos, é 
de estarrecer a imaginação mais farta ! ... Já estou abrindo a terra, na ilha do Raimundo, 
aonde me dirijo todas as semanas a inspecionar os trabalhos... Já encontrei algumas 
galerias, andaimes, escadarias, a nove metros de profundidade, mas não têm importância 
esses primeiros achados, dado que eles se devem aos jesuítas do Brasil colônia, como 
aliás são observados em vários Estados, especialmente nos mais antigos, a Bahia por 
exemplo. Faço empenho em especificar o fato de que mais para baixo é que se encontra 
a formidável, Tróia Brasileira. E o que mais alardeia e atordoa os não acostumados a 
estas fantásticas notícias é exatamente achar-se a cidade atlante ligada a outras do 
continente americano, como um dia se verá, dia em que a nossa imaginativa capacidade 
encontrar, na realidade, não uma e sim sete cidades superpostas à maneira das famosas 
metrópoles descobertas pelo clarividente arqueólogo Schliemann... 

 

S. THOMÉ DAS LETRAS E SUAS CAVERNAS MILENÁRIAS 

Quando, a 22 de fevereiro do ano passado, estivemos, na povoação de S. Thomé 
das Letras, para dar-se início às explorações daquele pedaço de Minas Gerais, visitamos 
algumas cavernas. A principal delas não foi possível ser estudada come era de nosso 
desejo. Fica um pouco distante dia arraial, numa das contravertentes da serra que vai 
descendo até às baixadas onde o rio Verde espelha, em suas orlas, a vegetação miúda 
que lhe acompanha a sinuosa marcha. 

Deve ser a mais importante de todas, senão a única em meio de tantas que possa 
interessar aos objetivos arqueológicos. 

O Dr. Ural Prazeres, decidido, capaz, estudioso, posteriormente se deu de vê-Ia  
em companhia de um amigo. Escreveu-nos, então, para que não nos esquecêssemos de 
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levar, em junho próximo, lanternas, máscaras, foguetes, o material, enfim, indispensável a 
incursões demoradas, uma vez que novidades estão na toca, espreitando...  42 

E, com aquele seu estilo sempre amigo e espontâneo, nos fala de ossadas 
desarticuladas, expostas no chão de uma caverna sem nome, aguardando o batismo da 
civilização moderna e as medidas, os, aparelhos, as estatísticas e gráficos da 
arqueologia. 

Nessa caverna, insiste o articulista, poderemos encontrar talvez a confirmação de 
que a teoria da "ponte alêutica" não procede, como quer Euclides da Cunha  43  ao citar os 
mais altos representantes da arqueologia americana e, notadamente, brasileira, que os te-
mos de valor. 

E se –conclui – nada encontrarmos, embora não possamos evocar um passado a 
perder-se na Lemúria pré-histórica, pelo menos debruçaremos a imaginação nestes 
portais magníficos, de pedra requeimada, e não nos fugirá á oportunidade de extasiar a 
vista pelo salão que a natureza teceu de serpentinas multicores, para regalo das brenhas 
esquecidas, perfumadas, belas, brasileiras. 

 

A GRUTA DO CARIMBADO 

Em S. Thomé das Letras não há doenças. O clima não admite esse artifício 
biológico para a festa demoníaca dos micróbios. Os doentes que lá vão ter, em busca de 
saúde, jamais se admiram de que o organismo retome a vitalidade antiga. Saúde em S. 
Thomé já faz parte da tradição. 

Até o gado, as poucas rezes que, entre os pedrouços daquelas cerros, procuram 
nas touceiras magras um bocado de vida, até mesmo esse gado-sem-raça, mas de boa 
carne e de bom leite, não tem o couro varado de berne. Parasitas não resistem o 
ambiente salutar; morrem asfixiados no prana solar das montanhas.  

Uma vez, porém, apareceu em S. Thomé das Letras um pobre diabo, arrastando o 
pesado carma  da lepra repelente. Escorraçado daqui, repudiado dali, ei-lo que chega um 
dia à porta generosa da vilazinha, que não, desmente a tradicional hospitalidade mineira. 

Faz isso muitos anos, mas há quem se lembre dele. 

Não sarou, porque até o milagre afinal é difícil para quem se encontra com um pé 
na vida e outro na cova. Passou ali o resto da existência, mais ou menos acomodado, o 
que já foi uma felicidade ao homem que não tinha parada nem sossego. 

Uma tarde, encontraram-no caído da sela de seu pangaré, que era um cavalinho 
baio, enfiado, murcho, mas batedor de estrada. 

E lá se foi o D. Quixote do sofrimento, sem lágrima de sua Dulcinéia nem pesares 
daqueles que o haviam tolerado. 

Surgiu, então, o problema. No cemitério é que não se ia enterrar um sujeito 
carimbado por doença tão horrorosa... 

Não se sabe por que, mas o fato se consumou: jogaram o lençol cheio de carne 
lanhada, onde habitara uma vida, na furna distante, bem longe do povoado. 

Hoje, essa furna é conhecida com o nome de "Gruta do Carimbado". 

Não passa de galeria estreita, nascida à flor-da-terra, forçada pelas enxurradas de 
anos e anos a fio, canalizando as águas por ocasião das chuvas numa extensão de dois 
quilômetros, até abrir-se novamente na baixada extensa. Nada oferece que possa traduzir 
                                                        
42 A 4 de março deste ano foi assinado um Decreto pelo Sr. Presidente da República, dispondo sobre a projeção de depósitos 
fossilíferos da Nação. A extração de espécimes fósseis depende de autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional da 
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. 
43 “Os Sertõres” – 2o capítulo – “O homem”. 
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interesse. Registou-se mais como curiosidade local, e sobre ela voltaremos no capítulo 
"Tradições e Lendas". 

AS CAVERNAS, O LEITOR E ALADIM 

Mesmo no centro da vila de S. Thomé das Letras, no largo da Matriz, algumas 
inscrições  44 antiquíssimas fazem dístico a ama pequenina gruta, onde se abrigam as 
pessoas quando ha festa religiosa. 

Nessas ocasiões, a falta de pouso, dada a concorrência que toma todas as casas, 
transforma a fisionomia costumeira do arraial já de si pacato e sem bulha: o largo fica 
cheio de crianças, as vendas aumentam suas férias, a mocidade apura seu garbo. De dia, 
é aquela onda de gente espraiando-se na praça alegre de música e de sol. De noite, os 
violões disputam serenatas, enquanto que os mais acomodados se localizam na gruta 
que se ilumina de velas e se povoa de vozes. 

Essa gruta não é maior que as do "paredão", situado a baixada, onde se vê de 
quando em quando abrir-se um vão na rocha: são cubículos provenientes da erosão. 
Deles saem as aves espantadas, cortando o vale que é de um verde tropical carregado. 

 A natureza do terreno favorece a formação desses abrigos seculares.  

Jorge Bahlis 45 afirma que "já não mais pode ser tida como lendário a continente 
atlante, porque certos fenômenos geológicos, de outra maneira inexplicáveis, o exigem 
como consequência". E "se há circunstâncias que levaram a Geologia a reconhecer 
necessidade de uma Atlântida"  46 , estamos certos de que a serra de S. Thomé das Uras 
remonta a essa época distante de onde herdou algo que ainda subsiste .  

Trataremos do assunto no próximo estudo, com o levantamento da planta daquela 
região e, possivelmente, com a surpresa que o Dr. Cuchet nos prometeu. 

Hoje, ficamos por aqui. Mas se as tradições não mentem, como os fatos o 
comprovam em todas as épocas e em todos as continentes, fazemos votos para que 
.possa o leitor, descobrindo a palavra de passe dos iniciados, como o simbólico Aladim, 
visitar e penetrar as grutas e cavernas do nosso Brasil bem fadado, com a razão 
iluminada, a coração feliz, e o corpo sem fadiga. 

 

ARREDORES PITORESCOS DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS  
 
Ilustração: fotos 
Legendas: 

1. "Gruta da coruja".  

2. "Gruta Serapis".  

3. e 4. Entradas da caverna onde se presume haver ossadas de valor 
arqueológico.  

5. Fotografia tirada do interior da pequena gruta situada ao lado da Matriz, e em 
cuja entrada se acham Inscrições velhíssimas, já por nós estudadas.  

6. "Gruta do carimbado", que se estende por dois quilômetros.  

7. Expedicionários investigando, rumo ao "Pico do Leão".  

8. "Estrada do Muro", caminho de inexcedível beleza panorâmica. Em baixo, a 
paisagem recoberta de neblina.  

                                                        
44 Sobre as inscrições de S. Thomé das Letras, escrevemos um estudo constante da revista Dhâranâ nos 106 e 109. 
45 “Civilizações americanas”, Jorge Bahlis. 
46 Oliveira Martins, apud Jorge Bahlis. 
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9. Uma entrada de caverna, alta, e convidativa, num dos cantos da vilazinha 
mineira. 

 

A ATLÂNTIDA DE PLATÃO 
 

Para se constatar a velhice do Continente Americano, é suficiente lançar-se uma 
vista de olhos para os estudos levados a efeito por abnegados cientistas de fama mundial. 
Na América do Norte – como noutros pontos do NOVO MUNDO – há, além das terras 
arcaicas, terrenos pertencentes aos demais períodos das Eras Geológicas. 

Essas terras deviam ter sido contemporâneas do resto de um continente 
desaparecido já. A própria Europa, estudada por inteligentes e hábeis observadores, 
apresenta vestígios desse Continente. Qual será ele? O Continente Atlante, serra dúvida. 

Os leitores que seguirem atentamente o nosso estudo referente às Civilizações 
Pré-históricas, não terão a menor dificuldade em compreender essa verdade. 

De resto, a existência da Atlântida já é admitida por alguns luminares da Igreja. 

Depois, conforme o saudoso APOLINARIO PORTO ALEGRE, a crença na 
existência da Atlântida se impõe para compreender-se certas fenômenos antropológicos, 
linguísticos, etc. 

(JORGE BAHLIS - "Civilizações Americanas", p. 44) 

 

 
A Era de Salvação da Humanidade 

 
Eng. EDUARDO CICERO DE FARIA 

 

Ao traçar estas poucas linhas, assalta-me a mente uma expressiva locução, 
proferida por Quem de direito, aconselhando "dizer bem de preferência a bem falar", 
demonstrando o cuidado em dar primazia à idéia sobre a mera forma da palavra. 

Isto faz com que bem meditadas sejam as expressões que aqui exaro, para que 
não fique muito longe de tão sábio preceito, ao cumprir a obrigação que me imponho de 
entrar em contato mental com os prezados leitores desta Revista a fim de procurar 
salientar o aspecto essencial da Humanidade, quando estiverem em grande parte 
resolvidos os problemas sociais de relevante valia, que chegam até nossos dias como os 
primórdios da vitória final da grande causa humana, pela qual trabalha a S. T. B., sem o 
menor caráter político partidário, mas desejosa de ver completamente abolidos, em todo o 
mundo, o despotismo e o fanático dogmatismo, para darem lugar no regime social 
sinárquico proclamado pelas duas grandes revoluções simultâneas no século 18: norte-
americana e francesa. 

Ainda em pleno século 18 a vida de um plebeu estava à mercê de um instante de 
cólera, ou de um mero ato de despeito de qualquer fidalgo e menos ainda valia a vida de 
qualquer ente considerado herege, isto é, daquele infeliz que não admitisse, sem 
discussão nem raciocínio, os dogmas de qualquer natureza impostos pelo fanatismo 
clerical. 

O patíbulo, a forca e a fogueira lã estavam para a conversão dos recalcitrantes, à 
vista de tão convincentes argumentos dos ardilosos membros das sociedades fundadas 
nos fins do 160 século pelo santo Inácio de Loyola. 
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Desde então a Filosofia já se tinha insurgido contra tais despotismos arbitrários, 
beatificados pelos poderes eclesiásticos; ela não passava, porem, de um simples ponto 
luminoso, que era obscurecido pela ignorância do povo, amolgado às circunstâncias que 
o envolviam. 

Não precisamos ir longe, mesmo na nossa história pátria, para encontrar também 
manifestações incoerentes com o sentimento fraterno, as quais perduraram até quase os 
fins do século 19. Quem hoje pode ler ou ouvir sem estremecimento o relato das torturas 
agônicas do cativeiro de que está cheia a história de nossa nacionalidade? Quem não se 
espanta de horror ao pensar que essa nefanda escravidão era hipocritamente louvada 
até, como ato de generosidade, sob a égide da velha história da Civilização, que a 
descreveu como tendo sido um meio compassivo de livrar da morte os vencidos e 
prisioneiros de guerra, que passavam a trabalhar para seus vencedores, fazendo desde 
então com que o trabalho fosse estigmatizado como infamante, até ser glorificado em 
nossos dias? Somos obrigados a convencer-nos de que a humanidade tem avançado 
evolutivamente apesar do que presenciamos infelizmente no momento presente. 

Sem embargo das condições sombrias em que vive a humanidade nos tristes 
tempos presentes, podemos com razão manifestar o confortador otimismo existente na 
esfera renovadora da consciência espiritual que constitui o ambiente fraterno que nos 
congrega em constante progresso evolutivo aperfeiçoador da nossa vã espécie humana, 
no recesso íntimo da nossa S.T. B. 

No âmbito de trabalho desta nossa Instituição vemos sempre com íntima 
satisfação, até mesmo da parte daqueles que não progridem na mesma razão crescente, 
que às boas palavras seguem-se os melhores atos, porque, após dezessete anos 
decorridos desde sua fundação material não tiveram sentido vão as afirmações de 
fraternidade coletiva, mas, ao contrário, têm concordado com o ideal de Paz, Amor e 
Sabedoria, que ostenta sua conhecida legenda e que constituo toda a força moral com 
que se apresentam seus componentes, como "arautos da nova Era e obreiros da 
Evolução" no "Crisol da perfeição" que é o conjunto harmonioso e operoso formado pelas 
suas Ramas e pelo Núcleo Central em torno do qual gravitam com perfeita similitude de 
um sistema planetário, que será completado, quando tais Ramas atingirem o número 
setenário. 

Não é por outra razão que nesta Escola, de Iniciação já foram despertados para 
um grau de aperfeiçoamento que eu me permito dizer que toca as raias da Iluminação, os 
portadores de um Mental privilegiado, sendo mister acrescentar que no caso não se 
tratou, de modo algum, de privilégio doado, mas conquistados pelas consciências que se 
redimiram sem interferência do Gurú ou melhor, com Sua única assistência mediante a 
oferta de uma lanterna para que, por si mesmas, alcançassem sua própria Iluminação. 

Em seu julgamento pessoal não pode pois haver maior glória, para a S.T.B. , no 
meio das tristezas do momento, do que esta de saber que do harmonioso grupo de suas 
fileiras foram egressos discípulos diletos, que bem depressa compreenderam a missão de 
peregrinos evangelizadores da boa e santa doutrina teosófica, como primeira vergôntea 
viçosa da arvore genealógica plantada neste brasileiro solo pela S.T.B., como marco 
simbólico da Sétima Sub-Raça, desde já fluente em seu primitivo vigor. 

Não são poucos os que bem compreendem o sentido e a aplicação individual 
destas minhas expressões e muito feliz me sentiria se, por um rasgo de búdica intuição, a 
maioria dos meus prezados leitores, no remanso das meditações que santificam e 
fortalecem a parte incorpórea, a qual, em luminoso fio de sutratama, procura naturalmente 
fazer sua feliz ligação, em horas de recolhimento, pudesse resolver tacitamente esta 
equação, que todavia se torna provavelmente indeterminada, pelo número de incógnitas 
que entram na sua formulação. 
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Trata-se de um eloquente trabalho de seleção, mas o critério seletivo é lógico e 
não implica de modo algum em idéia de exclusão de outrem cujas qualidades pessoais e 
cujo raio de ação social indiquem seu aproveitamento em funções adequadas, em que 
sua atividade se exerça mais favoravelmente em benefício do bem comum, dentro do 
sentimento de colaboração coletiva que torna possível a harmonia existente na Unidade 
espiritual que t o d o s os membros da S.T. B. se comprometem a cultuar e a fortalecer, 
Unidade esta que marca o rumo a seguir, como o potente elo que ligará o Presente ao 
remoto Porvir, em que será constituída uma Raça forte e homogênea, capaz de realizar o 
elevado Ideal de Fraternidade Humana, cujos fundamentos se apresentam desde já na 
estrutura estável que serve de embasamento à mesma S. T. B. 

Se a hora presente pertence de pleno direito à América do Norte, com o milagre da 
sublimação do Trabalho, que explica sua extraordinária potência econômica, que fez com 
que os Estados Unidos, tirando todas as vantagens dos elementos naturais que lhe são 
prodigalizados, se tenham tornado a Nação que apenas se mede com o conjunto das 
demais na Civilização contemporânea, não é menos verdade que, dentro dos preceitos 
teosóficos que reconhecem esta justa oportunidade, se encontram também análogas 
realizações, num futuro próximo, para a América do Sul, na mesma conformidade de 
remotas profecias síbilinas e outras de Seres privilegiados que a tanto se referem. 

Concordando com tais prognósticos, já vimos ter partido da adiantada Nação 
chilena a idéia feliz da organização de uma federação de associações sul americanas, 
numa grandiosa obra de pan-americanismo, embora ainda restrita ao campo comercial, 
mas que facilmente poderá estender-se a alcances mais dilatados na nossa vida inter-
nacional. 

Os vínculos intelectuais em toda a América se estreitam sempre e cada vez mais, 
num perfeito sentimento de solidariedade, pela afinidade existente na verdadeira 
compreensão das múltiplas questões que afetam a civilização continental e que exigem o 
esforço cooperativo de todas as Nações, que, por analogia com a divisão territorial do 
Brasil, já podem ser contadas pelo número dos 22 Arcanos Maiores da velha Cabala, 
abrangendo o Canadá que já tem representação diplomática independente, as quais se 
espalham nos dois hemisférios terrestres desde as latitudes mais setentrionais até as 
meridionais que se aproximam das regiões polares, firmado como já se acha na 
consciência popular, o espírito de harmonia e de equilíbrio consubstanciado na missão Y 
a que se tem consagrado a S. T. B., conforme as referencias que tem sido feitas de 
sobejo nesta mesma Revista. 

De Saavedra Lamas que, como reconhecido campeão de pacifismo, conquistou um 
dos últimos prêmios Nobel, ecoaram também aqui na nossa imprensa palavras 
eloquentes com que declarou, a respeito de noticias do Velho Mundo, segundo as quais 
se afigurava a possibilidade da generalização do conflito que infelicita todo o continente 
europeu e parte da Ásia e da África, que "A Guerra é repudiada pela consciência e pela 
Moral do Universo".  47 

De fato, o heroísmo homicida, julgado como virtude, não passa de vergonha para a 
humanidade, em cuja consciência infiltra seus abomináveis tentáculos. 

Não posso deixar, a este propósito, de fazer aqui especial menção ao apostolado 
que pôs em ação o almirante Byrd, depois que obteve do presidente Roosevelt a 
autorização para organizar uma verdadeira Cruzada de Paz, sob a conhecida 
denominação "Emergency Peace Campaing". 

                                                        
47 Este trabalho foi escrito antes de a guerra ter-se estendido ao Continente americano. 

 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  111 – Janeiro a Março de 1942 – Ano XVII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 
 

 42

São daquele apostolo do pacifismo as seguintes palavras que constituíram o voto 
que fez no momento trágico em que se encontrava em risco de morte: "Se eu sobreviver a 
esta aventura, quero dedicar o resto da minha vida a favorecer, com todas as minhas 
forças, a união e a amizade do meu País, com as outras nações do mundo". 

Possam os beneméritos sentimentos com que iniciou ele sua fecunda propaganda 
de elevado Evangelho da Paz, concorrer eficazmente para o completo êxito da 
intervenção da grande Nação Americana em pôr fim ao catastrófico conflito hodierno. 

Dentro da Lei geral da atração que vincula os Universos e deveria abranger todos 
os seres, alcançando o mundo da consciência, possam os excelsos Guias da 
Humanidade chama-la ao estado de equilíbrio que deveria ser a característica lógica da 
Raça contemporânea, considerando sua posição intermediária, a partir da 3a Raça-Mãe, 
compreendida esta como a primeira que se assinalou de fato pela condição humana 
consciente. 

As duas Raças anteriores pertencem ao Passado; as últimas, 6a e 7a, encerram em 
si os séculos futuros de uma Era de completa redenção da Humanidade e a atual 
corresponde, assim, à linha imaginária do angustioso Presente que, com tal feição, tem 
que ser fugaz, refulgindo apenas como rápido clarão de meteoro, circunstância que a 
todos que se encontram envolvidos neste trabalho efêmero, obriga a não consumirem em 
vão o seu tempo, porque tudo na vida terrena pode ser recuperado, com esforço e 
perseverança, menos o tempo perdido ou passado. 

Na verdade este equilíbrio de Evolução na Cadela Terrestre deveria a rigor ter-se 
estabelecido em plena 4a Raça da 4a Ronda para que, com maior facilidade, o 4o 
Princípio, que constitui o Mental Concreto, seja completamente desenvolvido e adquirido 
pela Humanidade até o final da 4.a Ronda fluente, quando será desenvolvida 
completamente a faculdade correspondente a Kama-manas, ou seja a anímica por 
excelência, servindo, portanto, somente às idéias concretas que fazem parte da 
personalidade transitória, que vive de sensações. 

Somente na 5a Ronda, a Humanidade em geral poderá conseguir a completa 
percepção do 5o Princípio, com a faculdade da visão direta, sem necessidade de 
comparações objetivas, correspondendo às idéias abstratas abrangidas pelo Mental 
Superior, já de natureza espiritual constitutiva da Individualidade. 

O 6o Princípio, da Intuição, por sua vez, com o 7o, que é, como se sabe, o mais 
elevado dos elementos constitutivos do Homem integral, só serão ambos completamente 
desenvolvidos nas últimas Rondas, ou ciclos de evolução por que passa o nosso globo 
terrestre, assim como a humanidade que o habita. 

Não obstante, nas últimas Raças, que deverão existir quase que simultaneamente 
no final da presente Ronda, a mesma Humanidade poderá conseguir o direito de penetrar 
nas raias dos 3 Princípios Superiores que contem a Fonte Original, o Atmã Universal, 
mercê do trabalho das 4 Jerarquias que presidem ao seu destino, refletindo-se tanto nas 
manifestações mais elevadas da Tríade Superior, como nas inferiores que se relacionam 
com os Princípios que formam o Quaternário inferior constituinte da mísera personalidade 
humana. 

Não obstante, para tanto sé esforçam compassiva é pacientemente, no momento 
transcendente e memorável que atravessa a humanidade, 2 excelsos Poderes que sé 
manifestam sob os dois aspectos, temporal e espiritual, o Primeiro dos quais eu me 
permito dizer que age compadecidamente sobre o seu Quaternário inferior, enquanto que 
a Tríplice Expressão da Divindade se esforça por despertar os atributos que a elevem 
acima das estreitas limitações de sua parte perecível. 

