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Terminou o pesadelo da Guerra 
 

Depois de mais de um lustro de miséria, destruição o sofrimento que enlutaram a 
humanidade inteira, ameaçando até aos alicerces a civilização acidental, renovo da árvore 
das milenárias culturas de Roma, Grécia e Egito e que ora se prepara para o seu salto 
atlântico ao continente americano, depois de tantas lágrimas e de tanto sangue que 
ensoparam, para as messes do martírio, a terra generosa da Europa; depois de um 
colapso tremendo dos mais nobres princípios da dignidade e da liberdade humana; depois 
do passeio macabro das hostes nazi-fascistas pelo Velho Mundo e pela lendária orla 
mediterrânea da indecifrável filha de Agar – a África; depois de Ál-Alamein e de 
Stalingrado – ruiu finalmente por terra, batida pela desgraça da derrota esmagadora, a 
Sovástica germânica que Hitler, em 1933, arvorara, no castelo de seu poder como 
bandeira e símbolo do domínio mundial da raça teuta, transformada pelo casuísmo 
adulterador de Rosemberg na velha raça ariana que marcou, há dezenas de séculos, com 
a sua marcha histórica, o início do ciclo ário, o quinto na rotação gloriosa das civilizações 
e das  culturas. 

Reduzida à impotência, encarcerada nas suas próprias ruínas nacionais, a 
Alemanha hitlerista acerta agora as suas contas com a humanidade, responde, no tribunal 
da consciência universal, pelos crimes inolvidáveis que cometeu contra povos e nações, 
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cujo único delito consistiu em, umas, oporem-se aos seus desígnios de expansão, e, 
outras, em estarem postadas secularmente nos caminhos que a ambição germânica 
escolhera para a sua marcha conquistadora.  

O mundo sofreu como em nenhuma outra Jornada de sua vida histórica. Momentos 
houve em que julgou ter chegado o seu fim. que nada mais lhe restava senão deixar-se 
acorrentar ao carro triunfal do conquistador, como aqueles escravos da antiguidade, 
vencidos pelo poderio da urbs imperial. Mas tudo não passou de um terrível pesadelo, de 
uma provação cármica, que a vitória das Nações Unidas dissipou e afastou, por fim, numa 
afirmação solene e grandiosa de sue a verdade não perece; a liberdade não morre e a 
violência não vence. Porque está escrito nas páginas dos mais, altos e sagrados livros da 
humanidade, desde aqueles que codificam e eternizam as .experiências divinas e 
filosóficas da Índia, as tradições de eternidade do Egito até ao Velho e Novo Testamento, 
que rasgaram, no Ocidente, o proscênio da civilização cristã, que as hostes do mal 
tentarão sempre contra a alma humana e contra as legiões construtivas do Bem, mas que 
estas últimas hão de ser sempre vitoriosas, permitindo que o espírito das homens faça 
surgir das trevas momentâneas novos dias luminosos para a evolução do pensamento e 
da vida. 

Respira, hoje, a humanidade, e seus líderes mais representativos acabam de 
assinar, em São Francisco, Carta Política de uma, nova ordem mundial, baseada na 
,justiça, na liberdade, na paz e no trabalho. Para esses homens, sobre cujos ombros 
pesam as responsabilidades de saber honrar, na paz, a confiança do mundo, como 
souberam, na guerra, responder ao apelo angustioso da civilização, voltam-se os olhos e 
os pensamentos de todos os homens de boa vontade de todos aqueles que, acima das 
paixões e das interesses, anseiam e desejam o abraço amoroso da Fraternidade, deusa 
fecunda de esperanças, a única capaz de cicatrizar as feridas abertas pelo ódio e 
ambição nazistas e abrir,  para os corações e para os espíritos, a florada maravilhosa do 
entendimento, da segurança e do progresso universal.  

Mas, neste momento, queremos também, ao invocar as potestades da Paz, 
recordar um homem que foi a alma da Vitória, um homem que soube encarnar, no 
instante trágico da tormenta, as virtudes heróicas dos condutores de povos e como um  
apóstolo, pregou e conduziu a Cruzada contra os bárbaros que tentavam destruir  a terra 
sagrada da civilização: Franklin Delano Roosevelt. 

Esse homem que lembra pelo seu esforço e dedicação diuturnos à causa da 
humanidade,  o Hércules mitológico, dos sete trabalhos e o Atlas lendário que carregava 
sobre os ombros o mundo; esse homem que, com o destemor de seu povo, a pujança de 
sua pátria e o milagre extraordinário da resistência inglesa, soube compor a equação da 
Vitória; esse homem que  se converteu, pelo seu idealismo democrático, pela sua visão 
política e pela sua intransigente oposição à violência hitlerista, num foco centrípeto das 
esperanças e da fé de todo os povos; esse .homem que se chamou Franklin Delano 
Roosevelt, não pôde suportar até ao fim, pelas contingências físicas da máquina humana, 
o peso dos trabalhos, das responsabilidades e das vigílias que o seu espírito de iluminado 
atraiu para á órbita de sua vida de cidadão do mundo, Mártir da humanidade, consumiu-
se na luta contra o nazismo e tombou pouco antes de soar, a Vitória, na qual fora o 
supremo artífice e condutor; Dir-se-ia que a grandeza e santidade da causa exigia um 
holocausto supremo, a imolação de uma vida preciosa para a redenção de tantos males e 
desgraças, E assim como Cristo imolou-se no Calvário para redimir todos os homens, 
Roosevelt sacrificou-se em Warms Spring para salvar a dignidade do mundo. 

Todo o orbe tremeu de emoção à queda do gigante; o mundo vestiu luto, os 
corações palpitaram de dor e todos os homens, em espírito, se ajoelharam diante daquela 
vida que resplendera como um sol. A sua memória, porém, continua, como um  
evangelho, a guiar os passos daqueles que trabalham para a redenção  universal. Seu 
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espírito estará sempre presente, onde estiverem dois ou três homens reunidos em nome 
da liberdade.  

Roosevelt morreu; dorme, hoje, ne terra generosa da América, o seu último sono 
de lutador invicto e Intemerato. Mas ele não morreu para aqueles que aprenderam, no seu 
exemplo, o amor do mundo e da  humanidade. Em verdade, Roosevelt viverá enquanto 
houver na face da terra quem ame a paz, a  fraternidade e a justiça, enquanto palpitar no 
coração do homem a pequenina chama daquele grande ideal que consumiu a sua vida e 
lhe imortalizou o nome nas páginas da História e o espírito no convívio dos deuses! 

 
O REI DO  MUNDO 

CAPÍTULO  II 

 

O título de “Rei do Mundo”, na sua acepção, mais elevada, mais completa e ao 
mesmo tempo, a mais rigorosa, se aplica ao Manu, ao Legislador primordial e universal, 
com nome se encontra debaixo de várias formas, entre um grande número de povos 
antigos. Neste sentido, lembraremos, apenas, o Menés dos egípcios e o Minos dos 
gregos.  1  Outrossim, tal nome não, designa, de mudo algum, um. personagem histórico 
ou mais ou menos legendário; o que ele designa, em realidade, é um princípio, uma 
inteligência cósmica que reflete a Luz espiritual pura e formula a Lei (Dharma) apropriada 
às condições de nosso mundo ou de nosso ciclo de existência; ele é, ao mesmo tempo, o 
arquétipo do homem considerado especialmente como, um ser pensante (em sânscrito 
mânava). 

No entanto, o que importa em essência de ser aqui apontado, é que tal princípio 
pode. ser manifestado por um centro espiritual estabelecido no mundo terreno, por uma 
organização, encarregada de conservar integralmente, corno sua fiel depositária, a 
tradição sagrada, de origem não humana, portanto (apaurusheya), pela qual a Sabedoria 
primordial é comunicada através das idades àqueles que possuem capacidade bastante 
para recebê-la (todo o grifo é nosso). O chefe de semelhante organização, representando, 
de certo modo, o próprio Manu, poderá legitimamente ser portador dos seus títulos e 
atributos. E pelo grau de conhecimento que ele deve ter atingido para exercer semelhante 
função, identifica-se, realmente, ao princípio do qual é ele a sua existência humana, e na 
qual, a bem dizer, a sua individualidade desaparece. Tal é caso da Agarta, se  tal centro 
recolheu como o aponta, Saint-Yves, a herança da antiga "dinastia solar" (Surya-vansa), 
que residia  outrora em Ayodhyâ  2  cuja origem remontava ao Manu Vaisvavata, o Manu 
do ciclo atual. 

Saint-Yves, como já tivemos ocasião de dizer, não considera, portanto, o "Rei do 
Mundo", como chefe supremo da Agarta; ele apresenta-o como "Soberano Pontífice" além 
de o colocar à frente de uma Igreja bramânica", designação esta, que, se deve considerar 
um pouco ocidentalizada 3 . Excluindo essa nossa último opinião, tudo mais quanto ele diz 
a respeito, é completado por Ossendowski na sua referida obra. Pelo que parece, ambos 
não puderam perceber, senão, o aspecto mais consentâneo com as suas tendências e 
preocupações predominantes, pois que, em verdade, do que se trata, é de um duplo 
poder, ao mesmo tempo, sacerdotal e real. O caráter "pontifical", de acordo com o 

                                                        
1 Entre os gregos, Minos era ao mesmo tempo, o Legislador dos vivos e o Juiz dos mortos; na tradição hindu, essas duas funções 
pertencem, respectivamente, ao Manu e a Yama, representados, entretanto, como "irmãos gêmeos", o que indica o desdobramento de 
um princípio único, encarado debaixo de dois aspectos diferentes. 
2 A sede da "dinastia solar", do ponto de vista simbólico, assemelha-se à "Cidadela solar"' dos Rosa-Cruzes, do mesmo modo que à 
"Cidade do Sol" de Campanella. 
3 O termo "Igreja bramânica", nunca foi empregado na Índia, senão, pela seita heterodoxa, além da modernizada Brahtnâ-Somâj , 
fundada no começo do século XIX, sob Influências européias, especialmente, protestantes, logo dividida em vários ramos, todos eles 
rivais, e hoje mais ou menos extinta. E curioso notar que um dos fundadores da referida seita foi o avô do poeta Rabindranath Tagore. 
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verdadeiro sentido desta palavra, pertence "de direito e de fato" ao chefe da hierarquia 
iniciática. E isto pede uma explicação; literalmente, o Pontífice é um "construtor de 
pontes". E este título romano, é de acordo com a sua origem, um titulo "maçônica". Sim-
bolicamente falando, é aquele que ocupa a função de mediador, estabelecendo a 
comunicação entre a Terra e os mundos superiores  4 . Razão de se dizer que, "o arco-
íris", a "ponte celeste", é um símbolo natural do "pontificado". E todas as tradições lhe 
darem significados perfeitamente idênticos: assim, entre os Hebreus, é o penhor da 
aliança, de Deus com  seu povo: na China, é "o sinal da união do Céu com a Terra"; na 
Grécia, representa "Ísis, a mensageira dos Deuses"; entre os Escandinavos, os Persas e 
os Árabes, e até mesmo, entre os povos da América do Norte, "é a ponte que religa o 
mundo sensível ao supra-sensível. " 

Por sua vez, a união dos dois poderes sacerdotal e real, era representada, entre os 
Latinos, por um certo aspecto do simbolismo de Janus, simbolismo este extremamente 
complexo e de múltiplos significados; as chaves de ouro e de prata, representavam as 
duas iniciações correspondentes   5 . Empregando-se a terminologia indiana são os 
dois Caminhos: o dos Brahmanes e o dos Kshattryias. Porém, no vértice da hierarquia, 
encontra-se o princípio comum, do qual, uns e outros retiram as respectivas, atribuições, 
pojs, acima da sua distinção, se acha a fonte de toda a autoridade legitima, em qualquer 
domínio que ela se exerça. E a qual é representada pelos Iniciados da Agarta, com o 
nume de ativarna, isto é, "além das castas"  6  . 

Havia na idade média uma expressão onde os dois aspectos complementares da 
autoridade se achavam reunidos de uma  maneira digna de ser aqui apontada: falava-se 
em tal época, de uma região misteriosa denominada "o reino do pai João"  7 . E quando, 
ainda, se poderia denominar de "cobertura exterior" do referido centro, uma grande parte 
dos Nestorianos (ou aquilo que, com ou sem razão, possuía tal nome) e os Sabeus 8 , 
sendo que estes, precisamente, os que davam a si mesmos o título de Mendayyeh de 
Yahia, isto é, "discípulos de João"; Neste sentido, também, pudemos citar aqui o seguinte: 
não deixa de ser curioso que diversos grupos orientais, de cunho francamente secreto, 
desde os Ismaélios ou discípulos do "Velho da Montanha" aos Drusos do Líbano, 
tivessem tomado, uniformemente,  como as Ordens de Cavalaria ocidentais, o título de 
"guardiães da Terra Santa". Tudo quanto se segue, concorrerá para melhor se 
compreender o verdadeiro sentido do que acabamos de expor. A nosso ver, Saint-Yves. 
empregou uni. termu apropriado, multo mais talvez do que ele pudesse julgar, quando fala 
dos "Templários da Agartha". Para que ninguém  se admire da referida expressão, 
"cobertura exterior", devemos acrescentar que é preciso levar em consideração o fato de 

                                                        
4 São Bernardo diz que, "o Pontífice, segundo a sua etimologia, é uma espécie de ponte entre Deus e o homem". (Tractatus de 
Moribus et Officio episcoporum, III, 9). Existe na Índia um termo usado pelos Jainos, equivalente ao Pontífice latino: é o de Tir-
thankaras, literalmente, “aquele que faz um vau ou passagem", ou seja: "o caminho da salvação (Moksha). Os Tirthankaras são em 
número de 24, como os anciães do Apocalipse, os quais, por sua vez, constituem um Colégio pontifical. 
5 Sob um outro ponto de vista, tais chaves são, respectivamente, a dos "grandes e dos pequenos Mistérios". Em certas repre-
sentações de Janus, os dois poderes são simbolizados por "uma chave e um cetro". 
6 Façamos lembrar, a respeito, que a organização social, da idade média ocidental devia ter sido calcada na iniciação das castas; o 
clero correspondia aos Bramânes; a nobreza, aos Kshattryias; o terceiro estado, aos Vaishyas; e os servos, aos Shûdras. 
7 O tema em questão, isto é, o que se relaciona ao reino do "pai João", está ligado à época de S. Luiz, nas viagens de Carpin e de 
Rubruquis. O que obscurece um tanto o assunto, é o fato de alguns darem quatro personagens com direito ao referido titulo: no Tibete 
(ou no Pamir), na Mongólia, na Índia e na Etiópia, (este último termo, aliás, com um sentido muito vago); mas, é bem provável que não 
se trate, senão, de quatro diferentes representantes de um só e mesmo poder. Diz-se, também, que Genghis-Khan quis atacar o "reino 
do pai João", mas foi repelido por um desencadeamento tempestuoso de raios, ou melhor, "que a cólera divina", se manifestou 
severamente contra o mesmo guerreiro. Enfim, depois da época das invasões muçulmanas, o "pai João", teria deixado de se 
manifestar, ficando o Dalai-lama, exteriormente em seu lugar. 
8 Foram  encontradas, tanto na Ásia Central, como em certas regiões do Turquestão, diversas cruzes nestorianas, que são per-
feitamente semelhantes às cruzes de cavalaria,  algumas delas trazendo no centro a Swastika. – É  de notar, por sua vez, que os 
Nestorianos, cujas relações com o Lamaismo são indiscutíveis, tiveram uma ação importante, embora que enigmática, nas origens do 
Islã, os Sabeus, por sua vez, exerceram uma grande Influência entre os árabes, no tempo don Califas de Bagdá. Diz-se, também, que 
,foi entre eles que estiveram refugiados, depois de longa estada na Pérsia, os últimos dos neo-platônicos. 
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fique toda iniciação cavaleiresca era essencialmente formada de Kshattryias; é isto o que 
explica,  entre outras coisas, o papel preponderante que aí tem o simbolismo do Amor 9  . 

Embora que no Ocidente não se tenha uma idéia perfeita de um personagem que 
possui, ao mesmo tempo, as funções de sacerdote e rei, a própria origem do Cristianismo, 
é representada de um modo claro e preciso, através dos “Reis Magos". Na própria idade 
média, o poder supremo (segundo ao menos, as aparências exteriores) era dividido entre 
o Papado e o Império  10  . Uma tal separação pode ser considerada como prova de uma 
organização incompleta que lhe fica por cima, (ou antes, por trás, dizemos nós) se se 
pode falar desse modo, porquanto, não se vê aparecer o princípio comum donde 
procedem e dependem, regularmente, os dois poderes; o verdadeiro poder, supremo 
devia, pois, estar em outra parte. No Oriente, o aspecto de semelhante  separação na 
parte mais alta ou cume dessa hierarquia, se manifesta de modo diferente. Em algumas 
concepções budistas, heterodoxas  11  se encontram muitas coisas neste sentido. Por 
exemplo, a incompatibilidade entre a função de Buda, e a de Chakravarti ou "monarca 
universal" 12  ; ou seja, por exemplo, quando, se diz que, "Çakya-Muni teve, em dado 
momento, de escolher entre uma e outra função". É de julgar, entretanto, que tal 
passagens possua um sentido diverso do interpretado vulgarmente, pois que, a  mesma 
em nada difere, tanto da que foi divulgada por Saint-Yves, como da de Ossendowski: 
"Çakya-Muni, logo que tentou revoltar-se contra, o Bramânismo, viu as pontas da Agarta 
se fecharem à sua frente". O mesmo termo Chakravarti, nada tem a ver com o Budismo, 
propriamente dito, pois, se usarmos de uma concepção estritamente ortodoxa, pode ser 
aplicado à função do Manu, ou mesmo a qualquer dos seus representantes: literalmente, 
"é aquele que faz mover a roda", isto é,  aquele que estando colocado no centro de todas 
as! coisas, dirige o movimento sem participar das mesmas coisas (O grifo é da 
tradução), ou quem é, segundo a expressão de Aristóteles,  “o motor imóvel". 13 

Chamamos,  muito especialmente a atenção do leitor para o seguinte: o referido 
centro é o ponto fixo que todas as tradições, estão concordes em denominar, 
simbolicamente, como o "Polo", pois que é em seu redor que, se efetua a rotação do 
mundo, representado geralmente pela roda, entre os Celtas, do mesmo modo que, entre 
os Caldeus e os hindus 14  . Tal é o verdadeiro significado da Swastika, este símbolo que 
se acha espalhado por toda a parte, do Extremo-Oriente ao Extremo-Ocidente,  15  e que 
é essencialmente o "signo do Polo"; penso que é a primeira  vez na Europa moderna, que 
se faz conhecer o sentido real do termo. Os sábios contemporâneos com efeito, têm 
procurado inutilmente explicar tal símbolo através das mais fantasiosas teorias; muitos 

                                                        
9 Já tivemos ocasião de assinalar esta particularidade em nosso estudo sobre O Esoterismo de Dante. 
10 Na antiga Roma, contrariamente, o Imperator era, ao mesmo tempo, Pontifex Maximus. A teoria muçulmana do Califado, de certo 
modo, uniu  esses dois poderes. 
11 É do Budismo propriamente dito, a que nos referimos, e não, às diversas transformações a que ele se sujeitou, fora da Índia sob a 
influência de doutrinas tradicionalmente ortodoxas, e que permitiram restabelecer, em alguns casos, os laços que haviam sido 
destruídos com a revolta de Çâkya-Muni. 
12 É de notar, ainda, a analogia existente entre a concepção do Chakravarti e a idéia do Império de Dante, como se pode verificar na 
obra De Monarchia. 
13 A tradição chinesa emprega um termo mais ou menos semelhante, ou seja o de "Meio invariável". O que nos obriga também, a 
dizer que, segundo o simbolismo maçônico, os Mestres se reúnem na "Câmara do Meio". 
14 O símbolo céltico da roda foi conservado na idade média, podendo encontrar-se numerosos exemplos nos frontispícios das igrejas 
romanas, e a rosácea gótica, por sua vez, não deixa de ser uma sua derivada, além do mais por ter uma certa relação entre a roda e 
as flores emblemáticas, como sejam: a Rosa no Ocidente e o Loto no Oriente. 

Como tradutor e comentador da preciosa obra de René Guénon, fazemos, por nossa vez, lembrar o heliantho, ou girassol, que também 
se encontra em diversas igrejas romanas, aqui mesmo no Rio de Janeiro, como já apontamos em outros lugares, ou reja, a da Cruz 
dos Militares. E fiquemos por aqui para não, falarmos da própria ROSA-CRUZ... 
15 Este mesmo signo não foi estranho ao hermetismo cristão; no antigo mosteiro dos Carmelitas de Loudun, tivemos ocasião de ver 
símbolos muito curiosos, datando mais ou menos, da segunda metade do XV século, e entre os quais, a Swastika ocupa, com o signo 
do qual falaremos mais adiante um lugar dos mais importantes. Convém ainda notar, que, nessa ocasião, os Carmelitas, que vieram do 
Oriente, ligam a fundação da sua Ordem a Elias e a Pitágoras. Enquanto outros pretendem que possuíam eles na idade média, uma 
iniciação muito semelhante à dos Templários, como também à dos religiosos da Mercy; sabe-se que esta última Ordem deu seu nome 
a um grau da Maçonaria escocesa, do qual falamos muito longamente em nossa obra O Esoterismo de Dante. 
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deles, sugestionados por uma idéia fixa, só viram aí, como em tudo mais que não 
conhecem, um símbolo exclusivamente "solar,"  16 , porisso mesmo, deturpando o seu 
verdadeiro sentido. Outros, mais próximos da verdade, aceitam a Swastika como símbolo 
do movimento; porém, essa interpretação, sem ser falsa, não é bastante por não se tratar 
de um movimento qualquer, mas de rotação realizada em torno de um centro ou eixo 
imóvel; sim, o ponto fixo, repetimos como elemento essencial ao qual se refere 
diretamente o símbolo em questão, 17  . Pelo que acabamos de dizer, poder-se-á melhor 
compreender que o "Rei do Mundo" deve ter uma função essencialmente ordenadora e 
reguladora (pois que este último termo provém da raiz rex e regere), função que pode 
resumir-se em duas palavras como sejam: ''equilíbrio" e "harmonia", o que vai ter no 
sânscrito: Dharma  18 . O que por tal entendemos, é o reflexo, no mundo manifestado, a 
imutabilidade do Princípio supremo. Pode-se, também compreender, através das mesmas 
considerações, porque razão o "Rei do Mundo" tem por atributos fundamentais a "Justiça 
e  a Paz", que não representam, senão, quando revestidas, principalmente, por esses 
mesmos equilíbrio ou harmonia no mundo humano (mânava-loka)  19 . É, ainda, um ponto 
da maior importância, além de seu alcance geral, que nós o assinalamos àqueles que se 
deixam levar por certos receios infundados, dos quais o próprio livro de Ossendowski em 
suas últimas linhas, representa um verdadeiro eco. 

 

COMENTÁRIOS 
 

Maurice Magre prefaciando a magnífica obra de Jean Marquès de Rivière, In-
titulada À Sombra dos Mosteiros tibetanos, na delicadeza e poesia de uma crítica 
verdadeiramente digna da sua pena, no entanto, obriga-nos a retrucar uma sua afirmativa, 
que a bem dizer, também é a de quantos são atraídos para as coisas do Oriente, ou do 
lugar onde "o sol nasce", como uma apoteose de luz à civilização atual, pois que ali 
também foi o seu berço ou lugar de nascimento. 

Tal afirmativa é a seguinte: "É no Tibete onde se acha a misteriosa Shamhallah, a 
cidade dos sábios. É no Tibete onde se acha o "Rei do Mundo". 

A mestna obra por Maurice Magre prefaciada, cita, entre muitos trechos 
reveladores  do que vimos, por nossa vez, afirmando há longos 21 anos (quando ela,  no 
entanto, é de 1930) e portanto, relacionados com a Obra grandiosa em, que  estamos 
empenhados, aquele que figura à pág. 145 do referido livro: 

"Que importa tudo isso, meu filho, (é o mestre ou gurú do autor quem fala), ao 
Venerável, à "Poderosa Gema celeste"! Para Ele, um dia é como um ciclo para nós, 
imutável, reina Ele no coração e na alma de todas as criaturas. Ele conhece os seus mais 
secretos pensamentos e auxilia os defensores da Paz e da Justiça. 