Neste nosso 4o globo do sistema solar que dá sua 4a volta, por estar na 4a Ronda, 
forçoso é na atualidade que Espírito e Matéria sé equilibrem, neste momento crítico do 
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julgamento, afim de decidir a volta à Consciência Superior para a decisão das Mônadas 
que devem Ir até o fim da Evolução, pondo-se a balança em fiel. 

Considerando a balança como um dos signos zodiacais expressivos do momento, 
facilmente se transporta nossa imaginação para o grande Iluminado, Senhor Gautama, o 
Buda, visualizando Sua Imagem no gesto clássico de apresentação dos dedos de 
Mercúrio e Vênus ligados, na atitude sábia de Quem transmite os meios de ligação do 5o 
Princípio ao 6o e ao 7o, como procurou fazer em Sua passagem terrena num século que, 
como os que lhe foram mais próximos, se tornou célebre na história da Humanidade. 

O Senhor Buda foi, por exemplo, coetâneo de outro excelso Ser, o primeiro dos 
quatro Profetas a que se referem os textos bíblicos, o venerado Isaías, que, com seu 
gênio e a grandeza de suas concepções poéticas, previu a ruína do reino de Israel. 

A Igreja Católica considera as profecias messiânicas de Isaías como um Evangelho 
antecipado, mas diversos críticos duvidam até da autenticidade dos Livros de tais 
profecias, controvérsia que deve ser decidida no terreno da exegese entre os dogmáticos 
é os racionalistas que estudam as Escrituras; uns sob o ponto de vista das tradições 
consideradas como de inspiração divina é outros dizendo que a linguagem da Bíblia já 
tem sido muitas vezes recomposta, prestando-se, portanto, a interpretações diversas e 
achando-se mesmo desprovida de veracidade na parte em que sua narrativa contrária às 
Leis ora admitidas pela Ciência. Foram igualmente pertencentes aos mesmos 
excepcionais séculos, como o que teve a ventura de acolher na face da terra a figura 
sacrossanta do Senhor Buda, os grandes iluminados Thales de Mileto, Lao Tsé, 
Pitágoras, Confúcio, Zoroastro e outros Aspectos viventes da própria Divindade que 
agiram com forma humana para adaptarem as Verdades eternas aos conhecimentos da 
época e com seus ensinamentos despertarem os sentimentos de Amor Universal em que 
devem transformar-se as tendências egoístas. 

Todos aqueles excelsos Seres já encerravam em Si as chaves de todas as 
questões presentes e futuras. 

Não é possível deixar de dar-lhes a devida atenção até hoje, assim como às graves 
profecias existentes em vetustas escrituras sobre a época presente em que, segundo as 
mesmas, se daria a luta tremenda entre Princípios antagônicos, a qual submeteria a 
Humanidade às mais duras provações, dentro da inflexível Lei de Encausamento, para 
que ela, apelando para a outra face que completa o Plano Divino do Logos, concernente à 
evolução antropogênica, ou seja a do Livre Arbitrismo, se purifique e se eleve, por si 
mesma, a ideais cada vez mais consentâneos com a sua finalidade civilizadora. 

A Lei Cósmica vai ajustando as contas dos débitos da Humanidade neste terrível 
transe destruidor que parece fazer recuar a marcha do progresso da Civilização às 
épocas de um passado longínquo em que a inteligência criadora era vencida pelo direito 
da Força esmagadora que afasta o domínio da Razão e da Consciência. 

O Mental Cósmico, porem, só é compatível com as vibrações do Bem, da 
Sabedoria e do Amor, enquanto que o Mal, contido nos limites do Mental concreto, 
absorve as manifestações egoístas com todo o cortejo que as acompanha, de injustiças, 
de parcialidades, de crueldade, de ódio, etc. e, como estas são muito mais frequentes, 
segue-se que a humanidade em geral está alimentando muito mais a intensidade do Mal 
do que a daquele outro Princípio apto apenas a emitir emanações de virtude capazes de 
se insinuarem nos planos mais elevados que se acham em condições de captá-las. 

Mas é justamente em circunstancias trágicas como as do presente que a 
Humanidade é levada a apelar para sua origem divina e então, sob a irradiação de sua 
Luz bendita, sente cada um projetar-se no seu intimo a consciência da Espiritualidade 
como resultado da perfeita compreensão de se terem rompido os pesados grilhões que o 
escravizam no cárcere da matéria grosseira para que, ao transpor a linha divisória entre a 
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ilusão e a Realidade, consiga o aniquilamento da personalidade na região equilibrada, 
equi-lucida, sem sombras de qualquer natureza, em que pôde alçar-se livre o Ser que irá 
confundir-se com a suprema majestade do Eu Divino. 

Possam pois os prezados leitores usufruir as harmoniosas vibrações de Paz, Luz e 
Progresso, em harmonia de Pensamento que se cristalizem em forma, pairando sobre o 
Mundo, principalmente sobre o nosso privilegiado Pais, berço e refúgio de todos os 
Homens de boa vontade, cujo símbolo alvissareiro da Nova Era é incontestavelmente a 
radiosa Constelação do Cruzeiro do Sul, emblema de Sabedoria e Amor, Cruz Viva de 
ouro que no firmamento assinala a promissora Era de Salvação e de Imortalidade! 
 

A ALVORADA FELIZ DE UMA NOVA IDADE 
"O passado investe, com todas as armas e exércitos, contra o futuro, que ensaia os 

materiais de construção do nova ordem social. Afigura-se, por vezes, que o passado 
vence e o futuro recua; mas essa supremacia não passa de momentânea impressão da 
fúria desesperada com que, num derradeiro arranco, o que foi persiste em se opor ao que 
virá a ser. 

"Por isso, o nosso tempo é a hora em que redespertam, no último esforço de 
dominação, todos os despotismos, embora, como as sombras ao nascer do sol, sejam 
destinados a desaparecer, um dia, ao raiar da era da liberdade. 

“O século em que vivemos não é, pois, a alvorada feliz de uma nova idade da 
história, que venha trazer aos homens do nosso planeta o conforto do justiça, as alegrias 
da paz e as harmonias da confraternização. 

"É simples passagem para uma era nova, o intervalo entre duas épocas, no qual se 
devem esgotar os males excedentes de um ciclo que se encerrou, para que, no período a 
chegar, se corporifiquem as esperanças, longamente acariciadas, no reconstrução do 
mundo e no advento de "uma vida melhor". 

(Introdução à Filosofia da Educação, por LEONI KASEFF – p. 150). 

 

 
PALESTRAS TEOSÓFICAS 

(Dedicados aos candidatos à Escola Iniciática do S.T. B.) 

 

MANOEL TENREIRO CORRÊA 

 

AS CIVILIZAÇÕES PRÉ-INCAICAS 
 

VONTADE DOS MEUS LEITORES – Não julgava que esta história da vida post-
mortem interessasse muito àqueles que costumam passar os olhos por esta 
despretensiosa seção de DHÂRANÂ. Resolvera, por isso, mudar de assunto e abordar 
outro ramo mais sedutor das Ciências Ocultas, tal como aquele de que tratei na palestra 
anterior. Parece, porem, ter-me enganado.  

Mal o último número de DHÂRANÂ entrou em circulação, sobre a minha mesa de 
trabalho – onde os "espíritos da natureza", vindos da floresta próxima, costumam divertir-
se nas horas vagas – choveram várias cartas cheias de expressões pesarosas por termos 
deixado tão cedo esse belo mundo astral para onde estamos condenados a partir mais 
tarde ou mais cedo. 
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Todos os meus prezados leitores (e eles já são muitos a julgar pelas cartas 
recebidas que, bem contadas, atingem quase duas dezenas...), me pedem mais 
pormenores sobre a vida post-mortem. 

Não se contentaram em saber que a vida continua para alem da tumba e que, 
salvo casos excepcionais em que se não enquadram nenhum dos meus leitores, essa 
vida é mil vezes mais agradável e sedutora do que esta a que tão ferozmente nos 
apegamos. 

Querem que lhes fale nesses casos excepcionais; que entre em certas 
particularidades e Ihes explique até a causa por que as religiões não ensinam essas 
importantes cousas aos seus prosélitos ou por que cada uma tem sua opinião particular a 
tal respeito. 

É para atender esse louvável desejo dos meus leitores, que deixo para mais tarde 
outros assuntos teosóficos, e, de novo, venho falar da vida a que estão condenados 
aqueles que partem deste mundo dum modo anormal. A seu tempo falarei dos outros 
assuntos sugeridos nas cartas recebidas. 

 

MORTE SÚBITA – A vida no plano astral do homem que teve seu corpo físico 
destruído por um acidente, embora não seja só por isso mais penível, não é, no entanto, 
igual à daquele a quem a velhice ou uma doença prolongada desagregou as partículas 
astrais, preparando, por assim dizer, o trabalho próprio para a vida nesse novo plano. O 
veículo em que o homem passa a viver, bruscamente arrancado à vida terrestre, em 
consequência dum acidente ou do suicídio, não consegue romper totalmente os laços do 
desejo nem da vitalidade física, de forma que esse homem se verá, durante um tempo 
maior ou menor, preso à terra pelos princípios inferiores que o dominavam. 

Se quiséssemos apresentar uma comparação aproximada do fenômeno, 
poderíamos dizer que ele se assemelha à retirada violenta do caroço duma fruta ainda 
verde. Assim como no caroço se conservam fragmentos da polpa da fruta, também boa 
parte da matéria mais grosseira do plano astral continua adstrita aos princípios 
superiores, impedindo a marcha da personalidade através das camadas mais elevadas ou 
sutis do novo mundo. A esse natural impedimento, deve-se acrescentar ainda a 
perturbação mental e o terror que quase sempre acompanham essa espécie de morte.  

 

CONDENADOS À MORTE – Para as vítimas da pena de morte, o caso torna-se 
ainda mais grave, porquanto, alem dos prejuízos causados pela separação brutal do 
corpo astral, este parte agitado pelo ódio e pelos desejos de vingança que farão do 
homem que desse modo ingressa no mundo astral, um elemento particularmente 
perigoso. Acham por isso os teósofos que, por mais perniciosa que seja para a sociedade 
a existência dum criminoso, muito mais perigoso se torna quando arrancado do seu 
veículo físico. Contra ele, quando vivo, tem a sociedade elementos de defesa de que se 
acha privada quando projetado, violentamente, repleto de paixão, no mundo astral. Ali se 
tornará o instigador de novos crimes, vingando-se daqueles que o condenaram à morte e 
aumentando o seu Karma, decorrente desses seus novos erros e da multiplicação dos cri-
mes de que será, de certa forma, o responsável. 

Essa influencia dos condenados à morte, no mundo dos vivos, está sobejamente 
provada pelo fato bem conhecido de se repetirem sempre os mesmos crimes, após a 
condenação, nas regiões em que o condenado agiu. 

 

OS SUICIDAS – Já vimos, nas palestras anteriores. que o Verdadeiro Homem, o 
Ego imortal, envia em rada Incarnação uma parte de si mesmo aos planos inferiores, em 
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busca das experiências de que necessita para se tornar omnisciente em todos os planos 
da Natureza é não apenas naqueles em que Ele vive. 

Concluída a missão determinada para cada incarnação, o Ego chama a seu seio 
aquela parte de si mesmo, entrando na posse dos resultados obtidos. Esse trabalho é 
enormemente dificultado no caso de suicídio, podendo-lhe causar os mais terríveis 
perigos, inclusive o de se ver impedido de chamar a si a parte que de si destacou para 
reencarnar. 

E evidente que o ato do suicídio varia segundo as circunstâncias que lhe deram 
causa, desde o gesto moralmente inatacável de Sócrates até ao desespero do homem 
que se mata para escapar às consequências físicas de suas próprias faltas. No mundo 
astral, a situação após a morte varia do mesmo modo. 

Devemos considerar o suicídio como um crime contra a Natureza, visto modificar a 
duração prescrita para a, vida física; duração determinada por um conjunto de causas 
muito complexas, cujos efeitos devem ser vividas antes da dissolução da personalidade. 

Quanto às condições de espírito do homem no mundo astral e que vão determinar 
sua nova vida, não podem deixar de ser profundamente diferentes entre aquele que 
abandona a vida por motivos altruísticos e aquele que destroi sua existência por motivos 
egoístas tais como o medo por exemplo. 

 

CAUSAS DA ENCARNAÇÃO – O homem encarna para cumprir certos fins que só 
podem' ser atingidos neste plano. Lições há que só no mundo físico nos é possível 
aprender e quanto mais depressa as aprendermos, mais cedo seremos libertados da 
necessidade de voltar a uma vida mais inferior e mais limitada. Grande é o trabalho do 
Ego cada vez que deve incarnar num corpo físico. Além do período de infância, sem 
nenhum interesse para Ele, há ainda os grandes esforços que é obrigado a fazer para se 
assegurar do controle de seus novos veículos. 

Não devemos, pois, desperdiçar a vida; praticar aquilo a que podemos chamar 
suicídio lento, nem, muito menos, destruí-la de um só golpe. Ao contrário, é dever do 
homem tirar da vida terrestre o maior partido possível e torná-la tão longa quanto as 
circunstâncias lho permitam. Para isso, deu-lhe a natureza o instinto de conservação que 
ele deve atender sempre que se manifeste. 

 

OS ASSASSINADOS – De duas espécies podem ser considerados os homens 
assassinados ou vitimados por um acidente. Se forem dotados de espírito puro, ou 
tiverem tido aspirações elevadas, sua vida no mundo astral assemelhar-se-á a um sono 
mais ou menos feliz, que durará tanto tempo quanto o que lhe faltava para completar sua 
vida física. Sua vida normal, no plano em que entrou só então terá início, permanecendo, 
em muitos casos, durante os 10 ou vinte anos que ainda deveria viver no mundo físico, no 
sub-plano astral correspondente ao seu grau de evolução, consciente da última cena por 
que passou na vida terrestre. 

No casa, porém, de o homem assassinado ou vitimado por um acidente, não 
possuir qualidades elevadas, ficará no sub-plano mais grosseiro do plano astral  
plenamente consciente das suas paixões e por elas totalmente dominado. Nessas 
condições é ele capaz de se transformar numa terrível entidade malfazeja: impulsionado 
por paixões através dum médium ou qualquer outra pessoa suficientemente sensível para 
ser por ele obsedada. Tais apetites e desejos que não pode satisfazer, tudo fará para 
desencadear suas entidades sentem um diabólico prazer em levar os outros à prática de 
atos idênticos aos que elas mesmas praticavam na terra. São estas entidades, 
conjuntamente a outras de que falaremos em futura palestra, os demônios ou tentadores 
a que se refere a literatura eclesiástica. 
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Cabe aqui a seguinte citação em que se nos descrevem as vítimas de morte súbita, 
suicidas ou assassinados, quando se trata de homens grosseiros ou depravados -  
"Sombras infortunadas perambulam errantes pelo mundo astral, aguardando que chegue 
a hora de sua morte natural. Separadas do mundo físico e plenamente ativas suas 
paixões terrestres, são tentadas pelas oportunidades que lhes oferecem os médiuns, para 
satisfazer, na medida do possível, essas paixões. São os Pishachas, os Incubos e 
Súcubos da época medieval, os demônios da embriaguez, da glutonice, da sensualidade 
é da avareza, os elementares de imensa malícia e de enorme crueldade, forçando suas 
vítimas à prática de crimes horríveis, e com Isso se regozijando grosseiramente". 

 

OS QUE MORREM EM CUMPRIMENTO DO DEVER – Não podemos incluir na 
categorias dos acima descritos, os homens que têm morte súbita no exercício de funções 
altruísticas, como os bombeiros, os membros da Cruz Vermelha, etc. Os próprios 
soldados mortos no campo de batalha estão isentos dessa classificação pela certeza em 
que se acham de combater por uma causa justa. Trata-se para eles do cumprimento dum 
dever e é voluntária e desinteressadamente que sacrificam suas vidas. Isto nos leva a 
concluir que a guerra a despeito dos seus horrores, pode constituir de certo modo, um 
poderoso fator de evolução. Há, na realidade, uma pequena parcela de verdade na idéia 
do fanático maometano ao afirmar que o homem que morre combatendo pela fé atinge 
imediatamente uma vida muito melhor no outro mundo. 

 

OS QUE TÊM HORROR À MORTE – E enorme ainda o número daqueles que se 
aferram desesperadamente à matéria, seja por ignorarem a existência doutra, seja pelo 
terror das penas do inferno. Dai o não se verem livres, logo após a morte física, do duplo 
etérico, ponte de ligação entre os dois mundos. Impedidos de entrar no mundo astral pela 
muralha da matéria etérica, e impossibilitados de continuar agindo no mundo físico, por 
falta de órgãos apropriados, eles erram solitários, mudos e aterrorizados nas fronteiras 
dos dois mundos, incapazes de se comunicarem com as entidades que os habitam. O 
pavor que as domina impede-os de compreender que, para se livrarem de tal estado, 
bastaria deixarem de se aferrar tão freneticamente à existência material. Se 
compreendessem isso, logo se veriam livres do duplo etérico e, após alguns momentos 
de inconsciência, dariam entrada no plano astral onde finalmente chegarão mais tarde ou 
mais cedo. 

Muitas vezes, no auge do desespero, resolvem não se preocuparem mais com o 
que lhes possa acontecer e, preferindo à vida que levam, até mesmo o aniquilamento 
absoluto, soltam as amarras que os prendem à terra. nada mais desejando que morrer 
definitivamente; e o resultado desse abandono os surpreende agradavelmente, lançando-
os num mundo de que não tinham a menor idéia. 

Antes, porém, que isso aconteça, pode uma entidade dessa natureza apossar-se 
do corpo duma criança, tomando o lugar da fraca personalidade para que esse corpo 
estava preparado. Pode ainda obsedar o corpo dum animal, completa ou parcialmente. 
entrando em contato com o mundo físico. Nessas condições ele verá através dos olhos do 
animal, sentirá as dores que lhe são infligidas, terá consciência do seu estado e, tendo 
expulso o fragmento da alma do animal, ele será para todas os efeitos o próprio animal. 

 

OS HORRORES DESTAS OBSESSÕES – O homem que deste modo se apossa 
do corpo dum animal, fica impedido de o abandonar quando quer o sem que para isso 
deixe de despender esforços consideráveis. Habitualmente, sua liberdade só lhe vem 
após a morte do animal e depois de romper os laço, astrais que a ele o ligam. O que em 
geral acontece a tal alma é obsedar outro membro do rebanho a que pertencia o animal 
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morto. Os animais preferidos, ou mais facilmente obsedáveis, são os porcos, os carneiros, 
sem que ao abrigo de tais obsessões estejam os animais mais inteligentes ou evoluídos 
como os cães, os gatos e os cavalos. 

Ligado por esse modo a determinado animal, o homem apresenta-se no mundo 
astral com as mesmas características, assemelhando-se-lhe pelas qualidades que ele 
ajudou a desenvolver, durante a veda física. Excepcionalmente, pode ficar impedido de 
desligar-se do corpo astral do animal. 

Então com ele encarnará, ficando aprisionado no seu corpo físico, consciente de 
seu estado, senhor das faculdades humanas, mas incapaz de exprimir-se no plano físico, 
por falta, de meios apropriados. O verdadeiro proprietário do corpo será a alma do animal, 
não passando este veiculo duma prisão para o homem que a ele se agregou. Aos casos 
desta natureza se deve a crença, muito espalhada no oriente, da reencarnação dos 
homens no corpo dos animais. Não se trata, na realidade, duma reencarnação, pois a 
morte física não se processou integralmente, mas apenas duma obsessão causada pela 
impossibilidade de o homem quebrar os latos que o prendem à terra. Por isso se diz 
dessas pessoas "estarem legadas à terra"; serem pessoas que "ficam" e não que "voltam" 
como acontece com os homens normais. 

 

A PERDA DO "EU PESSOAL" – Já dissemos numa das nossas palestras, que, 
depois da morte física, o homem verdadeiro se separa de seus veículos exteriores, e que, 
principalmente Manas, se esforça para abandonar Kama ou o Desejo. Casos há, raros 
embora, em que á personalidade ou o homem inferior se acha de tal modo preso a Kama, 
que impossível se torna a Manas superior atrair para si Manas inferior. Então acontece a 
maior das desgraças: 

"O fio de prata que nos lega ao Mestre" parte-se e o "eu pessoal" se separa do seu 
Pai ou "Ego superior". Este fenômeno é conhecido em ocultismo pela expressão de 
"perda da Alma" e constitui realmente á perda do "eu pessoal", condenado à destruição 
total. 

Já sabemos que sete são os princípios do homem: três superiores e eternos e 
quatro inferiores e mortais. Pertencem os primeiros ao Ego, ao Eu Individual, e os últimos 
à personalidade, ao eu inferior. São estes que encarnam e se manifestam através de 
veículos sujeitos ao fenômeno chamado morte. Quando se dá o caso acima apontado, o 
quaternário inferior, esto e, os 4 princípios que agem através do corpo físico, ou duplo 
etérico, os veículos astral e mental inferior se separam da Tríade Superior, dos princípios 
inerentes ao Ego, ou seja Atmã, Budhi e Manas Superior. O homem vítima de tal desastre 
– o maior de quantos lhe possam acontecer no imenso trajeto de sua evolução – vê-se 
repentinamente dividido em duas partes, pela destruição da ponte que as ligava. O Ego, 
uma vez reconhecida a impossibilidade de utilizar convenientemente aquele conjunto de 
princípios a que chamamos personalidade, dele se separa abandonando, ror imprestável, 
a parte mais inferior de si mesmo. Do homem assem separado do Mestre, fica o bruto que 
carrega consigo os reflexos da luz manásica abandonados pelo Ego. Tal criatura, devido 
principalmente à posse do mental abandonado, torna-se mel vezes mais perigosa do que 
o mais feroz e menos evoluído dos animais. Ostentando, muito embora, uma forma 
humana, sua natureza é a do bruto para o qual a verdade, a justiça e o amor não tem o 
menor sentido. 

Este desastre pode-se dar durante a vida no plano físico e suas vítimas se 
caracterizam pela ausência absoluta de qualquer emoção elevada pelo requinte na prática 
das paixões execrandas, dos crimes mais tenebrosos.. 
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Quando no plano astral, depois dá morte do corpo físico, constituem entidades dum 
poder terrível, dominadas apenas pelo instinto selvagem que ás leva a realizar as mais 
atrozes crueldades e as transforma nos inimigos naturais do gênero humano. 

Excepcionalmente, pode uma entidade desta espécie reencarnar, ainda, uma ou 
mais vezes em forma humana, mas, faltando-lhe a fonte donde emanava todo o poder, 
seus veículos se vão gastando de incarnação em encarnação, até que toda a matéria que 
os constitui se desagrega e volta ao grande laboratório dá natureza. E o homem deixa de 
existir como entidade separada. 