Nem sempre Ele viveu em Napamaku (o gurú se refere, justamente ao "Rei do 
Mundo"). A tradição nos diz que, muito antes da dinastia de Lhassa, do mesmo modo que 
a do sábio Passepa, de Tsong-khapa, o Mestre reinava no Ocidente (todos os grifos são 
nossos), em cirna de uma Montanha cercada  de grandes fio restas; no País onde hoje 
habitam os Pilineu-gheu (estrangeiros). A favor de seus filhos espirituais. Ele reinava 

                                                        
16 A mesma observação se aplica especialmente à roda da qual apontamos o seu verdadeiro significado.  
17 Citaremos aqui, de relance, a opinião, ainda mais fantasista que toda as outras aquela que faz da Swastika o esquema de um 
instrumento primitivo destinado a produzir fogo; se tal símbolo possui muitas vezes uma certa relação com o fogo, é por ser justamente 
um emblema de Agni, e por outros motivos bem diferentes. 
18 A raiz dbri exprime essencialmente a idéia de estabilidade; a forma dbru, que tem o mesmo sentido, é a raiz de Druva, nome 
sânscrito do Polo, e de certo modo, ao termo grego do carvalho, drus; em latim, robur; significa, ao mesmo tempo, carvalho e força ou 
firmeza. Entre os Druidas (cujo nome deve ser lido dru-vid, unindo a força à sabedoria) assim como em Dódona, o carvalho 
representava a "Árvore do Mundo", símbolo do eixo fixo que une os pólos. 
19 E preciso lembrar aqui os textos bíblicos nos quais a Justiça e a Paz se acham estreitamente ligadas: Justitia et Pax osculatae sunt" 
(Ps. LXXXIV, lI), "Pax opus Justitiae, etc.". 
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sobre as quatro direções do globo. Nessa ocasião existia a Flor (a de Lis) sobre a 
Swastika. Porém, os ciclos negros (a Kali-Yuga ou “idade negra" que estamos 
atravessando)  o obrigaram a deixar o Oeste, vindo Ele novamente para o Oriente, no 
meio de nossa gente. A Flor foi despedaçada (inclusive, de encontro à caótica dos 
Bourbons com a Revolução francesa) ficando apenas a Swastika, símbolo do poder 
central da "Gema celeste" " (esse mesmo "poder" contido no termo Chakravarti 
comentado neste capítulo pelo autor). 

Por todas essas palavras, já o leitor terá compreendido que, ora é o Oriente, ora o 
Ocidente quem espiritualmente governo o mundo. E foi a razão, portanto, de logo que a 
nossa Obra tomou forma objetiva na Terra, começarmos a negar o ECCE ORIENTE LUX! 
do clarividente Emannuel Swedenborg, e a exaltar o ECCE OCCIDENTE LUX, pois que, 
em verdade, é bem nosso. 

Poderíamos provar com. outras palavras, documentos... e atos (ou realizações) – 
se não bastassem os reais valores dessa mesma Obra, que já repercutem em diversas 
partes de nosso continente, a consistência de todas as nossas afirmativas. Basta dizer 
que não são poucos aqueles que, já tendo deixado o Oriente, vieram ter ao Ocidente, isto 
é, diante do altar dessa mesma Obra, para aclamá-la em língua tibetana: "Chen-razi 
Chen-razi! ("Espírito Misericordioso da Montanha")!  

Sim, Obra que também possui seu Símbolo, o qual, depois de ter estado durante 
sete anos em nossas mãos, volveu aos reinos subterrâneos, indo ter ao lugar da sua 
procedência: a AGARTHA. 

E não foi tão secreto, este fato, como se possa julgar, porquanto, depois de ter 
saído da Presidência Geral, em S. Lourenço, onde percorreu toda a cidade, inclusive, 
estacionando na "cancela da ex-Pensão S. Benedito", na capital, repetiu a mesma coisa, 
para depois ficar exposto durante três dias na então Matriz da S.T.B, tendo sido visitado 
por vultoso número de pescas, quase todas não pertencentes às suas fileiras. 

Que nos ridicularizem por semelhantes palavras, pouco importa, se já o têm feito 
de mudo verdadeiramente criminoso, que, se não  desonra todo um povo digno e culto, 
como é o brasileiro, que não pode ser responsável por uns dois ou três representantes 
seus, que nem sequer sabem respeitar as leis do seu País, no entanto, não deixa de ser 
uma contradição palmar ao livre pensamento científico, filosófico e religioso – já que o 
político não nos interessa – que tanto enaltece à todas as verdadeiras democracias do 
mundo, pelas quais, em verdade, se batem os povos civilizados. 

Mais uma vez, repetimos: "O temor é o suplício dos covardes.  Para evitá-lo, 
lançam mão de todas as infâmias". 

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

Shamballah, já o dissemos em outros lugares, é para a Agarta, a cabeça; en-
quanto esta, o corpo... A cidade dos deuses", e não apenas, "dos sábios", como disse 
Maurice Magre, acompanha o mesmo fenômeno que diz respeito, tanto ao  Oriente corno 
ao Ocidente, na razão também, da "descida da Mônada pelo Itinerário de Io ou de Ísis", 
ou seja, de Norte para Sul. Por isto mesmo, como se estivesse tal Região, também 
chamada "Ilha Imperecível" (que nenhum cataclismo pode destruir), na "quarta dimensão" 
de todas as medidas e percepções grosseiras do mundo físico, pois que, as humanas 
palavras são por demais deficientes para expressar o que pertence ao "mundo divino". 

Este, é o maior de todos os mistérios. E portanto, inviolávél a seres humanos. Se 
ousássemos afirmar, por exemplo, que "o sol nascerá um dia do lado do Ocidente", não 
faltaria quem nos tomasse por "idiota, débil mental, etc.", Newton, Galileu, Franklin e 
outros muitos, também o foram em seu tempo... 

O fato é que, a Terra já se tendo desviado 23° de seu eixo primitivo, com a grande 
catástrofe atlante, e agora, com esta outra que conhecemos pelo nome de GUERRA, 
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através de bombardeios cerrados, toneladas também de bombas atiradas de grandes 
alturas sobre a crosta, da Terra, novo desvio foi provocado (é da mesma opinião, embora 
que não sabendo a causa, um famoso astrônomo chileno), como outros o serão por 
motivos diversos, no futuro, obrigando nosso Globo, com o decorrer dos tempos, a 
alcançar novamente a sua primitiva posição, justamente, por  ter dado uma volta completa 
em torno de si mesmo. 

O degelo dos pólos e consequente compressão equatorial,  por essa mesma razão, 
ou seja, a da guerra, concorre, por sua vez, para as perturbações climatéricas, 
barométricas, etc. que estamos presenciando, já há tempos, como sejam por exemplo:  a 
do avanço de dois e mais meses de uma estação para outra, muitas vezes, o verão se 
confundindo com o inverno e vice-versa, as repetidas inundações por toda a parte do 
Globo, Inclusive no Brasil... Sem falar nas de ordem, esotérica, pois, como se sabe, cada 
planeta dirigindo um ciclo de trinta e cinco anos, Marte terminou o seu agora (que foi todo 
esse período de guerras e revoluções em diversos países), dando entrada ao de Lua que, 
como os demais planetas, possui duas faces: a boa e a má. A primeira, através de 
valiosas descobertas em todos os ramos da ciência, a aparição de grandes gênios, etc. E 
a segunda, uma estatística apavorante de  "psicopatas" (inclusive os da guerra), crimes  
de  toda a natureza, especialmente, por questões sexuais, tanto na razão do Cherchez Ia 
femme como no Cherchez I’homme, porquanto, nem sempre, é a mulher a culpada... 

Vejamos, outro trecho da referida obra: 

"E agora, meu filho, continuou o velho lama, no silêncio de todas as coisas existe 
um mistério muito mais profunda do que tudo isto: Esta organização religiosa que acabei 
de descrever, não é mais do que o reflexo material de uma outra organização mais 
perfeita, toda espiritual, que a bem dizer, está fora da Terra. É aí onde se acha o grande 
mistério. Sabei que reina sobre toda a Terra, e muito acima dela, o Lama dos Lamas, 
Aquele diante do qual o próprio Trachi-lama se curva, na maior das reverências. Aquele 
que chamamos o SENHOR DOS TRÊS MUNDOS. Seu reino terrestre está oculto das 
vistas dos homens. E nós outros do "País das Neves", somos eu povo. Para nós,  seu 
reino é a Terra Prometida, Napamaku. E nós trazemos em nosso coração, a nostalgia 
dessa região ele Paz e de Luz. É aí onde um dia todos nós acabaremos, diante dos 
bárbaros invasores (de há multo que o oriente está sendo invadido pelos bárbaros 
ocidentais, melhor dito, aqueles que traduzem muito bem a decadência do ciclo ... ). E em 
tempo muito próximo, pois que, os nossos oráculos nunca falharam, os mais santos entre 
nós, já partiram para Napamaku, nos Mosteiros de Sabedoria do Senhor dos três Mundos. 
Mas, um dia, para salvar a Tradição eterna da possível profanação, teremos que fugir 
diante dos invasores do Norte e do Sul e ocultarmos, mais uma vez, a nossa  doutrina e 
os nossos escritos... 

Um mundo de revelações está contido nessas palavras, inclusive, em relação, 
como Já dissemos, com a nossa Obra. Basta dizer que, “Ela veio do Oriente como uma 
Rama extensa florescer as mentes dos filhos deste País grandioso, etc. “. E seu nome, no 
início, tendo sido Dhâranâ (como ainda continua o desta revista, em sua homenagem) 
completa o que outrora tendo sido “mistério”, hoje se aclara diante dos olhos dos homens 
mais dignos e cultos, que para Ela foram e continuam sendo atraídos, prova da sua in-
discutível evolução na “estreita ou angustiosa Vereda da Vida", em cujo final tremeluz, o 
mágico Triângulo da Iniciação, que é o da própria Mônada redimida. Sim,  Dhâranâ, no  
começo,  representando o Oriente. S. T. B. depois, representando o Ocidente. 

E tudo isso bastaria, para comentar  o segando capítulo de O Rei do Mundo, se 
não fossem alguns pontos interessantes, que merecem ser aqui discutidos, por 
discordarmos, de certo modo, com o seu ilustre e distinto autor.  

Antes, porém, devemos dizer que, no presente momento da História, a  

Swastika                se defronta com a Sowastica           que muitos até hoje não souberam  
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ainda  distinguir uma da outra. Quanto à Flor de Lis                  ao candelabro das 3 velas  

 

                          à Vina (ou Lira) de Shiva                          à letra hebraica Shin   

 

representam uma só e  mesma coisa... digamos, a Tríplice Manifestação do Logos 
Criador, tanto no Universo, como no homem. Finalmente, sua expressão terrena: o 
GOVERNO ESPIRITUAL (e oculto) DO MUNDO. 

Para  melhor compreensão dessas nossas palavras, o leitor que procure ler o 
nosso artigo O Mâhabârata, não só em  os números 113-114 desta revista, como no 74 
da prestigiosa revista VIDA, que se edita na capital da República e de grande aceitação 
em todos os Estados da União, já alcançando mesmo alguns países de nosso continente. 
O referido artigo termina do seguinte modo: 

"De um lado, Duryodhana: Herr Hitler! 

Do outro, Yudhistira: o "esperado rei que deveria vir do Oriente" (cujo nome, 
dizemos hoje, possui uma sonância quase idêntica àquela... ), segundo sibilas e profetas, 
dentre eles, o grande Nostradamus através das suas misteriosas profecias. 

Mais, uma vez a luta se trava entre Kuravas.e Pandavas! 

Sim, para que a Paz volte a reinar sobre a Terra!" 

De, fato, quem quiser encontrar a Verdade em nossos estudos, não deve fazê-lo 
através de um só... Acontece muitas vezes, que a resposta mais transcendente se acha 
em outro. Resta, arrancar o Véu espesso de Maya de diante dos olhos. 

René Guénon, o erudito escritor francês e cabalista de nomeada, embora que 
interpretando de modo incomparável,  não só as obras de Saint-Yves d'Alveydre e 
Ossendowski, e demonstrando vastíssimos conhecimentos da ciência a que se filiou com 
verdadeiro amor e carinho, auxiliado por seu Mestre, teme entretanto, autropomorfizar 
certas coisas, preferindo dar-lhes apenas interpretações cósmicas, justamente, por seus 
conhecimentos não alcançarem o que de mais profundo ou transcendente nela se acha. 
Quanto à Teosofia, então, como o leitor deve estar lembrado, pela introdução deste 
trabalho, fez-se até um seu perseguidor injusto, através da sua obra Le Theosophisme. 
De fato, se lhe fosse, ao menos, mais simpática, dedicando-se à leitura do que a mesma 
possuía outrora de mais valioso, puis que agora depois de mais de meio século decorrido, 
do seu Movimento ocidental, através de Blavatsky, Olcott e outros mais, é como se 
disséssemos, novas revelações, e não apenas ensinamentos, acompanham a alvorada 
de um Novo Ciclo de Luz para a Humanidade. Pena que não pudesse ter lido o que a 
nossa Obra, por exemplo, possui de sublime e grandioso nos seus arquivos secretos, 
(este termo tomado no seu sentido de "velado a profanos", ou os não ainda preparados 
para receberem ensinamentos, fie assim o quiserem, superiores à sua inteligência; melhor 
dito, aos que lhes foram ministrados pela ciência oficial); dizíamos, e sua linguagem, 
estamos certos, seria bem outra... por se tratar de um homem, além de ilustre, possuidor 
de uma bondade bem digna de Seu Mestre. 

O valor, por exemplo de um Mahatma, na Índia (não confundir com o titulo errôneo 
que se dá a Gandhi), ou antes, nas escrituras teosóficas e ocultistas, devia ser conhecido 
pelo ilustre escritor René Guenón. E então, ao ouvir da boca de um deles, como é Gulab-
Sing, quando afirma: "No mundo existem diversos Seres de futuras rondas trabalhando a 
seu favor seria levado a admitir que, tais Seres possuem forma humana, sob pena de não 
serem cridos e portanto, acompanhados. Digamos que, alguns sejam forçados a guardar 
uma certa reserva para com o mundo profano, e até, vivendo isolados em certos lugares 
ou regiões,  aos quais se poderia chamar de "Retiros privados", como acontecia até há 
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bem pouco com o Trachi-Lama, no seu de Chigat-jé, no Tibete. E assim outros mais, 
inclusive, na misteriosa, Agarta, da qual tanto se ocupa o autor de O Rei do Mundo. 
Reconhecemos, entretanto,  que tais Seres possam ter representantes na face da Terra, 
inclusive o próprio Rei do Mundo, a quem René Guenón, muito sabiamente afirma "ser o 
Manu Primordial", etc.  Mas quem diz que não haja momentos exigidos por Lei, que o 
mesmo Ser  tome forma objetiva na face da Terra, pouco importa como e em que, lugar, 
etc.?, O mistério da evolução da Mônada é muito mais complicado do que se possa ima-
ginar... Notam-se, também, algumas contradições nas suas palavras, a menos que 
propositais e não percebidas por qualquer indivíduo, sem o que, não faltariam senhores 
da ciência oficial para apontá-las, cheios de si mesmos, ufanos do seu altíssimo saber, 
principalmente os que se arvorando em críticos daquilo que não conhecem, se 
assemelham a galinhas à procura, no terreiro, de uma pedrinha que lhes possa auxiliar a 
digestão, como as muitas encontradas na sua moela... Do mesmo modo que, se vivendo 
elas fora de terrenos calcários, com dificuldade entram em postura.A própria casca do 
ovo exige tal espécie de alimentação. E o terreno calcário tanto é propício às aves, como 
aos próprios homens. Razão  dos Manus, mais uma vez o dizemos, conduzirem seu povo 
para semelhantes lugares, a menos que outras razões de ordem mais transcendente... os 
obriguem a tomar outros rumos. Urna questão, ao mesmo tempo, geográfica, geológica e 
geodésica, esta, porém, dentro dos próprios cânones universais. 

Um esquecimento, um engano qualquer, são bastantes para o autor sofrer a 
censura, quase sempre, de pessoas que sabem muito menos do que os criticados. Tudo 
isto nos obriga a repetir mais uma vez: "A Teosofia começa onde a ciência termina". 

A leitura de todos os nossos artigos, onde raramente não se fala de O Rei do 
Mundo, Agarta, Shamballah, etc. a qualquer leitor inteligente, pois se trata de, pessoas 
por sua já adiantada evolução, serem atraídas para  as mesmas, comprovaria tudo 
quanto acabamos de dizer, isto é, a, divergência entre muitas de nossas opiniões  com às 
do grande mestre cabalista, cuja maravilhosa obra estamos traduzindo e comentando, 
coisa que não o faríamos se se tratasse de outras vulgares, e muito mais, pelo que está 
sintetizado em seu próprio título. 

Quer  René Guenón, quer outros escritores também de nomeada, julgam que a 
Agarta é um “centro apenas de irradiação espiritual para o mundo”, quando se trata de um 
País subterrâneo, composto de sete cantões ou estados, subordinadas a uma oitava, não 
só em relação a um "sistema planetário", como prova, cada um deles ser dirigido por um 
Rei (na razão de um astro, de um Raio ou estado de consciência, etc. ), como prova um 
termo muito conhecido nas escrituras sagradas, ou seja: SETE REIS DE EDOM (Éden, 
paraíso terrestre etc. E os mesmos sob a direção geral do "oitavo". Como também, um 
símil da Atlântida, pois, como estamos farto de ensinar (vide entre outros, nosso artigo 
Reminiscências  atlantes, em antigo número desta revista), obedecia à mesma ordem ou 
critério: Nem podia deixar de ser assim, se naquele momento da evolução humana, os 
próprios Deuses, se confundiam com os homens.  Daí o termo um tanto obscuro de certas 
teogonias, inclusive cristãs: "os deuses tiveram que se unir às filhas dos Homens"... 

Tanto outrora como hoje, essa "oitava cidade"; por sua vez, podendo ser também 
uma "oitava coisa"... na face da Terra, representava o Governo Espiritual (e portanto, 
oculto) do mundo. E isto, em tríplice manifestação, como  é a da própria Divindade. Mais 
uma interpretação, pois, para os termos Mitra, Maitri, Maitréia, etc.  

Nesse caso, "a cidade solar" dos rosa-cruzes e "Cidade do Sol'' de Campanella, 
nada tem com a Agarta, como julga René Guenón, e possam também julgar outros mais, 
e sim, com a referida "oitava cidade", que outra não é, senão, Shamballah, pouco importa, 
como já dissemos, o Lugar onde se acha, e não apenas no Tibete, etc. Fazemos lembrar 
que um dos seus muitos nomes, é "País do Ocidente". Logo, não devia estar no Oriente. 
Mas isto se refere... não só, à própria evolução da Mônada, de Norte para Sul, em linhas 
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quebradas ou melhor, em coleios, como à própria marcha serpentina ou de Kundalini, pois 
que é obrigada a se dirigir também para o Oriente e o Ocidente ou Oeste e Leste, como 
também, pelo fenômeno que já tivemos ocasião de apontar, ou seja: o mesmo Lugar onde 
um dia será o nascimento do Sol. Podemos garantir que  na Atlântida ( pois foi depois da 
sua catástrofe, que se deu o desvio dos 23º ... ), o Sol obedecia à referida marcha, o que 
.dava razão de ser ao termo APTA, que significa Ocidente, lugar onde sol nasce, 
Presépio, creche,  manjedoura, etc. segundo seus vários significados, o que é uma 
contradição para o que hoje se sabe, isto é, que o "Sol nasce no Oriente", mas que serve 
para confirmar as nossas próprias palavras. 

No entanto, René Guenón anda muito perto da verdade (como a criança "que está 
quente, quando perto do objeto escondido", brinquedo este que no Norte tem o nome 
"chicote queimado” e se não nos enganamos, em outros lugares do Brasil, inclusive na 
capital, pois que, nas menores coisas existe sempre "uma iniciação": desde a infância até 
a velhice), dizíamos, quando diz que, "no vértice desta hierarquia se encontra o princípio 
comum do qual uns e outros retiram as " respectivas atribuições, pois, acima da sua 
distinção, se acha a FONTE de toda a autoridade legítima, em todos os seus domínios. E 
a qual é representada pelos iniciados da Agarta, com o nome de Ativarna, isto é, "além 
das castas". Resta, pois saber, a que "Iniciados da Agarta" o mesmo se refere, sempre 
julgando que se trata do referido "centro de irradiação", Não seria mais próprio dizer a 
Agarta como traço de união, em baixo ou subterraneamente, para Shamballah, aquela 
que, de fato, representa as diversas hierarquias, etc.? Sim estaria dito tudo, carecendo, 
apenas, de outros comentários. 

É ele, ainda, quem diz: "Saint-Yves encontrou um termo muito justo, talvez muito 
mais do que ele possa julgar quando fala dos "Templários da Agarta". E isto depois de ter 
explicado que, certas Ordens, como por exemplo, a dos "discípulos de João",  os 
Ismaélios  e outros mais, não foram, senão; "coberturas" para  determinado centro. 

Pela parte que nos toca, não vemos razão para o mesmo Saint-Yves falar em 
"Templários da Agarta", se é ele mesmo quem fala "de Maçonaria dos Tachús-Marús" 
cujo Chefe na face da Terra é o Dalai-Lama (outrora dizemos nós). E mais adiante: a 
.Maçonaria dos Tachús-Marús se compõe de 22 Templos, etc.  

Vejamos agora a verdadeira interpretação destas palavras, embora já a tivéssemos 
dado em outros estudos: 

Cada cantão ou cidade da Agarta possua 3 templos (na razão da "própria Mônada, 
como um acorde perfeito, através das sete escalas da gama musical, no caso vertente, 
desferida no Heptacórdio divino...). Ora, se os mesmos são em número de 7, como já foi 
dito, logo: 3 vezes 7 igual a 21. E mais um (único e andrógino) Templo em Shamballah, 
Ilha Imperecível, "oitava cidade", etc.. perfaz o referido número dos 22 Templos dos 
Tachús-Marús, que são ás mesmos Arcanos Maiores, o alfabeto hebreu, como língua 
sagrada, etc. etc.  

Mas é que, René Guenón, como outro qualquer, não pode revelar tais coisas, além 
do mais, por nunca ter ido à Agarta, a menos que em sonho, clarividência, etc. o que não 
seria impossível, pois que as próprias crianças sonham com esse "País de fantasias ou 
Maravilhas", mil vezes reproduzido, intuitivamente, nos iniciáticos contos que lhes são 
dedicados (Leia-se Gobi, o gênio dai floresta de Helena Jefferson de Souza, O Pássaro 
Azul, a Bela Adormecida no Bosque e quantos outros se referem a um Reino encantado, 
quase sempre, donde vem misterioso Cavaleiro em busca de uma Dama adormecida, 
enfeitiçada., etc. que outra não é senão, a própria Humanidade no Ietargo da ignorância 
das coisas divinas...). Como já foi dito em outros lugares, a sério dos Dalai-lamas e 
Trachi-lamas, servia de "colunas vivas" para a dos Budas-vivos da Mongólia, ou "coluna 
central". Nesse caso e enquanto o Oriente dirigia, espiritualmente o mundo, era ele, "o 
verdadeiro Representante do "Senhor de Erdemi" (O Rei do Mundo). E a prova é que, no 
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momento do velho lama do Mosteiro de Narabanchi-kuri, relatar a Ossendowski, a 
aparição do mesmo Ser, quando fez a profecia por ,nós mesmo transcrita neste estudo, o 
autor de Animais Homens e Deuses (Bêtes, Hommes et Dieux) sentiu uma vibração 
estranha em todo o seu corpo, enquanto o espaldar do trono existente no referido 
Mosteiro, se moveu em forma eletrizante como se o próprio Rei do Mundo ali estivesse 
presente". 