____________ 
 

A discordância do ciência não é propriamente contra a religião, mas sim contra as 
supervivências idólatras de uma filosofia má, pela qual a religião que a apoia está mais ou 
menos oprimida. A verdadeira ciência prosseguirá no cumprimento das suas mais 
benéficas funções, como é a de aliviar a humanidade do pesada carga de uma errônea 
ciência que lhe é imposta em nome da religião. – HUXLEY. 

 
 

VIDA NOVA 48 
Por H. J. SOUZA 

 

"... e veio o Tempo. E veio a Vida. E veio a Morte..." 

 

AOS QUE ME COMPREENDEM 
Onze anos se passaram depois da Queda da Bastilha – ainda mais, sendo ONZE 

o arcano da Força – e surge o ano de 1800 portador dos mais transcendentes 
acontecimentos. Século XIX, cujo alvorecer é levado a efeito por meio de apoteótico 
Avatara, que o mundo desconhece por completo. Abre-se um túmulo para ser fechado 
logo em seguida... "E toda a Terra foi bendita com a sua momentânea presença". 

Oitenta e três anos depois (soma 11, ou seja, o mesmo arcano...), já em outra 
região antípoda à primeira, novo Túmulo que se abre... para transformar-se em Berço. 
VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OMNIA LAPIDEM... Dir-se-ia 
que um Gênio Planetário - chamemo-lo de Buda-Mercúrio, dirigente do Mental Superior 
ou Budhi-Taijasi – humana forma houvesse tomado, afim de poder melhor dirigir aqueles 
que ficaram fiéis ao Espírito de Verdade! Mercúrio e Vênus, HERMES-AFRODITE, o 
Hermafrodita ou Andrógino Divino. Assim, em vez de UM são DOIS que dão entrada no 
palco cênico da Vida: Castor e Pollux, Helios e Selene, os GÊMEOS ESPIRITUAIS. Tudo 
mais quanto se pudesse conhecer a respeito, não passa de densos véus encobrindo o 
excelso mistério dos Deuses! ... 

                                                        
48 Contrariamente aos conselhos de seus médicos e, portanto, ao AVISO feito no último número desta Revista, o Presidente da S. T. 
B., Prof. Henrique José de Souza resolveu, na última hora, lançar mais dois artigos, sintéticos e complementares aos seus anteriores: 
COLOMBO E CABRAL, PARACELSO, CAGLIOSTRO E SÃO GERMANO. 

Mesmo finda a SEÇÃO DEDICADA A S. LOURENÇO, de sua exclusiva colaboração, desejou ele que os antigos atuais ocupassem o 
mesmo lugar, ou seja o último de quantos figuram no presente número de DHÂRANÂ. 

Trata-se de dois trabalhos originais, da mais transcendental iniciação, por isso mesmo, só compreensíveis por profanos na parte 
justamente dedicada ao mundo, que vai à guisa de um AVISO, de um despertar de consciência, na hora mais amarga da História 
Humana, quando o nosso próprio Continente se acha ameaçado pelas forças do Mal, ou sejam, as civilizações decadentes querendo 
perturbar a marcha certeira da Evolução, com o dealbar de um NOVO CICLO, portador de melhores dias para o Mundo. N. da 
Redação. 
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O século XIX termina de um modo desastroso para a OBRA: uma cabeça que rola, 
como aquela de Eurídice... chorada por Orfeu, porém, dessa vez, em certa rua de 
Lisboa... 

Ulisses chora sua desdita na cidade por ele mesmo fundada! Ulissipa ou Lisboa, 
tanto vale. E, mais uma vez, as diretrizes divinas foram modificadas!... Percorridos, já  
agora, CENTO E ONZE ANOS, para aquela mesma Queda da Bastilha, à guisa de uma 
volta do Colar de SUTRATMA... surge o de 1900, século XX, o mesmo em que 
presenteamos, num misto de dor e de alegria, acontecimentos tão favoráveis à vida 
humana como à sua destruição, ao seu aniquilamento... Onze anos, também, da 
proclamação da República Brasileira: 1889-1900. Um século justo para o Avatara de 
1800. A OBRA começa a ajustar-se, a harmonizar-se pelo Heptacórdio Celeste. Sim, de 
sete em sete anos, fatos da maior transcendência vinham preencher as páginas em 
branco de sua História, pois que outras já o tinham sido desde tempos imemoriais... 
Nesse caso, a Matemática Divina em ação, o Carro, a Mercabah... 

A maior apoteose do dealbar do século XX transcende das seguintes palavras, que 
fazem jús, não só à promessa de São Germano de volver ao mundo em tal época, como à 
profecia de Blavatsky, na Introdução de sua Doutrina Secreta, por demais conhecida de 
Ocultistas e Teósofos, ou seja, "de um outro que deveria vir das margens do Nilo, etc., 
para completar o que a ela mesma não era possível revelar ao mundo". 

Brasil, Portugal, Índia! Índia, Portugal, Brasil! O Oriente se funde no Ocidente! 

Sete anos depois do finalizar do século XIX (o mesmo da vinda de H. P. B., que 
terminou como se viu, de modo tão desastroso, tem lugar uma Ressurreição. Novo túmulo 
que se transforma em Berço... 1899 – 1906 No entanto, para o de 1883... 23 anos 
decorridos, para fazer jús aos graus de latitude, donde é para onde vieram... Daí, o 
engano, a maya, a ilusão da diferença de idade de um para outro... Silenciemos o resto. 

No ano seguinte, o sétimo depois de 1900, apagam-se as luzes que iluminaram 
durante algum tempo a vida de uma "criança privilegiada"... Duas almas, em vôo sereno, 
pelo espaço infinito dos céus... Uma espécie de vôo nupcial post-mortem, não sob os 
acordes da marcha nupcial do Lohengrin de Wagner, mas da Fúnebre de Chopin... O 
jovem faz-se homem é as 3 prodigiosas iniciais J. H. S. passam a ser: H. J. S. Sim, 
porque o "filho do homem" não podia deixar de ter o "H" no começo de seu nome terreno. 

Ademais, o "H", como letra aspirada., é a consoante única que faz vibrar as vogais 
do OEEHAOO sagrado, na razão das "sete vozes celestes ou Dhyânicas", apercebidas 
por Ezequiel na sua visão extraterrena! Momento de êxtase, samadhi ou união com a 
Consciência Universal! 

Sete Trombetas capazes, ainda, de se transformarem em SETE TAÇAS 
EUCARÍSTICAS, através das quais aquela mesma Consciência, Principio Átmico ou 
Crístico, passará durante todo o ciclo evolucional da Mônada. E de modo sintético, diante 
do altar onde tremeluz o mágico Triângulo da Iniciação, todos Aqueles que puderam 
alcançar, na Terra, a Meta desejada: a da SUPERAÇÃO. 

Juntando-se estas 3 consoantes (JHS) às referidas vogais descidas à Terra 
através do Hálito Divino, entre outras palavras transcende a do mesmo JEOSHUA (Ben 
Pandira), sem falar nas que figuram na mesma taça eucarística, como é de todos 
conhecido, embora ignorando, sim, a sua verdadeira razão de ser. Nesse caso, 
envolvendo o mistério das 3 letras hebraicas – Jod –  He –  Shin (em outras línguas 
sagradas, Suss, Suos, etc.) que, a bem dizer, também se ligam ao da tríplice corrente ou 
Emanação Divina (positiva, negativa é neutra, Pai, Mãe e Filho ou Espírito Santo) a ponto 
de tomar forma humana, à qual se dá o excelso Nome de Governo Oculto (ou Espiritual) 
do Mundo. . . 
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Sublime revelação àqueles que já sabem, que já conhecem os Mistérios Maiores: 
O "H" equilibrante do OEEHAOO, ou aquele que fica em quarto lugar justamente quando 
se colocam tais letras da referida maneira (o que aliás ninguém até hoje fez... ) indica a 
direção ou governo do nosso globo, como QUARTO do sistema. E aquele cuja visão 
penetra através da Estrela Polar, e a quem se dá o precioso nome de "Olho de Druva". 
Hermés, o Trimegisto ou Três vezes Grande, não podia deixar de ter o nome iniciado por 
um H. Hermés é Buda-Mercúrio possuem o mesmo significado... Qualquer dos dois 
representa o Planetário da Ronda. Por isso que, como o quarto entre os sete Irmãos ou 
"Auto-gerados do UNO-TRINO", é expresso na referida palavra composta de sete letras, 
no quarto lugar. 

Na Atlântida, o Governo terreno era feito entre os Sete Irmãos ou DHYANIS – os 
chamados "Sete Reis de Edon" (Éden ou Paraíso Terrestre) sendo que o geral se 
encontrava na quarta Cidade, enquanto que o Espiritual, representando o Mundo Divino, 
na Oitava, razão de suas altíssimas muralhas, que os Rakshasas negros, os lemurianos 
da raça anterior, quiseram destruir para ver o que por detrás das mesmas se passava. 
Por isso, procuraram construir a tradicional "Torre de Babel", cuja verdadeira 
interpretação jamais foi aquela que lhe deu a Igreja, além do mais, por ignorar – como a 
própria Ciência Oficial – a existência dos dois referidos continentes: a Lemúria e a 
Atlântida, sem falar nos dois anteriores, cujas raças, de humanas, nem sequer tinham a 
forma... 

1914! Começo da Conflagração Européia, cujo epílogo, a bem dizer, está 
consubstanciado na Grande Catástrofe que ameaça destruir o mundo inteiro, o que, diga-
se de passagem, seria. impossível, desde que a Evolução Humana se prolongará ainda 
durante verdadeiras eternidades... Um ciclo que morre, para dar lugar a um outro portador 
de melhores dias para o mundo. Esta foi a razão do nascimento de nossa OBRA... Nesse 
mesmo ano (1914), a perda da fortuna material para a aquisição da espiritual, que outra 
não é sinão essa mesma OBRA a que acabamos de nos referir. Na hora, porém, daquela 
exigida tragedia, não faltaram "o cabelo a nazareno" e uma cela de ermitão na cidade de 
Nazaré, no interior baiano... Assim, fazia H. J. S. o papel de Yokanan de si mesmo, por 
outro ter morrido em seu lugar... O misterio de João Batista que se repete em todas as 
épocas: João, Herodes-Herodiades e Salomé, ou J.H.S. 

1921! Os "GÊMEOS ESPIRITUAIS" no cume da Montanha Sagrada. Cume ou 
KUMARA, tanto vale... E isso, aos 23° de latitude Sul, Trópico de Capricórnio, outro nome 
que faz jús ao de Kumara, como estamos fartos de ensinar... Sim, por terem eles vindo, 
como já foi dito, dos mesmos graus de latitude Norte, Trópico de Câncer, ou seja: em 
pleno deserto da Líbia, de uma Fraternidade ou Colégio Iniciático, com o nome de 
KALEB, que quer dizer Cão . Mas isso em relação com a constelação de ORION, ou seja 
"o mesmo que, com seu cão, foram transformados em estrelas..." como diz a Mitologia 
grega, cujo sentido já tivemos ocasião de dar em outros trabalhos.  

"No cume da Montanha Sagrada" outras Três Misteriosas Personagens 
concorreram para se manifestar novamente, na Terra, o Presépio ou Creche. Algo assim 
como os Três Reis Magos, portadores de preciosas dádivas. De fato, alguns anos depois, 
tais dádivas vieram: um Livro, uma frasqueira contendo o Licor de Shukra ou Vênus e o 
precioso Símbolo mais conhecido como "Chave de Pushkara", que esteve na Presidência 
Geral em São Lourenço durante sete anos e depois em exposição na Matriz três dias, por 
sinal que visitado por vultoso número de pessoas, pertencentes ou não à mesma OBRA... 
Por sua vez, o "Cavaleiro da Capa Encarnada", ou AKDORGE (Maitri, Mitra, Maitréia etc.) 
aparecendo-lhes por três vezes, na mesma razão do já referido termo Hermés, segundo o 
demos anteriormente... Neste caso, Pai e Filho diante de seus Filhos e Pais... Palavras 
cruzadas... que ninguém, jamais, as descobrirá. No entanto, os Dois "Devapis", a que se 
refere a famosa. profecia do Vishnú Purana, respondem pelo mistério... Finalmente, "São 
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Lourenço e o silêncio profundo das suas cavernas". Um sistema celeste gravado na face 
da Terra... Montanhas, embocaduras agartinas, Jinas, Todes e Totens... 

1928! O Homem integra-se em si mesmo. Nova Ressurreição, Hossanah, Aleluia! 
O dia dos Imortais, ou seja 28 de Setembro do mesmo ano. 28, o prodigioso número dos 
asterismos lunares, duas vezes quatorze, do mistério solar. Doze mais dois signos ocultos 
do Zodíaco: os "14 pedaços de Osíris procurados por sua esposa-irmã Ísis"...      Como na 
batalha de Kurukshetra, segundo , o poema épico, o Mahâbharâta:... "cornos bélicos, 
tambores e tamborins... além do sopro nas divinas conchas", que outras não são, senão, 
as narinas... afim de modificar as forças sutis da natureza, e com isso derrotar os 
inimigos... Mistério! A eterna luta entre lunares e solares, ou as forças do Mal e as do 
Bem, mesmo agora em franco e decisivo combate. Por que não dizer: Herr Hitler de um 
lado e El Rike ou Henrique, (vide profecias de Nostradamus) do outro... Sempre o 
misterioso "H" da direção do Globo... na sua dupla face. Destruere et Construere! "Para 
bom entendedor, meia palavra basta". 

1935! Corpo que baqueia em um leito de morte! E isso, depois de acidentada 
viagem . . ."parando de estação em estação... Cruzeiro às costas!" São Lourenço, desta 
vez não foi galgada ... Agonizando num vagão especial da Central do Brasil, na estação 
de Cruzeiro... 

Nova Ressurreição! ... Vitoriosa marcha para a "Casa de Deus", Arcano 16, como 
o número dos degraus da Vila Helena, Presidência Geral da S. T. B., em São Lourenço. A 
sublime proteção dos Jinas e Todes da Montanha Sagrada. Veni, vidi, vinci! 

Finalmente, depois de outras tantas "provas" no período cíclico de sete anos, como 
sempre acontecia, surge o ano de 1942, que em verdade, astrologicamente falando, 
começa a 22 de Março. VIDA NOVA! O Enigma do futuro! A luta entre a Vida e a Morte! 
Na Balança do Humano Destino, uma de suas conchas penderá para o lado que há de 
sair vitorioso: o do Bem ou o do Mal! ... As ameaças ao privilegiado continente americano, 
pelos representantes das civilizações decadentes, que tanto valem pelas forças do Mal. 
Rari nantes in gurgite vasto! Raros náufragos nadando no vasto abismo! Os Futuros 
destinos do Mundo!  

"Felizes dos que não viram e creram". Sim, porque, aqueles que até agora não 
compreenderam, jamais compreenderão" . Sic transit gloria mundi 

 

FALANDO POUCO, MAS DIZENDO MUITO 
OU 

DENSOS VÉUS QUE SE RASGAM 

Os dois números anteriores desta Revista – um especial, dedicado ao Pan-
Americanismo, e outro, o comum ou relativo ao trimestre Outubro a Dezembro de 1941 –  
representam a Apoteose da OBRA. Um ciclo que se finda para dar começo a outro, cheio 
de dúvidas e incertezas... O Exoterismo e o Esoterismo se unem para revelar ao mundo 
os reais valores dessa mesma OBRA. Nem todos compreenderam o seu verdadeiro 
sentido, desde que a maioria - inclusive os altamente colocados na vida... – se acham 
envolvidos pelas fôrmas grosseiras da matéria, aquelas que não permitem ao homem 
discernir o falso do verdadeiro. 

Sim, o número especial ultrapassou as possibilidades humanas. Basta dizer que, 
no mesmo dia em que teve lugar a inauguração da III Conferência entre as Nações 
Americanas, surgia ele como uma verdadeira apoteose, "vitória retumbante na imprensa 
especializada do País", como tiveram ocasião de dizer alguns jornais, enquanto os 
próprios embaixadores: "Formidável sucesso! Será o único e mais valioso documento 
desse fato histórico, que vai decidir dos destinos do mundo". Mas, em verdade, como 
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dissemos anteriormente, a parte esotérica da questão, ninguém, absolutamente ninguém, 
a soube ou quis compreender. Nem por isso deixou ela de produzir o efeito desejado, 
onde, justamente, deveria produzir: no mundo verdadeiramente culto e digno, o mundo 
dos Adeptos, dos Iniciados, dos Homens Perfeitos. Quanto ao resto, pouco interessa. 
Fiquem com seus falsos galardões, hipotéticas posições... misérias de toda a espécie, 
que mais hoje, mais amanhã os colocarão no lugar a que estão destinados. Honny soit 
qui mal y pense! 

Quanto ao número vulgar, o do referido trimestre, é fácil fazer a sua síntese: 

Colombo e Cabral, os grandes descobridores do Novo Mundo. Os Enviados da 
Agarta para as futuras realizações do Culto de Melquisedec, ou o Templo de Jerusalém 
edificado no Mundo. Sim, com o advento de uma nova civilização em substituição à 
decadente, desde que a vida universal, como se sabe, é repartida em ciclos. Destruere et 
Construere, Corsi e Ricorsi... 

Paracelso – tal como Nostradamus e outros mais – o sábio profeta anunciador e 
alicerçados de tão suntuoso Edifício. Razão por que tanto cura os corpos como as almas. 
Serve-lhe de símbolo Protetor a "Espada do Conhecimento e da Justiça" que ele trazia 
sempre consigo "Cruzeiro ou Pramanta, cuja égide é o Governo Espiritual ou Oculto do 
Mundo, diante do qual todos os Reis, todos os Dirigentes de Povos, não são mais que 
simples "escravos", sendo que aqueles que ultrapassam os ditames da LEI, mais hoje, 
mais amanhã, serão destruídos... Haja vista, "a Queda da Bastilha, a Revolução 
Francesa" por ele mesmo, Paracelso, prognosticada, através da por sua vez, "Queda da 
Flor de Lis dos Bourbons". Na mesma, razão, poder-se-ia dizer hoje: Queda da Sovástica 
(adotada por Herr Hitler) para exaltação da Svástica, adotada por ELRIKE, embora a 
confusão estabelecida entre as duas, por aqueles que já deviam ter aprendido a sua 
diferenciação... A primeira, símbolo de involução "considerado nefasto por Jainos e 
Budistas", na Índia. A segunda, símbolo . precioso da Evolução, considerado como 
protetor do Mundo. Não fosse o Precioso símbolo desse mesmo Governo Espiritual do 
Mundo, do qual Hitler quis roubar os privilégios... mas acabou por se servir do que lhe 
competia: o mau e falso. Outros que o acompanham, por sua vez, escolheram símbolos 
nefastos: camisas pretas, tíbias e caveira, como os pavilhões dos piratas de outrora e 
avisos dos lugares "onde a vida corre perigo"... 

Cagliostro e São Germano, famosos Realizadores de todas as épocas, pouco 
importam os nomes com que se apresentem. "Lilium pedibus destrue! Lorenzo Paolo 
Domiciani! LAUDATE PUERI DOMINE! LOURENÇO PRABASHA DHARMA! Ontem e 
Hoje... mas sempre os mesmos! As Ordens de Cavalaria a serviço das Obras e dos Seres 
de procedência Divina. 

Repetimos: nem todos puderam descobrir "por baixo da letra que mata o Espírito 
que vivifica". O fato é que não podíamos, nem poderemos jamais, falar de outro modo. 
Lembramos, apenas, o "Margaritas ante porcos", atribuído ao meigo Nazareno. Houve, 
até, quem se revoltasse contra essa maneira de se iniciar os homens, que já provém dos 
memoráveis tempos da Atlântida, e hoje mesmo nas escolas oficiais, como um simples e 
apagado vislumbre, recebeu o nome de "test"... E ninguém reclama nas escolas, talvez, 
quem sabe? - por ser pago o ensino... Novas sentenças vêm juntar-se à primeira: "Não 
procures fora o que está dentro de te mesmo". "Quando o discípulo está preparado, o 
Mestre aparece". Homem! Conhece-te a te mesmo! Sem, triste revolta aquela, contra, 
talvez, A SUA PRÓPRIA RELIGIÃO, si se atribui ao mesmo Jeoshua, o "Fazei por ti, que 
Eu te ajudarei". Nada pior que uma revolta dessa natureza, quando menos se conhece o 
seu próprio destino!... Pobres representantes de uma Humanidade em franco declínio! 
Sem, porque os que ficaram fieis ao Espírito de Verdade, bem se pode dizer, àquela não 
mais pertencem agora, com o dealbar do novo Ciclo. 
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Dentro em breve será tão tarde para ouvir a Voz da Razão e da Verdade, como 
nos últimos dias da Atlântida, ao suplicar o povo, ao sacerdote MU-KA, que o salvasse, o 
mesmo lhe dizer: "Não vós preveni que este seria ó vosso fim?. Por muito tempo vivestes 
afastados da LEI, agora é tarde. O mais que posso fazer é morrer convosco". E a terra, 
tremendo debaixo de seus pés, submergiu nó seio das águas... Lá está ela ainda à 
espera de sua total redenção... 

Algo parecido vós posso dizer nós dias que correm: Há longos 18 anos vos 
prevenia de todas as cousas a que estais assistindo: Em artigos, por esta Revista e em 
diversos jornais do País, em Mensagens que vos eram dirigidas, em sessões 
hebdomadárias, do mesmo modo, até agora a vós dedicadas. Não me quisestes ouvir, 
nem a quantos falaram em meu nome. E isso, alem dó mais, porque "santo de casa não 
faz milagre", nem "ninguém é profeta em sua terra", mesmo que ignoreis a minha 
verdadeira Terra, em resumo, "quem sou, donde venho e para onde vou"... Ouvi bem: 
sorrisos zombeteiros como os de hoje, tive ocasião de presenciar em outras épocas, mas 
ajudei também a chorar os mesmos que pagaram de tal modo ó bem que eu lhes queria 
fazer... 

Quantas e quantas vezes, eu e aqueles que me acompanham – alguns deles, 
desde vidas imemoriais – vos temos dito que, "para pertencer às nossas fileiras, os 
deserdados da sorte não necessitam oferecer cousa alguma, em troca do que de graça 
lhes damos?" A Verdade não se vende nem se compra. . . Não somos "os vendilhões do 
Templo", expulsos a chicote pelo meigo nazareno. Outros preferem sê-lo: religiões 
bastardas, espiritualistas do velho ciclo! ... Recos e pobres, em nosso meio são recebidos 
da mesma maneira. No Culto de Melquisedec, o pão é dividido ao meio.  

Razão de adotarmos por lema "UM POR TODOS, TODOS POR UMI"... E quanto 
ao de nossa Missão, ou seja, o SPES MESSIS IN SEMINE, "a esperança da colheita está 
na semente", esta não é escolhida entre os abastados da vida, a menos que tal 
abastança fosse de bens espirituais concebidos por estas exigências: bom caráter, 
"distribuição de favores" onde quer que eles faleçam, o que tanto vale por ser fraterno 
para com todos os seres da terra, aspirante, enfim, à LUZ SUBLIME DA VERDADE. 
Verdade esta que só se adquire por esforços próprios. Razão de nem um só dos Iniciados 
ter falado ao mundo senão por parábolas e símbolos. 

Dentro em breve, mesmo que o desejeis, a Porta do Templo estará cerrada 
àqueles que chegaram tarde, isto é, só se dignaram de procura-lo, quando movidos pelo 
terror, pela visão macabra dós dias que aí vêm em caminho. A Verdade é buscada por 
amor à mesma Verdade, e não por interesses estranhos, sejam eles quais forem, para 
não se equiparar à criança que, para cumprir seus deveres escolares, necessita que se 
lhe prometam doces, brinquedos, passeios e outras cousas mais... 

Com a entrada dó novo ano astrológico, ou seja a 22 de Março – que, ao fazerdes 
esta leitura, já ficou para trás dos vossos dias – bem provável é que já vos seja interdito 
semelhante privilégio. Trata-se de fenômeno idêntico ao encontro das águas do rio com 
as do mar. No Amazonas, por exemplo, tal encontro ou choque tem o nome de 
"pororocas", e seu ruído é ouvido a grandes distancias... No caso vertente, o ruído das 
águas passa a ser o das armas na luta renhida entre as forças do Mal contra as do Bem. 
Já o dissemos anteriormente... 

Amazonas, rio-oceano! Amazonas, toda a região privilegiada por ele banhada e 
que por si só pode servir de celeiro do mundo. Fala bem alto o gesto amigo e fraterno da 
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América do Norte, de parceria com seu irmão gêmeo Brasil, prevendo os horrores que 
terão lugar depois da mais terrível de todas as guerras que a História subscreve. 49 

Brasil! Nova Canaã, Terra da Promissão. Abrigo seguro para todos os povos da 
Terra. 

                                                        
49 Os "messias" deste  ciclo em decadência aconselham-nos a que sejamos otimistas; a que em nossos lábios haja sempre um sorriso 
alegre capaz de por si só nos dar saúde e acalmar os tormentos morais que nos afligem. Fácil é o conselho e magníficas devem ser as 
intenções... 

Quem pode, porém, ser otimista e sorrir alegremente quando, cercados de perigos, nem sequer sabemos qual o que se acha mais 
próximo ou mais de perto ameaça destruir a nossa própria vida? É o mundo, principalmente quando envolvido num fim de ciclo, o lugar 
em que se purgam as faltas passadas e às vezes, muitas vezes mesmo, as presentes. Nesse momento é somente a dor que devemos 
aguardar por ser essa a moeda que o Karma exige para o pagamento das nossas dívidas. Não valem sorrisos hipócritas nem falsos 
otimismos para espantar a dor que multiforme por toda a parte nos cerca. Eles correm o risco de se transformar em horríveis esgares 
antes mesmo de os vermos esboçados. Um sorriso apenas existe capaz de nos dar a felicidade almejada, mas esses, poucos há que o 
passam exteriorizar: é o sorriso fraternal que vem dos que, tendo "destruído o sentido da existência separada" se identificaram com a 
Vida Una e a, todos olham com o mesmo carinhoso amor, por saberem que dessa Vida todos emanaram no inicio das coisas. Acima 
das dolorosas contingências do mundo, só esses poucos podem esboçar o sorriso místico dos santos, muito diferente do sorriso 
irônico e desprezível dos que tomam por "manifestações da divindade", os "monstros" que, improvisados em "messias", aniquilam a 
golpes de hão e a rajadas de metralhadora ou a chuva de bombas lançadas sobre a terra, a grande crença na Vida Una. Não há 
sorriso que resista ante os corpos estraçalhados de inocentes crianças, Brutos do amor, sementeira da Humanidade... de mistura, não 
só com outros corpos de adultos condenados a pagar o tributo maldito do fim duma raça, mas também com os daqueles que 
representam a velha semente, impregnada do satânico veneno (Ipso veneno bibas. Sunt mala quae libas...) do inimigo da Lei, 
aprisionado na sua eterna morada, nos profundos abismos da Terra... e contemplado de cima, da abóbada celeste, do Além-Akasha, 
pela sua Face luminosa que assim vê sua própria sombra sustentada pelos erros humanos, e investiga seus próprios destinos, a contar 
as eternidades na vagarosa ampulheta do Tempo, mantida por Cronos, o velho deus, pai de Júpiter, avô da Humanidade... 

Ante as repetidas tragédias que o envolvem, o homem só pode ser otimista quando se voltar para, o interior de si mesmo e descobrir 
sua origem divina. 

Pessimistas para com seu próprio mundo exterior, o homem acordará no seu mundo interior,  mundo de profundas meditações ande só 
se ouve o Som sem Som, a Voz sem palavras, sem ruídos, Voz da própria Lei, da Consciência Una ou da Vida Universal, Ela mesma 
sacrificada na Diversidade pelo Hálito de Brahmã. 

Aquele que olha o mundo com otimismo, esquecida de si mesmo e de que foi através da dor que penetrou na vida, nem sequer sabe 
morrer. Se para os mais evoluídos é a morte um sorriso de paz, o descanso final duma partida jogada a favor do mundo. Não joga a 
mesma Divindade com a Sua Sombra, o Espírito do Mal, a venenosa serpente sofredora também par ter sido banida da mansão dos 
Deuses?... 

Sejamos otimistas, sim, mas somente para as coisas superiores, para a própria, salvação e a dos nossas semelhantes, peças da 
mesma máquina, filhos do mesmo Pai Comum, Frações de um Grande Todo ao qual terão de volver um dia, integrando-se no Mistério 
da própria Divindade. 

Sorriso feliz esboçarão vossos lábios no dia em que melhor compreendais quem sois, donde vendes e para onde ides; quando sou-
berdes que não podereis viver sem os demais, vossos próprios irmãos, pedaços vossos de que vos não podeis desligar senão quando 
todos se integrarem no Tudo-Nada dando saíram. 

"Amai-vos uns aos outros" disse Jeoshua por saber que, quem assim não procede, se suicida espiritualmente e pratica um crime de 
lesa-evolução, de lesa-divindade. 

Odiar os outros é odiar a si mesmo, é odiar a Divindade e, seja qual for a sua religião, caminha para a Segunda Morte, para o 
aniquilamento total donde foi banida toda a esperança. Que dizer dos que tiram a vida a seus semelhantes? O remorso que atormenta 
o assassino deriva do desaparecimento cie qualquer coisa no interior de si mesmo. E essa coisa que lhe fica faltando, é o irmão que 
ele matou, é o pedaço de Deus que ele destruiu, é a fração de sua própria individualidade, por ele desintegrada... 

Que dizer daqueles que fomentam guerras, provocam assassínios em massa, pregam a crueldade, espalham a dor e a desolação pelo 
mundo? Eles mesmos, com seus símbolos denegridos pelos próprios valores de suas almas, negras e sombrias, se revelam servidores 
do 'Espírito do Mal, sombras da Sombra de Deus... à Terra acorrentada. 

Se, pela força do seu poder, para ela fostes atraídos – obedientes ao poder temporal, vós, filhos do Poder Espiritual – aceitai 
alegremente as ordens recebidas e não vejais neste meu conselho qualquer contradição. Pensai apenas que, morrendo por vossa 
Pátria, morreis pelo mundo. Serão outras tantas almas inocentes que se dão em holocausto para a felicidade geral da Terra. 

O que é essencial, é que aqueles que não souberam viver, saibam ao menos morrer; vejam na hora extrema, hora das santas 
resoluções para uma nova etapa da vida, um saque espiritual contra o futuro, cravado na Cruz, como sempre o viram todos os mártires 
do passado, pedaços maiores e mais próximos da Divindade. Sim, meus irmãos se não pudestes contemplar a Luz face a face como 
Moisés e todos quantos se integraram na Consciência Universal, que é a própria Vida Una, quem vos diz que a não contemplareis no 
derradeiro instante, filhos da Cruz, soldados da Lei a serviço do mundo? 

Lembrai-vos ao menos, nessa hora, que  a Espada de que ides fazer uso, se confunde com a Cruz Beijando aquela, beijando estais a 
outra . . . E só isto vos basta para transpordes tranquilamente os umbrais da Eternidade. Agireis em nome da Lei representada por 
Aqueles que vos servem de padrões de virtudes, chamem-se Crestos ou Bulhas, todos Eles  preciosas Jóias do Diadema caídas sobre 
a Terra nos momentos em que ela se enche de Trevas é parece entrar em agonia... 

E assim, sorvendo a Taça Crística ou Eucarística, sorvendo esbarreis como Eles, a da Amargura, em verdade, Taça de Vênus ou de 
Shukra, Licor Sagrado, ambrósia dos Deuses, da Superação ou da Imortalidade. 

Ao contrário dos perigosos "atalhos" que muitos procuram e vão dar ao dantesco Portal onde perdidas estão todas as esperanças, ou 
àquele que ao Nada conduz, segui o radioso Caminho, palmilhado pelos Deuses, que vos levará ao Jardim das Hespérides Via Láctea 
por onde bordeja a Barca de Osíris, vós mesmos feitos Sois, aureolados de chamas, qual Elias subindo ao Céu em seu Carro de 
Fogo... 

É este o conselho que posso dar àqueles que, não tendo sabido viver na Terra saibam ao menos por Ela, morrer, nos momentos 
cruciantes a que a submetem os erros dos homens e os crimes acumulados dos Rakshasas Negros a serviço das Forças do Mal... 
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S. T. B., BARCA DE SALVAÇÃO... 

Contrariamente ao que se possa julgar, a Barca de Salvação, que é a STB, já 
existia desde o ano de 1900. Se para o mundo ela não tinha a forma objetiva que recebeu 
em 1924, para não dizerem 1921, era por estar encoberta pela mayavica (ou ilusória) 
cerração das formas grosseiras da matéria. Por isso existia no mundo dos Iniciados, o 
mundo dos Adeptos da Boa e Verdadeira LEI: a LEI que a tudo e a todos regre. Seu 
cavername foi fornecida pela "Grande Barca "ou MAHA-YANA, o Budismo do Norte, em 
cujo Templo – de SRINAGAR – esteve "o adolescente das 16 primaveras", a quem, ao 
dar entrada na praça principal da cidade, acompanhado de régia comitiva... uma boa 
samaritana oferece um pouco do líquido cristalino que jorra até hoje de uma fonte, que lhe 
fica à direita. No templo, durante sete dias seguidos, o mistério de um ritual jamais 
conhecido do mundo... Vinte e um anos, ou antes, vinte e dois anos depois, se contarmos 
o da chegada, que foi o de 1899, como se viu, os Gêmeos Espirituais sobem à Montanha 
Sagrada. Os preciosos frutos de tão pródiga viagem ao Norte da Índia, por sua vez, 
instalados até então no inundo agartino, aparecem na face da Terra... Cada um deles 
possuindo seus dois Ministros ou Colunas Vivas, perfazem o precioso número 21, que 
adicionado à Origem forma o número total dos Arcanos Maiores: 3 x 7 = 21; 21 + 1 - 22. O 
mesmo dizer que a Palavra Sagrada, o AUM, o próprio termo Maitri (Três mundos ou Três 
mayas etc.) serve de eco ao Apta, o Templo, o Lugar da Origem, como outrora, na 
Atlântida, as sete cidades e mais a oitava ou última, onde se encontrava o mistério divino 
manifestado na face da Terra... 

Eis aí a razão de ser afirmado inúmeras vezes que o Templo – que é a STB – pode 
ser destruído pelos "monstros" atuais que governam o mundo. Mas essa repercussão 
setenária da OBRA, em sete partes do Globo, nem eles nem ninguém, absolutamente 
ninguém, será capaz de o fazer... Já isso era afiançado desde os primeiros dias da 
objetivação da OBRA: "Dhâranâ, do pedestal em que te achas erguida, não há forças 
humanas, por mais poderosas que sejam, que te possam apear!" Assim, não há como 
experimentar tão ingrata façanha! ... 

Sim, no caso em que desaparecesse o Templo, seriam Eles – Trombetas da 
Visão de Ezequiel – que fariam repercutir por todo  o orbe terrestre, o próprio Verbo 
Solar, a Voz de Jehovah, para que o mundo fosse novamente construído. Não prometeu, 
por sua vez, o Rei do Mundo, em sua última profecia, que se os homens fossem de todo 
destruídos, ou mesmo só ficassem os maus, "viria Ele à frente de seu povo para extirpar 
as más ervas do vício e da loucura, da face da Terra?" Assim, tais palavras hoje se 
aclaram. E ai daqueles que não as compreenderem !... 

Por tudo isso é muito mais ainda, a STB é o Sol espiritual em torno do qual giram 
outros sete sais (ou astros) menores. Sempre o mesmo mistério dos sistemas solares! 
Nos céus, na face é no seio da Terra! 

Tão privilegiada é ela como a Pátria onde se firma. Nem se poderia conceber de 
outra maneira! Sim, algo superior tomando vida e forma, em lugar positivamente inferior 
ou sem a seiva espiritual de quê carece tão excelso Empreendimento. 

Dó mesmo modo que, na Terra, a Rosa e a Cruz rutilam como um Cruzeiro, no 
peito do "Mestre de Obras", o Timoneiro que dirige tão valiosa Barca, assim tombem, nos 
céus, o Cruzeiro do Sul, resplandece no fulgor de sua magnificência, todo o mistério que 
ele procura ocultar a olhos profanos . No cinturão de Hércules, por sua vez, lá está a 
espada ou punhal... de dois gumes. Punhal ou Cruz, precioso símbolo do "Quaternário 
terreno", pois, como se viu, é o quarto globo de nosso sistema!... Nesse caso, dirigido 
pelo Quarto Planetário, como se disse em outros lugares, entre os Sete Irmãos ou Auto-
Gerados do Uno-Trino... 
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Oculta no cerúleo manto da Virgem, a constelação de ORION, aquele que foi 
transformado, juntamente com seu CÃO (com vistas a Kaleb, Fraternidade do deserto 
Líbito) SÍRIO, nessa forma estelar, olha do lado oposto as sete Plêiades, a quem Ele 
perseguia na Terra, segundo a Mitologia, grega. Por sua vez, em oposição àquelas, os 
chamados "Rishis", na Mitologia indiana, como esposos-irmãos das Krittikas ou mamas, 
amas do Karttikeya (o próprio Maitréia, Maitri, Akdorge, etc.)  50 , formando pares de sete, 
na razão, ainda, dos 14 pedaços de Osíris, à parte o que já foi dito a respeito dos Signos 
do Zodíaco.  

Osíris, por sua vez, como outrora no mundo (no Egito), vogando em sua Barca 
pelas ondas rendilhadas do Nilo, já agora estelar Caminho dos Devas, Via Láctea, poeira 
cósmica... tecida pelos cometários astros, no seu misterioso e transcendental trabalho de 
fecundadores dos Universos!... 

STB, Barca de Salvação vogando no tempestuoso mar da vida, embora 
espiritualmente ancorada em Porto Seguro. 

Brasil, Terra da VERACRUZ, Rosa e Punhal, Pramanta protetor do mundo, em 
torno do qual são tecidos os seus próprios destinos. Sim, desse mesmo mundo, na 
estertorosa agonia de um ciclo para a espetacular Ressurreição de um outro capaz de lhe 
trazer a verdadeira e duradoura Paz, segunde exige a LEI que a tudo e a todos rege.  51 

 
ÚLTIMA VISÃO 

Quando o homem, resgatado da cegueira 

                                                        
50 As Plêiades, além de outros sentidos mais ocultos simbolizam as  Raças-mães ou os 7 Estados de Consciência por que  deve 
passar a Mônada durante toda uma Ronda. Daí serem elas as Mães, mamas ou amas do Maitréia, Karttikeya, etc. ou seja o Planetário 
da Ronda ou a própria Tríade Superior. Maitri, como estamos fartos de ensinar, não significa apenas compaixão, como julga o grande 
sanscritista Burnouf, mas o de tríplice forma que o mesmo é dizer Atma-Budhi-Manas ou a própria Mônada, aquele que venceu os três 
mundos ou as três qualidades de matéria: Sattva, Rajas e Tamas. É esta a razão dos avataras ou manifestações da divindade que se 
fazem nas  referidas Raças-Mães, em ciclos maiores ou menores, sem falar nos Manus grandes e pequenos das sub-raças, ramos e 
famílias, como tulkus daqueles . 

É aparente contradição dizer-se que o ultimo avatara Kalki (cavalo branco), é o décimo. Os avataras apresentam como 7, 
correspondentes às  Raças-mães ou Estados de Consciência. A esses 7 se junta o valor Trino de Maitréia, como Tronco ou Origem 
dos outros, sendo esta a razão de se falar no décimo avatara. A verdade, porém, sobre tão transcendental assunto, é que os referidos 
avataras não são 7 nem 10, mas 14, de acordo com os signos do Zodíaco que, ao contrário do que se pensa, são 12 visíveis e 2 
invisíveis ou "Secretos." 

É oportuno lembrar que os signos do Zodíaco, representando as Próprias jerarquias criadoras, têm a forma de animais e coisas, para 
melhor encobrir ou velar o sentido oculto que eles exprimem . Nos antigos Colégios Iniciáticos e, ainda hoje, no mundo "jina ou 
agartino", é ele apresentado uniforme, isto é, ou todo constituído de animais ou todo representado por objetos. 

Se se não tomasse essa providência, no mundo profano, e junto a Piscis se colocasse o animal substituído por Aquário, fácil seria 
descobrir sua Chave interpretativa. O mesmo aconteceria se junto a Câncer  e Léo, não tivesse sido representado o signo de Geminis, 
por dois animais sagrados. 

Já mais de uma vez dissemos que os totens ou animais sagrados adotadas por todos os povos mais ou menos civilizados e ainda hoje 
existentes entre os selvagens como vergônteas que são de velhas civilizações, se acham relacionados com os Signos do Zodíaco. Daí 
o podermos considerar o termo Tode dado aos guardiães dos lugares sagrados (montanhas, embocaduras agartinas, etc.), como uma 
corruptela do termo totem, visto em todas essas regiões também se adorar um animal sagrado . 

A Nilguíria, no Sul das Índias inglesas, tem por totem o Búfalo com o qual conversam os Todes da região, segundo nos diz Blavatsky 
no seu livro "Aux Pays das Montagnes Bleus." A tão Pouco conhecido assunto alguma coisa podemos ainda acrescentar em todos 
esses lugares, lado a lado dos Todes, vivem seres que representam o último grau de degenerescência. Denominam-se, na Nilguíria, 
de "mulukurumbas" é são dotados da estranha faculdade de matar dentro de 13 dias as pessoas por eles fitadas com essa intenção. 
Este darto levou as autoridades inglesas, depois de terem assim sucumbido dezenas de oficiais destacados para aquela região a 
instituir severas penalidades àqueles que empregassem baia processos da assassinato. 

Podemos concluir a este respeito que o Tode representa a semente de uma civilização futura, e o "mulukurumba" o resto degenerado 
duma civilização desaparecida há milênios sem conta. Um e outro são aquilo a que poderíamos chamar o Alfa e o Omega da evolução 
humana. Os "mulukurumba" tais como várias tribos do interior da África, apresentam-se disformes e como verdadeiros pigmeus, visto 
ser uma lei geral que os filhos das raças em decadência diminuam de tamanho. Temos como exemplo deste fenômeno, os japoneses 
em marcha acelerada para o tipo dos "mulukurumbas" acima descritos, por serem uma das derradeiras vergônteas da grande raça le-
muriana que floresceu há mais de 18 milhões de anos. 
51 A intuitiva e maravilhosa idéia de Roosevelt, de "um só padrão monetário para todo o Continente", para nós é mais do que velha, 
porquanto, em plena sessão pública, há muitos anos, tivemos ocasião de dizer: "Quando o mundo pensar em um só padrão monetário 
e um só idioma para todos os povos, dados terão sido os primeiros passos para o ideal da Fraternidade Universal da Humanidade"... 

Demos nós os do Continente Americano tão sublime exemplo e em breve terá surtido o desejado efeito. 
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Vir Deus num simples grão de argila errante,  

Terá nascido nesse mesmo instante 

A mineralogia derradeira! 

 

A impérvia escuridão obnubilante  

Há de cessar! Em sua glória inteira  

Deus resplandecerá dentro da poeira  

Como um gazeofiláceo de diamante! 

 

Nessa última visão já subterrânea,  

Um movimento universal de insânia  

Arrancará da insciência o homem precito... 

 

A Verdade virá das pedras mortas 

  E o homem compreenderá todas as portas  

Que ele ainda tem de abrir para o Infinito!  

AUGUSTO DOS ANJOS  

Eu e outras Poesias". 

 
 

SÍMBOLOS E BRASÕES 
Por H. J. SOUZA 

 

MAIS UMA VEZ, COLOMBO... 
 

... "É este tríplice caráter de instrução, audácia e longa paciência, que 
temos de salientar em Cristóvão Colon. 

No começo de uma nova era, sobre o limite incerto em que se 
confundem a Idade média e os tempos modernos, esta grande figura 
domina o século, cujo movimento recebeu e que por sua vez, vivifica". 
- HUMBOLDT. 

 

A ninguém, por mais ilustre que seja, é dado fazer aprofundado estudo sobre 
certas personagens históricas, muito menos quando a própria História é a primeira a 
ignorar os menores detalhes de suas vidas, como no caso de Colombo, a sua pátria e 
filiação. 

Quanto ao que da mesmo dissemos em nosso artigo anterior intitulado Colombo e 
Cabral –  verdadeira Introdução aos dois outros que lhe seguiram, ou sejam Paracelso, 
Cagliostro e S. Germano, para provar sua "origem agartina", e como tal, "Arauto da 
Missão Y" ou seja aquela em que a S.T.B. há longos anos se acha empenhada, e que 
abrange todo o continente americano – "Fantasias teosóficas" como diriam muitos, a 
começar por alguém de responsabilidade, que assim taxou os nossos estudos sobre 
Lugares Jinas do Brasil, incluindo a Serra do Roncador, que tantas vítimas tem 
ocasionado, não, por lhe quererem descobrir históricos valores, mas, pela ganância de 
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todos os tempos, por parte de certos desbravadores, do mesmo modo que de 
"missionários religiosos, propagadores da fé cristã, catequizadores, enfim, de índios", 
pobres índios! torpemente explorados por semelhante gente... em busca, sim, de ouro, 
diamantes e outros "achados", por isso mesmo dignos de ser rebuscados pelas 
autoridades competentes... 

Obrigados somos, porém, a volver a tão delicado quão precioso assunto, devido a 
pequenas falhas notadas no referido trabalho – dentre elas, a falta de comentário ao 
brasão de Colombo, que fazendo parte dos originais, no entanto, o excesso de trabalho, 
quer na composição, quer na revisão de dois números de grande responsabilidade, como 
foram os anteriores desta revista – permitiu que o mesmo "ficasse no rol do 
esquecimento"... Errare humanum est! 