Não é possível falar com maior clareza, para nos fazermos compreender num 
estudo verdadeiramente transcendente, que, se desde o ano 1943 tivéssemos 
abandonado as colunas desta revista e outras funções que não mais nos dizem respeito... 
não chegaria ao conhecimento público. O fato é que, se por muito menos já passamos e 
estamos ainda passando por grandes sofrimentos morais, que dizer pelo que agora 
somos obrigados a oferecer ao mundo ... como dádiva graciosa, "maná caído do céu", ou 
o que de mais velado possui a SABEDORIA INICIÁTICA DAIS IDADES?  

De modo figurado, mas muito a propósito, que apareçam os Nicodemos e José de 
Arimatéias para nos auxiliarem a carregar o madeiro pesado de nossa Missão na Terra, 
sob pena de fracassarmos; antes do tempo ... Pelo que sabemos, eles se contam às 
centenas...  

Não se diz que "o Buda morreu de indigestão de carne de porco", ou melhor, por 
ter dado Sabedoria demais ao mundo, pois que, porco, javali, etc. são totens dessa 
mesma Sabedoria Iniciática das Idades? Há multas maneiras de crucificação e morte sem 
necessidade de imitação de outras anteriores... Do mesmo modo que, em substituição, 
por exemplo, a um Sic transir gloria mundi, Ave Jehovah, morituri te salutant (Jehovah em 
substituição a quantos "césares" existem no mundo atual). E ao Consummatum est, 
ACTA EST FABULA. 

O termo Chakravarti não tem apenas as interpretações dadas pelo eminente autor 
de O Rei do Mundo. Haja vista, o de quando se tinha outrora de prestar o Juramento, na 
Rosacruz, o mesmo ser feito diante do "Divino Rotan", Nome que, por sua vez, faz 
lembrar os de Rota, Rosa, Tora, Taro. O mesmo termo ROSACRUZ é figurado por uma 
Rosa no Centro da. Cruz. E seu fundador no mundo, CHRISTIAN ROSENKREUTZ, cujo 
verdadeiro nome não era este; adotou semelhante pseudônimo para fazer jus, não só ao 
que anteriormente foi dito, como também, por incluir o de CRISTO (o Ungido, o Iluminado, 
etc. ) . Com outras palavras, na mesma razão de Cristóvão Colombo, o primeiro nome 
(Christoferens), ter o seguinte significado: "Aquele que carrega (ou traz consigo) o Cristo". 
Para melhor elucidação de tudo quanto acabamos de dizer, deve o leitor interessado, 
fazer a leitura no no 110 desta revista, do artigo dedicado a Cabral e Colombo, etc. 

Há uma outra interpretação mais secreta, ainda, para o termo ROSACRUZ: 

A Rosa ou Rota que figura  na cruz do mundo, ou dos quatro elementos. Como se 

sabe, a Terra é figurada em sentido inverso a Venus isto é:          (Terra),     T    (Venus).  

Donde se chamar a esta de "espírito da Terra". É a interpretação de Vênus-Urânia, 
que na Mitologia grega, se mira num espelho, outra não ser, senão que o reflexo da Terra 
se apresenta no espelho de Vênus. Quanto ao resto, é proibido, dizer. 

A  mesma "Fraternidade Branca", movendo-se em torno do seu Dirigente, ou seja o 
mesmo "Rei do Mundo" ou Chakravarti, completa tudo quanto acabamos de dizer.
 Razão, também, de não estarmos de acordo com René Guenón, quando diz que, 
"mais fantasiosa do que outra qualquer opinião, é aquela que faz da  Swastika o esquema 
de um instrumento primitivo destinado a produzir fogo, pois que tal símbolo possui muitas 
vezes uma certa relação com o fogo, por ser justamente um emblema de AGNI, além de 
outras razões... Por  que não figurar dentre estas, por exemplo, que "sendo a Swastika, o 
símbolo do Rei do Mundo, seja ele o mesmo AGNI, Ou AGNUS, o Cordeiro (Agnus Dei 
qui rollis peccata mundi... ), pois, como se sabe, é signo de Marte? E este, por sua vez, 
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seja equivalente a Mitra,.Maitri, Maitréia, etc." A Swastika, a bem dizer, é um símbolo 
complementar ao Pramantha. Com outras palavras, porém veladas: "A quadratura do 
círculo, só tem lugar quando qualquer quadrado, se põe em movimento"... E isto responde 
por tudo mais.  20  

 
 

NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

Ensaios de Educação Sexual 

É este o título do folheto que o seu autor, o Capitão Dr. Irineu Gonçalves Pinto, 
dedica à Juventude Nacional na pessoa do seu eminente Chefe, o Dr. Getúlio Vargas, 
pois, como esforçado instrutor das E. I. M. teve ele a incumbência de orientar a parte 
médico-legal do programa de instrução para os Tiros de Guerra e Escolas de Instrução 
Militar da Região. 

Trata-se de um trabalho aplicado tanto ao soldado ou defensor da Pátria, como ao 
futuro chefe de família, porisso mesmo, a favor desse "amanhã resplandecente", como 
chamava o grande sábio espanhol Dr. Mário Roso de Luna, ao excelso Movimento em 
que estamos empenhados desde o ano 1921, e do qual foi ele, "de direito e de fato", o 
seu incomparável ARAUTO. 

O autor do valioso folheto, cujo título encabeça estas linhas, não podia deixar de, 
pertencendo também, às fileiras da S. T. B. como um das seus mais eminentes "filhos", 
juntar, no mesmo as seguintes palavras: 

"Meditando, sobre tudo isso, e cônscio, por profunda convicção filosófica, de que 
cabe ao Brasil, em futuro próximo, glorioso papel nos destinos da Humanidade, como 
berço de uma civilização, "que há de realizar a concórdia universal", resolvemos trazer a 
nossa modesta colaboração ao advento de tão transcendente acontecimento, pelo qual 
há 22 anos trabalha a Sociedade Teosófica Brasileira, à qual estamos filiados. Queremos 
colocar nas mãos da Juventude Nacional, os meios necessários à conservação da sua 
saúde física e espiritual, para que ela possa ser a semente bendita de tão precioso fruto". 

Diante de semelhantes palavras, só nas resta repetir neste lugar, o precioso lema 
da Obra grandiosa em que a S. T. B. está empenhada: 

SPES MESSIS IN SEMINE. "A esperança da colheita está na SEMENTE". 

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

 
"Gobi, o gênio dá floresta'' e "O Verdadeiro Caminho da Iniciação". 

Os dois livros possuidores dos títulos acima, e da autoria dos Fundadores da S. T. 
B. e Chefes da Obra em que a mesma está empenhada, mais conhecida  como Missão Y, 
                                                        
20 No referido número 110 desta revista, às págs. 77 e seguintes, quando falamos das Ordens de Cavalaria, etc. ao chegarmos aos 
ROSACRUZES, temos as seguintes palavras:  

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

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

Que maior revelação se pode dar para tudo quanto tivemos ocasião de expender no texto? 

Tais monges foram, de fato, grandes Iniciados. E a prova é que mal desapareceram de Roma, jamais foi possível construir obras 
Iguais... Inútil dizer que, semelhante associação de maçons religiosos, nada tinha de comum com o Papado, do ponto de vista. político. 
Possuíam uma carta do Papa e nada mais... No entanto, quantos Adeptos chegaram a galgar "o Trono Pontifical"? E muito mais do 
que isso, conscientes dos motivos superiores por que foram ter a semelhante lugar? 
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mereceram do ilustre e digníssimo Capitão Arlindo Viana, de nosso brioso Exército, os 
dois artigos que transcrevemos abaixo, na Seção intitulada "AMPARO", de sua única 
colaboração, no conhecido e conceituado jornal de Itajubá, A VERDADE.  

Nome bastante conhecido nas letras pátrias, o Capitão Arlindo Viana, é possuidor 
de diversos títulos, dentre eles, os de professor municipal, químico industrial e 
metalúrgico, servindo atualmente na Fábrica de armas da referida cidade sul-mineira. 

Para aqueles que sabem ler nas entrelinhas, os dois referidos artigos da sua 
autoria, não representam apenas os reais valores da sua esmerada  inteligência, mas 
também, nos mostram, como sabe ele transformar á sua espada de militar, na pena do 
crítico e defensor das justas causas e dos nomes das pessoas que estima, contra os 
inimigos da Lei, os perversos perseguidores do próximo, finalmente, os que, sem 
nenhuma dignidade e inteligência, se abalançam em atacar a honra alheia. 

Ao brioso e ilustre militar, cujo nome é bastante estimado nas fileiras da S.T. B. não 
só pelos seus grandes predicadas morais e intelectuais, como também, pela 
consideração, respeito e amizade dispensada aos seus Dois Fundadores e Dirigentes, 
Dhâranâ, servindo de intérprete de todos os membros da S.T.B. envia-lhe por este meio, 
os mais fraternais e respeitosos sentimentos de gratidão e amizade, com os votos de uma 
longa existência, a favor da Humanidade e da Pátria Brasileira, como um dos seus mais 
esforçados servidores, finalmente, da sua digníssima Família e de todos quantos o 
estimam e admiram. 

 
Amparo às escritoras do nosso “hinterland” 

 

... "Livros como este, que educam de fato as crianças, sem os mo-
tivos bélicos da infeliz leitura atual, não se cobra "licença" . Tudo se faz para  
o seu livre câmbio em todo  País" (Palavras  ouvidas pelo Dr. Carlos 
Lucas de Souza quando foi ao  D.I P.  de Belém pagar licença para o registo 
de "GOBI"; O Gênio da Floresta" conto infantil da autoria da Sra. Helena 
Jefferson de Souza). 

ARLINDO VIANA 

 

No momento justo em que os jornais do País noticiam que será realizado em  S. 
Paulo, na segunda quinzena de janeiro próximo, o I Congresso Brasileiro do Escritores, 
organizado e patrocinado  pela Associação Brasileira de Escritores, (A. B. D. E.), com 
participação  de delegados de todas as seções estaduais dessa entidade de classe, de 
representantes de institutos culturais de todos os Estados do Brasil, no momento justo 
que se anuncia a realização desse certame: – “o primeiro coletivo dos brasileiros que, por 
meio de resoluções e declarações, situarão sua posição profissional, acentuando os 
desejos e aspirações tendentes a elevar e beneficiar a classe" – segundo noticia "Folha 
da Manhã" (S. Paulo, 20-10-44); – neste momento é que, com gentilíssima dedicatória da 
autora, nos chega em mãos "GOBI, o Gênio da Floresta" conto para as nossas 
criancinhas, editado pela Livraria Editora Pará Intelectual, de Belém do Pará, 1944 (M . J 
Freitas & Cia., Rua Santo. Antônio, 138). É autora de "GOBI, o Gênio da Floresta" – a  
Senhora Helena J. de Souza – que conta muito direitinho o caso de GOBI – gnomo, 
governador de uma das sete cidades de que se compunha um reino misterioso e que 
certo dia foi ter à presença do Rei afim de fazer-lhe uma súplica e na esperança de ouvir 
de seus lábios os sábios conselhos a respeito de um assunto que de há muito o 
preocupava. 

Senhor – disse ao Rei – preciso ir ter com meus irmãos que estão incumbidos de 
guardar as florestas na face da terra, pois, segundo ouvi dizer, eles têm permitido que os 
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homens as incendeiem, cortem as árvores, matem os pássaros e quantos animais nas 
mesmas habitam"... 

E quem quiser saber a história toda, – pergunte à Senhora Helena Jefferson  de 
Souza – autora de "GOBI O Gênio da Floresta" – conto infantil dedicado – à  Juventude 
Brasileira – esperançosa semente de gerações eminentemente mais perfeitas integrando 
a Raça Síntese que lançará as bases da Civilização Americana, a mais esperançosa de 
todos os tempos e que viverá sob a égide da "Paz, Amor, Sabedoria e Justiça". 

Mas, interrogarão os que tiveram o trabalho de nos ler até este ponto – reticências, 
aliás – “que tem um livro de contos infantis com o I Congresso Brasileiro de Escritores 
patrocinado pela A. B. D. E.?... 

É que conforme noticia a imprensa, o referido certame tratará de codificar a 
legislação literária das relações do escritor com o editor, das caixas de pensões e 
assistência de proteção à propriedade literária, etc. e, – em segundo lugar – diz o Sr.  
Sérgio Milliet, muito digno presidente do núcleo paulista da A. B. D. E. , através das 
declarações publicadas em "Folha da Manhã" (S . Paulo, 8-10-44) , em segundo lugar o 
Congresso terá por fim o estudo de alguns problemas culturais agudos, como seja a 
democratização da cultura". 

Claro é que entre os problemas culturais agudos que o Congresso vai estudar será 
incluído o conto infantil... 

Que dizer dos contos infantis?...   

Em "amparo à moral pública" (sobre os maus livros) inserido em A VERDADE de 
Itajubá (8-11-942) abordamos o assunto e não é demais transcrevermos aqui alguns 
capítulos: 

  –  “Mui recentemente os jornais cariocas anunciaram a inauguração da Exposição 
do Livro Infantil, levada a efeito pelo Instituto do Livro.Também há pouco foi noticiada 
uma portaria do Ministério da Educação, tornando proibida a leitura pelas crianças que 
freqüentam estabelecimentos de ensino, de revistas com histórias de homens e 
fantasmas, sem o menor valor instrutivo e antes criadores de mentalidades doentias e 
fúteis... Parece, porém, que há até muita "gente grande", que teima em ler tais revistas; 
cujas  histórias acham bem engraçadinhas... 

Na Europa, entretanto, até os contos de fadas já foram censurados. 

A Rússia sempre proibiu que suas crianças lessem Hans Cristian Andersen. A 
Rússia czarista ocultou os motivos secretos de tal atitude, mais a Rússia soviética tornou- 
os públicos: – os contos de fadas continuam sendo condenados porque glorificam 
príncipes e princesas. Os russos não podem ler episódios da vida de Sherlock Holmes. 
Parece que os comissários notaram uma perniciosa influência do espiritualismo de Conan 
Doyle na estranha aventura de Baskerville. 

Numa província da China proibiu-se a leitura de "Alice no país das Maravilhas". O 
governador Huan achou que os diálogos em que as crianças e os animais se expressam 
na mesma linguagem, "degradam a dignidade humana” – Pois bem: – não é este 
problema, o dos contos infantis – um problema cultural agudo? Um problema que não 
deve e não pode ser, olvidado pelo I Congresso Brasileiro de Escritores?... 

"Folha da Manhã" (S. Paulo, 20-10-44) noticia que a A.B.D.E. recomenda vários 
temas para as teses a serem apresentadas àquele certame: – os direitos autorais, o livro 
didático, a democratização da cultura, o teatro popular, o regionalismo e o universalismo, 
o intercâmbio cultural, o escritor e a luta contra o fascismo, o escritor e a reportagem, a 
criação literária e a reportagem, a criação, literária e a liberdade, literatura de rádio e 
cinema e o problema da linguagem. 
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Mas, além dos temas sugeridos é livre a apresentação de teses sobre qualquer 
outro assunto de interesse cultural ou profissional. 

É o que não falta. Por exemplo: – o problema do manual – do livro técnico de bolso 
– para as escolas técnicas profissionais – é entre nós um problema cultural agudo – que 
só por si serve de tema para uma tese.  

E como se não bastasse esse tema, há ao mesmo tempo o problema dos contos 
infantis não menos cultural, não menos agudo... Assim, "GOBI, o Gênio da Floresta", 
conto infantil da Senhora Helena Jefferson de Souza – a primeira dama da Sociedade 
Teosófica Brasileira sediada em S. Lourenço, ao sul de Minas Gerais, – GOBI, O Gênio 
da Floresta" devia ser visto por todos os congressistas escritores porque "livros como 
estes educam de fato as crianças sem os motivos bélicos da infeliz leitura atual", – porque 
é um conto infantil, modelo, que semeia Paz, Amor, Sabedoria e Justiça. 

Finalmente que diremos sobre as escritoras do interior? 

– O mesmo que Alcantara Machado disse: – “Não só em Santos, Campinas e 
outros centros urbanos do Estado como em localidades de menor população e 
importância, há uma intensa atividade intelectual, que morre geralmente dentro do 
ambiente acanhado das fronteiras municipais, sem que tenham no cenário das letras 
estaduais a projeção merecida. 

Quantos escritores de ficção existem por aí, desamparados de qualquer estímulo! 
Vivem isolados. São raros os que se congregam em associações culturais. A Capital não 
os conhece. Muito menos o Brasil. Dizia alguém que "o próprio Deus precisa o badalar 
dos sinos para convocar os fiéis". 

E, nesta hora, por que os sinos dobram?... 

Para convocar aqueles que podem resolver o bom aproveitamento de forças 
perdidas ou desperdiçadas da inteligência, que podem resolver o amparo às escritoras do 
nosso "hinterland"... 

(De "A Verdade" de Itajubá, 26-11-944). 

 
 

Amparo à  saúde do espírito... 

(Noções de Higiene Mental) 

 

..."mostra-me , os teus livros (ou a tua, biblioteca) e te 
direi quem és”  - PROF. HENRIQUE J. DE SOUZA.  

ARLINDO VIANA 

 

O Dr. Artur Ramos, em "Saúde do Espírito", – opúsculo no 7 da Coleção SPES 
distribuído pelo Serviço de Educação Sanitária, em 1941, afirma que a higiene mental –  
"não se destina apenas a estabelecer melhores meios de assistência ao insano de mente 
e a apresentar técnicas de prevenção das doenças mentais. 

O seu campo de ação é muito vasto. A higiene mental é feita especialmente para 
os sãos de espírito, ensinando-os à viver na sociedade, evitando e corrigindo os conflitos 
e desajustamentos psíquicos, que podem ou não conduzir à Nevrose, à psicose ou ao 
crime, alas que de qualquer  maneira produzem  um  déficit no rendimento humano"... 

Com  isto,  afirma portanto o Dr. Artur Ramos que mui especialmente os sãos de 
espírito devem ser atingidos pelo ensinamentos da higiene mental...  
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Floriano de Lemos, em "Um caso de higiene mental" confessa que não há apenas 
um "Diogo, o pobre velho” mas, também "Mendes, o poeta marcado", “Bandeira de 
Misericórdia", "Drumond o Homem de Pedra", "O Padrinho do Aborto", e o "Feito 
Processado”... 

Não só Berilo Neves, por exemplo, falando pelo ministério público, sobre certo 
processo, diz que: – “o direito de escrever versos (?) deste jaez ainda não foi cortado 
pelas leis vigentes do Brasil"... Que diria Berilo Neves de certas entrevistas de igual 
jaez?... 

Mas voltemos à brilhante crônica científica de Floriano Lemos... 

Classificando de "quinta coluna, legítima, no domínio elas letras – ”o grupo de 
indivíduos que procura fazer crer que arte é ocupação apenas de malucos" – Floriano de 
Lemos os estuda sob o ponto de vista da higiene mental – apontando a profilaxia... 

Com justas razões diz o Dr. Artur Ramos em “Saúde do Espírito": "nunca o homem 
precisou tanto de higiene mental como nos dias atribulados da civilização contemporânea, 
em que a angústia, de individual se tornou coletiva, precipitando os homens, as 
sociedades, as nações, uns contra os outros, separando-os em concepções, credos, 
convicções diversas e irreconciliáveis"... 

Isto já foi compreendido pelos nossos legisladores. Haja vista, o título V do Novo 
Código Penal – que trata do crime contra o sentimento religioso, o respeito aos mortos, e 
aos costumes – e que atinge justamente os faltosos de higiene mental – ainda que sãos 
de espírito – mas que menosprezam o respeito aos costumes, aos sentimentos religiosos 
e humanos, às pessoas naturais o até às sociedades legalmente Constituídas... 

Pode-se, com efeito, admitir que o insano de mente precise de melhores meios de 
assistência. Está certo. 

Mas, poderemos admitir que aqueles a quem compete a prática pura é sã dos mais 
elevados preceitos de higiene mental, isto é, que os sãos de espírito (se de fato sãos se 
acham): – entrevistem jornais ou revistas leigas focalizando ,justa ou  injustamente 
pessoas naturais – quando se sabe que – higiene mental é uma técnica de ajustamento 
da personalidade humana desviada das suas finalidades sociais, e que procura adquirir 
ou recuperar o equilíbrio ou a tranquilidade? 

 -  Consta  que – para por termo  à nefasta repercussão dos escândalos conjugais 
sobre o espírito público, – diz o Pe. Lacroix  em ''Solução do Problema Sexual", – a lei 
inglesa adotou, severíssimas disposições coercitivas contra os propagadores de tais 
casos, punindo-os com 4 meses de detenção e multa de 500 libras (cerca de 6 contos) . " 

Nos dias recentes, "O Jornal" ene edição de 5-12-944 noticia que – “o juiz mandou 
riscar no processo a palavra  ",judia" com intenção pejorativa" e ainda preveniu que 
recusará entrada em juízo de qualquer outra peça escrita em que conste denominações 
formuladas com fim injurioso. 

Tal medida de higiene mental foi adotada mui acertadamente pelo Exmo. Sr. Dr. 
Antônio Bruno Barbosa, muito digno juiz da 10a Vara Civil e pelo mesmo – “o processo foi 
suspenso até que a palavra "judia" seja riscada oficialmente dos autos." 

Uma única palavra, usada repetidas ,vezes, com intenção pejorativa fui pelo 
referido juiz sublinhada a lápis e determinado que o escrivão cancelasse o insulto.  

 – Um psicanalista, – diz e diz muito .bem o Professor Henrique J . de Sousa em 
seu magnífico livro  "O Verdadeiro Caminho da Iniciação" – “um psicanalista, por mais 
insignificante que seja, pode avaliar do caráter, tanto de quem escreve, como de quem lê, 
pois no que diz respeito ao último, – semelhante ao "dizei-me com quem andas e eu te 
direi as manhas que tens" – “mostra-me os teus livros (ou a tua biblioteca) e eu te direi 
quem és"... 
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Semelhante pensamento pudemos estender às mais variadas cousas de que o 
homem usa e abusa... Exemplo: – "mostra-me os teus jornais (ou as tuas revistas) e eu te 
direi do estado de saúde do teu espírito". 

Existe com efeito, uma infinidade de revistas que deveriam ser retiradas da 
circulação... 

– Por que?  

– Porque estão perfeitamente identificadas na classe daquela infinidade de livros 
– apontados pelo professor Henrique J. de Souza (ob. cit. ) – “livros que 
deveriam ser retirados da circulação, pelas autoridades competentes, pois, 
cogitando-se de uma nova geração, de um futuro  brilhante para nossa Raça, 
influência, enorme tem o livro sobre a mentalidade dos jovens, e, 
consequentemente, sobre a moral. 

E, se tal exigência já, foi feita eim outras épocas pior aqueles que se acham, 
espiritualmente  à frente da  Humanidade, muito mais razão há para fazê-la agora, 
quando se passa por uma verdadeira transformação cíclica, durante a qual se tem de 
separar o bom trigo do joio, para não dizer desde logo, a proveitosa semente que há de 
um dia germinar e produzir, bons frutos"... 

Mas, as livrarias estão abarrotadas de bons e de maus livros. Também nas 
"bancas de jornais" avultam buas revistas e revistas outras dignas de fogueira... 

E, quanto aos que fazem versos (? ) do jaez daqueles tão falados pelo nosso co-
lega Berilo Neves? ... 

E, quanto aos que concedem entrevistas (?) cujo direito – de fazer versos (?) –  
ainda, não foi coartado pelas leis vigentes do Brasil?...  

É caso de profilaxia... Só a profilaxia resolverá. Mas a profilaxia prescrita pelo Dr. 
Floriano de Lemos: – “a higiene mental,  nestes casos, faz-se mostrando pela tribuna 
pública o absurdo evidente que há na doutrina dos pseudo-reformadores, de sorte que ela 
o eles caiam no ridículo por si mesmos"... 

Afinal, são, na verdade as noções de higiene mental especialmente para os sãos 
de espírito aprenderem a viver em sociedade e melhor aproveitarem o – amparo à saúde 
do espírito... 

(De "A Verdade" de Itajubá, de 17-12-44). 