Mas, como não haja mal algum que não traga certas vantagens, aí está o presente 
e sacrificial esforço, que obriga o autor, embora que doente, a volver à cena de uma peça 
mais do que fraca, para ser talvez, vaiado por uma meia dúzia de exigentes, em tão seleta 
platéia, como é a formada pelos leitores desta revista. Acontece, porém, que seu papel, 
neste segundo ato da mesma peça, sendo apenas de comentador da própria História, que 
de figurar em mãos mais provectas, como são as do ilustre poliglota e hebraista português 
G. L Santos Ferreira, e o não menos ilustre genealogista Antonio Ferreira de Serpa (há 
pouco falecido em Lisboa), por sua vez, comentadores da obra de Dom Tivisco intitulada 
Salvador Gonsalves Zarco possa valer de "defesa", de proteção, ao confronto que de 
certos trechos o mesmo faz com as suas "petulantes e teosóficas afirmativas", que a bem 
dizer "não passam de fantasias". 

Nesse caso, aproveitará ainda o referido autor, tão generosa oportunidade, para 
atingir outros pontos que, embora ligados estando à vida do Descobridor do Novo Mundo, 
vão alcançar a Obra em que a S. T. B. se acha empenhada. Razão portanto, do presente 
estudo – segundo e último ato da peça, COLOMBO E CABRAL – possuir o seguinte título: 
Símbolos e Brasões. 

Comecemos pelo trecho principal do capítulo I, ao qual o autor da o nome de 
Servindo de Introdução:. 

"Uma grande preocupação dominou . espírito dó famoso descobridor do Novo 
Mundo até á hora da sua morte: a de ocultar qual era a sua pátria e o seu nome. E se 
uma vez afirmou "haver saído de Gênova e ter nascido nela", não deve concluir-se daí, 
que fosse genovês, ou mesmo italiano de nação; pois, nesse caso, teria de admitir-se 
que, ao passo que cercava do maior mistério a sua personalidade e origem (ambos os 
grifos são nossos), ele próprio as denunciava espontaneamente, por inconcebível 
leviandade". 

Não se deve esquecer que ambos os comentadores do livro por nós citado, 
procuram provar que Salvador Gonsalves Zarco era de origem portuguesa, por isso 
mesmo – embora tão valioso trabalho, que a outros superam, além do mais, por se servir 
do mais preciosa de todas as chaves, que é a filológica, bem longe está de expressar 
toda a verdade ou seja aquela por nos apontada em nosso primeiro trabalho: que 
Colombo era de "origem agartina", no que  diz respeito à sua maternidade, pouco importa 
que o pai tivesse sido um nobre, de sangue ao mesmo tempo português e castelhano, 
pára fazer jús "à descida das Mônadas ibéricas" – através do chamado "itinerário de Io" –  
que deveriam formar a nova civilização ameríndia, cujo fenômeno é completado por uma 
outra misteriosa Personagem, também de estirpe agartina (pouco importa o que diga a 
Histíria a seu respeito), ou seja Pedro Alvares Cabral. Donde intitularmos a sua missão de 
"codicilo do espiritual testamento de Colombo, legado ao mundo". 

Já nos referimos, em outros trabalhos, "ao fenômeno das trocas de certas crianças 
privilegiadas" que variam de hierarquia, segundo o valor desses mesmos trabalhos. 
Assim, existem os diretamente provindos da Agarta, aos  quais poderíamos denominar de 
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"deuses", os imediatamente inferiores, ou de trabalhos de origem mais terrena do que 
divina, como por exemplo, o dos "descobridores", etc. "semi-deuses" ou super-homens, 
se o quiserem, por isso mesmo, um pai terreno para uma mulher ou mãe agartina. O 
mesmo termo Srinagar – já o dissemos em outros trabalhos – além dos seus sete 
sentidos cabalísticos (a chave filológica, portanto, figurando entre elas... ) quer dizer: Sri 
ou senhor, do mesmo modo que senhora, e Agar, bem claro se apresenta para o já 
conhecido termo Agarta. Nesse caso, o Templo Budista onde estivemos em 1899/1900 
(ao norte da Índia), se compõe de "seres positivamente agartinos", alem do mais, por 
suas galerias subterrâneas alcançarem certas regiões da mesma Agarta  52  , senão 
mesmo, à chamada "ilha Imperecível ou Shamballah", para muitos, infelizmente, apenas 
um meto, uma tradição de tempos remotos. Sim, "tempos remotos", em que a 
Humanidade foi dirigida pelos próprios deuses. Haja vista, na Atlântida, sete regiões ou 
cidades para uma oitava, representando na Terra um sistema planetário, e que eram 
dirigidas pelos tradicionais "Sete Reis de Edon" (Dhyans-Chohans ou Espíritos 
Planetários), enquanto na oitava. "por trás de altíssimas muralhas", a manifestação da 
própria Divindade, na sua tríplice forma... 

Como Lohengrin, ocultando seu nome e pátria "segundo as lendas escandinavas", 
Colombo fazia o mesmo, embora, certa vez, forçado como afirma a História, a dizer que 
"havia saído de Gênova e ter na mesma nascido". Acaso ou não, o fato e que o Conde de 
Cagliostro dizia a mesma coisa, acrescentando, porem, que "sua mãe o havia 
abandonado na sarjeta de uma das ruas de Gênova". Tal cidade – do mesmo modo que 
Veneza – foram outrora escolhidas para residência profana de vários Adeptos, dentre 
eles, o conhecido no mundo teosófico como "o Venesiano". Venesiano ou Venusiano, 
tanto vale, na razão de Venesia ou Venusia, Velusia ou véu de Venus, véu acásico, etc. 
As escrituras sagradas do Oriente afirmam que "os Fundadores da grande Família 
Humana, vieram de Vênus ("Senhores de Vênus", como são chamados), por sinal que, 
"portadores de três valiosas ofertas ao mundo: Trigo, Mel e Formiga", com a interpretação 
até hoje desconhecida, a não ser através de trabalhos anteriores por nos oferecidos ao 
mundo: Trigo, como alimento humano ou terreno; Mel, alimento divino, a própria Teosofia 
ou Sabedoria dos deuses, dos super-homens, Gênios ou Jinas, também chamado "Licor 
de Shukra" (ou de Vênus) "ambrósia dos deuses" etc. E quanto a Karma – que o leitor já 
deve estar ansioso por conhecê-lo, o próprio Karma universal ou aquele que provém de 
cima, dos céus, ("queda dos anjos", etc.), depois aumentado pelos homens, na razão do 
individual e do coletivo, nenhum animal mais apropriado para simbolizar o humano 
Karma, do que a "formiga", se é justamente aquele que destrói, que aniquila o seu 
esforço, o seu suor, o seu trabalho. Sim, Karma, o mesmo que obriga o homem a 
renascer tantas vezes quantas sejam necessárias para esgotar, redimir, as suas faltas 
passadas... 

Em resumo, o que ambos os autores do livro que estamos comentando desejam 
provar, e que o Descobridor do Novo Mundo era de origem portuguesa. 

                                                        
52 Vários jornais acabam de publicar o seguinte telegrama proveniente de Barca de Amieira (e logo Barca! ... ) em Portugal: 

"Perto da povoação de S. Jorge (?) das Matas, existem uns terrenos denominados "Algarve da Sobreira" pertencentes ao Sr. João 
Gonçalves. Há nesses terrenos um buraco largo e profundo – coisa para quatro metros de boca – cuja origem nem as pessoas mais 
idosas do sitio sabem explicar. 

"O Sr. João Gonçalves, curioso e decidido já por várias vezes convidara alguns indivíduos para descerem, com ele ao fundo do 
misterioso buraco, mais todos recusavam. 

"Há dias foi mais feliz. Perto de 160 pessoas, reunidas, munidas de cordas, baldes, roldanas e luzes, dirigiram-se com o Sr. João 
Gonçalves para junto da grande abertura. O Sr. João Gonçalves desceu e com ele, outros. A trinta metros de profundidade 
encontraram uma sala espaçosa, cavada na rocha, e de onde partem diversas galerias em diferentes direções, muito compridas e 
terminadas junto de grandes lagos". 

São as tais “regiões jinas", a, que nos referimos em vários artigos desta revista inclusive as do Brasil em Mato Grosso (Serra do 
Roncador, das Ararinhas, ou simplesmente, Araras, etc.), no Paraná (Vila Velha, Ponta Grossa) e em Minas Gerais (S. Lourenço, S. 
Thomé das Letras etc., etc.). 
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No estudo da sigla do grande navegador revelam que o mesmo, na sua juventude 
cometerá um crime, e foi a razão de usar desse processo, para ocultar seu nome e 
origem. Senão, vejamos: 

"Vê-se que a assinatura se presta à duas leituras distintas: a do nome suposto que 
o navegador assumiu, e a de uma sentença, que foi a regra ou o programa da sua nova 
vida. A primeira poderia ser declarada, em caso de necessidade; a segunda, 
subentendida por uma forma misteriosa, reservava-a só para si, e a ninguém a terá 
revelado exceto aos seus confessores. Examinemos uma e outra. Se algum dia fosse 
obrigado a explicar a sua firma (e a Inquisição teve, por vezes, curiosidades semelhantes 
e bons argumentos para as apoiar), Colón poderia responder: – Cristo, Maria e José são 
meus patronos espirituais: saúdo-os sempre, antes de escrever o meu nome, Christe, 
salvé; Maria, salvé; Josephe, salvé; Xpo ferens é o santo de meu nome; o ponto e a 
virgula, que são o colon gramatical, representam o meu apelido Colón". 

"Mas, lá no intimo da sua alma, a interpretação era outra. Ele via a sentença que o 
condenara à morte civil, que voluntariamente se impusera: Xpo FERENS, criptograma de 
Salvador; os SSS, passando em claro os nomes dos três patronos, – Cristo salvo, Maria 
salva, Josepho salvo, – criptograma de consalvis; e o S, que fica isolado superiormente, 
criptograma de Zarco, por ter o acento zarco, da escrita hebraica, exatamente a forma do 
nosso S. As palavras 

                      ç  î  é      í  à  ù  Î  ù 
completavam o texto: "Salvador Gonsalves Zarco, aquele que roubou, desapareça!" 

"E o leitor vai ver, no decurso deste pequeno estudo, quanto esta dolorosa 
confissão era tristemente verdadeira. Salvador Gonsalves Zarco morrera no dia em que 
saiu de Gênova e nela nasceu o vagabundo Cristobal Colón, o homem sem pátria e sem 
família – mais tarde o maior do mundo, no seu tempo. 

"Tudo quanto deixo escrito seria apenas uma serie de conjeturas – honestamente 
deduzidas, sim, mas em todo o caso, uma série de conjeturas – se a feliz inspiração do 
Sr. Ferreira Serpa não houvesse chamado a minha atenção para o misterioso livro de D. 
Tivisco." 

De fato, mais adiante, comentando tal livro cita o texto hebraico que, "para o autor, 
concorre para tais conjeturas se tornarem mais ou menos prováveis. Transformavam-se 
numa realidade histórica". E vem a tradução do referido texto: 

"Este ímpio, tendo sido colocado em governador (magnificus) na ilha de Chios, 
maltratou e defraudou o seu príncipe, e fugiu vestido como jornaleiro do arrabalde e 
fingindo-se mudo; e correu mundo; mas, envergonhado e arrependido, emendou-se e 
voltou para o seu país natal, e tomou o nome de Cristobal Colón". 

E depois de inúmeras páginas, procurando desvendar outros tantos textos 
hebraicos (extraídos de Teatro Genealógico que contem as Árvores de Costados das 
principais Famílias do Reino de Portugal e  suas conquistas, tomo I dos referidos Livros 
do prior D. Tivisco de Nasáo), cita o seguinte: "Levanta-te, levanta-te, Salvador Gonsalves 
Zarco" (como valor numeral ou cabalístico de 1112). Para dizer logo abaixo: 

"Não tenho, pois, dúvida em afirmar, e nisso convirá seguramente o crítico de boa 
fé, que o ano de 1692, segundo centenário do descobrimento da América, foi escolhido 
para a sensacional revelação, pelo fato de se prestar a esta interpretação profética:" O 
Mundo dirá: Retira-te, Colón, Levanta-te, levanta-te, Salvador Gonsalves Zarco! 

"Falhou o oráculo, como vimos, em razão de um caso imprevisto; mas, o ano da 
Justiça aproxima-se". 
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E, contudo, dizemos nós, mesmo com o auxílio do Sr. Ferreira Serpa, tais 
conjeturas continuam de pé, pois que a ambos faltavam certos conhecimentos que, 
muitas vezes, para o mundo profano, não passam – como já tivemos ocasião de dizer, de 
"meras fantasias teosóficas", ou mesmo, ocultistas se o quiserem. 

Cagliostro também passou por ter roubado o "Colar da Rainha", com o pseudônimo 
de José Bálsamo, de que se serviu alguém que lhe era contrário, ou mesmo que fosse um 
tulku (espécie de sósia) seu, para despistar, salvar situações, como aquelas em que 
poderia, também, cair o grande navegador, desde que, sendo "filho da Agarta" não podia 
dizer, de fato, a sua pátria e filiação. O verdadeiro sentido esotérico; já o demos em nosso 
estudo anterior, e dele não nos afastamos um só milímetro em que pese as opiniões 
contrárias. Não é por simples prazer, que terminamos os nossos trabalhos de maiores 
responsabilidades, com a frase latina VITAM IMPENDERE VERO, para não ter de dizer, 
embora sem arrogâncias nem humanas vaidades : Quod scripsi, scripsi. 

Repetimos: por mais lógicas que sejam tais provas, não passara de meras 
suposições, para não dizer, especulações de quem não conhece a fundo os mistérios que 
envolvem a Vida humana, maxime as de certas Personagens, que a própria História e a 
primeira a desconhecê-las, chamam-se Colombo, Cabral, Paracelso, Cagliostro, S. 
Germano, o mesmo Napoleão Bonaparte – "o Leão do Naipe" (espadas, por ser um 
guerreiro) que desejava ter uma Buona ou Boa Parte nos destinos do mundo, com a 
"formação dos Estados Unidos da Europa, como lhe foi encomendada sob juramento 
solene, nas galerias subterrâneas da pirâmide de Gizé..." E que, hoje, os "monstros do fim 
do ciclo" desejam, criminosamente, imitá-lo. Por isso mesmo, destruídos, aniquilados 
serão pelos próprios Albores do Novo Ciclo, portador de melhores dias para o mundo. 
Ninguém poderia acreditar que o apoteótico fenômeno cíclico (fim do século XV, ou 
Colombo e começo do XVI, ou Cabral) dos respectivos descobrimentos da América e do 
Brasil, estivesse sujeito à "velha civilização européia" e também à afro-asiática, se com o 
referido fenômeno, se dava, justamente a fusão racial do humano passado com o 
presente, para a realização do futuro: o advento, quase simultâneo da 6a e 7a sub-raças 
do ciclo ário, cujo espiritual movimento esta nas mãos da S.T. B. desde o ano 1924 para 
não apontar o de 1900, quatro séculos justos depois do descobrimento do Brasil. 

Já em pleno século IX, a península ibérica encontrava-se sob o domínio (ou fusão) 
árabe, que tanto concorreu para a cultura que ela mesma serviu de portadora aos povos 
ameríndios. 

E séculos e mais séculos antes, ainda, o manu Ur-Gardan (Ur, Fogo; Gardan, 
donde provém o Garden ou Jardim, na língua anglicana), conduzia um ramo celta para o 
litoral europeu, ou seja o "velho Portugal" – PORTUS-GALLIAE, de galos ou gauleses –  
que a intuição do insigne poeta lusitano, cognominou de "Jardim da Europa à beira mar 
plantado" 

E por termos falado dos "monstros do fim do ciclo", seguidos por outros monstros ou 
degenerados, que lhes são simpáticos, - pouco importa a que país pertençam... tivemos 
ocasião de dizer, em velho estudo nosso publicado nesta revista – à guisa de profecia – 
que "em breve o imperador Heile Selassié, faria uma vilegiatura ao país donde fora 
destronado", por conhecermos melhor do que outros, sua verdadeira origem... e, 
consequentemente, que o "Leão de Judá (que figura em vários brasões, inclusive no de 
Colombo...) acabaria apor vencer a Loba itálica, o que de fato se deu, podendo ele 
mesmo, cumprir o que havia prometido, isto é (servindo de eco à nossa voz... ), "substituir 
a loba itálica, da praça principal de Adis-Abeba, pelo Leão de Judá", graças ao poder do 
"cavalo alado", ou seja S. Jorge, precioso símbolo agartino, ou do Cavaleiro Akdorge, 
Maitri ou Maitréia, como décimo avatara de Vishnú, ou o Redentor-Síntese da 
Humanidade. E como S. Jorge também seja patrono da velha Albion, a velha Galia... tal 
acontecimento se deu com o valioso auxílio do referido país: a Inglaterra. 
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Quanto a Haile Selassié, sempre protegido viveu pelas duas iniciais de seu nome, 
ou sejam H é S, desde que o J que lhe falta, ao termo Judá 'pertence... – Judá, Jove, 
Jeove ou Jehovah... Infelizmente, o precioso símbolo da velha Romakapura, ou seja "a 
loba que  amamenta Romulus e Remulus", pseudo-fundadores de Roma, por mais 
sagrado que seja, acabou por cair em mãos profanas, para não dizer, indignas... Mãos 
cobertas de crepe, ou de negra mousseline... luto pesado sobre uma nação de gênios, de 
artistas, e até de Adeptos... 

Romulus e Remulus, Castor e Pollux, Helios é Selene, Gêmeos espirituais, 
amamentados com o precioso leite que deu nome ao continente Pushkara (o sétimo ou o 
nosso) ou seja, o de "mar de leite, de manteiga clarificada", como dizem as velhas 
escrituras orientais. Sem falar do lugar em que a nossa Obra nasceu, "Montanha 
Sagrada" projeção granítica da Serra da Mantiqueira ou "manteigueira", como objeto que 
é de guardar tão precioso alimento..." 

Eram Pais de Romulus e Romulus (pouco importa que não o saiba a História) 
Romulus e Kapura, donde provém o próprio nome da velha cidade atlante, mais acima 
apontada, ROMAKAPURA.  

Passemos agora à decifração de suas armas, segundo ó livro que estamos 
comentando, no capítulo intitulado Um pouco de Heráldica, para podermos, por nossa 
vez, dar a sua verdadeira interpretação esotérica ou oculta: 

"Investigadores modernos no empenho de apurarem a verdadeira origem de 
Cristobal Colón, têm estudado, sob os mais variados aspectos, o brasão de armas que 
julgam ter ele usado, unânimes na esperança de encontrarem, no quarto quartel desse 
escudo, ou ainda, num quinto quartel, que lhe supõem embutido em ponta, alguma 
indicação que os conduza à descoberta do seu verdadeiro nome de família. Ainda até 
hoje, nenhum resultado satisfatório foi obtido neste sentido (mais uma prova de sua 
"origem agartina", dizemos nós) apesar de um desses investigadores – Patrocínio Ribeiro 
–  haver estado muito próximo de descobrir a verdade; e não a descobriu talvez, por só 
ver em Cristobal Colón, como rudemente confessa, um plebeu enfatuado, desejoso de 
ostentar em  público atributos de nobreza a que não tinha direito (embora, dizemos nós, 
"seu reino não fosse deste mundo" !!!) . 

"O documento autêntico, que tem sido base do estudo de tais investigadores, é a 
Provisão de Isabel a Católica, de 20 de Maio de 1493, reproduzida por Navarrete no 2o 
volume, da sua Coleccion de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar tos 
españoles desde fines del siglo XV, na qual se lê: 

“.. un Castillo es un Leon, que nós vos damos por armas: conviene a saber, el 
Castillo de color dorado en campo verde, en el cuadro dei escudo de nuestras armas, en 
Io alto a mano derecha, y en a otro cuadro alto a Ia mano izquierda un León de purpura 
en campo blanco rampando de verde, y en otro cuadro bajo a Ia mano derecha unas islas 
doradas en ondas de mar, y en outro cuadro bajo, a Ia mana izquierda dos armas 
vuestras que sabiades tener, Ias cuales sean conocidas por vuestras armas y de vuestros 
hijos y descendientes para siempre, jamás..." etc. 

"Conquanto seja um pouco confusa a redação deste documento", continua o autor 
citado, "é bem compreensível o seu sentido: concede-se ao primeiro almirante do Mar 
Oceano, por acrescentamento às armas que ele sabia pertencer-lhe, um quartel de 
Castela, um quartel de Leão, e um quartel comemorativo do descobrimento das Índias 
Ocidentais. 

"Os quartéis de Castela e de Leão foram concedidas com alteração nos 
respectivos esmaltes, por não ser permitido em Espanha, naquela época, usar tais 
quartéis con los colores reales: assim, o de Castela (que é de vermelho com castelo de 
ouro) ficou de verde com castelo de ouro, e o de Leão (que é de prata com leão rompante 
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de púrpura) ficou de prata com leão rompante de verde. O quartel comemorativo era de 
azul, ondeado de prata, semeado de ilhas de ouro, como deve dizer-se em boa linguagem 
heráldica. 

"Consideremos agora o quarto e último quartel. Em primeiro lugar, é a existência 
deste quarto quartel que nos dá a idéia de se limitar a régia concessão a um simples 
acrescentamento de armas, dado, portanto, à pessoa reconhecidamente nobre e que 
tinha armas próprias; ficando assim posta de parte a hipótese de mercê nova concedida a 
um plebeu, com o fim de o nobilitar. Não descreve essas armas a Provisão, nem tinha que 
descrevê-las, e deixa ao cuidado do agraciado debuxá-las como devessem ser 
debuxadas. Séria isso tarefa bem grata e bem fácil para qualquer outro; para Colón era, 
porem, uma verdadeira impossibilidade, visto haver muitos anos que deixara de ter pátria 
e família (?) . Como poderia agora denunciar uma é outra, no escudo de suas armas, se 
tinha o máximo empenho em ocultá-las ? (é nosso o grifo) . 

“E foi talvez, por isso mesmo, que ele se não aproveitou da régia concessão; pois, 
não consta que, em tempo ou lugar algum, usasse de tais armas . Mas, se não as usou, 
nem por isso deixou de fornecer aos seus descendentes indicações precisas sobre os 
esmaltes é peças do seu quarto quartel, que uniformemente aparece em todos os 
armoriais como sendo de azul com cinco ancorotes de ouro postos em sautor. Digo 
ancorotes e não âncoras, por serem realmente ancorotes e não âncoras, as peças ali 
representadas. O ancorote difere da âncora não somente por ser de menores dimensões, 
mas pela ausência do cepo transversal, perpendicular à haste: é a empennete dos 
franceses, o kedger dos ingleses. 

 

Ilustração: desenhos 

Legenda: Escudos – Fig. A – Fig. B – Fig. C  

 

"Vejamos como este quarto quartel representa um dos cinco escudetes das armas 
reais de Portugal (não esqueçamos que o autor defende a idéia de Colombo ser 
português, quando ele está para Espanha, como Cabral para Portugal, embora que 
ambos, "agartinos"... ) . É de azul como esses escudetes, e tem, como eles, cinco peças 
postas em sautor. As cinco peças são de prata no escudo real (fig. A) e eram de ouro no 
de Salvador Gonsalves (fig. B) por diferença de esmalte, pois não era menos rigorosa em 
Portugal do que em Espanha, a proibição de usar qualquer quartel das armas reais sem 
diferença. 

"As peças são, nos escudetes das armas reais, cinco besantes ou dinheiros, e, no 
escudo do Almirante (Fig. C) cinco ancorotes, palavra equívoca, de agoroth ou angoroth, 
que, na língua hebraica, também significa dinheiros, moedas e, portanto, besantes. 
Mediante este artifício iludia Colón, sem faltar à verdade, a curiosidade que, aliás, não 
podia evitar, dos que lhe perguntava como era o quartel das suas armas, a que a 
Provisão se referia. 

"A estampa colorida representa, pois, o escudo de Armas de Salvador Gonsalves, 
como lh'o concedia a Provisão Régia de acrescentamento e assim se brasona: 

"Esquartelado: 1 de verde com um castelo de ouro, que é de Castela; 2 de prata 
com um leão de verde, que é de Leão; 3 de azul aguado de prata, semeado de ilhas de 
ouro, que é comemorativo do descobrimento das Antilhas, 4 de azul, com cinco besantes 
de ouro, postos em sautor, que é de Portugal. Timbre: um dragão de vermelho, que é dos 
infantes do reino. 

"Pelo que respeita a um famoso quinto quartel, "embutido em ponta", no qual se 
tem pretendido ver armas de variados Colomos, Colombo, etc. (ainda bem, dizemos nós, 
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que aparecem diversos Colombos "sósias ou tulkus do verdadeiro"...) de não menos 
variadas Plasencias e outras terras de Itália e de Espanha (e não sei mesmo se de 
Portugal), não vale a pena discuti-lo (lá isso, dizemos nós, está certo, pois discutir o que 
se não conhece... é coisa bem difícil!); em primeiro lugar, e decisivamente, porque a 
Provisão lhe não faz a menor referência; e depois, porque o seu valor probativo – se 
algum lhe pudesse ser atribuído – correria parelhas com o de certos documentos 
supostamente autênticos, que aparecem inesperadamente nos arquivos públicos (todo o 
grifo é nosso), é com os quais se pretende dar como resolvidos graves problemas da 
História... ou da Arte (apoiado!)" 

Vejamos, agora, a revelação esotérica das armas de Salvador Gonsalves Zarco, 
com seu pseudônimo da mesma natureza ou de Cristos-Columbus – com o vero sentido 
exposto em nosso estudo anterior, sendo que o de Cristobal equivale a Cristos e Baal, ou 
o "deus-Cristo", o 7o princípio teosófico, a Consciência Universal, etc., etc. 

O Dragão vermelho, dragão tamásico ou terreno, equivale ao do Seio da Terra, das 
tradições transhimalaias (vide, por exemplo, a obra de Marques de Riviére, "A' l'ombre 
des monasteres thibétains"), "o dragão celeste" ou aquele que caiu do céu arrastando 
com a sua cauda tudo quanto encontrou nó caminho, inclusive, 22 estrelas, que desde 
então se apagaram... e que na Cabala equivalem aos 22 arcanos Maiores, etc. Simboliza, 
também, o Dragão da Sabedoria, pouco importa se alado ou marinho... 

Por isso que, tal Dragão pousa sobre o capacete de todos os Cavalheiros ou 
guerreiros juramentados, pouco importa a Ordem a que pertençam. E tendo como armas 
de defesa, a espada e a lança, por sua vez, preciosos símbolos iniciáticos, encontrados 
em todos as velhas lendas e tradições, dentre elas, a "lança de Longino ou Longuinho", 
da qual se serviu a Igreja para a sua Tragédia do Gólgota. Sim, Lohan ou Chohan e Gina 
ou Jina, como se fora o próprio filho (um dos sete) alanceando ou fazendo sangrar o 
coração de seu Pai, ó Cristo, Mitra, Maitri, ó Sol. etc. Tradição esta, que já provém dos 
tempos imemoriais da Atlântida... "Imemoriais", sim, para o mundo profano, o vulgo, o que 
ignora a sua própria origem, os erros passados, inclusive os dos próprios deuses... 
Homens-dragões, Centauros... deuses infundidos em homens, por sua vez, positivamente 
animais... 

Dragões de Sabedoria, Leões de Fogo, Agnisvattas, Pitris solares, e também, 
Kumaras. Não tem por origem a Humanidade, a Arvore Genealógica dos Cabiras ou 
Kumaras? Nesse caso, Dragões marinhos, os Bharishads, como Pitris (ou Pais) lunares. 

Por isso que, tanto o Brasão de Colombo como o de Cabral, são cercados de 
ramos partidos do mesmo Tronco. Tronco divino, e não humano. Tronco deifico ou 
agartino. Cabral, Capris, Capricórnio, Kumara, etc. Cristóvão Colombo, simbolizando a 3a 
pessoa (que ele mesmo saudava de modo velado) da Trindade ou Espírito Santo. Por 
isso mesmo, Colombina ou Pomba. 

Razão por que, cinco dias antes de encontrar terra, ao ver alguns pássaros, sinal 
de sua proximidade, escreveu no diário de bordo: 

"que as mais ilhas que têm os portugueses, pelas aves as descobriram". Sim, 
como aquela pomba solta por Noé, da sua Arca ou Barca (Agarta) para ver se as águas 
haviam secado, vindo ela ter novamente a bordo, portadora de um ramo de oliveira, 
"símbolo da Paz e da Esperança. Esperança de Porto e Salvamento". Sic illa ad arcam 
reversa est! 

Como já dissemos em nosso estudo anterior: Aves ou Avis, tanto vale. Por isso 
que, Colombo (ou Colombina) outra coisa não foi, senão AVIS RARA IN TERRIS... 

Quanto aos cinco ancorotes, em substituição a cinco dinheiros, moedas,  etc., sua 
vida em jogo estava como no Jogo de dados – no descobrimento do Novo Mundo. 
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E cinco, por estarmos em franco quinto sub-ramo da 5a Raça-Mãe (a Ária), donde 
deveriam sair, respectivamente, como foi dito antes, o 6o é 7o ramos sub-raciais.... no 
quinto continente. Por isso que ele, o grande clarividente agartino, os contava pelos cinco 
dedos, como tivemos ocasião de dizer em nosso artigo anterior. Sim, Europa, Ásia, África, 
Oceania e América... "Ovo de Colombo" ou colombina, que dá ao mundo, a forma 
esférica... 

(E quanto ao termo ancorote (ou pequena âncora), de que o famoso hebraista se 
socorre, com muita propriedade, dos termos agoroth ou angoroth, estes mesmos, 
provenientes do termo grego ANGOS, que, na antiga medicina, queria dizer "útero", mas 
em verdade, "seio da terra". (Materno ou da matéria, Mater Rhea.) Sim, o Lugar donde o 
mesmo procedia. Nesse caso, a verdadeira e única Arca ou Barca, para onde os Manus 
conduzem seu povo, tanto nas ocasiões de selecionar as sementes, como nas horas 
trágicas, para que ele não sucumba com o restante; a plebe, os componentes de um 
velho ciclo... Não fez o mesmo, Noé, conduzindo para a Arca, a sua Família, seu povo, a 
semente escolhida, pouco importa, a falsa interpretação da Igreja? 

"Anchora-vitae" ou âncora da vida é um velho símbolo, que já provém da Atlântida, 
servindo sempre para designar algo que possa salvar seja a quem for, principalmente o 
mundo. Donde o termo, SALVADOR, que sé tem como verdadeiro de Colón ou Colombo, 
ou seja: Salvador Gonsalves Zarco. 

A Âncora equivale, também, à Cruz e Coração. Nesse caso, ela por si só, 
Esperança, Fé e Caridade! 

Que dizer das oito ilhas de ouro em vagas oceânicas? sete Dvipas ou continentes, 
mais um, para representar a evolução, total da ronda, como também, um "geográfico 
sistema", como fomos os primeiros a cognominar, a cada um daqueles que formam as 
sete mais uma embocaduras agartinas, na face da Terra, por outro nome, Montanhas 
Sagradas... Sim, na descida de Norte a Sul, "itinerário de Io", das Mônadas ou sementes 
de que são formadas todas as sete raças mães é respectivas sub-raças, ramos e famílias. 

Os vários Colombos de que falam, por sua vez, diversos escritores, dentre eles 
Harrisse, possuíam pais chama dos Domenicos, Domingos, melhor dito, o Demiurgos, o 
criador do mundo, entre os gnósticos, para não dizer, desde logo o Sol espiritual, aquele 
mesmo Aton, o Disco Solar; do qual Amenophis IV tomou o nome, fazendo-se chamar 
Kunaton, ou seja, "o amado de seu Pai Aton"... 

Falta falar no "castelo de ouro", com seus 3 torreões, todos terminados em tríplice 
forma ou a da letra Shin, que o grande hebraista esqueceu de citar, senão ambos os 
autores do precioso livro que estamos comentando. Se ele mesmo, reproduz os SSS da 
sigla do grande navegador, embora que lhe dando um sentido bem diverso do nosso. 

Eis aí, mais uma vez, a comprovação do que denominamos de Governo Oculto (ou 
espiritual) do Mundo, que, como agora o conhece o leitor, é composto de 3 Pessoas, 
simbolizando a própria manifestação da Divindade na Terra. Em vez de dizer, Salve Jesus 
(ou Cristo), Salve, Maria e Salve, Josephe (ou José) – que é, de fato, uma cobertura, um 
disfarce para a sua própria origem, e em nome de quem agia ele na face da Terra, e não 
que "fosse um criminoso a disfarçar, a encobrir seu crime passado", como querem ambos 
os ilustres escritores, sim, deveria dizer: Salve, Pai, Salve, Filho, Salve Mãe ou Espírito 
Santo. Mas, no escrínio de seu coração, três nomes  bem diversos, que não podem ser 
aqui divulgados... Nesse caso, sé o quiserem, apenas: Salve, L! Salve P! Salve D! iniciais 
de tão preciosos Nomes, que de tempos imemoriais, através de mil transmutações e 
espirituais movimentos, vão tomando vários sentidos, na razão das sete chaves 
cabalísticas... 

Em relação à Trindade que envolve a vida de todos os Seres evoluídos, constata-
se, por exemplo, que foi a 3 de Agosto de 1492, que Colombo partiu de Palos (sem falar 
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nas 3 famosas caravelas) e em 12 (se o quiserem, soma reduzida novamente : 3 ... ) de 
Outubro avista terra, a ilha do Guanay, Guanahan ou Guanahani,  53  uma das Lucaias, 
dando-lhe o seu próprio nome (?) – Salvador (San Salvador) : "A Ia primera que yo falle 
puso nombre de San Salvador a comemoración de su alta magestad (que majestade? 
perguntamos nós...) el qual maravilhosamente todo este andado (há dado?) ; los índios Ia 
llaman Guanahan", assim deixou escrito no diário de bordo. 

Interessante, ainda, que fosse um tal Lorenzo Girardi (florentino), negociante em 
Lisboa, como quer a História quem apresenta Colombo a Toscanelli, que a este faz 
entrega da sua carta pedindo informações geográficas... Outro termo que, por sua vez, se 
repete a cada passo na História, especialmente nade nassa Obra, como o leitor já deve 
estar farto de o saber. 

Haja vista: S. Lourenço dos Ermitãos ou Anciães, no concelho de Bragança, perto 
de Cintra em Portugal. S. Lourenço de Goa, passagem do "adolescente das 16 
primaveras" para alcançar Ceilão, Calcutá e finalmente o norte da Índia ou Srinagar. E 21 
anos depois, S. Lourenço no sul de Minas, em cuja Montanha Sagrada nasceu 
espiritualmente a Obra em que a STB se acha empenhada. Sem falar naquele acidente 
em que o mesmo adolescente, com 3 anos apenas de idade, cai sobre uma grelha 
candente ou seja o conhecido martírio á que foi submetido o Santo da Igreja, que trás o 
mesmo nome, e a quem Filippe II faz construir, como seu patrono, o Escurial, em forma 
de grelha. O mesmo rei que possuía duas Colunas ou Ministros, ou seja, como J, Jnana, 
Conhecimento, Iluminação, etc., o grande Árias Montano (o ário do monte ou da 
montanha), e o B ou Bhakti, como Justiça, ou aquela que traz a Espada, o famoso Duque 
d'Alba. . . 

S. Lourenço, estancia de águas minerais, como a de Portugal, foi fundada por 
Lourenço da Veiga. E para que a causalidade )fosse mais adiante, o construtor da Vila 
Helena, Presidência Geral da STB, se chama Vicente Lorenzo, e ainda continua na 
referida localidade, o seu papel de "construtor ou obreiro" mesmo que não seja um 
Iniciado... 

 

AS ARMAS DA CIDADE DO SALVADOR 

No artigo anterior, a Colombo e Cabral dedicado, já tivemos ocasião de falar sobre 
as armas atuais da cidade fundada por Tomé de SOUZA, na razão da pomba que trás no 
bico o ramo da oliveira, cercada pelo conhecido lema Sic illa ad arcam reversa est. (Assim 
voltou ela para a ARCA) . 

Resta-nos fazer o mesmo com as velhas armas, que agora nos chegam às mãos, 
pela gentileza de um grande irmão e amigo, o Dr. Jaddo Couto Maciel (o mesmo que 
enviou as usadas atualmente) ilustre e digníssimo funcionário da Prefeitura da mesma 
cidade, além de incomparável propagandista da Paz Universal, como fundador do Núcleo 
Pacifista Vínculo Internacional de Amizade, cultuado através do Esperanto, por toda a 
parte do Globo. Por isso mesmo, um nome de grande projeção no mundo espiritualista, 
inclusive na Índia, através do (Mahatma Gandhi, que lhe dedica a maior consideração, 
respeito e amizade. A ele, pois, se deve o comentaria que vamos fazer das referidas 
armas: 

  

Ilustração: desenho do brasão da cidade do Salvador 

 

                                                        
53 Em tupi, Guanandi é uma árvore que dá precioso leite, um tanto viscoso como a mangabeira. Nesse caso, mais uma vez fazemos 
lembrar o termo Pushkara, de nosso continente, ou aquele que as escrituras orientais denominam de "mar de leite, de manteiga 
clarificada, etc.". 
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Os mesmos torreões do brasão de Colombo ai são vistos, sendo que, para formar 
o central ou do meio, é substituído pela mesma âncora: a Anchora-vitae a que nos 
referimos anteriormente, na descrição, por sua vez esotérica, das armas do grande 
descobridor da América. O símbolo atual da cidade já figurava no centro, sem falar nos 
mesmos ramos da Árvore dos Kumaras, dos Cabiras, dos Caprinos ou Cabralinos... 
existentes tanto no brasão de Colombo como no de Cabral. De envolto aos referidos 
ramos, e alongando-se para fora, dois golfinhos, por sinal que encontrados, não só, em 
velhas fontes daquela cidade, como em outras do mundo. Haja vista, as duas fontes de S. 
Lourenço dos Anciães, como já tivemos ocasião de descrevê-las. Aquela de certa praça 
de S. Lourenço de Goa e, finalmente, à direita da praça principal de Srinagar, província de 
Cachemira, ao Norte da Índia, onde uma jovem – espécie de Samaritana – nos oferece e 
aos demais da comitiva, em seu púcaro de barro, um pouco do precioso liquido saído da 
boca dos referidos animais. Golfinhos, no zodíaco exclusivamente animal, correspondem 
ao Geminis do Zodíaco misto ou vulgarmente conhecido. Os "Gêmeos nascidos das 
águas", como são todos os manus que se apresentam sempre em forma-dual ("irmãos-
esposos", como dizem as lendas). Por isso também tidos como Peixes ou PISCIS. Nessa 
razão, Manco-Capac e Mama-Oclo ou Coya, fundadores de Cuzco, ou seja a primeira 
dinastia inca. O mesmo termo Manchu ou Machu-Pichu, que se dá à cordilheira ali 
existente – já o dissemos em vários estudos nossos – provêm do mesmo étimo, isto é, 
Manu-Piscus ou Piscis, Peixes, etc. 

Pelo que se vê, as velhas armas da cidade fundada por Tomé de Souza possuem 
ensinamentos grandiosos, por isso que muito maiores do que julgam os profanos, ou 
aqueles que se atrevem a falar de assuntos que lhes são completamente desconhecidos. 

Uma outra causalidade interessante, que figura em o nome de Tomé de Souza: 

O Souza da família de quem estas linhas escreve (a família humana ou terrena.. ) e 
o T, que também ressalta dó nome de "`Dom Tivisco de Nasao Zarco e Colona, apelidos 
do 1o donatário do Funchal". Sendo que Tivisco de Nasao é anagrama de Jacinto de 
Souza (nome já conhecido do avô de JHS), dando a um dos ii de Tivisco o valor de J, o 
que então era vulgar, como se pode ver à pág. 99 do livro de que tivemos de comentar 
alguns de seus trechos, por serem capazes de testemunhar ás nossas próprias 
afirmativas, no rápido estudo que fomos obrigados a fazer em o número anterior desta 
revista, sobre Colombo e Cabral servindo, como foi dito, de Introdução aos demais que o 
seguiram: Paracelso Cagliostro e S. Germano. 

Em resumo, Bahia, Tomé de Souza, na razão anagramática para SRINAGAR 
TEMPLO BUDISTA, onde estivemos em o norte da Índia, STB ou Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

 

A BANDEIRA OU AS ARMAS DA STB  
 
ILUSTRAÇÃO: desenho do Brasão da STB 

Qualquer pupilo de nosso Colégio Iniciático, sem tergiversação alguma, 
responderia imediatamente a quem lhe perguntasse sobre as cores e as armas da 
bandeira da STB: 

Amarelo e azul, na razão da própria Missão Y em que está empenhada a mesma 
STB. Sim, o azul de Budhi e o amarelo ouro de Atmã, desde que os dois não se podem 
manifestar em separado. É o Budhi-Taijasi, ou o mental iluminado pelo 7o princípio 
teosófico, o Cristo, se assim o quiserem, de todas as religiões, desde que não concebido 
apenas como individualidade, mas maior grau de elevação a que qualquer pessoa pode 
chegar na vida. Já dizia o mesmo S. Paulo que "todo ser bom pode falar ao Cristo, em 
seu homem interno", e não especificava religião alguma. Nesse caso, as duas doutrinas, 
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a do Olho (ou da Mente) e a do Coração (o caráter), bastantes para ser alcançado o 
referido grau, ou sejam as 2 conchas da Balança da vida, em fiel ou equilíbrio. 

Não são, ainda, essas duas cores, agindo no ovo áurico de cada indivíduo, na 
parte superior da cabeça, que indicam essa mesma elevação? O azul sobrepujando o 
lado esquerdo ou "olho de Vênus" ligado à narina do mesmo lado ou lunar, enquanto o 
amarelo ouro do lado direito, sobre o "olho de Budhi", este, por sua vez, relacionado com 
a narina do mesmo lado ou solar, na razão secreta de que "Budhi ou Mercúrio é o Sol 
espiritual que se oculta por trás daquele que se eleva e declina, diariamente no horizonte 
celeste". Oriente e Ocidente!... Dia e Noite! Luz e Sombra! Espírito e Matéria! Em se 
fundindo ambos, a Vida Una, a Consciência Universal, o Hálito Divino fazendo pulsar o 
Coração do Mundo!... 

Sete régias coroas, todas elas terminadas em tríplice forma, como os torreões dos 
mais famosos brasões, inclusive o de Colombo, além de representarem as sete raças-
mães, os sete estados de consciência, por que a Mônada tem de passar durante uma 
ronda completa, multiplicando-se por si mesmas, formam o precioso número 21, ou seja a 
letra Shin hebraica, de que tanto se falou nesse trabalho. Salvador, Srinagar, Souza.. . e 
outros termos. Para formar o numero 22, o Thau o Mundo, Laurenta, etc., ou seja, a 8a 
coisa, cidade, Dvipa, o nome que lhe quiserem dar, todo o conjunto central do Brasão: em 
cima, o tradicional Dragão, já antes explicado, no de Colombo, porém, o nosso, Dragão 
amarelo, de ouro ou átmico... sobrepujando as 3 iniciais JHS, tantas vezes reveladas e  
discutidas, para termos de falar a seu respeito. Por baixo, a Flor de Lis, com as suas 3 
pétalas, Lírio ou Loto Sagrado dos Lagos iniciáticos, da própria Shamballah e não, "o lírio 
do brejo" da profecia de Paracelso, que foi destruído com a Bastilha, com os Bourbons de 
França, com a Revolução Francesa, para que fossem "lançados os alicerces do novo 
Templo de Jerusalém", que nada tem de comum com a atual cidade da Palestina, mas, 
com a própria Shamballah, "cidade da Luz", (Morada dos Deuses, por isso mesmo, 
interdita aos mortais, aos homens vulgares, àqueles cujo coração está repleto de 
maldade, e a mente, envolta nos densos véus da ignorância. 

Quanto ao LPD, que enfeixa ou serve de remate a tão excelso quão misterioso 
Brasão, os preciosos Nomes com que, desde tempos imemoriais, é conhecido o Governo 
Oculto ou Espiritual do Mundo, como já foi dito, passando por diversas metamorfoses, de 
acordo com a própria Evolução humana, inclusive aquelas de nossa última Revelação em 
o numero anterior desta revista, que servem para expressar o Manu da 7a sub-raça: 
LOURENÇO-PRABASHA-DHARMA. 

E quanto aos Pupilos, como preciosa SEMENTE figurada no lema SPES MESSIS 
IN SEMINE, por sua vez revelado na mesma ocasião: LAUDATE PUERI DOMINE 54  . 

                                                        
54

O mistério do L. P. D., como se viu em o número anterior desta Revista, no artigo "PARACELSO, CAGLIOSTRO E SÃO 
GERMANO", às páginas 96, é tão antigo que se perde na noite dos tempos, e relacionava-se, no ciclo anterior da evolução humana, 
com as Iniciais de LORENZO PAOLO DOMICIANI e com as de sua esposa de todos os tempos LORENZA PELICIANI DOMICIANI, 
sendo a diferença do P (masculino) para o F (feminino) simbolizada pelas duas formas da CRUZ ANSATA (das quais, diga-se de 
passagem, uma apenas é conhecida do mundo profano, a masculina...). representadas a seguir: 

     ç    � 

P     F 

A ilustração acima, que por um lamentável lapso na confecção do número referente ao último trimestre de 1941 desta 
Revista, não foi incluída no texto na parte relativa ao assunto, presta-se, agora, a que se esclareça o sentido mais oculto de seu 
simbolismo, à guisa de reparação pela falta cometida. 

Com efeito, a significação verdadeira da CRUZ ANSATA ou CRUZ DE ANKH, símbolo dos mais preciosos do velho Egito, 
onde, reza a tradição, tiveram origem todos os movimentos em prol da Redenção Humana, nos áureos tempos de KUNATON e 
NEFERTITI, como ficou dito na página 85 do artigo acima citado, é o CAMINHO a ROTA, apontada pelo Espírito de Verdade, 
periodicamente, e seguido por todos quantos Lhe são fieis. 