 
 

MONUMENTO COMEMORATIVO DA FUNDAÇÃO ESPIRITUAL DA S. T. B. 

 

Em vista de ter sido furtada a placa de bronze desse monumento erguido nos 
jardins da residência particular do Dirigente da S.T.B ., à Avenida Getúlio Vargas, número 
466 – fato inédito nas crônicas das cidades – e não, ter  sido passível encontrá-la até 
hoje, apesar dos esforços feitos pela policia local, resolveu o mesmo Dirigente da S.T.B. 
ordenar a demolição do que resta do referido monumento. Novo marco comemorativo da 
data gloriosa da fundação espiritual desta Sociedade – 28 de Setembro de 1921 – será 
erguido à entrada dos terrenos da futura VILA CANAÃ, em frente ao Bairro Carioca, logo 
que ali seja construído o primeiro edifício, dentro do programa de construção de 
habitações para os sócios que devem transferir-se definitivamente para a região 
abençoada de S. Lourenço. 

Deste modo, tal marco se firmará no lugar que lhe compete e onde inicialmente se 
teria erguido, se tais terrenos, por ocasião da sua inauguração, já pertencessem à S.T. B. 
ou a um dos seus membros mais adiantados. E, assim, o monumento despojado de sua 
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artística placa pelos inimigos do alheio e das tradições espirituais da cidade, voltará a 
ostentar-se aos olhos de quantos procuram a querida estância, não só pelos seus 
naturais valores, como também pela intensa e corajosa propaganda que da mesma vimos 
fazendo desde o ano de 1921 até hoje. 

E dadas estas satisfações àqueles que as merecem, continuemos nosso LABOR 
em prol do engrandecimento físico, moral  e intelectual de nossa Raça, na razão do lema 
adotado pela S.T.B. ou seja: 

SPES MESSIS IN SEMINE. 

 
RAMA "CRUZEIRO DO SUL 

O Venerável Presidente cultural e espiritual da Sociedade Teosófica Brasileira, 
tendo em vista a transferência definitiva da sede desta Sociedade para S. Lourenço. na 
qual se ministram os ensinamentos mais elevados .relacionados com a Obra em que a 
mesma se acha empenhada – além de sessões públicas, festas artísticas, etc., etc., de 
acordo com suas palavras. por ocasião do "Lançamento da pedra fundamental do Instituto 
Cultural de S. Lourenço", ao compará-lo com uma ESCOLA, um TEMPLO e um TEATRO 
– houve por bem determinar a dissolução da Rama, Cruzeiro do Sul ali anteriormente 
criada e a qual será transferida oportunamente para a cidade de S. Paulo . 

Os membros da S. T, B, já residentes em S .Lourenço deverão reunir-se em seus 
próprios lares para lerem e comentarem, entre si, os ensinamentos fornecidos pelo 
Instrutor Geral, Dr. Antônio Castaño Ferreira. 

 
CONFERÊNCIAS PÚBLICAS 

O Instrutor Professor Antônio Castaño Ferreira iniciou aos sábados, às 20h30, na 
sede do Departamento Geral da S.T.B. no Rio de Janeiro, uma série de aulas, acessíveis 
ao público, sobre o interessante tema da "Influência da Rosa Cruz na Civilização 
Moderna", às quais tem afluído grande número de assistentes interessados no palpitante 
assunto em estudo. 

 
AGRADECIMENTO 

Na impossibilidade de dirigir-se isoladamente a todos que se dignaram gentilmente 
de enviar à nossa Redação o seu apreço laudatório ao que foi oferecido ao público 
através das páginas do último número trimestral desta Revista, julga-se a S.T.B. no dever, 
de manifestar aqui o seu grato reconhecimento por tão expressivo benefício recebido, que 
servirá de incentivo para que continuemos a merecer de nossos prezados e numerosos 
leitores análoga recompensa, com a qual nos sentimos sempre muito desvanecidos. 

 

 
SEÇÃO ESPECIAL DEDICADA A S. LOURENÇO  

 
Ilustração: foto da Serra Dedo de Deus 

 

A LENDA DE TERESÓPOLIS 
 

A lenda que hoje oferecemos aos leitores desta, Seção especial dedicada a São 
Lourenço – e desconhecida por completo, dos maiores historiadores, justamente pela 
distancia do tempo em que ocorreu o fato na mesma descrito – se acha estreitamente 
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ligada aos mistérios que envolvem a Obra grandiosa em que a S.T. B. está empenhada. 
Dentre eles, por exemplo, Teresópolis demarca a etapa anterior a que chegou a Mônada, 
na sua marcha evolucional através do "Itinerário de lo", antes de firmar-se no coracional 
sacrário do prodigioso Estado de Minas Gerais, que tem o nume de SÃO LOURENÇO. 

Dadas as possíveis explicações, passamos à lenda: 

Muitos séculos antes de Cabral ter aportado na enseada a que ele mesmo deu o 
nome de Porto Seguro, e o Brasil não ser mais do que "uma selva selvagem" – embora 
que de há muito banhada pelos aurefulgentes lampejos de Svaraj, como "sétimo raio do 
Sul místico , Surya, anunciador da "Missão dos Sete Raios de Luz", região poupada pela 
grande catástrofe atlante, ocorrida há perto de um milhão de anos e onde as serras do 
Parimã, do Roncador, dos órgãos, da Canastra, Mantiqueira e outras mais se erguem, 
altivas e garbosas, para a abóbada celeste, como "lugares jinas do Brasil" e que certos 
gananciosos civilizadores se arrogam o direito de devassar, dando preferência ao ouro e 
às gemas preciosas "que se ocultam no seio da terra", ao invés da chamada "proteção 
aos índios" – dizíamos, no lugar hoje conhecido por "Baixada Fluminense", e toda a zona 
que, na mesma latitude, compreende a serra onde assenta a formosa Teresópolis, em 
direção a Magé, era o  reduto de duas poderosas tribos: a que vivia na planície, muito 
maior, formada pelos terríveis Caacupês, enquanto a da montanha, pelos Gurupiras ou 
Grupiaras.  Esta, embora que guardiã dos mais preciosos tesouros iniciáticos da 
civilização atlante, era cruelmente perseguida pela primeira, cujas características 
comprovavam a sua afastada origem lemuriana. 

Teosoficamente falando, os Caacupês eram francamente lunares ou apásicos, por 
viverem na planície, numa região um tanto pantanosa, enquanto a dos Gurupiras, uma 
raça solar, como prova, por sua vez, a escolha dos altos cumes da Serra por, morada, 
cujo nome naquela época, era Itapira. Quanto à elevação que hoje tem o nume de "Dedo 
de Deus", chamava-se Aca-Bangú. 

Invejosos e maus, como eram os Caacupês, todo o seu desejo consistia em 
aniquilar até último rebento dos seus bondosos vizinhos, e apoderar-se da ,jovem Abayú, 
filha de Guarantan, chefe da tribo dos Gurupiras. Abayú, como verdadeira sacerdotisa 
mantenedora de Agni, o fogo sagrado, vivia em "tabú". Sabia muito bem dos seus 
espirituais privilégios, o feiticeiro da tribo inimiga, chamado Bagé-Baguá, famoso evocador 
de anhã e anhanga, ou sejam, os maus espíritos e o próprio diabo. Insinuara Ele, ao 
chefe da tribo dos  Caacupês, de nome Cabuna, "o casamento do seu filho Apiamira, com 
a formosa o privilegiada jovem Abayú, para que dessa união nascesse o futuro chefe da 
tribo dos Caacupês". 

Entretanto, do lado oposto havia alguém que vigiava muito de perto "a virgem do 
tabu", ou seja o seu inseparável amigo, protetor e "mestre" – senhor de grandes poderes 
ocultos, e pajé também da mesma tribo, cujo nome era Açocê-Bu. Nem podia deixar de 
ser assim, porquanto, nesse mesmo "tabu" se conservava, a velha tradição de "um 
enviado do céu", o grande "Cabarú-Tupã" que devia desposar a formosa Abayú", de cuja 
união nasceria o futuro chefe  da tribo, que conduziria seu povo à ''região da fartura, da 
paz e da felicidade". 

O nascimento da mesma Abayú,  já fora anunciado "por um ser de grande 
esplendor",  à sua mãe Morira, de quem a filha herdara a sua beleza e outros predicados, 
além dos espirituais, que lhe davam o direito, portanto, de ser "a esposa do enviado do 
céu", e consequentemente,  a mãe do futuro chefe da tribo, dos Gurupiras.  

Logo que a virgem completou os dezesseis anos de idade, e os sinais celestes, 
inclusive, os relacionados com o primeiro dia da Lua Nova; e Júpiter com Saturno em 
conjunção, foi ela mesma quem como sua mãe já falecida, recebeu o aviso feito por um 
anjo (ou Deva) "de que, o seu Bem-amado estava prestes a chegar, para, na mesma 
ocasião, tomá-la por esposa, depois de derrotar os ferozes inimigos da tribo dos 
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Gurupiras. E dessa união, mais mística do que sexual, nascer Aquele que deveria 
conduzir seu povo à região da fartura, da paz e da felicidade"... 

Ciente o seu protetor e amigo, de tão auspicioso acontecimento; ele conduziu a 
virgem à presença de seu pai, para que Este, por sua vez, prevenisse a todos os filhos da 
tribo, que o momento se aproximava da grande batalha que deveria ser travada com 
serra" vizinhos inimigos. E consequentemente, a chegada do ''enviado dos céus", o filho 
de Tupã, que tomaria por esposa "a virgem, do tabu", por todos querida e respeitada. 
Durante os três dias que antecederam ao primeiro da Lua Nova de Maio, o ritual foi 
mantido com todo o rigor. E as armas preparadas para a grande luta que deveria travar-se 
na mesma ocasião. 

Na planície, os Caacupês previam alguma coisa inesperada, pois, além de 
acenderem fogueiras que se repetiam em grande extensão, como sinal a todos os filhos 
da tribo, para se aproximarem do lugar, dançavam, cantavam, fazendo rufar os guararás, 
soprando os catapuçús e os borés, de modo verdadeiramente ensurdecedor... 

O céu, até então crivado de estrelas – começou a toucar um aspecto sombrio: as 
nuvens encaracolando-se ... mais pareciam serpentes aladas querendo despenhar-se em 
cima do lugar visado pelas forças cósmicas, para um grande e novo acontecimento no 
mundo dos mortais... 

Os filhos da tribo privilegiada dos Gurupiras, com seu chefe à frente, ladeado por 
sua filha Abayú e o sacerdote Açocê-Bu, estavam formados em três círculos concêntricos, 
mo mais transcendental dos simbolismos, que, em verdade, é o dos três sóis, tendo por, 
trás o Sol oculto ou espiritual...  

O mesmo fenômeno se dava no céu: as nuvens comprimindo-se de encontro uma 
às outras deixavam no centro um grande rombo, em forma circular, como se fossem três 
arco-íris ligados nas pontas, à guisa de grinaldas de flores. E onde se via por baixo, 
rutilando no esplendor mágico do seu próprio simbolismo, o CRUZEIRO DO SUL.  

Eis quando, do seio da terra, línguas de fogo começaram a erguer-se, como se 
fossem verdadeiras e enormes fogueiras. Por sua vez , fogos cambiantes, em forma de 
bolas, saltitavam por toda a parte, principalmente de um serro a outro, obedientes às três 
cores matrizes: amarelo, azul e encarnado. 

Em baixo, o clamor terrível dos Caacupês, dava a impressão de perigosos 
demônios lançados do inferno, desafiando as criaturas, os próprios deuses nos céus... 
Com os punhos voltados para o cume da Montanha, gritando, gesticulando, lançando as 
primeiras flechas, como desafio à tribo privilegiada dos Gurupiras, o quadro cada vez 
mais se assemelhava ao da "capital do inferno", pois, segundo Milton, seu nome era: 
Pandemonium. 

E uma chuva de estrelas riscando a abóbada celeste, em todos os sentidos, já 
então completamente despida de nuvens, foi o sublime prenúncio da vinda do "Cavaleiro 
das idades". o enviado dos céus, "o  filho de Tupã", há tanto tempo esperada pela tribo 
dos Gurupiras, a contar toda um ciclo numeral e cabalístico de "luas novas, que sucediam 
umas às outras" ... 

laguabebê! Iaguabebêl Cabaru-pararanga!l Cabaru-pararanga! exclamavam, numa 
alegria indescritível, os filhos da tribo dos Gurupiras. 

E como se tivesse caído do céu, apareceu no centro dos três círculos, bem diante 
do "tabu", “o Cavaleiro celeste", Seu cavalo todo ajaezado, era de uma alvura imaculada! 
Ele saltou dos estribos e dirigiu-se primeiro à sua esposa: Ajoelhou-se e tomando entre as 
suas, as delicadas mãos da "jovem sacerdotisa", beijou-as com todo o respeito. Ergueu-
se e abençoando toda a tribo, foi direito ao sacerdote Açocê-Bu, que, neste momento, 
prostrando-se de joelhos diante de Cabarú-Tupã, beijou a terra por três vezes. A seguir, 
aproximando-se de Guarantan, a chefe da tribo, beirou-Lhe a fronte, estreitando-o nos 
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braços... "Chefe da tribo dos Gurupiras, disse ele, a quem coube a graça de ser pai da 
divina Abayú, filha também de Morira, hoje na reino, celeste, Eu te saúdo repleto de 
amizade e respeito. Tu és u tronco donde vai surgir a nova raça, da qual meti filho Mora-
Morotin será seu guia espiritual... E eu sou "o filho de Tupã", do qual se originam todos os 
seres da Terra. E para o qual todos eles hão de voltar um dia, purificados da sua primitiva 
mácula..."  E tomando da sua espada flamígera, lançou o grito de guerra, que foi ecoando 
pelas quebradas da serra, pela floresta a dentro... 

Nesse ínterim, os mais afoitos da tribo inimiga, como que possuídos do diabo, 
alcançavam os altos penhascos da serra do Itapira. Enquanto os que se achavam  
apenas dos contrafortes, manejando seus poderosos arcos, enviavam, para o alto o 
aguçadas e venenosas flechas preparada para aniquilar "até o último rebento da tribo dos 
Curupiras". 

Eles  haviam presenciado o "milagre".  E com isto, a sua fúria, foi muito maior... 

Entretanto, um ruído estranho se fizera ouvir partido do seio da terra, abalando a 
própria montanha! E uma chuva de pedras começou a desabar sobre ''os inimigos da Lei": 
os decaídos "lunares", em combate com os "solares", os filhos do céu... 

E as rochas maiores sucederam as menores!  

Fui uma devastação horrível! Muito mais, aquando "o cavaleiro celeste", à frente do 
seu exército, despenhou-se pela montanha abaixo, como se tivessem todos sem 
excreção alguma, asas nos pés... 

Por toda a parte, cadáveres da tribo inimiga. Em baixo, porém, guardando certa 
distância, estava postada  uma grande massa humana, feroz, terrível, como os  próprios 
demônios! 

A batalha maior teve lugar na planície. 

Mesmo assim dentro em pouco estava quase dizimada a tribo dos Caacupês, 
porquanto os poucos elementos que lhe restavam, fugiam espavoridos para as bandas do 
Norte... 

O  povo privilegiado, seguindo seu chefe temporal. e espiritual, começou a galgar o 
espinhaço da serra do Itapira. Em chegando ao alto, foram recebidos pelo Chefe da tribo, 
ladeado por sua filha Abayú e o sacerdote Açocé-Bu além de doze guerreiros escolhidos, 
formando aquela misteriosa "corte", que de nenhum modo deveria, naquela ocasião, 
abandonar o “tabu”. 

E o ritual do casamento teve lugar. As festas se prolongaram durante mete dias ... 

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

Nove meses depois de tão auspicioso acontecimento, teve lugar um outro maior: a 
vinda à luz do dia, de Mora-Morotim, o futuro chefe e Guia da tribo dos Gurupiras, em 
direção "à região da fartura, da paz e da felicidade". 

Tal fato, entretanto, só se deu, vinte e um anos depois, quando o mesmo Ser 
alcançou a maioridade. 

Um grande cortejo, formado por algumas centenas de pessoas, dirigiu-se para a 
"Terra Prometida". 

Nessa época, já o "Cavaleiro celeste" havia desaparecido, da mesma maneira por 
que havia chegado!  Durante muito tempo, preparou ele o espírito de sua esposa, para 
aceitar aquela dolorosa separação, como "uma Ordem emanada do céu"... 

E a tribo chegou; finalmente ao lugar apontado pela secular tradição, o qual não é 
outro, senão, o que traz ainda hoje o misterioso nome de: AYURUOCA. 

Tal como acontecia com Tamandaré, Mora-Morotim, "ensinava aos filhos da tribo, o 
que, durante .a noite aprendia doe céus"... 
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E a tribo continuou feliz por muito tempo.  

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

Quando na última parte desta Seção especial delicada a São Lourenço, o querido 
leitor se deparar com a homenagem que prestamos às "Sete rosas que ornam a Coroa 
de. São Lourenço", na razão de um sistema planetário transformado em geográfico, 
poderá melhor compreender a razão de ser da referida Homenagem. E seu coração 
pulsará de alegria, como um ser evoluído que é, diante de um dos maiores mistérios de 
que se acha envolvida a nossa Obra, cujo nome, como se sabe, é: MISSÃO Y. 

Os nomes das sete simbólicas rosas do referido sistema, são: AYURUOCA, 
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, S. THOMÉ DAS LETRAS, MARIA DA FÉ, SILVESTRE 
FERRAZ, ITANHANDU e POUSO ALTO, pouco importando a colocação das duas 
últimas... No centro, O Sol místico: "a capital espiritual do Brasil", a cidade das curas e 
dos prodígios. Em resumo: a LAURENTASUL-MINEIRA. 

O silêncio, a quietude mística que envolvem a todas elas, serão como gotas de 
orvalho caídas no coração do homem justo, sábio e bom, cujo coração é de fato, a corola 
de uma Flor estranha, a palpitar noite e dia, atendendo aos aurefulgentes impulsos da Luz 
Divina, emanada do único e verdadeiro Sol: 

P A R A B R A H M Ã 

Aponta-o – na sua gigantesca e apoteótica magnificência: O DEDO DE DEUS. 

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

ESCLARECIMENTOS 

 

Como se viu, á raça lunar ou à dos Caacupês vivia na planície, ou lugar pantanoso, 
acásico, psíquico ou astral. Enquanto a solar ou dos Gurupiras ou Grupiaras, no cume da 
montanha, 

Cume ou Kumara, tanto vale. 

Outrossim, vemos reproduzida a tradicional batalha "entre lunares e solares", como 
aquela do Mahâbharâta, "no campo de Kurukshetra", que é o da vida. Vejamos agora, os 
nomes dos personagens, lugares e coisas, que fazem parte da referida lenda:  

Itapira: o nome da serra, onde hoje se assenta a. bela Teresópolis, cujo nome, 
como se sabe, provém da Imperatriz do Brasil, D. Teresa de, Alcântara; do mesmo modo 
que, Petrópolis, de seu esposo e último imperador do Brasil, D. Pedro II, dizíamos, tal 
nome, quer dizer: "a pedra inclinada". Em outras línguas pre-cabrálicas: "Montanha de 
Fogo". 

Magé: nome que tem hoje a parte litorânea da referida região, significa: "O antro do 
feiticeiro", o que diz bem da raça que habitava a planície. E também, do seu pajé: 

Pajé-Baguá "o feiticeiro da lagoa".  

Pajé, (Bajé), "feiticeiro ou mago, termo este que, sendo anagrama do OGAM, 
africano, é dado ao "pai de santo ou do terreiro". Evocador de anhã e anhanga, (no tupi) 
ou sejam: almas errantes (Kamarupas, como se diz no Oriente) e o mesmo "diabo"... 

Aca-Bangú, antigo nome do penhasco que tem hoje o nome "Dedo de Deus". 
significa: "A ponta, a saliência escura da serra". 

Caacupê: nome da tribo lunar ou da planície tem o significado: "por baixo do 
monte". 

Guararás, catapuçús e borés: tambores, búzios, canas, etc. 

Cabuna, nome de seu chefe: "a vespa negra". 
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Apiamira: o nome de seu filho, com o qual desejava a tribo que se casasse Abayú,  
a sacerdotisa ou jovem que vivia em "tabu", na tribo dos Gurupiras, significa: "o pintado, o 
macho, o varão de um povo, etc. ". 

Gurupira, nome da tribo solar ou do alto, quer dizer:.. "o que fica por trás da serra, 
do monte, etc. ". 

Guarantan, nome do chefe dessa tribo: "a madeira rija", o forte, o guerreiro, etc.” 

Açocé-Bu, nome do pajé superior ou sacerdote, aquele que protege às ocultas 
(uma espécie do "Dai com a direita, que a esquerda não veja") .  

Araberí, também era seu nome, com o significado: "o peixinho dourado" (da água 
doce, etc.). No Zend: Arabin, ou seja, "o que preside o fogo", na mesma razão do termo 
sânscrito : Arambha-Berham .  

Abayú, nome da virgem do "tabu" ou sacerdotisa: "a que tem os cabelos ruivos ou 
louros". Mori-Ra, nome de sua mãe, quer dizer: "a ventura das venturas" ("a felicidade 
solar"). 

Cabarú (ou Cabayú) – Tupã: "o cavaleiro celeste", o esperado ("o cavalo alado”). 
Também chamado BOTUCA-VARU. 

Iaguabebê, "estrelas cadentes". Cabarú-pararanga: o cavalo das nuvens, alado, 
etc. 

Mora-Morotin: nome do "filho da tribo", ou seja "aquele que devia guiá-la à "região 
da fartura, da paz e da felicidade", tem por significado: "o alvíssimo filho do povo", o puro, 
o imaculado, o perfeito, etc. 

Note-se que os dois termos são escritos cota a misteriosa letra "M", da qual Já nos 
ocupamos em outros lugares deste trabalho, Exemplo: Mitra, Maltri, Maitréia, etc. Além de 
que, MORA faz lembrar outros termos Sagrados, como sejam: Morya, Mouro, Merú, Marú, 
etc., etc. 

Tamandaré (ou Tamoinda-ré), quer dizer: "o repovoador", "o condutor de povo'', 
etc. 

Ayuruoca, região para onde foi conduzido o povo da montanha Itapira, pelo Manu 
acima referido, quer dizer em língua tupi: "o buraco da rocha, da caverna, etc." Em 
sânscrito se decompondo em dois termos que completam esse mesmo sentido, ou sejam: 
AYUR (ou AJUR) e LOKA: "a região da Luz", da Iluminação, da Sabedoria Perfeita 
(Teosofia) Donde ser "a região da verdadeira Paz e da Felicidade". 

Finalmente, Roncador, ou seja o nome que tem hoje a conhecida serra mato-
grossense, era chamada pelos tupis: ITA-POROROCA: "a pedra que ronca, que ruge, que 
fala, etc. ". 

O gentio daquele lugar, também a denomina entre si: MATATU-ARARACANGA, 
com o significado de  "cabeceira das araras". Este último termo, como também, o 
segundo, de que o gentio se serve para a serra do Roncador, fazem lembrar o "Monte 
Ararat", bíblico, onde a Arca de Noé encalhou ... No entanto, existe um outro lugar, que a 
bem dizer, é "uma projeção da mesma cordilheira", à qual se aplica muito melhor, aquele 
termo, ou seja: "Serra das Araras". 

O autor. 
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“São Lourenço, capital espiritual do  Brasil” 
 

“Fama volat" (A fama voa). 

– ENEIDA, III, 121 – Virgílio. 

 

“Materiam superabat opus" (O trabalho superava a matéria) . –
METAMORFOSES, II, 5 – Descrição do Templo de Jerusalém. –  
Ovídio. 

 

Estamos em pleno mês de outubro de 1942! No relógio do tempo havia soado a 
hora justa da Obra volver ao Lugar do seu nascimento. E com Ela, aqueles a quem os 
Deuses fizeram entrega, em 1921, do régio Bastão do seu espiritual comando: Henrique e 
Helena. 