Efetivamente, o símbolo          ç 
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Terminada a peça, pouco importa se fraca, não ha como repetir mais uma vez, em 
lugar do Ridi pagliacci, mesmo que a chorar: 

VITAM IMPENDERE VERO! 

 

 
NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO 

UM ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE HONRA A INSTRUÇÃO NACIONAL -   
EM FUNCIONAMENTO AS AULAS DO CURSO DE PREPARATÓRIOS - INSTITUÍDO O 
PRÊMIO "D. PEDRO II" - AS FÉRIAS NA "FAZENDA PÃO DE OURO" - OUTRAS 
NOTÍCIAS. 

Depois de um funcionamento regular de perto do uni ano, à rua Chile no 27 (2o 
andar), numa das dependências da "Rama Serapis" da Sociedade Teosófica Brasileira, foi 
este ano inaugurado oficialmente o Instituto Cultural Brasileiro, à rua Buenos Aires, 81 (1o 
andar), sob os auspícios de nosso colégio iniciático. 

Tal acontecimento, cuja importância é traduzida exatamente pelo elevado sentido 
de sua realidade cultural, constituiu motivo de desvanecimento para todos os membros da 
S. T. B. por ver objetivada mais uma idéia do Professor Henrique José de Souza, 
fundador e Diretor do "Instituto Cultural Brasileiro". 

Valiosa contribuição para a causa da instrução primária, secundária e artística de 
nossa Pátria. é de notar que suas aulas são plenamente gratuitas e abrangem largo 
âmbito de atividades didáticas. 

Assim, registrado sob no 43 no Departamento de Educação Técnico Profissional, 
da Prefeitura do Distrito Federal, desde 27 de agosto de 1941, o Instituto Cultural 
Brasileiro possui, além de seu Diretor Prof. Henrique José de Souza, três Diretores 
prepostos, nas pessoas dos Srs. dr. Antônio Castaño Ferreira, supervisor cultural; Dr. 
Artur de Souza Figueiredo, que orienta a parte do ensino secundário; e Professora D. 
Marta Matthiesen Queiroz, a quem está entregue o curso primário. 

Acham-se os cursos secundário (diurno e noturno) e o primário registrados também 
na Secretaria de Educação da Prefeitura do Distrito Federal, funcionando presentemente 
o Curso Noturno, Madureza e Admissão, num total de setenta alunos.  

Paralelamente às aulas concernentes ao programa oficial, instituíram-se aulas de 
Música e de Educação Moral e Cívica. 

O Curso Primário, dada a sua importância capital na formação dos caracteres, e 
destinado a cumprir a sua finalidade psicológica em face das novas diretrizes da Instrução 
Pública, aguarda o seu funcionamento até encontrar-se prédio apropriado, empenhando-
se a S. T. B. em localizá-lo tão breve quanto possível e atendendo aos requisitos 
modernos da pedagogia infantil. 

 

                                                                                                                                                                                        
pode ser decomposto em                                       �                    e                       �  

     Rô                Tau 
que são dois hierogramas sagrados dos egípcios, denominados Rô e Tau, significando, respectivamente, a boca por onde se 

manifesta o Verbo e o caminho que esta Voz Divina aponta. 

Desse modo, pode ser traduzido, como vocábulo, pela palavra ROTA (associação de Rô e Tau), que em nossa própria língua significa 
"Caminho". Além deste sentido, lendo anagramaticamente a palavra Rota, vamos encontrar, entre outras, TARO E ATOR, palavras 
sobejamente conhecidas dos leitores desta Revista e de quantos se dedicam ao estudo da Teosofia, para que tenhamos necessidade 
de insistir sobre seu valor oculto. N. da Redação. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

O Professor Henrique José de Souza, fundador e Diretor do "Instituto 
Cultural Brasileiro" preside, em companhia de alguns professores, a 
uma solenidade daquele estabelecimento de ensino, no primeiro 
trimestre do corrente ano.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Alunos ao Instituto Cultural Brasileiro" assistem a uma das aulas, 
juntamente com alguns membros da Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

É pensamento do Professor Henrique José de Souza a fundação do Curso 
Comercial, do Colégio das Artes, que também serão de frequência gratuita é de 
manutenção da Sociedade Teósofica Brasileira, que não tem medido esforços e 
sacrifícios para levar avante o seu largo plano de atividades em prol do engrandecimento 
físico, moral e intelectual de nossa raça. 

O Corpo Docente do Instituto Cultural Brasileiro é formado pelos próprios 
elementos componentes do quadro da S. T. B., nomeados como se segue: Dr. Eduardo 
Cícero de Faria, engenheiro civil é ex sub-diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil; 
Dr. José Henrique da Silva Queiroz, engenheiro civil e chefe de serviço da Prefeitura 
Municipal do Distrito Federal; Dr. Artur S. Figueiredo, ex-professor do Colégio Militar do 
Ceará; Dr. Gaspar Nunes de Gouvêa, bacharel Catedrático dos Cursos Complementares 
do Colégio Independência, é do Curso de Preparação dos Exames Vestibulares da 
Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil; Dr. Cesar Rego Monteiro 
Filho, engenheiro civil, chefe de serviço da Prefeitura Municipal do Distrito Federal; Dr. 
Nearch de Azevedo, engenheiro agrônomo, professor da Escola Nacional de Agronomia; 
Prof. Edmundo Cardillo, ex-catedrático do Colégio Machenzie de Poços de Caldas, é ex-
Diretor do Ginásio de Caxambu; Prof. Gastão  Mertens, do "Cours de l'Armée Belgique"; 
Capitão Geraldo Rocha Lima, Engenheiro Militar; Prof. Oswaldo dos Santos Figueira, com 
longa prática dos colégios de Inglaterra é França; Dr. Bento Martins, médico é membro da 
Sociedade de Homens de Letras do Brasil; Prof. Genty Ribinik, e professoras D. Alice 
Mendes, Pureza Cachau, Edit Figueiredo, Clotilde Martins dos Santos, além de alguns 
professores suplentes. 

A 9 e 11 de março findante, foi visitado o Instituto Cultural Brasileiro pela Exma. 
Sra. Professora Antonieta Paula Barros, Inspetora do Ensino, que, após demorada 
informação colhida sobre as atividades didáticas, lavrou, no termo de visitas, notas "boas" 
para o funcionamento do mesmo. 

A família Pedro Queiroz, proprietária da Fazenda Pão de Ouro, situada no Estado 
do Rio, Município de Vassouras, ofereceu aquele lindo retiro agreste para a excursão 
semestral que a Direção do Instituto Cultural Brasileiro fará realizar, a fim de proporcionar 
aos alunos um contato mais íntimo com a natureza, durante uma semana de estudos "in-
loco" das variadas espécies da flora brasileira, local onde também sé poderá gozar das 
férias anuais. 

O Professor Henrique José de Souza instituiu o prêmio "D. Pedro II" – homenagem 
ao sábio que "se não tivesse sido Imperador, fora mestre escola, por desconhecer missão 
mais nobre do que a de educar a infância" que será entregue, no encerramento do ano 
letivo, ao aluno que mais sé destacar durante o seu longo período de estudos no Instituto 
Cultural Brasileiro. Ao registrarmos todas estas notícias, congratulamo-nos com os que 
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dedicam um pensamento de entusiasmo à causa da instrução nacional, e formulamos os 
mais ardentes votos péla prosperidade e aproveitamento do corpo discente do Instituto, 
uma das maiores realizações da Sociedade Teosófica Brasileira. 

 
A imprensa e o tributo da S.T. B, à obra de Confraternização Continental 

 
"Um número digno de figurar nas bibliotecas, jamais realizado ou 
sequer tentado, no Brasil" – "Indiscutível e retumbante vitória na vida 
do periodismo especializado do país –  Manifestam-se os Presidentes 
das Repúblicas Americanas. 

 

Constituiu êxito invulgar na imprensa brasileira, a homenagem prestada pela 
Sociedade Teosófica Brasileira à data de 15 de janeiro do corrente ano, quando foi 
inaugurada a IIIa Conferência de Chanceleres Americanos, na Capital Federal. 

De há muito, vinha a S.T.B  debatendo-se pela causa do Pan-americanismo, 
valendo-se da revista "Dhâranâ", seu órgão oficial, no sentido de incrementar os ideais 
que irmanam as nações do nosso continente, num trabalho bem digno de seus elevados 
propósitos espiritualistas e que traduziu sempre a sua melhor colaboração ao 
reflorescimento de um novo ciclo portador de novas esperanças para a humanidade. 

Assim, sob os aplausos da imprensa e o prestígio dos governos americanos, o 
número especial da revista "Dhâranâ" logrou um sucesso que por demais desvanece a 
nossa instituição cultural-espiritualista, tendo sido carinhosamente  manuseado por todos 
os Chanceleres que nesta Capital se reuniram naquela calorosa manifestação de amizade 
fraterna. Esse número especial, desde a sua capa que é um simbolismo solar de 
bandeiras confraternizadas, publicou várias policromias, fotocopias dos Srs. 
Embaixadores acreditados junto ao nosso Governo, destacando-se as páginas em 
homenagem ao Exmo. Sr. Presidente da República, ao Exmo. Snr. Ministro das Relações 
Exteriores, e ao Ministério nacional. Mais eloquente do que esta grata notícia e a palavra 
dos governos americanos, e a da imprensa' local, cujas impressões passamos a 
transcrever: 

 

"DIÁRIO CARIOCA"  

18-1-42   

JORNAIS E REVISTAS  

"DHÂRANÂ" 

Temos sobre a nossa mesa de trabalho, o número, especial da interessante revista 
"Dhâranâ", órgão oficial da Sociedade Teosófica Brasileira, dirigida pelo brilhante 
jornalista e professor Henrique J. de Souza. 

Essa edição especial do órgão oficial da Sociedade Teosófica Brasileira, 
magnificamente elaborada e dedicada às nações americanas que ora se acham 
representadas nesta capital, nas pessoas de seus chanceleres reunidas na Conferência, 
Inter-Americana, trazendo em suas páginas colaborações de vultos eminentes na política 
e nas letras americanas. 

A sua capa sugestiva, revela uma  homenagem aos países americanos 
apresentando numa policromia interessante todas as bandeiras do continente irmanadas 
pelo mesmo ideal de liberdade. 
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Com essa edição maravilhosa "Dhâranâ" marcou uma indiscutível e retumbante 
vitória na vida do periodismo especializado do país. 

 

"VOZ DE PORTUGAL"  

18-1-42 – Domingo  

"DHÂRANÂ", E O PAN-AMERICANISMO 

Um magistral número comemorativo do Órgão Oficial da S.T.B. Temos sobre a 
mesa o número especial de "Dhâranâ", órgão da Sociedade Teosófica Brasileira, 
dedicado ao Pan-americanismo, e em homenagem á III Conferência dos Chanceleres da 
América. Estamos diante de um admirável empreendimento jornalístico e cultural que 
revela uma das muitas facetas dessa benemérita sociedade, que tanto .tem trabalhado e 
trabalha pela fraternidade dos povos americanos, pela difusão da cultura entre os 
brasileiros como forma de libertação consciente dás misérias sociais e políticas e pelo 
engrandecimento do Brasil que está destinado a ser, no Novo Mundo, guia e luzeiro de 
uma grandiosa civilização. 

Este número especial, que foi confiado  à inteligência e à atividade dos Srs. Prof. 
Edmundo Cardillo, comandante João Vila-Lobos, e Dr. Nearch de Azevedo, tem a 
colaboração de todas as representações diplomáticas, excertos pan-americanistas dos 
mais célebres e famosos intelectuais e políticos da América e artigos especiais de nomes 
de projeção continental. 

A sua parte gráfica, desde a capa – uma alegoria representando o sola tendo como 
raios as bandeiras, nações americanas – até a de Colombo descobrindo a América, está 
simplesmente admirável, pelo colorido, pela riqueza plástica e, sobretudo, pelo sentido e 
significação de suas imagens. 

Pode-se dizer, sem receio de !erro ou omissão, que "Dhâranâ" alcançou um 
verdadeiro triunfo, apresentando ao público brasileiro e americano um número digno de 
figurar nas bibliotecas, um número que jamais foi realizado ou sequer tentado, no Brasil. A 
Sociedade Teósofica Brasileira está de parabéns. 

 

"O GLOBO"  

21-1-42 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA E O PAN-AMERICANISMO  

Acha-se em circulação a revista "Dhâranâ", órgão oficial da S.T.B., que, em 
número especial, homenageia a confraternização dos povos da América e comemora o 
advento da III Conferencia dos Chanceleres do Continente. De esmerada feição gráfica. 
apresenta, em reproduções fotoscópicas, as declarações dos representantes diplomáticos 
acreditados junto ao nosso Governo. Ricamente ilustrada, contendo copiosa e seleta 
literatura pan-americanista) essa publicação honra a imprensa do país, e bem equivale á 
uma opulenta antologia de conceitos políticos e espirituais que traduzem a alta vibração 
deste momento histórico. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Reprodução da capa da Revista Dhâranâ, número especial com que a S.T.B. 
prestou uma significativa homenagem à 3a Conferencia Pan-americana realizada nesta 
Capital, a 15 de janeiro do corrente ano. Contendo várias páginas com as fotocopias das 
declarações dos Srs. Embaixadores acreditados junto ao nosso Governo, estampou 
aquela revista algumas policromias, destacando-se a do retrato do Sr. Presidente da 
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República, do Sr. Oswaldo Aranha, do Ministério Nacional, ao lado de outras 
expressivamente simbólicas. 

 

“IMPARCIAL" 

18-1-42  

PUBLICAÇÕES 

"DHÂRANÂ" 

Em edição comemorativa da 3.a Conferência Pan-americana de Consultas, está 
circulando o último número de "Dhâranâ", órgão oficial da Sociedade Teosófica Brasileira. 
Apresenta a bem feita publicação numerosos artigos destacando-se as opiniões de 
figuras prestigiosas de toda a América sobre a política de unidade continental. "Dhâranâ", 
contribui, assim, de maneira brilhante para a obra de aproximação americana. 

 

"DIÁRIO DA NOITE"  

21-1-42 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA E O PAN-AMERICANISMO  

Acaba de aparecer o número especial da revista "Dhâranâ", órgão oficial da 
Sociedade Teosófica Brasileira.  Dedicado ao pan-americanismo, apresenta magnifica 
colaboração dos representantes diplomáticos acreditados junto ao nosso governo. A 
caprichosa feição gráfica dessa revista constitui uma nota esplendida de originalidade 
neste momento da imprensa carioca. 

 

"O JORNAL"  

21-1-42 

P UBLICAÇÕES 

A revista da Sociedade Teosófica Brasileira "Dhâranâ", acaba de aparecer em 
edição especial, de homenagem à Conferencia dos Chanceleres. Essa edição 
homenageia, também, os atuais dirigentes do Brasil, cujas palavras mais significativas em 
prol da união continental são recordadas com simpatia. Evoca as figuras pioneiras do 
pan-americanismo como Bolívar, Washington e José Bonifácio, e reúne, em eloquente 
antologia paginas de escritores americanos, do passado e do presente, cujas inteligência 
e sensibilidade tem estado ao serviço do ideal pan-americano. Reproduz, finalmente, 
autógrafos sobre o presente momento histórico, dos representantes diplomáticos dos 
países deste hemisfério no Rio de Janeiro. 

 

"DIÁRIO DE NOTÍCIAS"  

24-1-42  

PUBLICAÇÕES  

"DHÂRANÂ"  

Está em circulação um número especial dessa revista, órgão da Sociedade 
Teosófica Brasileira, que tem como diretores os Srs. Henrique J. de Souza e Eduardo 
Cícero de Faria e secretário o Sr. J. H. da Silva Queiroz. Essa edição é dedicada aos 
chanceleres americanos ora reunidos nesta capital e traz colaborações de políticos e 
escritores dos vários países do Continente. 
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"CORREIO DA MANHÃ"  

18-1-42  

"DHÂRANÂ" 

"Dhâranâ" – o órgão da Sociedade Teosófica Brasileira dedica o seu número deste 
mês ao momento de solidariedade do Continente Americano, simbolizando-o no Pan-
Americanismo. Rende homenagem ao presidente Getúlio Vargas e ao ministro Oswaldo 
Aranha, em torno dos quais se reúnem os chanceleres americanos. Esse número contém 
em cada página uma homenagem a cada um dos países deste hemisfério. 

___________ 

A Presidência da Sociedade Teosófica Brasileira vem recebendo inúmeras cartas 
de felicitações pela iniciativa pan-americanista do órgão oficial da S.T.B., destacando-se 
os ofícios enviados pelos Exmos. Srs. Presidentes das Repúblicas do Uruguai, Argentina, 
Chile, Nicarágua e Bolívia. 
 

Uma saudação às crianças de toda a América 

. Pela "Cadena de las Américas"; emissão radiofônica irradiada diariamente, 
durante a Conferência dos Chanceleres, do Rio, para todos os países americanos, o 
jovem Hélio da Rocha Santos, de treze anos de idade, leu uma mensagem das crianças 
brasileiras à juventude continental. 

A irradiação foi promovida pela Sociedade Teosófica Brasileira. 

A mensagem lida  foi a seguinte: 

"Crianças de toda a América, jovens e esperançosos filhos das vinte e uma 
Repúblicas do "Novo Mundo", meus amigos e irmãos, eu vos saúdo, em nome do Brasil. 

Falo-vos da cidade do Rio de Janeiro, capital deste país amigo de vossas Pátrias, 
onde se realiza a Conferência Pan-americana, que resolverá os destinos do Novo Mundo. 
Será implantada, na Terra pela América uma verdadeira ordem que há de ser uma 
garantia de Paz, de Felicidade e de Justiça para todos os povos. 

Tenho 13 anos de idade, no início de minha adolescência, porem posso já afirmar 
que um só ideal tenho no meu coração de brasileiro: é o da Fraternidade Universal! Meus 
pais souberam despertá-lo pelo exemplo e pela palavra. Nenhum sentimento mais 
empolgante pode haver, neste momento, para um filho da América. Esse sentimento de 
fraternidade foi cultivado em mim cuidadosamente, e é rico cabedal da alma brasileira. 
Aprendi a desenvolvê-lo e a conhecer bem a sua significação, na Sociedade Teosófica 
Brasileira, que há 21 anos se dedica a um trabalho de confraternização dos povos da 
América, onde já se vão delineando dois tipos raciais definitivos, um ao Norte, outro ao 
Sul, que realizarão o mundo espiritual e material do futuro. 

Nós, filhos deste Continente abençoado, só devemos nutrir uma aspiração: a do 
Amor e da Fraternidade entre todos os seres. 

Hoje somos crianças. Nossos pais, porem, estão inaugurando a verdadeira ordem: 
a ordem da futura Paz do mundo. Daqui a alguns anos nós seremos os seus 
continuadores. Não deixaremos então, que os representantes do mal e da discórdia 
promovam uma guerra em qualquer parte do Globo. Esses ideais de Paz e Amor hão de 
ser ainda; mais aperfeiçoados por nós. A palavra Guerra será apenas uma lembrança 
muito distante dos tempos da nossa meninice. 

Os nossos pais estão fazendo um pacto muito solene. É preciso que nós também 
façamos o nosso: 

Como brasileiro, convido-vos, meninos e meninas de toda a América, seja qual for 
a vossa religião, cor ou casta a nos levantarmos neste momento, e de pé, com a mão 
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direita sobre o coração, pronunciar as seguintes palavras, como se assumíssemos um 
compromisso recíproco: Levantai-vos, pois, jovens filhos da América, e dizei comigo: 

"À medida que eu for crescendo, combaterei cada vez mais pela Paz e pela Fraternidade 
entre os homens. No meu coração jamais deixarei penetrar a antipatia ou o ódio. 
Renunciarei às minhas ambições pessoais, tudo fazendo em benefício do meu próximo, 
para que se estabeleça a concórdia universal. Com esse desejo no coração, transmitirei, 
daqui a 20 anos,  aos meus futuros filhos, esse mesmo Ideal, que é o da Paz, do Amor e 
da Justiça. Eu e todos os homens e mulheres da América constituímos cada um  o elo de 
uma cadeia imensa de fraternal amizade. Nenhum desses elos arrebentará. E não 
arrebentará, porque eu não quero". 

Amigos e irmãos dar América, firmes neste propósito, marchemos confiantes para 
o Futuro". 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Hélio da Rocha Santos, pupilo da S.T.B., locutor da mensagem de confraternização 
de 26 de janeiro na RÁDIO CRUZEIRO DO SUL, retransmitida por Intermédio do D I P 
através da cadeia de estações da "Columbia Broadcasting System ". 

 

 

O NÚMERO 111 DE DHÂRANÂ 
Coincidindo (conto se fora mesmo uma coincidência...) com a abertura de um novo 

ciclo para a S.T.B., este número de nossa revista é o 111, de nenhuma significação a não 
ser para Mendeleff – o programador da química moderna – e para os que não 
desconhecem a Aritmosofia. 

Sem a exigência de Pitágoras, que jamais aceitara discípulos ignorantes da 
poderosa ciência matemática, somos dos que acham que os postulantes da Sabedoria 
Iniciática das Idades não podem adquirir altos conhecimentos de ocultismo sem estar 
habituados ao manejo sutil dos números e das formas geométricas, como se fossem 
forças vivas. 

A chave numérica se aplica à Bíblia e a todas as escrituras vetustas em geral. 
Ciência sagrada na antiguidade, a Aritmomancia encerra a sabedoria de todo o sistema 
esotérico do Universo, uma vez que o Uno se fragmentou, para o "supremo sacrifício da 
multiplicidade", como diria o Trismegisto Hermés. 

Congratulamo-nos, pois, com todas as Jerarquias que zelam pela prosperidade da 
S.T.B., com todos os nossos companheiros de Ideal e com os simpatizantes de 
"Dhâranâ", pelo advento da revista n o 111 – marco de trabalho em prol da causa 
humana, símbolo cultural de uma etapa sete vezes maior, e esperança numérica de uma 
vida nova... 

 

Ilustração: 

Legenda: 

A mesa que presidiu a memorável solenidade, composta dos Srs. Dr. Joaquim 
Castro Araújo Júnior, Dr. Arnaldo Pizarro – orador da noite –  Dr. Pizarro Loureiro – 
Diretor da "Voz de Portugal" , maestro Alfredo Marques Coelho, e o Dr. Keber Teófilo 
Ferreira. 
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"A Alma de Portugal fundiu-se na Alma do Brasil" 

Como que para arrematar o ciclo de suas atividades na S. T. B. , no ano passado, 
o Dr. Arnaldo Pizarro realizou a 21 de novembro de 1941 a anunciada palestra, na sede 
do "Orfeão Português", sobre o tema, "O BRASIL E A CIVILIZAÇÃO FUTURA". 