Embora que a Sociedade Teosófica Brasileira – como fiel detentora de tão excelsa 
Obra no mundo – já tivesse mandado construir em 1933, a Vila Helena, como residência 
dos seus dois referidos fundadores, e onde eles em estágios anuais acompanhavam, ou 
antes, tomavam parte no desenrolar dos construtivos arcanos maiores, que fazem parte 
da História dessa mesma Obra, em chegando o ano 1942 exigiu a Lei, que a tudo e a 
todos rege, que os mesmos abandonassem para sempre, a sua residência, na capital da 
República. E com eles, alguns dos seus fiéis seguidores ou discípulos, até que aos 
demais, seu próprio Karma lhes possa permitir a realização de semelhante "compro-
misso". 

Deixemos, entretanto, de parte esse espírito cie sacrifício e renúncia, pois que 
semelhantes termos não devem ser empregados diante do cumprimento de Dever para 
com aquela mesma Lei a que nos referimos anteriormente (em sânscrito Dharma) e 
transcrevamos neste lugar uma das mais antigas profecias, que além de comprovar a 
razão de ser da existência de nossa Obra, também aponta os horrores por que ora está 
atravessando o mundo. E consequentemente, a exigência da "construção de um dique 
tutelar contra as águas invasoras do materialismo bravio", para não dizer desde logo, um 
movimento conjugado e eficiente a favor do Advento dessa prodigiosa civilização para a 
qual estamos trabalhando há longos vinte e um anos, sem temores nem restrições de 
espécie alguma, embora que, fazendo uso apenas das construtivas armas da Persuasão, 
da Renúncia e do Sacrifício. E com isto, a formação de uma FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA.  21   

A referida profecia faz parte do Livro IV, capítulo XXIV do Vishnu-Purana, um dos 
mais antigos do mundo, quando Krishna prediz a Maitréia, diversas das soombrias 
influências desta Kaly-Yuga ou Idade Negra: 

                                                        
21 Na América do Norte foram construídos Templos, de comum acordo entre as diversas religiões, para, nos mesmos realizarem as 
suas cerimonias religiosas. Um deles, é a Capela dos Sinos Amigos, em Ohio, como “símbolo da fraternidade entre os homens", e 
onde oficiam católicos, protestantes, judeus. etc. etc. 

Que diferença enorme para o que se passa em nossa própria Terra; onde as religiões em vez de seguirem tão magnifico exemplo, se 
dão combate mutuamente, quer do púlpito, quer nos seus jornais e panfletos distribuídos mensalmente...! 

Contam-se às dezenas, os congressos religiosos realizados quer na Inglaterra, como em Norte-América. 

Em resumo, os que pensam ao contrário é por temerem a concorrência desleal ao negócio lucrativo que fazem com as coisas "di-
vinas". Porém... os tempos são chegados. E ai daqueles que não aceitarem as novas diretrizes da aurora espiritual que começa a raiar 
no horizonte do mundo. 
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"No dia em que os mlechchkas (europeus, ocidentais, etc. ) forem senhores das 
margens do Indo, Cachemira e Chandrabhaga, aparecerão monarcas de mau espírito, 
gênio violento, mentirosos e perversos (todos os grifos são nossos), que darão, morte 
às mulheres, às crianças, aos próprios animais. No entanto, seu poder será 
limitado, suas vidas curtas, embora que seus desejos insaciáveis... Gentes de outros 
países com eles se misturando, seguirão o seu exemplo (às tais ideologias que se 
manifestaram por toda a parte, nas mãos de ignorantes imitadores, ao ponto de traírem a 
própria Pátria... ), Os puros serão desprezados e o povo morrerá, porque os bárbaros 
estarão nos extremos, e os verdadeiros ários no centro (sim, verdadeiros, porque os 
falsos, são os tais da SOWASTIKA, do Sigma e dessa variedade de "camisas"... que diz 
bem da mentalidade de semelhante gente!!!). A riqueza e a piedade diminuirão cada vez 
mais, até o mundo entrar em completa degradação... Então, apenas a riqueza dará valor 
ao homem; será ela a única fonte de devoção (até mesmo para as religiões...); a paixão 
animal, o único laço de união entre os dois sexos; a falsidade, o Único meio de vencer as 
contendas; e as mulheres, simples objetos de satisfação sexual; a exterioridade, o único 
sinal de distinção entre as camadas sociais; a falta de honradez, o mais prático meio de 
se vencer na vida; a debilidade trará consigo a dependência; a ameaça e a ostentação, 
quererão vencer (suplantar) a Sabedoria: a mais desenfreada liberdade não dará lugar a 
outras aspirações (eis aí a falta de atração para as coisas divinas e Instituições como a 
nossa, ao contrário, sejam perseguidas). A riqueza dará ao homem a reputação de puro e 
honesto; o matrimônio não passará de simples negócio; a razão estará sempre do lado do 
mais forte. E o mundo esmagado com o peso de tão enorme lastro, emigrará, não 
encontrando lugar algum seguro. E assim, na Idade Negra, a decadência moral 
continuará a sua marcha, até que a raça humana (o que indica haver uma outra divina...) 
se aproxime da sua extinção (isto é, o fim de um ciclo para começo de outro, na razão do 
Destruere et Construere). 

Quando o fim de tal idade estiver próximo, descerá sobre a Terra uma parte 
daquele Ser (concorda em gênero em número com o que dissemos a respeito dos 
avataras do Espírito de Verdade) divino, que existe em sua própria natureza espiritual, 
dotado das OITO FACULDADES ("os oito poderes do Iogui", simbolizadas nas 8 pétalas 
do chacra cardíaco inferior...). Ele restabelecerá a Justiça na Terra e as mentes dos que 
viverem até o fim (quer dizer que muitos ficam em caminho se perdem ou são aniquilados 
"na 8a esfera, 2a morte, ou Zero dimensão") serão tão puras como o cristal. Os homens 
assim transformados, serão como SEMENTES DE UMA NOVA RAÇA, que seguirá, as 
leis da Idade de Ouro ou da Pureza, para transformar o mundo. 

Dois elevados Seres, Dois Devapis, volverão à Terra para felicidade dos ho-
mens"... 

Na mesma razão, a famosa profecia do "Rei do Mundo", ou seja Aquele Ser a 
quem todo o Oriente reconhece como "Senhor dos Dois Poderes'', mas cujo Trono não se 
acha na face da Terra. Sim, "meu Reino não é deste mundo", diria Ele... 

Depois de falar na queda das nações, através de uma guerra terrível, que 
envolverá todas elas (Vide O Verdadeiro Caminho da Iniciação, onde a profecia vem por 
inteiro), a ponto dos oceanos, os rios, se tingirem de sangue; depois, ainda, de  apontar 
os inimigos de Deus e do Espírito Divino, que se manifestarão na Terra, os cataclismos, 
os horrores, enfim, que assolarão o planeta, faz ciente ao próprio mundo: 

"Então, enviarei um povo agora desconhecido que, com mão firme, arrancará as 
más ervas da loucura e do vício, e conduzirá àqueles que ficarem fiéis ao Espírito dos 
homens na batalha contra o mal. Eles fundarão uma nova vida sobre a Terra purificada 
pela morte das nações..."  

E mais adiante: 
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"Então, os povos da AGARTA sairão  das suas cavernas subterrâneas e 
aparecerão na superfície da terra ... " 

E o resto não se diz, por ser "proibido”. 

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

Reportemo-nos ao número 102 desta .revista, dedicado a Saio Lourenço, no trecho 
que se refere ao ano 1921, da fundação espiritual da Obra: 

"E São Lourenço, pequeno e insignificante burgo afogado em lamaçais até o ano 
1921, começou desde então a sentir a benéfica influência cessas Duas augustas 
Presenças”. 

O mesmo aconteceu agora, quando tal Obra se firmou definitivamente nu 
privilegiado Lugar do seu nascimento. 

E então, o primeiro gesto daquele que a dirige, foi o de lançar uma Mensagem –  
singela, é verdade, mas impregnada dos mais profundos sentimentos de Amor e de 
Respeito, a favor do sacrossanto Lugar de seu estabelecimento na face da Terra, e de 
quantos fazem parte da sua distinta e querida população. 

 

Eis aí a Mensagem :  
Ao digno povo de São Lourenço 

 

Em nome da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, da qual sou Presidente. 
além de Chefe da Missão em que a mesma se acha empenhada desde o ano de 1921, é 
com a maior satisfação que levo ao vosso conhecimento e de quantos nos honram com a 
sua amizade, que tendo chegado o momento de ter transferida a sua Matriz da capital 
para o privilegiado rincão de nossa Terra, onde a mesma foi espiritualmente fundada, não 
somente a família dos seus dois fundadores, como também, vultoso número de alistados 
em suas fileiras, fomos obrigados por força de Lei, a acompanhar o mesmo fenômeno, 
isto é, de fixarmos residência em tão querida localidade, sem considerarmos sacrifício, 
algum, uma honra, uma grande felicidade, o abandono de quaisquer outros interesses 
que nos ligavam à capital da República, onde até agora se mantinham todas as nossas 
atividades, material e espiritualmente falando. 

Para que possais melhor ajuizar da sinceridade de nossas palavras – além da S.T. 
B. já manter há longos anos a sua Presidência Geral, em prédio próprio construído à 
Avenida Getúlio Vargas – desde 1932 possuímos também, no cemitério de S. Lourenço, à 
direita da sua capela e ligados por geminal espiritualidade – dois túmulos olhando bem de 
frente a "Montanha Sagrada", como Lugar onde se deu tão auspicioso acontecimento, ou 
seja o que fez de "S. Lourenço, capital espiritual do Brasil". E deste, "Santuário da 
iniciação moral do gênero humano, a caminho da Sociedade futura". Seu próprio nome 
indica, "que é nele onde se mantêm vivas e crepitantes, as BRASAS de Agni, o Fogo 
Sagrado ou seja aquele de tão excelsa Missão": preparar e terreno sáfaro, ainda, "para o 
Advento, no continente americano, da Nova Civilização portadora de melhores dias para o 
mundo". 

Donde termos adotado por lema: SPES MESSIS IN SEMINE, ou "a esperança da 
colheita está na SEMENTE". A semente por nós espalhada há longos 21 anos de 
intensivo LABOR, servindo-nos apenas, das preciosas armas da Persuasão, da Renúncia 
e do Sacrifício. 

S. Lourenço, Berço de tão prodigiosa Missão! S. Lourenço, Berço e túmulo dos 
seus dois fundadores! 

A S. Excia., o Sr. Prefeito – para o qual estão voltadas as esperanças do Povo de 
S. Lourenço, e também as nossas, desde o dia em que assumiu as rédeas do seu 
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governo, além dos nossos cumprimentos, os fervorosos votos de uma administração 
capaz de transformar a "cidade-moça", como lhe chamam seus próprios filhos – na 
"cidade dos encantos e das maravilhas", como nós mesmos a fantasiamos – no esplendor 
de nossas teosóficas aspirações – em um dos números do órgão oficial da S.T.B. que à 
mesma foi dedicado, ou seja a revista "DHÂRANÂ". 

Ao Povo sanlourenciano, à imprensa local, às diversas facções espiritualistas  cada 
qual a seu modo, militando pelas grandezas materiais e espirituais da privilegiada 
estância sul-mineira – “Honra e Glória do portentoso Estado de Miras Gerais" – os nossos 
mais elevados sentimentos de fraternal carinho, respeito e amizade, na esperança de que 
a nossa presença na localidade lhes possa trazer as maiores vantagens, pois que, a nós 
mesmos prometemos dedicar o resto de nossa vida ao povo amigo e à sua não menos 
amiga cidade. – (as.) Henrique José de Souza, Presidente da Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

São Lourenço, 13 de dezembro de 1942. 

 
Quod natura date nemo negare potest 

 
Ninguém esperava que houvesse "estação de águas", este ano em São Lou-. 

renço.  

Hoteleiros, negociantes, charreteiros, o próprio povo, todos, enfim, completamente 
desanimados, prevendo enormes prejuízos... Mas, a todos, animávamos com estas 
palavras: "São Lourenço – como seu próprio nome indica – (de laurus, louros, lauréis, 
etc.), possui a sua régia Coroa, como Rainha das estâncias hidro-minerais do Brasil, 
alcançando, mesmo, outras, iguais do mundo, às quais se excede, por seu clima 
salubérrimo, suas belezas naturais, os mistérios ocultos das fraldas das suas montanhas". 

E dentro em pouco, o cenário da dúvida, e da tristeza transformou-se em 
deslumbrante Apoteose dedicada à mesma Natureza, exuberante de Vida e de Alegria!  

Não tem sido sempre assim desde o ano 1921, quando "a cidade começou a sair 
do pantanal imenso onde vivia?" 

Em poucos dias, os hotéis regurgitavam de hóspedes. As ruas, os parques, as 
mesmas casas comerciais, apinhadas de gente! 

Vejamos, pois, como se fosse um "caleidoscópio com as suas policrômicas e 
variantes mutações" – muitas vezes movendo ao contrário, para repetir cenas passadas – 
não só o que de maravilhoso possui a "cidade jina'", como todas as valiosas realizações 
que em tão pouco tempo foram levadas  a efeito pelos que se fizeram "Obreiros do 
Grande Edifício Humano". Porisso mesmo, seguindo a Marcha Triunfal da Mônada em 
Evolução, sob a preciosa égidesdo Nome: LOURENÇO-PRABASHA-DHARMA.  22 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um grupo de membros da S.T. B. e visitantes, na escadaria da Vila Helena. 

O referido prédio foi mandado construir em 1932 como residência dos Dois 
Fundadores e dirigentes da S.T. B. 

Assumiu tão digna quão valiosa responsabilidade, um grupo de Irmãos, dentre 
eles: o Capitão de Mar e Guerra Tancredo de Alcântara Gomes, Eng. civil Dr. Eduardo 

                                                        
22 Lourenço é o nome do privilegiado lugar onde a Obra fez a sua espiritual eclosão. E Prabasha-Dharma, segundo as teogonias 
orientais, o nome do Manu da 7a sub-raça. Donde o termo isolado: Missão dos sete raios de Luz ou da 7a sub-raça, para o Ramo sul-
americano. E os dois ramos juntos, "Missão Y". A capa desta revista é o seu mais expressivo símbolo. 
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Cícero de Faria e os ilustres médicos Drs. Antônio Loureiro Pinto e Francisco M. de 
Abreu. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Outro grupo em frente ao monumento comemorativo da fundação da Obra em que 
a S. T. B. está empenhada. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Pupilos da S. T. B. Inclusive os três filhinhos dos seus fundadores: Hélio, Selene e 
Jefferson, ao lado do mesmo "monumento". A estatueta que se vê à frente do grupo, é da 
autoria do professor do Liceu de Artes e Ofícios e membro da S.T.B. Sr. Marcos Sales o 
qual, além de escultor é exímio violinista. 

Tal estatueta represente "Gobi, o rei dos gnomos (gênios ou Jinas), como uma das 
classes de elementais ou espíritos da natureza". 

O nome GOBI, que se dá ao grande deserto que liga o Tibete à Mongólia exterior, 
provém do mesmo étimo. 

Razão de ser considerado pelos residentes naquela região lugar misterioso, cheio 
de aparições inclusive, toda a classe de espíritos, duendes, etc., etc. Porisso mesmo, 
"região lunar ou astral". São os seres que defendem as imediações dos mosteiros 
lamaistas (ou budistas), os retiros dos nadjorpas, dos magos de toda espécie, dentre eles, 
os dugpas e os gelugpas. 

"A face que a Lua apresenta para a Terra – dizem os grandes escritores do 
Ocultismo e da Teosofia, dentre eles, o Dr. Mário Roso de Luna – tem a mesma 
conformação geográfica do Deserto de Gobi". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O mesmo "gnomo" visto de perto, na sua caverna cercada de vegetações... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Na Vila Helena: Quinto aniversário de Hélio. 

O tradicional momento de "soprar as velinhas do bolo". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Outro aspecto da mesa, vendo-se alguns dos convidados do Hélio. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O motivo da mesa: LOHENGRIN em sua gôndola ou barca, puxada por dois cisnes 
brancos. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Fotografia fantástica. A toalha da mesa desaparece pela metade... E o soalho se 
transforma em lago. Neste se vê refletido o “motivo iniciático"... 

 

A presente fotografia foi feita diante de todos os convidados pelo autor deste 
trabalho. O Interessante, porém, é que outros fotógrafos que a tiraram no mesmo 
momento, não lograram obter semelhante fenômeno. 

 

Por motivo da "Barca de Lohengrin" 
 

Quando se esclarecer de todo o verdadeiro significado dos termos Adytum, Arca 
de Aliança, Sanctum-Sanctorum, etc., se poderá melhor compreender a razão porque 
Davi bailou despido diante da Arca de Aliança, sentindo-se vil e abjeto perante "Seu 
.Amo" (II de Samuel, VI, 16-22). 

A ARCA é, com efeito, a Argha dos Mistérios, que toma sempre  a forma de uma 
barca ou nave. Parkhurst, que faz uma longa descrição sobre a mesma em seu Dicionário 
grego, quando, ao contrário, guarda o maior silêncio, a, respeito, no seu Dicionário 
hebreu, diz no primeiro: "Archê, corresponde ao Rasit ou Sabedoria hebraica, 
simbolizando o poder gerador feminino,  Arg ou Arca, na qual se representava o Germe 
Universal da Natureza, flutuando sobre o grande Abismo, nus intervalos (ou pralâyas) 
entre cada dois ciclos. 

Do mesmo modo, era o simbolismo da Arca Santa ,judaica, embora que, em lugar 
do virginal e belíssimo sarcófago pagão, símbolo da Matriz da Natureza e da 
Ressurreição na mesma operada, transformava-se na super-realista construção da 
mesma, ostentando em cima dois querubins, colocados de uma certa maneira, que 
formavam com as suas asas, um Ioni perfeito, que ainda hoje é visto na Índia, Além 
disso, semelhante símbolo gerador, era reforçado através das quatro letras místicas do 
nume de Jehovah,  na razão de Iod (ou Jod) representar o membro viril ou fatos; o Hé, a 
matriz: o Vau, um, gancho ou cravo e o segundo He ou último da palavra, "uma abertura", 
ou, seja, em seu conjunto, o perfeito símbolo bissexual do macho e da fêmea. " 

É justamente, em semelhante simbolismo, para o qual se prefere desprezar as seis 
outras interpretações cabalísticas, dizemos nós, para aceitar apenas a mais grosseira, 
onde se acha o mais excelso de todos os seus mistérios, isto é, da Arca de Aliança, Barca 
ou AGHARTA. Sim, por guardar em seu Seio, o que de mais precioso possui á Evolução 
dos seres, ou a sua origem andrógina, através do termo Vas insignis devotionis, que a 
Igreja emprega na sua Ladainha de Todos os Santos, mas, em verdade, possuidor de um 
sentido muito mais profundo, principalmente quando se diz "que os mesmos foram 
conservados em custódia, etc. " E isso, acrescentamos nós, desde os remotíssimos 
tempos da Lemuria, "quando a Humanidade foi, justamente, separada em sexos 
diferentes"... 

Continuemos a citação de Parkhurst, no seu Dicionário grego: 

 "Desse modo, quando se souber, também, do verdadeiro significado, quer 
do termo, quer do sacerdócio de Kadesh e Kadeshim (nos ritos maçônicos, dizemos nós, 
há o termo "cavaleiro Kadosk"...), "dos consagrados ao Templo do Senhor, os santos, 
etc., mais grosseiro e menos edificante será ainda, o de Arca de Aliança, porque Iachus 
ou Jehovah, Iao, Baal ou Adon (Adonis, que o vulgo só o concebe como "o deus do 
Amor sexual'' , e não o Universal, etc. dizemos ainda), eram protótipos do Deus fálico. 
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A Arca, enfim, ao guardar em seu seio o germe de quantas coisas vivas (inclusive 
seres humanos) hão de voltar a povoar a Terra, representa o triunfo da Vida e a 
supremacia eterna do Espírito sobre a Matéria". 

Por sua vez, no mapa astro-teosófico do Rito Ocidental, a Arca corresponde ao 
umbigo (omphalos) e está colocado do lado esquerdo, lunar ou feminino, na coluna desse 
mesmo lado, do templo de Salomão, ou seja Bohaz (pois que a da direita, é Jakim) 
porque, o umbigo do feto relacionado se acha, por meio da placenta, com o receptáculo 
onde frutificam os embriões da raça. 

E como no umbigo do homens, por sua vez, se acha o Chakra Manipura, cuja 
função é lunar, anímica ou astral, vem provar mais uma vez, a teoria de Plutarco, ao 
dizer que, "enquanto o homem vive na Terra, à mesma está ligado pelo corpo físico, à 
Lua, pela alma ou corpo astral, e peio Espírito, ao Sol, como Fonte de energia de nosso 
sistema. 

O termo "omphalos" também se dava ao seio da Terra, pois que, no átrio do 
Templo, era onde se realizavam todos os  ritos sagrados. Um corredor estreito, seguido 
de pequena escadaria de sete degraus, conduzia, o ingressante ao referido recinto.
 Sexualmente falando, "estreito corredor, vereda; caminho, etc." equivale à entrada 
vaginal, que vai ter ao útero, ou atilo desse templo no “seio feminino", cujo é velado, à 
entrada, por uma "cortina ou véu” – como o são até hoje todos os Templos por meio, ou 
de pesado reposteiro, ou de um pára-vento, biombo, etc. de madeira – dizíamos, 
conhecido pelo  nome científico de "membrana Himem", do qual se deriva o mesmo que 
se dá ao próprio casamento, ou seja, o "dos laços do Himeneu. Do mesmo modo que, o 
"véu de noiva" (vedo, veio, velar, vedar, etc. ), e também o negro véu ou crepe da viúva 
(ou vedova em italiano). Em resumo, o véu ou cortina à entrada do Templo ou "Gruta de 
Venus", sexualmente falando. 

 Símbolos, por sua vez, sexuais ou da chave mais grosseira entre as sete 
interpretações cabalísticas de todas as coisas, a torre, zimbório, abobada, etc. dos 
templos ou igrejas, sem falar nos sinos, na sua característica positivamente andrógina 
(falus e cteis), ou idêntica a constatada em diversas espécies de plantas, principalmente 
entre as cotiledôneas. 

"Estreita Vereda" ou da "angústia", é o nome que se dá àquela por onde palmilham 
todos os seres da terra. Como é, tombem, o significado do termo grego "Angus'", do qual 
provem o mesmo termo "angústia", quer às da vida propriamente dita, (sofrimentos de 
todas as espécies), quer no sentido, por exemplo, de "dores do parto", pois que, no 
esotérico, é aquele ensinado por Paulo (em Galathas, IV, 19), "padeço de dores de parto 
até que seja formado o Cristo em vós outros" isto é, que o Cristo se tenha manifestado 
em vós; ou então, por vos terdes feito Um com Ele.  

Ao mesmo  Cristo se dá o nome de "Senhor das Angústias", quando passou. 
Justamente, pelas "provações ou dores" finais da sua Missão na Terra... E é nesta 
mesma Terra que a Mônada tem que passar, por determinado número de encarnações, 
ou melhor, tantas quantas forem necessárias à sua Purificação, Redenção ou Superação. 

Em medicina antiga, Angos significa Útero. Nesse caso, termo apropriado ao 
"Seio ou Útero da Terra", pois que, além  de outras razões..., é também a maior de todas 
as Barcas, de todas as pias batismais, Cálices, Taças, e até Santuários. Donde o 
conhecido termo: Sanctum Sanctorum da Mãe Terra. Para todos os efeitos: AGHARTA. 

E uma das razões desse grande Mistério... a de, enquanto a Mônada não alcançar 
a sua evolução completa na Terra – como o feto no seio materno, pelo cordão umbilical é 
astralmente alimentado... – esta, por sua vez, alimentada será espritualmente ou do 
Mundo Divino, nesse mesmo Seio subterrâneo, útero, angos, ômphalos, o nome que 
lhe quiserem dar. Nesse caso, os Seres que dirigem essa merina Evolução da Mônada, 
têm por "Mansão celeste" e sacrificial tormento até a Hora Final das coisas... um REINO, 
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ao mesmo tempo, terreno e divino. E paremos aqui, pois já falamos demais sobre "coisas 
veladas" e como tal, "proibidas"... Corre por conta das Homenagens prestadas ao IV ciclo 
da Obra de todos os tempos, de todos os ciclos, de todas as Idades... 

Devemos dizer, ainda, que, a Arca soado a mesma Argha Sagrada dos hindus, 
não é difícil também deduzir a estreita relação, que tem com a de Noé. Muito mais, 
porque, a Argha era uma embarcação  oblonga, usada pelos altos sacerdotes, como um 
cálice sacrificador, nos cultos de Ísis ou lo, Astartéa e Venus-Afrodite, todas elas, deusas 
dos poderes geradores da Natureza ou da Matéria (Mater-Rhéa ou "Mãe-Terra"), e como 
tal, simbolizavam o receptáculo dos germes de todas as coisas vivas. 

Na mesma razão, as primitivas “pias de água benta'', todas elas em forma de 
cálice, ou de um "receptáculo" de mármore, etc. onde, além do mais, ainda hoje são 
batizadas as crianças, sem que a mesma Igreja conheça, de fato, o verdadeiro sentido de 
um ritual dos mais sublimes da Iniciação humana, adotado desde os tempos mais 
remotos da História. 

Essa "pia'' era, outrora, tão grande, que mais se assemelhava a um tanque, um 
pequeno lago. E seu principal ornamento, em torno da borda, em alto relevo, quer de 
bronze ou de mármore – os DOZE SIGNOS ZODIACAIS, na razão das JERARQUIAS 
CRIADORAS... 

O mesmo púlpito ou tribuna, idêntica à pia, à taça, ao cálice, etc., é o útero ou 
angos espiritual, donde surge a figura serena e bondosa do sacerdote – envolvido em 
alva túnica (como a. toalha que envolve também o "recém-nascido") ou sobrepeliz, para 
levar aos fiéis a Palavra de Deus, consoladora e sábia. 

Que dizer, ainda, das antigas  funções de dois Templos, até hoje em frente um do 
outro, ou seja, o do Monte Líbano (alto, portanto) e o de Balalbeck, na planície; mas 
outrora com o nome de Heliópolis? O primeiro francamente solar ou masculino, era, ao 
mesmo tempo, um Colégio iniciático de "jovens adolescentes". Enquanto o outro – mesmo 
que de nome solar, era francamente lunar ou feminino, onde se iniciavam raparigas ou 
jovens. Nesse caso, futuros sacerdotes e sacerdotisas iniciados em Colégios, 
Mosteiros, Templos, Comunidades, etc. diferentes, ou separados, mas obedientes aos 
princípios que regulam, tanto a vida do homem, como a do Globo onde o mesmo habita ... 

Em resumo: quão enganados se acham os interpretadores das obras cabalísticas 
de hoje, o Zohar, por exemplo, e o esquema grosseiro, sem alma, sem expressão alguma, 
do Talmud atual, tomados pela primitiva ou tradicional Sabedoria cabalística da 
antiguidade? 

Tudo quanto debaixo do nome Cabala circula pela Europa e a própria América, 
não representa mais do que, ruínas, desfigurados fragmentos dessa mesma Sabedoria 
Iniciática das Idades! 

 
Continua em função o nosso caleidoscópio 

 
Ilustração: foto 
Legenda: 

Recordação do Natal de 18414, dedicado às crianças  da localidade, as quais 
exageram do lado de fora a ordem de "Papai Noel" de ser aberto o portão da "Vila 
Helena". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Hélio, Selene e Jefferson,  uma "Tríade superior cavalgando um cavalo ranco". 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   124 – Abril a Junho de 1945 – Ano XX 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 33

 

 

N Não digas a uma criança: "Trabalha e tu terás a recompensa; porta-te bem e 
terás um doce". É preciso dizer-lhe desde o princípio: 

"Trabalha e porta-te bem, porque assim, é que é bem, porque o respeito de ti 
mesmo assim o erige, porque assim é que é conforme. com o plano de Todo". Não tenhas 
medo de fazer compreender à criança que ela é uma pequena parte do Todo e que deve 
trabalhar no sentido do Universo. ' 

Habitua as crianças, desde pequeninas, a respeitar as flores, as plantas, as 
árvores, a não destruir inutilmente o que tem vida. Mostra-lhes que vale mais "não colher 
as flores, não somente porque devemos sempre respeitar' o que tem vida, mas também 
porque os seres são sempre mais belos no seu meio natural e são flores nos parecem 
mais belas na planta que as produziu do que reunidas em forma de ramos. Acostuma 
também as crianças a, tratar bem as coisas: livros, móveis, brinquedos, é produto do 
trabalho do homem é o resultado de esforços inteligentes e têm, como tal, direito a certo 
respeito. 

Dizia Guizot: "Se não souberdes animar a vontade das crianças senão pela 
promessa de um prazer, o prazer tornar-se-á a lei suprema da criança: esse será o único 
fim de seus trabalhos: fazer o seu dever não será para ela senão o meio de conseguir o 
seu fim, uma idéia secundária que não tomará aos seus olhos nem a altura, nem a 
gravidade que deve ter" . 

M. Deshumber 

 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Em cima à esquerda. Dois astros e uma constelação: Hélio, Selene e Orion.  

À direita. Hélio e Selene no pátio da "Vila Helena", junte ao vaso da direita do 
prédio, simbólico da Coluna B (Bohaz), enquanto do outro lado, o que representa a 
Coluna J se acha oculto na fotografia, vendo-se nos fundos o "monumento 
comemorativo".  

Em baixo à esquerda. Hélio e Selene ou Sol e Lua num eclipse de... balanço.  

À direita. O arriar do "Pavilhão Nacional" no pátio da Vila Helena, pelo Pres. geral 
da S.T.B. Todos os presentes – inclusive as crianças – trazem a destra no peito, como 
saudação adotada na mesma Instituição, desde o seu início, quer entre irmãos, quer 
diante de qualquer símbolo precioso, a começar pelo "auri-verde pendão de nossa 
Terra"... Antes do mesmo ser arriado, o Pres. geral da S.T.B. dá um "Viva ao Brasil 
proclamando já naquela ocasião a vitória dos aliados "contra as forças do mal". Cujas 
palavras foram delirantemente correspondidas por todos os presentes. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

A estação .de S. Lourenço (lado da cidade). 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 
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A mesma estação (parte externa). Diversos membros da S.T.B., inclusive a família 
dos seus fundadores, aguardando a chegada de novos "Irmãos" no trem da tarde. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

O Prof. Henrique J. Souza e sua família, acompanhados de diversos membros da 
S. T. B: têm à sua direita o querido e ilustre casal Prof. AIfredo K. Birbari e Exma. Sra. 
Ellen Birbari, no dia do seu embarque a caminho de Ipameri, de cujo Ginásio é o  mesmo 
professor de línguas etc. O Prof. Alfredo Birbari, além de conhecedor de Várias línguas, é 
engenheiro arquiteto, tendo trabalhado na cidade de S. Salvador, com o então Intendente, 
Dr. Júlio Brandão, Inclusive, no alargamento da Rua Chile, como  uma das mais belas e 
transitadas da referida cidade. 

O Prof. Alfredo Birbari e sua esposa são hoje membros proeminentes da S.T.B. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

A multidão que deixa a plataforma da estação para apanhar o trem na curva, tal a 
quantidade de aquistas que entram e saem diariamente em São Lourenço. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

A "cancela da ex-Pensão S. Benedito" acaba de esfacelar-se, depois de 21 anos 
da "primeira aparição do Cavaleiro das Idades...” 

Nos céus, nuvens fantásticas, como se fossem grinaldas de flores, traçam um "A", 
para fazer jús ao nome: AKDORGE, Quanto .ao resto, fica à intuição do leitor... 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Por "lei de causalidade", depois de muitos anos decorridos, surgiu bem em frente à 
tradicional "Pensão S. Benedito", a Cooperativa S. Jorge. Mais uma vez: Jorge, George, 
Gorge, Akorge, e quantos outros nomes definem a "Redentor-Síntese da Humanidade". 

 

Triste e solitário, sobre uma colina fronteira ao “Bairro Carioca”, mas que lhe 
permite ser visto de toda a parte de S. Lourenço, lá, está o velho casarão, que foi outrora 
a “Pensão S. Benedito”, onde se hospedaram  em 1921, os  Dois Fundadores da Obra em 
que S.T.B. está empenhada, por sinal que, Helena bastante doente. 

Seu antigo nome ainda pode ser visto, como se os rigores do tempo procurassem 
respeitar as suas velhas tradições, embora que as 2 iniciais S e B possuam um 
significado esotérico bem diverso do da referida pensão... 

Ao mirar – de perto ou de longe – aquele "monumento sujo e barrento", em outros 
adornos, que não, o seu próprio nome, ninguém poderá adivinhar os desconcertantes 
fenômenos que se deram no seu modesto recinto...  

“De direito e de fato", é ele o glorioso ''Marco da Missão Y. 

Por outro lado, a multidão de cegos, de aleijados, doentes de toda espécie,  vindos 
de longínquas paragens, em busca de alívio aos seus males! 
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Todos eles eram recebidos com o maior carinho e fraternal amizade. Os incuráveis, 
como por exemplo, "cegos de nascença", recebiam, o conforto moral da palavra amiga, 
que ia direito ao coração do aflito, como se fossem verdadeiras gotas de orvalho, em 
manhãs primaveris, refrescando a corola das flores ressequidas, e com a maior parte das 
pétalas desfolhadas no solo... 

Uni verdadeiro cortejo de amigos, foi levar, Henrique e Helena à estação, no dia da 
sua partida. Dentre eles, a proprietária da Pensão, cujo nome é ainda hoje repetido por 
pessoas que foram suas amigas: "D. Augusta". Tais coisas presenciou a boa senhora, 
que, no momento da partida, teve estas palavras: "Faço questão de leva-los à estação,. 
Nunca fiz tal coisa com meus hóspedes e amigos. Muito mais agora, que arrendei a 
pensão a outra pessoa". como lhe tivéssemos pedido "que não fizesse tão grande 
sacrifício", ela suplica com voz trêmula e do mais profundo afeto: "Não me queiram tirar 
este grande prazer, que é o maior da minha vida... " 

Não havia um só do cortejo, que não levasse consigo uma lembrança! Bondosos 
amigos de outrora, que. tendo desaparecido, cada qual para seu lado, e outros para "o 
reino dos mortos", foram hoje substituídos por número muitíssimo maior... E que amigos!!! 
23 

O trem partiu. Todos choravam, tanto os que iam, como os que ficavam... Do lugar 
onde São Lourenço vai desaparecendo da vista dos que voltam aos seus lares... e que 
tem o nome de "Curva da Saudade", víamos ainda, lenços e mãos que acenavam, como 
se fossem bandeiras desfraldadas ao vento, sinais lançados no espaço, portadores de 
gratidão e amizade. E para os que partiam, saudoso "Adeus" de um Lugar querido, ao 
qual, só depois de alguns anos seriam obrigados a voltar, para o desenvolver do grande 
mistério cabalistico dos Arcanos Maiores...   

Hoje, S. Lourenço é, de fato, nosso Templo, nosso Lar, nosso túmulo! 

 

Gratas recordações  de outrora 
 

"Forsa net haec meminisse juvabit" (Talvez algum dia nos dê prazer 
recordar estas coisas.” – Virgílio – “Eneida", L 46. 

 

                                                        
23 O Sr. Vivaldi Junqueira Cotti – que foi, um dos primeiros amigos que tivemos em S. Lourenço, por sinal que o interme-

diário da maior parte dos doentes que nos procuravam, voltou a residir em São Lourenço, acompanhado da sua digna família. E é 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores. 

Um membro da S.T.B. residente no lugar, falando a nosso respeito, nos fenômenos que se deram em 1921, na Pensão S. Benedito 
etc., o mesmo ficou entusiasmado em saber que, por nossa vez, havíamos fixado residência em S. Lourenço. E um dia que fomos ao 
Mercado – além "da satisfação que o mesmo demonstrou em nos ter novamente encontrado, fez questão de levar-nos à presença de 
sua esposa, que foi logo dizendo: "Quantos anos já se passaram, professor, que o Sr. me arrancou de cima da cama, onde eu me 
achava entrevada e sem esperança de voltar à atividade no seio da minha família! Sabe que eu trago até hoje, o retrato que o Sr. nos 
ofereceu, com uma dedicatória, em cima de uma cômoda? "... Disfarçando a nossa comoção por semelhante gesto de bondade e 
respeito, respondemos através de uma pergunta:" Talvez tivesse esquecido de colocar, também até hoje uma lamparina acesa diante 
do "santo"...? E ambos acharam muita graça. 

A dificuldade na composição de um longo e difícil trabalho como este, além de outros motivos relacionados com a situação atual por  
que está, atravessando  o Brasil para não dizer, o mundo inteiro; concorreram para que o mesmo se demorasse em vir a lume: É com 
isto, podemos acrescentar nesta anotação, "que os terrenos e o velho prédio da ex-Pensão "S.  Benedito foram adquiridos por um dos 
membros proeminentes da S.T.B., o capitalista Sr. José Solaira. O que importa dizer, que tendo os mesmos passado, "por mil 
peripécias", vieram ter às nossas mãos, como se os próprios deuses os tivessem reservado para aqueles que, "de direito e de fato", 
deviam ser os seus verdadeiros donos. 

E assim, dentro em breve surgirá na privilegiada e querida estância de S. Lourenço, um novo bairro – pequeno, embora, mas, 
composto de lindas e elegantes residências, todas elas pertencentes a um grupo escolhido entre os membros da série mais adiantada 
da S.T.B., inclusive a dos seus Dois Fundadores e dirigentes. 

O referido bairro tomará o nome VILA CANAÃ, em homenagem aos transcendentais privilégios que possui o Lugar onde a mesma 
S.T.B. viu lançados os seus primeiros alicerces.  

 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   124 – Abril a Junho de 1945 – Ano XX 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 36

Ilustração: foto 

Legenda: 

Em cima, à esquerda: Grupo formado pela família do fundador da S.T. B. Inclusive 
Helena, quando em 1931 estiveram hospedados no Hotel Miranda. A esposa do Sr. José 
Miranda Jor (então proprietários do referido hotel), mais conhecida como "D. Maninha". 
também faz parte do grupo.  

À direita: Vindo de charrete da "Montanha Sagrada".  

Ao centro: Grupo tirado junto à uma cascata que ainda deve existir no referido 
Hotel, cujas pedras foram, colocadas no lugar pelo autor deste trabalho, a pedido do Sr. J. 
Miranda Jor.por não terem, ele e o pedreiro, conseguido realizar um difícil equilíbrio entre 
as mesmas...  "Luz .estranha", que envolve todo o grupo, como se fora um "véu fluídico", 
para os céticos, "uma fotografia velada”, o fato é que procuramos conservá-la até hoje em 
um dos nossos álbuns de família.  

Em baixo à esquerda: Grupo de cavaleiros em cima da "Montanha Sagrada".  

À direita. O mesmo grupo sobre o "altar de pedra", onda apareceu pela terceira 
vez, o misterioso "Cavaleiro"... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Tomando leite pela manhã com um frio de 4 graus abaixo de zero. (ano 1931). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Em visita á antiga Pensão S. Benedito. Grupo tirado na parte dos fundos. 

 

Antes de deixarmos o Hotel Miranda, onde estávamos hospedados o seu 
proprietário nos pediu para deixarmos no Livro de Impressões, as nossas sobre São 
Lourenço, seu hotel, etc. etc. 

De tais impressões, vamos aqui transcrever apenas alguns trechos, embora que as 
mesmas devam existir até hoje, ou no referido, Hotel, ou em mão da família Miranda, há 
bem pouco tempo ainda, sua proprietária: 

. Depois de dizermos das inúmeras dificuldades que existem em se, falar de 
assuntos vedados ao mundo profano, começamos por, citar a famosa frase da Sibila de 
Cumes, dirigida a Enéas, segundo a Eneida de Virgílio: "Hoe opus; hic labor est". Aí é 
onde está a dificuldade. Para logo começarmos: 

"A primeira vez que pisamos neste solo abençoado, foi em 1921, quando 
atendendo à Voz da Consciência, buscamos este recanto maravilhoso de nossa Terra, e 
onde a Natureza sempre em festa, não cessa de cantar os seus régios valores... 

Hospedamo-nos – eu e Helena – na então Pensão São Benedito, ou seja aquele 
velho casarão que daqui se vê no morro fronteiro ao "Bairro Carioca". 

Ali tiveram lugar os mais transcendentais fenômenos que se possa imaginar! 

Porisso mesmo, exige a Razão que eles continuem entesourados no escrínio, de 
nossas almas, a metros que, as pessoas que os presenciaram ousem profanar o grande 
mistério que envolve a vida dos Deuses!" 

Mais adiante, ao nos referirmos à segunda vez que viemos a São Lourenço, ou 
arcano II, e também, depois de termos passado pela rude, mas cármica exigência da 
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perda de um ente querido, que a Lei – por ter sido desvirtuada das suas diretrizes – houve 
por bem colocar em nosso caminho repleto de espinhos. E falamos ainda, do sacrossanto 
Mandato que há milênios sem conta faz parte do nosso espiritual patrimônio (pouco 
importa o encolher de ombros de plebe Ignara... ) , continuamos: 

"Sim, foi neste privilegiado Lugar onde, há dez anos, o Fogo Sagrado se 
manifestando, como a Moisés, através da "Sarça ardente", assim nos falou: 

“Detém-te aqui! Este é o Lugar santificado pelos Deuses invisíveis – os mesmos, 
que doravante, guiarão os teus passos pela excelsa Vereda que  de há muito trilhas, mas 
que, em cada encarnação mister se faz que outros te façam lembrar querei és, donde 
vens e para onde vais... E contigo, o vultoso número de "almas peregrinas", que devem 
seguir fielmente os teus passos. 

Para aqueles que te não compreenderem, este Fogo Misterioso, que outro não é 
senão, o do Verbo Divino, continuará  apenas, como "o ígneo elemento", que concorre 
para o assombroso metabolismo que se processa, no Seio da Terra, convertendo-se em 
"Águas miraculosas", que curam ou aliviam os sofredores do corpo; enquanto que o 
Outro, o Verbo Solar ou Divino, é o Mesmo que, através de  privilegiadas Bocas, tanto no 
passado, como no presente e no futuro, hão de curar a quantos se achem maleficamente 
"doentes do Espírito"... 

E a Voz do Ígneo elemento continuou: 

"Toma as tuas preciosas Ferramentas  de "Obreiro do Grande Edifício Humano", 
pois que, dentro em pouco darás inicio à Construção de mais um Outro, cujo 
inconfundível valor, no entanto, não te desobrigará de passares pelos mais dolorosos 
sofrimentos, mas, será um dia o orgulho do privilegiado País, cujos aurefulgentes destinos 
lhe darão o direito de abrir uma nova página na História Humana. (Todo o grifo é nosso) . 

E a Voz emudeceu, fazendo-se apenas ouvir a misteriosa música da Natureza, 
eternamente em festa! De fato, estávamos em plena Primavera!  

Passaram-se os anos e o "gigantesco Edifício" foi construído pois outro não é, 
senão, aquele em que a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA está empenhada. 

Nada lhe falta, nem mesmo o Zimbório, pouco importa se invisível a olhos 
.profanos. E cujos vitrais, rasgados pelos raios do Sol, escrevem com letras de ouro, em a 
nave do Templo, formando estranhos arabescos, as lutas e sacrifícios sustentados por 
uma plêiade de Homens, que se deram em holocausto pela Humana Causa! 

E os Deuses exultaram "de contentamento, por verem assim realizados os seus 
próprios desejos, isto é, "de que seria, esta parte do Globo, como Nova Canaã ou Terra 
da Promissão, donde todos os povos, acossados pelos terríveis vendavais deste fim de 
ciclo, tomariam como abrigo seguro, em pleno momento e depois de tamanha devastação 
(sim, a guerra que alguns o nos depois teve lugar e continua devastando o nosso 
planeta). 

E os primeiros Albores desta Era de  Paz, de amor e de Justiça sobre a Terra, 
foram anunciados pelos espirituais clarins da Sociedade Teosófica Brasileira, não só de 
Norte a Sul do País, que, lhe serve de Santuário, como por toda, a parte do Globo, 
principalmente, no continente americano. 

Ita diis placuit – Assim aprouve aos Deuses! 

"Desse modo, ou bem ou mal, foi solucionada a dificuldade única, para serem 
desperdiçadas algumas páginas deste Livro de Impressões do Hotel Miranda, com as 
minhas garatujas. Entra, justamente, a parte onde está a facilidade, ou seja a que diz 
respeito à nossa hospedagem no referido hotel de propriedade de um casal que nos 
prodigalizou tantas e tamanhas amabilidades."  
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Depois de nos referirmos à maneira gentil por que fomos tratados, terminarmos as 
nossas impressões com estas palavras: 

'"No entanto, desde já somos obrigados a pedir desculpas ao Sr. José Miranda 
Junior, pele, grande maçada que estar pobres linhas lhe vão dar, porisso mesmo, 
colocando-o em frente de dificuldade maior do que a nossa. Sim. De quando os seus 
futuros hospedes manusearem o presente Álbum, quiserem saber quem foi o visionário 
que escreveu coisas tão estranhas.  

"Aconselhamo-lo, porém, a que não tenha acanhamento algum em guardar o 
máximo silencio, no caso de ser um homem prudente, deixando apenas à brisa fagueira 
que vem beijar, todas as manhãs a face luminosa da privilegiada estância, a que murmure 
baixinho, nos ouvidos dos que fizerem semelhante pergunta:EGO SUM QUI SUM, isto é, 
Eu sou quem sou! 

São Lourenço, 28-8-93 – H. J. Souza – Pres. da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A mesma casa hoje. Nela reside a família Oscar Queiroz, composta de membros 
da S. T. B. É o grupo que se acha formado na varanda. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Hotel Sul-América. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Hotel Jina. 

Situado também, na Avenida Getúlio Vargas, e com pouco tempo de vida, é um 
dos mais procurados na estância de S. Lourenço pela comodidade que oferece aos seus 
hóspedes e uma cozinha de primeira ordem, apropriada aos que vêm à querida estância, 
em busca de alívio aos seus males, na maioria, relacionados com o aparelho digestivo. 

É seu proprietário o Dr. Trajano de Almeida Costa, tendo corno gerente e 
prestimosa auxiliar, a Sra. D. Maria Ferreira. O Dr. Trajano Costa pretende, o mais breve 
possível, concluir as obras do seu hotel, tornando-o um dos melhores e maiores da 
querida estância. Tanto o Dr. Trajano, como D. Maria Ferreira são membros da S. T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Hotel Bela Vista 

Em frente, grupo formado por hóspedes do mesmo hotel, amigos, membros da S.T.B., 
inclusive o Sr. Tupinambá Domingos Godinho e sua Sra. D. Luiza Godinho, elementos de 
destaque na referida Instituição. 

O Sr. Tupinambá é o que se acha de branco, carregando uma criança e postado 
junto aos dois Fundadores da S. T. B. 

O casal Tupinambá-Elisa Godinho não nasceu, propriamente, para dirigir hotéis, 
mas, consciências... Porisso mesmo, a facilidade com que arranja amigos, inclusive, entre 
seus hóspedes, que, ao abraçarem os dois na hora da partida do trem, olhos rasos de 
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lágrimas, continuam a dizer adeus, até a Cidade-jina desaparecer na "Curva da Saudade" 
E as cartas continuam a chover indefinidamente... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O mesmo grupo visto de mais perto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Hotel Bela Vista 

O mesmo casal, cercado de membros da S. T. B., inclusive, seus Dois Fundadores 
e filhos, em frente ao prédio de sua residência e propriedade. 

Tendo concluído o prazo de arrendamento do Hotel Bela Vista. preferiu o casal 
Godinho repousar das dificultosas lides de hoteleiros, mesmo que seus velhos hóspedes 
e amigos não cessem de pedir-lhes a que se coloquem novamente à frente de um Hotel, 
seja qual for, pois que, jamais deixarão de lhes dar preferência. 