Naquela noite, de alta expressão luso-brasileira, o Dr. Pizarro Loureiro, diretor da 
VOZ DE PORTUGAL e um dos valores marcantes da intelectualidade pátria, abrindo a 
sessão disse algumas palavras sobre a situação atual do mundo, pondo em relevo a 
necessidade de se congregarem todos os homens de boa vontade em torno do espírito, 
que é a única força capaz de salvar a humanidade e prepará-la para uma nova civilização. 
Após fazer a apresentação do orador da solenidade, deu a palavra ao Dr. Arnaldo Pizarro, 
membro Da S. T. B. , que pronunciou uma conferência, cujo tema girou em torno da 
formidável síntese racial que se operou na América, bafejada pela tradicional cultura dos 
povos que formaram na Ibéria o verdadeiro substrato mítico e espiritual da prodigiosa 
civilização pan-americana do futuro. 

"A alma de Portugal fundiu-se na alma do Brasil" – eis uma Das teses de precioso 
lavor espiritual e literário com que brindou o conferencista a derradeira fase da história 
desses dois povos irmãos. 

Depois dos aplausos demorados que saudaram as últimas palavras do orador, o 
Dr. Pizarro Loureiro convidou a Exma. Sra. D. Edla Ferreira, laureada com medalha de 
ouro pela Escola Nacional de Música, em 1932, para executar algumas peças, que foram 
brilhantemente interpretadas como convém a uma verdadeira alma sintonizada com as 
harmonias beethovianas. Após o término da palestra, foram distribuídas à numerosa e 
seleta assistência, do "Orfeão Português" cópias do discurso do Dr. Arnaldo Pizarro e 
muitos exemplares do no 109 desta revista. 

É da solenidade o clichê que acima estampamos. 
 

Reunião de consultas das nações americanas no Rio de Janeiro 

O Brasil, fiel aos compromissos de solidariedade continental assumidos com as 
demais nações americanas nas conferências realizadas em Panamá, Lima e Havana, 
praticou conscientemente o ato de rompimento das relações diplomáticas e comerciais 
com os responsáveis pelo injustificável e traiçoeiro ataque sofrido péla maior nação 
americana. 

Sem o menor escrúpulo, e faltando não somente aos pendores da moderna 
civilização inerentes à liberdade dos mares, como a todos os sentimentos humanitários, 
as insidiosas armas submarinas não hesitaram em atacar também navios brasileiros 
indefesos e desprevenidos. 

Esse bárbaro ataque sacrificou cruelmente vicias de tripulantes e de passageiros 
que viajavam confiantes nos preceitos jurídicos internacionais que vedam a prática de 
atos de selvajaria. 

O covarde torpedeamento, sem aviso prévio, de navios desarmados, lançando 
pessoas inocentes, sem hesitação nem o menor remorso, ao acaso trágico das tormentas 
marítimas, em frágeis embarcações, requer de todos os patrícios a perfeita confiança na 
ação de nosso Governo que está vigilante e fará valer, no momento preciso, os preceitos 
da consideração humana. Consignando esses arbitrários episódios que afetaram a vida 
de nossa marinha mercante, a S.T.B. não pode deixar de lançar também o seu protesto, 
como o faz por meio desta Revista, em nome dos mais elementares sentimentos de 
humanidade, ao mesmo tempo que manifesta aquela mesma confiança na atitude 
patriótica e decidida de nosso Governo, em face dos perigos que ameaçam a nossa 
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nacionalidade nunca desmentida em seus elevados pendores de justiça e de fraternidade 
internacionais. 

Felizmente, os nossos dirigentes não têm a preocupação de congregar suas 
energias em defesa do patrimônio que lhe foi legado por seus antepassados, pois que, 
com a inteira renúncia dos partidarismos que pudessem existir entre brasileiros, todos se 
acham reunidos com a consciência unitária do Brasil e com a patriótica compreensão de 
seus deveres no momento rude que atravessamos. 

"... siendo tamaña conculcacián tare evidente, que no hay cosi por que 
puntualizarla, pues que se inspira toda en ese princípio de perdición y de maldición 
formulada por Nietzsche, ese triste envidioso del divino Wagner, ese pseudo-filósofo de 
sentimientos perversos, cuando estampase aquel: 

– "Sed crueles!. . . así hablaba Zarathustra". 
 

(MARIO ROSO DE LUNA - La humanidad y los césares, pg. 21) 
 

CUMPRIDA A ETAPA FINAL DE UM CICLO 
 

A 14 de fevereiro, de automóvel, numa penosa viagem de longas horas, por vezes 
molestada pela chuva, seguiram para a estância mineira de S. Lourenço, onde está 
situada a "Vila Helena" – edifício da Presidência Geral da Sociedade Teosófica Brasileira 
–  o professor Henrique José de Sousa, Presidente da S. T. B., seu filho Walter Orion de 
Sousa, e os membros da referida instituição Dr. Olavo Jardim de Resende, Prof. 
Edmundo Cardillo, e Mata Machado. 

A jornada, que bem poderia denominar-se "a viagem do novo ciclo", foi efetuada  
noite, a fim de ser cumprida pelo Presidente da S. T. B. uma etapa muito significativa para 
a evolução da própria Obra que vem dirigindo com tantos sacrifícios. 

É bem de ver-se, neste particular, a saúde de nosso Mestre, abalada por 
constantes males e agravada todos os anos, o que não impede que o mesmo envide 
esforços ingentes para levar avante o programa delineado em prol da civilização. 

O regresso realizou-se a 18 daquele mês, nas mesmas condições, tendo-se 
entretanto verificado na S. T. B. um geral contentamento pelos novos aspectos das aulas 
esotéricas, a partir daquela data, dando-nos a certeza de que, apesar de tudo, a Obra 
segue impávida e vitoriosa o seu caminho, graças aos seus dirigentes. 

 

µ 
 

NA FAZENDA "PÃO DE OURO" 

Alguns membros desta Sociedade, aceitando o gentil convite dos Irmãos Pedro e 
Oscar Queirós, refugiaram-se, durante os dias tumultuosos do Carnaval, nas alcantiladas 
serranias onde assenta a fazenda "Pão de Oiro", pertencente àqueles Irmãos, e distante 
da estação de Vera Cruz cerca de 10 quilômetros. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Membros da Sociedade Teosófica Brasileira, e alunos do "Instituto Cultural 
Brasileiro", gozam de suas férias, durante o Carnaval, na aprazível "Fazenda Pão de 
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Ouro". Vê-se à direita, montando um ginete, o Vice-Presidente da S.T. B., Cel. Manoel 
Tenreiro Corrêa. 

 

Fraternalmente acolhidos por toda a família, gozaram de plena paz e 
encantamento nos breves dias que ali passaram e dos quais trouxeram imorredoira e 
gratíssima recordação. 

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

Como tantas outras terras do Brasil, é aquele recanto do Estado do Rio um lugar 
"jina" que está pedindo uma visita do investigador infatigável dos mistérios de S. Thomé 
das Letras e intérprete audacioso de quantos jeróglifos desafiam a argúcia dos nossos 
arqueólogos. 

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

A par das lendas encantadoras, singularmente narradas pelos velhos habitantes da 
região, encontram-se por toda a parte os indícios ali deixados pelas pré-históricas 
civilizações que ha milhares de anos floresceram nestas velhas terras do Brasil. 

A alguns quilômetros de distância, alteia-se o pico das Congonhas de cujo cume se 
descortinam as águas tranquilas da Guanabara e a cidade de Niterói. Diz a lenda, 
confirmada por todos os caçadores e tropeiros da região, que, para chegar ao sopé do 
famoso rochedo 7 vezes se deve atravessar o riacho que serpenteia através a densa 
floresta em direção ao rio de Sant'Ana. Dizem mais que, ao meio dia em ponto, fenômeno 
estranho surpreende os que por aquela floresta se aventuram. Naquela hora e durante 
rápidos instantes. tudo mergulha no mais absoluto silêncio. Cessa o pipilar das aves como 
o cantante murmurejar das águas. O próprio vento deixa de agitar as frondes do arvoredo 
e, contagiada por esta repentina suspensão da vida ou dominada pelas forças produtoras 
de incompreensível fenômeno, até a respiração se interrompe nos peitos humanos. 

Fala-se ainda numa gruta misteriosa aberta na rocha bruta, em cujo interior ainda 
ninguém ousou entrar, e no fundo da qual se vislumbra a silhueta dum venerando Ser 
sentado à mesa sobre a qual se distinguem vários objetos de uso comum. 

Decididamente, o morro das Congonhas merece um estudo demorado, a  fim de 
que sejam interpretados os mistérios que o envolvem e arrancada a verdade escondida 
nas lendas espalhadas por toda a região e nas quais se fala – como nas que se conhece 
a respeito da Pedra da Gávea – em globos luminosos saltando de pico em pico, em 
estrelas rutilantes surgindo nos desfiladeiros profundos, nos ruídos estranhos rasgando o 
silêncio das noites... 

 
PRD-2 

No seu elevado afã de mostrar ao povo de nossa terra as diretrizes que houve por 
bem traçar para o futuro, a S. T. B. escolheu a data da nacionalidade – 7 de Setembro de 
1941 – a fim de começar mais um trabalho em prol da missão em que se acha 
empenhada. 

Foi assim que naquela Data, a Rádio Cruzeiro do Sul paz no ar o programa que há 
mais de seis meses leva aos lares brasileiros; nos dias do descanso dominical, a palavra 
convincente de Luís Felipe da Rocha Fragoso. 

A julgar pelas cartas recebidas e pelas perguntas formuladas, de vários Estados, o 
locutor da S. T. B. pode ficar certo de que está cumprindo um destino. 

Teve, entretanto, Luís Fragoso, a oportunidade de contar com uma estação como a 
P R D - 2, cujos Diretores, solícitos a empreendimentos que caracterizam a 
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espiritualidade, demonstram frizantemente que o Rádio no Brasil é também veículo de 
elevação mental do grande público. 

Não podemos omitir, neste pequeno registo, a particular gratidão que todos 
votamos a Paulo Roberto – o acolhedor amável de nosso programa dominical.  
 

UNIÃO PANAMERICANA 

A condecoração entregue, por ocasião Da 3a Conferência dos Chanceleres 
Americanos, nesta Capital, realizada em janeiro, ao Sr. Leo Rowe, Diretor da União Pan-
americana, pelo Sr. Oswaldo Aranha, Ministro das Relações Exteriores, diz muito sobre o 
trabalho espiritual da "Missão Y" apregoado pela Sociedade Teosófica Brasileira há vários 
anos, exatamente aquele que procura incrementar a fraternidade entre os povos Deste 
continente. 

A "Missão Y" é um imperativo evolutivo. Dizem-no as tradições e confirmam-no os 
fatos. 

A condecoração de Grande Oficial da Ordem Nacional do Cruzeiro, Do Sul, 
concedida ao Sr. Rowe pelo Governo Brasileiro, é o  símbolo expressivo do ideal "Pan-
americano" – espiritual, cultural e político – que há de florir nas terras férteis, do Ocidente, 
interpretado por todas as nações americanas que prestigiam, tanto na paz como nos 
momentos decisivos da guerra, a nobre pioneira das Democracias – Os Estados Unidos 
da América do Norte. 

 
EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDENTES DE "DHÂRANÂ" 

São correspondentes desta revista:  

S. Paulo – João Cardillo Júnior, à rua Boa Vista no 96, sala 10 (térreo).  

Salvador – Dr. Jaddo Couto Maciel, à rua Luís Gama no 18.  

S. Lourenço (Minas) – Dr. Ural Prazeres. 

Conquista (Bahia) – Cel. Antonio Dantas De Oliveira. 

Belém (Pará) – Dr. Carlos Lucas de Souza, Presidente da Rama Hilarião.  

A Comissão de Propaganda e Imprensa está providenciando a fim de serem 
instituídos, dentro de alguns meses, CORRESPONDENTES em todos os Estados do 
Brasil e em todos os países da América. Daremos a relação de todos, oportunamente. 

 
QUADRO SOCIAL DA S. T. B. 

Durante o trimestre findo, muitas foram as propostas registadas no quadro social 
da Sociedade Teosófica Brasileira, tendo-se verificado um aumento de perto de quarenta 
associados.  A Comissão de Imprensa e Propaganda da S. T. B. , instalada em sua 
sede própria, à rua Do Rosário no 148 (1o andar) , acha-se aberta todos os dias úteis para 
informações sobre qualquer assunto relacionado com a nossa instituição e assinatura 
desta revista; e está aparelhada á responder cartas de nossos leitores a respeito dos 
problemas relativos às finalidades, atividades e inscrições na Sociedade Teosófica 
Brasileira. 
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EFEMÉRIDES DA S. T. B. 

É-nos grato publicar no presente número as efemérides da Sociedade Teosófica 
Brasileira, dos primeiros trimestres Dos anos anteriores, recordando os principais passos 
dados pela instituição, já muito conhecida no país pelas iniciais S.T.B. 

As efemérides dos demais trimestres serão trazidas ao conhecimento dos leitores à 
medida que "Dhâranâ" for cumprindo ás suas escalas de publicidade. 

1925 – A Sociedade Dhâranâ, hoje S.T.B., lançou a sua primeira 
mensagem ao povo brasileiro através de um número especial desta revista. 

1926 – No Dia 27 de Janeiro, na sede da Sociedade Dhâranâ, realizou-se 
memorável festa dedicada ao "Dia do Loto Azul", que é, como se sabe, a festa da Flor 
Sagrada do Oriente e símbolo da mais alta expressão de espiritualidade. 

1927 – Homenagem de Mário Roso, de Luna a Madame Blavatsky, publicada nesta 
revista, onde declara o sábio espanhol: "Bendita sejas tu, a cujos ensinamentos devo meu 
Eu" ! 

1928 – Solenidade complementar, levada a efeito na sede da Sociedade Dhâranâ, 
para comemorar-se o 21o aniversário da passagem de Henri Steel Olcott às regiões 
sublimes da Agarta. 

1929 – Dhâranâ presta urna reverência muito especial ao Conde de São Germano, 
publicando uma fotografia sua em. a seguinte legenda: - "MISTERIOSA PERSONAGEM 
DE TODAS AS ÉPOCAS, DE QUEM MUITO SE FALA, MAS... NADA SE SABE". 

1930 – A S.T.B. teve a subida honra de receber a visita do ilustre sábio espanhol 
Dr. Arturo Bernal, que veio ao Brasil como Inspetor do Serviço de Emigração de sua 
pátria. Foi o Dr. Bernal notável astrônomo, literato e ocultista da Ibéria – o portador de um 
amplexo fraterno e amigo do "Mago de Lagrosán", como era conhecido o famoso Adepto 
Mário Roso de Luna, uma das maiores glórias da cultura humana. 

1931 – A S.T.B. projeta-se no seio cultural Da América, destacando-se pelos 
elevados propósitos espirituais, que mereceram palavras de ânimo, de entusiasmo e de 
conforto em mensagens provenientes das vetustas Confrarias do Himalaia. 

1932 – O Professor Henrique José de Souza, a 21 de março, dos estúdios da 
Rádio Sociedade Mayrink Veiga, transmite para todo o Brasil a sua palavra, portadora 
sempre de sabedoria, lendo o trabalho que se intitulou: – "Iniciando pelo Rádio". 

O Engenheiro Civil, Dr. Eduardo Cícero de Faria, ilustre Presidente da Rama Mória, 
realiza uma série de cultas palestras na mesma Rádio, sob o tema: – "A Missão Da 
S.T.B." 

1933 – A Exma. Sra. D. Trinidad Román, viuva do polígrafo Roso De Luna, cerra, 
no dia 7 De janeiro, os olhos à luz do mundo físico para abri-los no Mundo dos Jinas ou 
aquele onde se encontrava o seu companheiro desta existência.  

1934 – As Ramas da S. T. B. , ampliando-lhe o círculo cultural, estabelecem que, 
alem de as quintas-feiras, ficaria o sábado destinado também a conferências públicas de 
caráter científico-teosófico. Iniciou a série o Presidente da Rama Mória, Dr. Eduardo 
Cícero de Faria, que fez um substancioso trabalho sobre "Fohat". 

1935 – Esta revista publica um artigo de Lourenço Paolo Domiciani intitulado 
"MISTÉRIOS TIBETANOS, OU, ORIENTE E OCIDENTE”. 

1936 – Homenagem desta revista ao Comandante Tancredo Alcântara Gomes, ex-
Diretor Social da S .T. B. , e um Dos zoais valiosos esteios da sua construção, pela 
bondade, devotamento à causa, e firmeza de caráter. 
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1937 – Publica esta revista o artigo  sobre "O NOVO CICLO HUMANO", de onde 
transcende a revelação relativa ao "BUDA BRANCO DO OCIDENTE.". 

1938 – Nasce no Rio de Janeiro, a 1o de Março, aquele que, sob o nome de Hélios, 
de há muito estava apontado nas tradições do Oriente como um Ser de elevada jerarquia. 

1939 – O Dr. Antonio Castaño Ferreira, Instrutor da S.T.B., orienta suas 
conferências públicas das quintas-feiras a maneira a fazer uma completa exegese da 
simbologia wagneriana, além de analisar à luz da Sabedoria Iniciática das Idades os 1o, 2o 
e 3os atos do "OURO DO RENO", das "Walquirias" e o 1o ato do "Sigfried". 

1940 – Primeira Expedição Arqueológica Da S.T.B. a São Thomé das Letras. 
Notável reportagem do Dr. Ural Prazeres sobre aquela região famosa nos anais incáicos, 
e que tem merecido ainda hoje estudos da, nossa instituição cultural, numa série de 
artigos especializados. 

1941 – Segunda Expedição da S.T.B. a São Thomé das Letras, afim de penetrar as 
suas grutas, cavernas, e analisar a natureza geológica de seu solo. 

Seguem para a Bahia, com destino, a Itaparica, os Irmãos Tenreiro. Edmundo, 
Vila-Lobos e Bernardino, onde foram encontrar-se com a família. Pizarro que lá se 
achava, em companhia da Exma. Sra. viúva Alcântara Gomes e sua filha Yolanda para 
levar avante a missão de que estavam incumbidos, relacionada com um dos mais 
interessantes aspectos da Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS DA S.T.B. 

Serviu, de tema à serie de conferências públicas semanais, realizadas no primeiro 
trimestre do corrente ano, a continuação do estudo das figuras Máximas da ESCOLA DE 
ALEXANDRIA, ponte de ligação da cultura, do Oriente e da antiguidade clássica com o 
Ocidente através dos Árabes, cuja civilização foi a sementeira do Renascimento, que 
projetou até nossos dias a Grande Luz que Iluminou todos os grandes pensadores 
modernos. Assim é que foram estudadas Detalhadamente as personalidades De Plotino, 
Jâmblico, Filon, Porfiro e as de outros de menor relevo, tendo o Conferencista, o Instrutor 
Da S.T.B., Dr. Antonio Castaño Ferreira. apresentado de modo simples, mas completo os 
sistemas filosóficos que estes gênios das primeiras épocas do Cristianismo criaram e 
vitalizaram com a pujantíssima luz de seus Espíritos de Alta Jerarquia. 

 
SEÇÃO DE ESTUDOS MEXICANOS 

Em fins do ano próximo passado, tendo em vista a relevância do assunto e sua 
grande utilidade para a S.T.B.. foi criada mais uma SEÇÃO DE ESTUDOS, destinada a 
incrementar o gosto pela pesquisa da história presente e passada do México, como região 
do globo que é intimamente ligada às mais antigas civilizações da América.  

É, a seguinte a, organização da SEÇÃO DE ESTUDOS MEXICANOS:  

Nearch J. S. e Azevedo – Coordenador 

Jerônimo Leal e Carlos Sá – Costumes religiosos 

Marcos R. Salles – Escultura e Música  

Cesar do Rego Monteiro Filho – Geologia e Arquitetura 

Jorge Oliveira – Sociologia  

Domingos San Gil e Gastão Mertens - Redatores em língua espanhola e francesa. 

Os mais efusivos aplausos, pois, de DHÂRANÂ, aos prezados Irmãos que vão 
constituir a nova SEÇÃO, augurando-lhes rápidos e grandes sucessos. 
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NOVA ORGANIZAÇÃO DAS RAMAS DA S. T. B. 

De acordo com recentes modificações nos Estatutos da S. T. B., passou a RAMA 
KUT-HUMI a constituir a Série "A", a classe inicial de nossa Escola Iniciática. Desse 
modo, foram atribuídas novas funções às outras RAMAS. que ficaram constituindo as 
Séries "B" e "C". sob a égide dos Mestres MORYA E HILARIÃO. Quanto à Série "D", seu 
Patrono Espiritual passou a ser Mestre SERAPIS. 

A RAMA HILARIÃO, por se encontrar longe da Matriz, poderá possuir as Séries 
que se tornarem necessárias de acordo com a evolução de seus associados, cabendo-lhe 
todos os privilégios, de que goza a Sede Central. 

Ainda em consequência de recentes deliberações da Presidência Geral, os sócios 
que deram ingresso ultimamente na S.T.B., deverão filiar-se à Série "A", com exceção 
daqueles que o tenham feito depois do início do ano astrológico, a 22 de Março próximo 
passado, que receberão aulas separadamente até que possam ser admitidos na referida 
Série. 

Durante o primeiro trimestre do corrente ano, na Série "A", foi feito o estudo das 
faculdades psíquicas do homem, tendo o instrutor procurado demonstrar que, através do 
desenvolvimento do senso estético, é possível ao homem atingir a Consciência de seu EU 
SUPERIOR. 

 

RÁDIO 

Na P R D 2, o Irmão Luís Felipe da Rocha Fragoso, aos Domingos, cumprindo o 
seu programa das 13 horas, pronunciou as seguintes palestras durante o trimestre findo, 
de Janeiro a Março: 

– As dores do mundo têm o mundo por culpado. 

– Don Quixorte de la Mancha e Sancho Pança, (baseado na obra de Cervantes) 
adaptação dramática interpretada pelos pupilos da S. T. B.:Paulo Cesar e Júlio 
Cezar Costeira, Cléa Loureiro  Pinto, e Roberto Marques. 

– Satva, Rajas e Tamas, as três gunas ou essências universais. 

– Brasil, berço da 7a Raça Mãe.  

– Origens religiosas do carnaval. 

– Bhagavad Gita, jóia preciosa da literatura universal. 

– A união das Américas e a missão da STB. 

– Trabalho, motivo de alegria para as crianças. 

– "Mais vale viver pela humanidade do que por ela Morrer." 

– Algumas contradições da natureza humana.  

– Pequenas causas, grandes efeitos na educação. 

– A S. T. B., última vergôntea da Grande Fraternidade Branca. 

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

No segundo domingo de janeiro, o Dr. Carlos Lucas De Souza, nosso prezado 
Irmão Presidente da Rama Hilarião, de Belém, no Estado do Pará, pronunciou eloquente 
peroração sobre o sentido histórico da União Pan-americana, enaltecendo essa obra 
gigantesca que as gerações de hoje, sob os auspícios de todas as democracias da 
América, erigem no continente, para cumprir-se deste lado do mundo a civilização feliz da 
Satya-Yuga. 

 