 

A estância de São Lourenço possui os seguintes hotéis: 

ALIANÇA   METRÓPOLE  

ANGELO    MIRANDA  

AVENIDA    MINEIRO  

AMAZONAS    NEGREIROS 

BELA VISTA   PONTO CHIC 

B R A S I L   PALÁCIO 

CENTRAL   R E X 

CARIOCA   ROYAL  

CANADÁ    RIO-LISBOA  

ESPLANADA  RIO-S. PAULO 

E L I T E   RIO BRANCO 

FLORIDA    SILVA 

GRANDE HOTEL  S. LOURENÇO  

HOTEL DAS NAÇÕES  SUL-AMÉRICA 

J I N A   S. JOSÉ  

LONDRES   TERESINHA  

UNIVERSAL   VEIGA 

VISTA-ALEGRE  

 

A estância, de São Lourenço, é o privilegiado e natural Sanatório para todos 
aqueles que necessitam restaurar as energias perdidas, quer por doenças, quer pela vida 
agitada das grandes cidades. 

Espiritualmente falando, "o refúgio consolador das almas oprimidas pelas múltiplas 
ilusões, da vida".  

Lugar de meditações, Inspirador de consciências adormecidas.   
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Em resumo: "Capital espiritual do Brasil". 

 
Os maiores auxiliares da natureza em São Lourenço 

 
"Surge et ambula... " 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Membros da S.T.B. em visita ao Dr. Artur de Souza Figueiredo, que, juntamente 
cem a sua digníssima esposa, fazem parte do quadro social da mesma Instituição, como 
elementos de grande destaque. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Visita que fez o então Prefeito de S. Lourenço, Sr. Rafael Cirigliano. à Santa Casa, 
acompanhado do secretario da Prefeitura. 

No grupo acima, também figuram: o Provedor da Santa Casa, os Drs. Mariano de 
Campos, Souza Figueiredo, Emílio Póvoa, Rafael Reis e Albano Magalhães de Carvalho. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Dr. Artur de Souza Figueiredo num grupo formado à porta do Hospital da Santa 
Casa, onde aparecem as Irmãs dirigentes, enfermeiros e pequenos doentes da sua clinica 
matutina e gratuita. 

Prosseguindo o nobilitante sacerdócio, que já vem do seu longo tirocínio através de 
várias cidades sul-mineiras, e até há bem pouco, na Capital da República à frente de 
Postos de puericultura, de clinica Infantil e divisão de amparo à maternidade e à Infância, 
já agora o faz também como Apóstolo do Bem e da Verdade, junto à sua boníssima 
esposa, como dois valiosos "esteios" que possui a Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Residência do ilustre clínico Dr. José Mascarenhas de Oliveira, o qual se acha na 
varanda superior em companhia de sua Exma. esposa e outros membros da Família. 

O Dr. Mascarenhas de oliveira possuí ainda um bem montado Laboratório de 
análises. clinicas e bacteriológicas. 

Filho da Exma. Sra. D. Ida Lage, esposa do Sr. João Lage, dignos proprietários do 
Hotel Brasil, que nos honram com a sua amizade, o Dr. José Mascarenhas e sua 
digníssima esposa, D. Celina, são por sua vez, amigos nossos há longos anos. 

Conhecem uma grande parte do "martiro-lógio" de nossa vida. Basta isso para 
afirmarmos de público, quão grande é a nossa amizade por tão queridas quão dignas 
pessoas. 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

Residência e consultório do ilustre e querido médico Dr. Eurípedes Prazeres, um 
dos mais antigos da localidade. 

Temos a grata satisfação e honra em conhece-lo desde o ano 1931, quando 
estivemos hospedados no Hotel Miranda. 

E assim, quer como médico, quer como amigo, e o Homem a quem muito devemos 
e a. quem muito queremos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Casa onde residiu até há bem pouco em companhia de sua Exma. família, o Dr. 
Otávio Horta, um dos mais, antigos membros da S.T.B., hoje residente em Belo Horizonte. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Residência e consultório do Dr. Olavo Pinto Gomes, distinto clínico da privilegiada 
estância de São Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Residência e consultório do Dr. Ural Prazeres, à Rua D. Pedro II, 492. 

Com um gabinete dentário igual aos melhores da Capital da República, são suas 
especialidades: Cirurgia da boca e dos maxilares. Pesquisas de focos pelos Ralos X. 
Branqueamento de dentes. Raios ultravioleta, infravermelhos, azuis e luz branca. 
Diatermia. Diatermo-coagulação. Bisturi elétrico. Pulp-tester. Alta prótese. 

O Dr. Ural Prazeres, como um dos maiores amigos que possuímos na estância, foi 
durante muito tempo Diretor-técnico do Aero-Clube de S. Lourenço, e ate há bem pouco, 
seu muito digno e ilustre Presidente. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Farmácia Costa 

De propriedade e proficiente direção do ilustre Fco. Sr. Raul Ramos da Costa, é a 
mais antiga e procurada de São Lourenço. 

 

 
Residências, propriedades e outros bens pertencentes 

a diversos membros da S. T. B. 
 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

À esquerda: Os dois primeiros prédios vistos na fotografia, situados na Rua 
Venceslau Braz, foram adquiridos por 250 mil cruzeiros pelo capitalista Sr. José Titto 
Queiroz. Trata-se de um nome de grande valor nas fileiras da S. T. B., ao lado de sua 
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Exma. esposa D. Laurinda Queiroz e queridos filhos: Oscar e Pedro Queiroz. O referido 
prédio está valendo hoje perto de 400.000,00 cruzeiros.  

A direita: Terrenos adquiridos pelo mesmo capitalista na Estrada Federal, O grupo 
que se vê acima, e formado pelas seguintes pessoas; Sr. José Ritto Queiroz é sua 
digníssima esposa D. Laurinda Queiroz; Madame Valeria Jargow; Sra. Carmen de 
Queiroz, digna esposa do Sr. Oscar Queiroz, acompanhada dos seus gentis filhinhos: 
Eros, Selene e Mauras. 

Doloroso acontecimento que feriu profundamente o coração, tanto do seu digno 
esposo , e queridos filhos. como de quantos a conheciam, o inesperado falecimento 
algum tempo depois, da virtuosa Sra. D Laurinda Queiroz. Honra à sua memória! 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

"Nossa cabana". Este, é o nome da casa adquirida por nosso irmão Comandante 
Antônio Cardoso Mayor, e que passou por grandes reformas. 

A mesma está situada à Rua Ledo. E seus fundos dão para a Vila Helena. 

O Com. Cardoso Mayor reside atualmente em Montes Claros por haver tomado 
como esposa a Exma. Sra. D. Maria Cardoso Mayor. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Residência Provisória do Eng. da Prefeitura do Distrito Federal e Diretor-Social do 
S. T. B. Dr. José Henrique da Silva Queiroz. 

Na janela da direita se acha sua digna esposa, a Professora pública Martha 
Mathienssen Queiroz, com seus dois graciosos filhinhos Odim e Miriam. Na outra janela, 
o primogênito Gilberto. Do lado de fora: Luiz Paulo e Adjanir.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Residência provisória de nossos queridos irmãos: o capitalista Sr. José Solaira e a 
Exma. Sra. sua tia D. Hermengarda, Bastos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

H.J. de Souza e D. Helena J. Souza – em visita aos mesmos irmãos e amigos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A presente fotografia quando foi tirada, a digna proprietária do prédio acima, a Sra. 
Elsa de Souza Leite, não era ainda casada. 

Tão auspicioso acontecimento, ou seja o seu casamento, com o ilustre e querido 
médico, Dr. Paulo França e Leite, teve lugar a 28 de outubro de 1943. 

E a 8 de julho de 1944 ofereciam ambos ao mundo um lindo casal de gêmeos. 
Quis, entretanto, o Des11no que o de nome Paulo fosse conduzido aos céus pelos Devas 
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protetores das crianças, ficando em companhia dos seus queridos pais, a menina Vera 
Maria. 

A essa ''Tríade" muito querida desejamos um futuro repleto de felicidades. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Vivenda Valeria 

Residência do casal Otto-Valeria Jargow, os mesmos que ai são vistos em 
companhia de um outro membro da S.T.B. o Cap. Antônio José Fernandes. A referida 
residência, que fica bem em frente à cancela da ex-Pensão S. Benedito, é de propriedade 
da Srta. Vera de Souza Reis, filha do primeiro matrimônio de Mme. Valeria. E um dos 
mais queridos ornamentos das fileiras da S.T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Em cima: Em visita ao sítio de outro membro da S.T.B., o capitalista Sr. Manoel 
Joaquim Pereira Ramos.  O referido sítio fica no lugar denominado "Porto Alegre” na 
estrada que vai para "Soledade". Compõe-se o mesmo de água, moinhos de fubá, 700 
videiras e multas outras árvores frutíferas. Inclusive nogueiras e castanheiros. Possui, 
ainda duas casas e outros melhoramentos. Tem a frente para a linha da estrada de ferro e 
o Rio Verde e  voltada para o nascente ficando próximo ao Bairro Carioca. 

Em baixo: O proprietário do sitio colhendo uma enorme espiga de milho. O 
proprietário recostado à uma árvore. O então feitor e sua família na casa principal do sítio. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Este sítio pertence ao capitalista Sr. Valentim dos Santos Fraguas, membro da 
Sociedade Teosófica Brasileira, 

Seu proprietário se acha ao lado de um monte de abóboras, uma das multas 
culturas do sítio.  

 

Ilustração: foto 

Legenda:   

No morro fronteiro, onde são vistas diversas árvores delimitando as terras do Sr. 
José Garrido com às do Sr. Cornelio Carneiro está a Vila que tem este nome composta de 
mais de quinhentos lotes de terrenos, dentre eles, perto de 100 pertencentes a diversos 
membros da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Lotes pertencentes aos filhos dos dois fundadores da S. T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Ao centro: Prédio de propriedade do Cel. Manoel Tenreiro Corrêa, situado nas 
proximidades dos referidos terrenos. 

O Cel. Manoel Tenreiro Corrêa é um dos mais esforçados elementos das fileiras 
ala S. T. B. e apreciado colaborador do seu órgão oficial, a revista DHÂRANÂ. 

Em baixo à esquerda: A primeira casa que surge no lugar.  

A direita: Em visita aos 13 lotes pertencentes ao casal Dr. Souza Figueiredo. 

Em todo esse perímetro de lotes pertencentes a diversos membros 
da S.T.B. surgirá um dia a "Colônia Teosófica". 

Os visitantes se acham ao lado do poço mandado construir pelos referidos 
proprietários. E cuja água é das melhores que possui a estância.  

 

 

O Mistério dos Ciganos 
 

"Kara-Mara gigo Asgardi" (o POVO ELEITO expulso da Terra Santa). 

 

No dia em que fomos visitar os referidos terrenos, divisamos do lugar onde 
estávamos um novo bairro, semelhante a um presépio, pela maneira com que estão ar-
rumadas as casas, a cavalo do morro, formando uma curvatura à guisa de ferradura. A 
maioria se compõe de casas humildes; porém há também chalezinhos interessantes, 
sobressaindo entre eles, um de estilo todo especial, O seu frontispício dá a impressão da 
letra MEM hebraica. E sua pintura consta de três cores: o fundo amarelo, com frisos azuis 
e as venezianas de um vermelho escarlate muito vivo, o que empresta ao referido 
frontispício um  “estilo marajoara". 

Mas, como os seus residentes e proprietários entendam, de Cartomancia e 
Quiromancia, logo nos acudiu à memória, o esoterismo de tão estranho chalézlnho. 

Nele, residem os chefes de um grupo de ciganos, que tomou S. Lourenço por 
apoteose final da sua existência... 

O Mem hebreu, ou M, para a maioria das línguas ocidentais, equivale ao nome da 
"rainha do lar e do grupo de ciganos": MARLY. E quanto às 3 cores, por serem as 
matrizes, é natural que marido e mulher, tinta espécie de parelha manúsica", saibam 
muito bem que tais cores são às 3 Gunas ou qualidades de matéria: Sattva (amarelo), 
Rajas (azul) e Tamas (vermeIho), justamente a casa que se vê em ambas as fotografias, 
do lado esquerdo, a cavalo do morro, e separada das outras, na sua maioria, residências 
também de "ciganos". 

O fato é que esse clã ou grupo aqui aparecido há pouco tempo, mantém uma 
conduta exemplar, embora, como foi dito anteriormente, se dediquem "à buena-dicha", 
seja através das cartas (ou Cartomancia) ou das mãos (Quiromancia). 

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

A origem dos ciganos é completamente desconhecida dos maiores historiadores, 
inclusive, ocultistas e teósofos. O fato de se dizer que eles tem por pátria a Tzingaria 
(donde, Tzingaro, Dzingaro, Gitano, cigano, etc. ) é um erro. 

O mistério continuará, por muito tempo velando a sua verdadeira História, que 
temos a pretensão de afirmar que a conhecemos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Bairro dos ciganos. 

 

Daremos, apenas, ao leitor de nosso humilde trabalho, alguns vislumbres desse 
mesmo mistério, ficando à intuição de cada um, o que se pode chamar de restante. 

Neste caso, um estudo "Ad usum Del-phini"... 

Começamos por dizer que, faz parte do referido "mistério", a escolha para 
habitação, e até, de preferência, para os seus acampamentos, etc. os lugares da "letra C", 
ou que tinham o som de Q e K. 

Em S. Lourenço, por exemplo, não mais encontraram lugar no "Bairro Carioca", ou 
seja aquele que conhecemos em 1921, com umas seis casas apenas, e hoje um dos mais 
aprazíveis e saudáveis da estância. Prima por seus chalés e palacetes, lindas e 
confortáveis – não como os de Copacabana, Leblon, Ipanema, etc. – mas, pela "lei da 
relatividade", de acordo com os recursos naturais à uma "cidade moça". 

Então, os nossos "amigos ciganos", preferiram os terrenos da "Vila Carneiro" para 
fazer jus à letra "C". 

No Rio de Janeiro, é sabido, que o "bairro dos ciganos" é Catumbi. 

Não falemos em "crianças e cavalos'' dos quais foram eles sempre... muito amigos, 
a parte um número bem grande existente em certas regiões do Globo, que já pensa de 
modo diferente da maioria... Haja vista, como dissemos anteriormente, o clã ou grupo de 
São Lourenço, que a bem dizer, vale muito mais do que muita gente que se diz 
"civilizada"... 

E apareçam os "doutos" para contestar que "S. Lourenço não possui privilégios 
espirituais, além dos "naturais ou materiais", embora que seu terreno não seja "calcário", 
e sim; "férreo", que também se pode chamar de "calcinoso e ferruginoso", segundo o 
"gosto e paladar" desses mesmos "doutos", principalmente se apenas gramáticos, ou 
sejam os tais que sei não compreendem, a começar pela "ortografia". Com vistas a 
distinto e competente Jeneral (perdoe-se o J em lugar de G, tal como escrevemos Jina, e 
não Gina... ), que desejando modificar a atual, com isso quer Jeneralizar a sua, pois que, 
considera a outra – e com justa razão – de "tortografia". Nesse caso, a sua, que é a real 
ou certa, para não dizer, de "alta patente".  

Pela parte que nos toca, preferimos ensinar Teosofia... deixando de lado o "estilo e 
muitas vezes, a gramática". Não há, pois, como fazer a critica principalmente os que só se 
preocupam com os dois, pois que, em outros terrenos... – que não são nem calcários nem 
férreos – a bem dizer, são fosfóreos, para não chamá-los de  "fósforos"... Que não 
fumem, pois, em tais lugares, são os nossos votos. 

Mesmo assim, não falta quem vá além da crítica, buscando de preferência, 
segundo suas próprias tendências ou Skandas, o "terreno da difamação", pois não há um 
só que não leve a "perigosos atoleiros", quando não, a "profundos abismos"... "De 
profundis clamavit..." 

Nesse caso, damos preferência a um "cigano ladrão de cavalos", do que a certos 
"cavalos ou animais sem freio na boca", quando si fazem "ladrões da honra alheia" ... ! 

E com tão longo parênteses, muito a nosso contragosto, também fomos obrigados 
a cair num "atoleiro" para onde certos críticos despeitados nos quiseram levar, como 
fazem os Mi-ma-ins no Deserto de Gobi, atraindo viajantes desprecavidos, para esses 
mesmos "atoleiros", de que a região está cheia ... E isso o fazem, através de um grito 
mais astral do que físico, pois que se trata de verdadeiros "elementais ou espíritos da 
Natureza, encarnados", a que têm algo de semelhante com os nossos "anus", que vivem 
nos campos de pastagem, e seu grito, também, se assemelha ao choro de um recém-
nascido. Nos desertos africanos, são certos "macacos" aos quais se dá o nome de 
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"curpira" (donde talvez procedam os bem nossos "curupira", "Caipora", etc. sem falar no 
saci-pererê), que atraem os viajantes – por meio, também, de gritos estranhos, para as 
"areias movediças" e outros precipícios existentes nos referidos desertos. 

Continuemos nosso estudo: 

Na Cidade do Salvador (E. da Bahia), os "ciganos" preferiram a outros lugares, 
Cabúla, Campinho, Campo Seco, etc. etc., por serem os mais afastados do Centro, sim o 
que, seriam Canela, Cantuá, Campo Grande, etc. onde, de fato, não há lugar para os 
mesmos... 

E quando rumavam para o sul do Estado, o acampamento era feito em Caravelas, 
Canavieiras, Caraíba, etc., etc., pouco importa que sua vida errante, de cidade em cidade, 
nem sempre permita a exigência dos nomes com a sonância de C, Q e K. 

No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, eles escolhiam a praça das 
Carretas.  

Na Espanha, deram preferencia a Catalunha. E como se sabe, seu verdadeiro 
nome é Castela (donde: língua castelhana, etc.). 

E que dizer de si dedicarem à Cartomancia e Quiromancia? 

Nas inscrições rupestres de diversas regiões Jinas do Brasil, inclusive, em São 
Tomé das Letras, predominam sempre as letras Kra, Kri, Ka, etc. fenícias, assírias e 
babilônicas, as quais, por si sós, já indicam "caminhar, marchar, etc. ", o que vem provar a 
vida errante desse mesmo povo, embora que nada tenham de comum com os três acima 
referidos, 

"Caminha, Judeu errante", . não se aplica apenas a um homem, mas a todo um 
povo cuja origem ninguém conhece...! 

Já tivemos ocasião de fazer um estudo muito mais profundo sobre o termo 
sânscrito Kalki ("cavalo"), que se dá ao avatara de Maitréia, nas escrituras orientais como 
o décimo, mas em verdade, 14o pois que se trata, além do mais, de um número padrão ou 
medida, como prova o termo "cálculo” (arte de calcular), que, outrora era feito por meio de 
"pedrinhas". E alguns povos o usam ainda, como por exemplo, o japonês, numa espécie 
de bastidor, onde figura um determinado número de "pedras ou contas", que, correm de 
um lado para outro, nas pequenas barras de metal ai existentes. 

Da mesma origem, os empregados pela medicina: "Cálculos biliares, renais, etc., 
que, de fato, são pedras". 

Do mesmo étimo, ainda, Caldéia, caldeu, etc., justamente por ser uma região 
quase toda "calcária". 

Neste mesmo estudo, já dissemos que, "os Manus conduzem seu povo, quase 
sempre, para regiões dessa natureza", pois que hoje, a própria Medicina já reconhece 
que são as mais favoráveis para a saúde, digamos mesmo, para a prolongação da vida. E 
isso, além do mais, pela falta do umidade. 

Haja vista, a famosa "Ilha de Itaparica", da qual já, falamos também neste estudo, 
onde os próprios médicos baianos reconhecem "verdadeiros milagres", em doentes seus, 
dados como incuráveis.  

Na mesma razão, a "Serra da Bocaina", onde se encontram, a cada passo, 
indivíduos com mais de um século de vida. E quando se lhes pergunta "se sofrem de 
alguma doença?" respondem impreterivelmente, dando gostosas gargalhadas: "Aqui não 
se morre. E a prova, que não temos cemitério... 

Não nos esqueçamos de que, na Mitologia grega, os Argonautas se dirigem para a 
"Ilha de Cólchida" (Col, cal, cali, calci, kalki, etc. ) em busca do "Tosão de Ouro", o qual 
representa, ao mesmo tempo, a Sabedoria Iniciática das Idades (a Verdade pelos 
mesmos procurada, etc.), que não deixa de ser IMORTALIDADE, do mesmo modo que, 
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no sentido material, que a bem dizer, é o de LONGEVIDADE. "Elixir de longa vida” por 
sua vez, é um termo que se aplica a ambas as coisas: à Iluminação, Sabedoria. Perfeita, 
etc. e à vida propriamente dita, do homem. 

Já tivemos, também, ocasião de dizer em outros estudos que, o mesmo termo JO 
YO ou lokanan (IO-Canaan), que se dá a todos os "Arautos" e não apenas ao conhecido 
personagem da Bíblia, é o daquele que serve de Anunciador a determinado Ser, Obra, 
Missão, etc. que deve vir depois dele. Nesse caso, indica o "Itinerário de Io" ou Ísis, ou 
seja o caminho que deve seguir um povo, clã, etc. " O mesmo desdobrado em IO e 
Canaan, indica o referido Itinerário, para uma Terra de Promissão. E isso, em cada época 
ou ciclo, maior ou menor, em determinada região do Globo... 

Na mesma razão, o de YUKATAN, que si da à península mexicana, quando o pré-
histórico é ANAHUAC (as avessas ou anagramaticamente, CAUHANA, Cauana, Cana-
ana ou Canaan), cujo nome significa "salvo ou poupado das águas", ou seja, da catástrofe 
atlante. 

Desdobrando-se os termos YU (IO, E etc.) e KAT, KATAN, temos em diversas 
línguas antigas, o seguinte significado: "lugar onde se acham os eus ou pedaços de algo 
que se separou do restante, seja no sentido geográfico, seja no cósmico, ou da Mônada, 
da Consciência Universal, etc. 

O mesmo termo Kut-Humi, que tem uma Linha de Adeptos, significa: "pedaço 
humano", mesmo que se trate de "mahatmas ", como muitos pensam. E isso, .porque, os 
mais elevados Seres gabem que muito lhes falta a aprender. E portanto, subordinados 
estão a outro ou outros Seres de categoria mais elevada ainda. É a isto a que se 
denomina de Tulkuismo, no Lamaismo tibetano.  E Hipóstase nu Cristianismo ocidental. 

Qu-Tamy, por sua vez, foi o nome do autor da Escritura nabateneana, um Sábio, 
um Adepto, um Homem Perfeito, E tal nome significa: "por acabar, faltando algo, um 
pedaço, etc. ". Outro Homem portanto que adotou um nome com o significado idêntico ao 
primeiro, por não se julgar,  ainda, o expoente máximo do Saber, da Perfeição etc. 

Desses Homens, "que Diógenes, já em sua época, procurava de lanterna acesa" e 
hoje continuam difíceis de "ser encontrados". Nesse caso, os que sobressaem, "pedaços 
de pedaços"...  "cálculos renais e biliares", areia...  nada. E no entanto, querem ser tudo, 
"querem tapar o Sul, não, com a silhueta leiteira, como o imperador Alexandre, em 
Corinto, diante do mesmo Diógenes, quando lhe pergunta "se desejava alguma coisa?" e 
ele responde: "Que te retires de diante de meu Sol"... dizíamos, querem tapar esse 
mesmo Sol com um simples dedo: o dedo da ignorância e da maldade. 

Pelo que se vê em todos os termos acima, predomina a sonância Q e K, seja no 
começo ou no fim, pois, tanto estes como muitos outros termos, ocultam por baixo, um 
segundo nome secreto como era de costume na Atlântida, por serem, justamente 
escolhidos pelos sacerdotes dos "Templos dedicados a IO", Donde, Yu ou Yokatan, 
Canaã, etc.. etc. 

Como se sabe, os QUICHUAS dominaram por muito tempo o centro da América e 
uma parte do Sul. Os aborígenes peruanos, anteriores aos Incas, procedem daquela raça 
admirável, que, em sua arquitetura e outras coisas mais, apresenta muita semelhança 
com a pelásgica ou mediterrânea, do mesmo modo que o Otomi, com a mongol. 

Tudo faz crer que os aborígenes mexicanos sejam quíchuas.  

Tanto os Códices do Anahuac, como o, Popol-Vuh da civilização quíchua, possuem 
passagens idênticas às existentes na Bíblia cristã, mais que isso, figurando nas Estâncias 
de Dzyan, o que vem provar â origem desses mesmos povos, ser a atlante. 

Mas, falemos agora sobre as relações existentes entre Tupis e Pelasgos, dando, 
para isso, a palavra ao eminente Historiador e filólogo Ludovico Schwennagen, quando 
diz o que se segue, na sua valiosíssima obra intitulada Antiga História do Brasil, cujo 
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último exemplar nos foi oferecido peio Departamento de Estatística e Publicações, do 
Piauí, por intermédio do digníssimo e ilustre Capitão de nosso Exército, Dr. Irineu 
Gonçalves Pinto, nume que honra, também, as fileiras da S, T. B. 

"Uma única, restrição devemos fazer às conclusões de Onffroy Thoron. É certo que 
os Judeus fundaram nas regiões do Alto Amazonas, onde negociavam, algumas colônias 
que ali se mantiveram durante muitos séculos (as inscrições rupestres dessa região e 
outras do Brasil, dizemos nós, estão cheias de caracteres hebraicos), Estas deixaram, 
indubitavelmente, rastros da civilização e da língua hebraica (o grifo é nosso). Também 
o nome Solimões para o curso médio do grande rio, tem a sua origem no nome do rei 
Salomão, cuja forma popular era sempre "Solimão". Mas Isso não justifica, que a antiga 
língua brasílica, o tupi, fosse, muito influenciada peia, língua hebraica. O tupi é muito mais 
antigo e pertence à grande família das línguas pelasgicas, que foram faladas em todos os 
países do litoral mediterrâneo. Os povos da antiga Atlântida falaram essa língua, e a 
mesma "língua sumérica" dos. antigos Babilônios pertenceu a essa língua geral" dos 
Carlos resp. dos Pelasgos. Os diversos ramos dessa língua diferenciaram-se entre si, 
como, no tempo moderno, as línguas romanas. 

O laço comum dos povos pelasgos era a organização da ordem sacerdotal dos 
Cários e o comércio marítimo dos Fenícios. Os sacerdotes e os mercantes entendiam-se 
com todos, e por isso formou-se, já no segundo milênio a C., uma língua geral que foi 
falada, desde a Ásia Menor até a América Central, e deveria ser chamada "pelasgo-tupi". 
Essa língua, que chamaram os antigos Brasileiros "nhehen-catú" (o bom andamento), 
falaram os mercantes fenícios, bem como os sacerdotes (sumés e plagas) dos povos 
tupis. O hebraico é muito mais novo, quando Moisés apareceu com seu povo em 
Chanaan, não trazia ainda uma língua organizada. Os tijolos com os dez mandamentos, 
recebeu Moisés da Caldéia e foram escritos na língua babilônica. Depois, aprenderam os 
Judeus a língua popular dos Fenícios e, muito mais tarde, elaboraram os levitas; com os 
elementos da língua Fenícia, uma língua hierática, que ficou chamada "hebraica". A 
língua tupy do Brasil não tem ligação com essa formação posterior." 

No III capítulo, depois de faiar da, disciplina entre os fenícios, "que nunca tiveram 
reis ambiciosos, nem poetas, literatos e legisladores, cada qual conhecendo o seu dever, 
etc., etc.” tem as seguintes palavras: 

"Os Fenícios não ficaram muito tempo indecisos. Já conheciam as ilhas da América 
Central, as Antilhas, quer dizer "Atlantilhas" (as pequenas Atlântidas). Mil anos antes de 
Cristo, essas ilhas eram ainda maiores, e no lugar onde hoje está o Mar Caríbico, havia 
ainda um grande pedaço de terra firme, chamado "Caraiba" (isto é, terra dos "caras ou 
caris"). Nessa Caraiba e nas ilhas em redor, viviam naquela época as sete tribos da 
nação tupy (o grifo é nosso), que foram refugiados da desmoronada Atlântida. 
Chamaram-se Caris, e eram ligados aos povos cários, do Mar Mediterrâneo. Os 
sacerdotes deram-lhe o nome "tupi" que significa "filho de Tupan. 

O país Caraiba (já dissemos que no sul do E. da Bahia também há uma cidade 
desse nome, e uma das procuradas pelos "ciganos", etc.) , porém, teve a mesma sorte 
que a Atlântida. Todos os anos desligava-se em pedaços, até que desapareceu 
inteiramente, afundado no mar. Os Tupis salvaram-se em pequenos botes, rumando para 
o continente, onde está hoje a república da  Venezuela.  O nome da capital Caracas, 
prende-se a essa origem. Os Fenícios tiveram conhecimento dessa região e resolveram 
levar os Tupis em seus navios, para o Norte do Brasil. Quando chegaram os primeiros 
padres espanhóis na Venezuela, contaram-lhe os piagas aqueles acontecimentos do 
passado. Disseram que a metade da população das ilhas, ameaçadas pelo mar; retirou-se 
em pequenos navios para á Venezuela, mas que morreram milhares na travessia. A outra 
metade foi levada em grandes navios  para o Sul, onde encontraram terras novas e 
firmes.  
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Varnhagen (Visconde de Porto Seguro) confirma, na sua "História Brasileira" que 
essa tradição, a respeito da emigração dos Caris, Tupis, de Caraiba para o Norte do 
Continente sul-americano, vive ainda entre o povo indígena da Venezuela. O padre 
Antônio Vieira, o grande apóstolo  dos indígenas brasileiros, assevera, em diversos 
pontos de seus livros, que os Tupinambás, como os Tabajaras, contaram-lhe que os 
povos tupis emigraram para o Norte do Brasil, pelo mar, vindos dum país que não existia 
mais. Os Tabajaras diziam-se  o povo mais antigo do Brasil. Isso quer dizer que eles 
foram aquela tribo dos Tupis que primeiro chegou ao Brasil, e que conservou sempre as 
suas primeiras sedes entre o rio Parnaiba e a Serra do Ibiapaba. Essa tradição confirma 
também que a primeira imigração dos Tupis passou pela foz do rio Parnaiba, Os Tupis, 
que imigraram mais tarde pela baía de S. Marcos e fizeram seu centro na ilha Tupaón, 
hoje S. Luís, tornaram-se menos estimados pelos Tabajaras, Potiguaras e Cariris (o 
grifo é nosso). Por isso, aqueles se chamavam orgulhosamente ''Tupi-nambás'', que quer 
dizer "homens da legítima raça tupi". Pagaram o desprezo de parte dos outras Tupis, pelo 
insulto "Tupiniquins e Tupinambaranas", que quer dizer "Tupis de segunda classe" 
Sempre conservou-se também a tradição de que os Tupis tinham sete tribos (na razão 
das sete cidades atlantes, etc., dizemos nós) 

E explica o erudito historiador Schwennhagen, qual o fim desejado pelos fenícios 
com a imigração dos Tupis para o Brasil. Um povo auxiliador para sua grande empresa; 
um povo inteiro que assim identificou os seus interesses nacionais com os interesses, da 
pátria. Os outros que chegaram do Mediterrâneo, permaneceram sempre estrangeiros; 
ficaram em relação com a sua antiga pátria e pensavam voltar para a mesma, logo fosse 
possível. Os Tupis não podiam voltar; sua pátria fora vítima da fúria do mar. Procuravam 
uma nova pátria, uma terra de promissão (o grifo é nosso), destinada para eles por 
Tupan, como disseram seus sacerdotes. 

Os Fenícios tinham simpatias, pelos Tupis, que eram da mesma estirpe dos povos 
cários;  entenderam a sua língua geral "do  bom andamento"  (sempre a idéia de marchar, 
caminhar, etc. ); eram brancos, um pouco amarelados, como todos os povos do Sul da 
Europa e da Ásia Menor, e tinham uma religião com sacerdotes semelhante a 
organização religiosa dos Fenícios. Além disso eram agricultores e tinham um caráter 
guerreiro, Um tal povo, transferido para o continente brasileiro e nele domiciliado com o 
auxílio dos Fenícios, poderia tornar-se um bom aliado para estes. Os antigos historiadores 
citam diversos outros exemplos de emigração de povos, com o auxílio e nos navios dos 
Fenícios. Isso foi um dos meios eficazes de que se serviam para segurar suas espalhadas 
colônias". 

Tudo isso, acrescentamos nós, vem provar a veracidade da decifração das 
inscrições fenícias da Pedra da Gávea, por Bernardo Ramos, embora que, a mesma 
Pedra, à qual denominamos de Templo e Túmulo, seja um monumento muito anterior à 
referida época, em que aqui estiveram os fenícios. 

Mais adiante, no capítulo IV – A Participação dos Cartagineses na  colonização do 
Brasil, o ilustre autor do livro de que estamos transcrevendo alguns trechos, tem as 
seguintes palavras: 

"Collocamos a fundação de Carthago  no espaço de 850 á 840 a. C. Em 1240 a. C 
foi fundada, no mesmo lugar, a colonia phenicia Byrsa, que ficou bem fortificada para 
poder servir, como um ponto estratégico da estrada marítima, que liga a bacia oriental do 
Mar Mediterrâneo à sua bacia occidental. Nesse sentido ganhou a pequena cidade de 
Byrsa uma  certa importância no movimento marítimo. No ano 850 a. C. deu-se uma 
tragédia na família real de Tyro, mas não conhecemos exactamente nem os factos, nem 
os nomes dos implicados. O rei foi assassinado – por instigação dum parente e a  rainha 
viúva Elisa (ou Dido) refugiou-se com seus partidários, e com uma grande frota, em 
Byrsa, onde foi construída a grande cidade de Carthago. Não é possível que esse plano 
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nascesse do cérebro de uma, mulher. Foram dois partidos que lutaram entre si 
violentamente, e o partido vencido ficou obrigado a procurar uma outra cidade, um 
acontecimento muito comum na história da antiguidade. Neste caso, porém, sahiram os 
dissidentes com o plano de fundar uma nova metrópole, bastante forte para dominar 
mesmo a antiga pátria. Começou logo o combate entre os dois rivais. 

Os Cartagineses mandaram emissários a muitos países, pára juntar operários, 
colonos e soldados para sua nova capital; os Tyrios (andaram frotas para impedir esse 
recrutamento. Mas Carthago cresceu e, para vingar-se dos Tyrios, o senado carthaginez 
declarou que não deixaria passar peio estreito de Gades (Gibraltar), qualquer navio que 
levasse emigrantes para a grande ilha dos Phenícios, no oceano Atlântico. Isso foi cerca 
de 820 a. C. Os Carthaginezes quiseram, principalmente, impedir que os Tyrios levassem 
mestres de obras e trabalhadores egypcios para o Brasil e ameaçaram todos esses 
emigrantes com a pena de morte, no caso de cahirem elles no poder dos navios 
encarregados do policiamento do estreito. 

Poucos anos depois, cerca de 810 a. C. , organizaram os Carthaginezes a grande 
expedição ao Golpho de Guiné, sob a chefia de Hannon, sobre a qual já falamos. Foi a 
orgulhosa tentativa de fundar, no Oceano Atlântico, um domínio colonial ainda maior do 
que o domínio dos Tyrios. Essa tentativa fracassou e os Carthaginezes ficaram 
desiludidos e desanimados. 

Mas, finalmente com o correr do tempo, desappareceram a animosidade e a 
rivalidade entre os dois irmãos Tyro e Carthago; elles entraram num accordo que 
estabeleceu um certo condomínio sobre as possessões coloniais das duas potências. 
Assim, apparecem de 750 annos a. C. em diante, também, os Carthaginezes no Brasil. 
Sua estação marítima estava no lago Estremoz, perto de Natal, actual capital do Rio 
Grande do Norte." 

 E o leitor inteligente, que conhece as inscrições da "Pedra da Gávea", isto é, 
TYRO FENÍCIO PRIMOGÊNITO DE BADEZIR, com justa razão pensará que a mesma se 
acha estreitamente ligada com tudo quanto acabamos de transcrever, da valiosa obra do 
eminente Historiador e filólogo Ludovico Schwennhagen. Muito mais, quando souber que 
ele se dedica às leituras teosóficas e ocultistas, para não dizer, desde logo, é um Teósofo. 

E vem, outros capítulos, cada qual mais valioso, como por exemplo, A destruição 
de Tyro, em 332, e a Expedição da frota de Alexandre Magno para América do Sul, em 
328, a C. O Domínio Carthaginez no Brasil, A Viagem do Apóstolo S. Thomé ao Brasil, A 
Navegação árabe nos séculos II a VII, A Origem da "Ilha das Sete Cidades", O Sipanga, 
resp. Cipanga, de Marco Polo e Paulo Toscanelli, até alcançar o capitulo III: Origem, 
Língua e Religião dos Povos Tupis, que merece a transcrição de alguns dos seus trechos, 
para o que chamamos de "insinuações ao leitor" sobre a razão de ser deste estudo, que 
nasceu de unta simples visita ao "bairro dos Ciganos", em São Lourenço, sem querermos 
dizer, com isso, que os mesmos descendam de Tupis, etc. mas talvez, de um outro 
"ramo" da mesma origem: 

"Tupi é o nome coletivo de todos que adoraram Tupã como Deus supremo e único, 
significando a palavra "filho ou crente de Tupã". 

A religião tupi apareceu no Norte do Brasil, na época de 1050 a 100 anos antes de 
Cristo, simultaneamente com os Fenícios. Essa religião foi propagada por sacerdotes 
cários (o grifo é nosso), emissários da ordem dos plagas, sob á direção de um chefe-
sacerdote (melhor dito, "Sumo-Sacerdote"), chamado SUMER, cujo nome mudou, pelo 
abrandamento da letra r, em Sumé.  

A língua tupi é um rareio da língua sumérica, formada e falada pela Ordem dos 
Magos, na Caldéia (outro grifo nosso... ), desde os tempos do rei Urgana, isto é, 4.000 
a.C. I Sumer, chefe espiritual (digamos, Manu) da nação, era o mestre supremo da 
legítima e sagrada língua da religião, por isso chamada “língua sumérica”. Os primeiros 
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documentos escritos, os quais possuímos e que são guardados no Museu Britânico de 
Londres, são lei do Rei Urgana (leis ou “mandamentos”, dizemos, tanto vale), escritas em 
placas de barro queimado, assinadas pelo mesmo rei. O texto dessas leis contém dúzias 
de palavras tupi (mais outro grifo). O teor da primeira lei começa: JAR UGANA, AGAD 
TE SUMER MURU...; Jâr é: senhor, rei, chefe temporal. No mesmo tupi temos a mesma 
palavra: TABA-JARAS: senhores das tabas; Goia-Jaras: senhores do Goyas. Na Pérsia 
ficou sempre esse título: Jâr Dario, até o último “Shar” da Pérsia, destronado pelos 
bolchevistas. O “tzar” da Rússia tinha o mesmo título. 

"Agad" é nosso agatu ou acatu: bom; no grego: agathos. No título do rei Urgana 
significa ugad "majestade". A conjunção "te" é igual nas línguas antigas: no grego "et", no 
latim "te", no tupi, "ité", como em ita-itè (pedras), batur-ité (montes altos). (Nas antigas 
línguas formou-se o plural pelo sufixo "te", como se diz:  uma pedra e mais uma pedra) . 

"Sumer" no título do rei Urgana (nome que faz lembrar também aquele outro manu 
caldeu, dizemos, UR-GARDAN, Ur, fogo, Gardan, região, etc. donde o garden inglês, 
etc., condutor de um clã, francamente atlante, para o litoral europeu, ou seja: Portus-
Gallae, Portugal, "porto dos galos, gauleses, etc. ),,significa que aquele monarca, reuniu 
na sua pessoa o poder temporal com o poder espiritual, quer dizer, foi rei e 
simultaneamente chefe da Ordem dos Magos. Na história da Babilônia encontram-se 
muitos casos, onde os chefes da ordem estiveram em oposição contra os dinastas. Por 
esse motivo assumiram alguns reis também o cargo do Sumer. De outro lado, arrogaram 
às vezes chefes da ordem, honras de realeza, como aqueles Três Magos que visitaram o 
menino Jesus, se chamaram "reis" (Diz-se mesmo: MAGIA REAL, etc. ). 

"Muru" significa na lei de Urgana "construiu ". Segue a lista dos templos, palácios, 
edifícios e canais, que o rei mandara construir. No tupi temos o mesmo verbo: cara-muru 
é o mestre de Obras da escola dos Cários (e Ku-Mara, Ma-kara, etc., dizemos nós, a 
Hierarquia celeste que deu "o mental e o sexo" aos homens). Da mesma origem são, no 
latim, as palavras murus, murare; no germano, mauer e maueru; no baixo alemão, mur e 
muren. 

Esse exemplo de parentesco entre a língua, tupi e a antiquíssima língua sumérica 
abre-nos uma vista clara na antiguidade brasileira. Os plagas trouxeram para cá a língua 
da sua ordem, ampliaram-na pelos vocábulos das línguas indígenas tapuias e formaram 
uma língua geral, o nhehén-gatu, que significa "o bom andamento" e devia diferenciar os 
educados e civilizados crentes de Tupan, dos silvícolas tapuias. 

Mais adiante: 

"Na época de 1800 á 1700 anos a. C. sahiu da Chaldéa, como emissário da Ordem 
dos Magos o progenitor, resp. organizador e legislador dos povos carias, chamado K. A. 
R. Esse nome (sendo três, como aquele outro nosso conhecido L. P. D.) é uma fórmula 
cabalística, cuja significação pertencia aos segredos da Ordem. Car fundou a 
confederação dos povos carias com a capital Hali-Kar-nassos ( donde Parnaso), isto é, 
"Jardim sagrado de Car", na ponta de sudoeste da península, da Ásia Menor. Herodoto 
nasceu na mesma cidade e deixou-nos na sua "Historia Universal" os traços principais da 
vida e da grande obra civilizadora de Car". 

A religião propagada por Car, era baseada na crença a um Deus omnipotente, a 
quem ele chamou P. A. N., também uma palavra cabalística, que significa "Senhor do 
Universo".  Pois séculos depois pregou Moyses à mesma crença a um Deus omnipotente, 
a  quem ele chamou Je-ho-va. O nome Pan, com o significado "Senhor", ficou nos países 
orientais em todos os tempos. Alexandre Magno foi chamado na Ásia "O Pany 
Alexandros" (Pani e Padme, são usados até hoje por tibetanos e mongóis. Donde a frase 
sagrada: OM MANI PADME HUM). Na Tchecoslováquia, Polônia, Rússia e outros países 
usa-se hoje ainda Pane e Panje como alocução. "Pane Antony" é igual a nosso "Sir 
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Antônio". Note-se também que a palavra "panis" (nosso pão) vem de Pan : é a dádiva de 
Deus. 

"Tu-Pan", o Deus omnipotente na religião dos antigos Brasileiros, significa: 
"Adorado Pan". Na língua dos Carios, Phenycios e Pelasgos significa o substantivo thus, 
thur e thu (resp. tas, tur e tu) "sacrifício de devoção ou incenso". Tudo que o homem 
oferece a Deus, é na língua da Ordem dos sacerdotes carias T.U., também uma fórmula 
cabalística. O infinito do verbo "sacrificar" é no phenyciuo: tu-an, no germano: tu-en, no 
grego: thu-ein e thy-ein, no latim: tu-eri (venerar, contemplar, olhar, guardar). Thus, 
também no latim, é o incenso que se oferece e Deus, resp. aos deuses. A origem de 
“Tupan" como Deus omnipotente, recua à religião monotheista de Car. 

O caracter do monotheismo não fica alterado, pela circumstância, que a religião de 
Car reconheceu também uma divindade feminina, como a religião christã-catholica adora 
a Nossa Senhora. Na Ásia Menor foi adorada como madre de Deus a divindade Kybele 
(ou Cibele), com diversos outros nomes locais. Entre estes nomes se encontram “Tu-
pana" (nesse caso dizemos nós, "aspecto feminino de Tupan") e "Tu-Kera". O nome da 
deusa Ceres foi escripto no latim archaico Caeres e Kaeres, qual nome é uma forma 
feminina de Kar. Outras formas femininas são Karmona, Kaermona, Kaerimona e 
Caerimona, donde vem nossa palavra "cerimônia", que significava antigamente "o altivo 
gesto da sacerdotisa de Veste", A ordem das Vestais era uma filial da ordem das 
"Caryathides", cuja primeira chefina foi Carya, filha de Car: Vestígios dessa crença 
encontramos na religião e língua tupi. Os primeiros evangelizadores do Brasil, padres 
católicos, que indagaram, nas suas conferencias com os piagas (resp. pajés) e com os 
principais das tribos indígenas, das crenças e noções religiosas dos Tupis, encontraram 
as seguintes palavras: 

1. Com o nome "Tupan" veneraram os Tupis o único e onipotente Deus, como 
criador e governador do mundo. 

2. Pelo nome "Tupana" indicaram os Tupis a força divina e criadora (exatamente 
como se chamava a deusa Cybele). 

3. A palavra "Tupan-Kere-tan", explicam os padres Manoel Nóbrega e Anchieta, 
conforme as interpretações dadas pelos pajés, como "terra da madre de Deus", 
Não tendo a língua portuguesa a letra K, escreveram os posteriores escritores: 
Tupan-Cere-tan, e traduziram: "terra de Ceres, resp. da mãe da natureza". O 
autor explica a palavra "Tupan-Kere-tan", como "a terra da mãe divina" ou "a 
mãe divina da terra". Essa divindade feminina ficou na religião tupi no lugar 
secundário; mas os padres, católicos a identificaram logo com a Nossa 
Senhora. 

4. Existem na língua tupi também os nomes "Kerina" (escrito também Querina) e 
Kera-ima, indubitavelmente derivados de "Kaerimona", da religião de Car. Os 
plagas explicavam a palavra como nome da "mulher sem sono, que não dorme 
e fica vigiando, para ajudar as mulheres doentes, que a chamam". Outros 
disseram, Kerina fosse a "mãe da água" que protege a criação do peixe contra 
aqueles, que envenenam o peixe pelo timbó. Os padres chamaram, depois, as 
mulheres que não pediram o baptizado de suas crianças, "Kera-ima", 
qualificando-as como "adeptas da Kerima". 

Em resumo, dizemos nós, certos, cários ou cariós, é a grafia usada por 
historiadores espanhóis, como nome da raça tupi-guarani, habitando a costa do Brasil, de 
Cananéia para o sul, chamada por outros, índios dos patos, ou simplesmente, índios 
patos. 

Carijó: é aquele que procede do branco. E isto diz muita coisa... 

******************** 
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Quanto à "Ilha de Itaparica" – a "Insula Tabérica de Nassau" – de que tanto nos 
temos ocupado, quer em outros estudos, quer no presente – justamente por se achar 
estreitamente ligada a nossa Obra – foi "um reduto de Tupinambás".  Em tal "Ilha" nasceu 
Catarina Paraguassú, filha dessa mesma tribo e que se tomou de amores por Diogo 
Alvares Corrêa, "o Caramurú”, "o Dragão do mar'", "o Filho do Fogo ou do Trovão". E com 
isso, o primeiro ponto de contacto entre o civilizador e o povo autóctone, ou seja o his-
tórico ou da formação de nossa raça atual. Enquanto o romântico, segundo a esclarecida 
intuição do "Jina brasileiro", que teve o nome de José de Alencar, está sintetizado  no 
transcendental amor entre Peri e Ceci, cujos acabam fugindo em uma palmeira pelo 
Paraíba abaixo, depois do incêndio do "Castelo de Maris". Sim, "Caminho a Portugal", no 
sentido inverso à descida da Mônada "através o Itinerário de Io", que acaba por objetivar-
se no Movimento espiritual em que está empenhada a Sociedade Teosófica, Brasileira, 
desde o ano 1921, como prova seu próprio lema: SPES MESSIS IN SEMINE (ou a 
esperança da colheita está na Semente") . 

E depois, vem os nomes mais ilustres da História. Pátria, nascidos na mesma 
"ilha", como fossem: Francisco de Souza, autor do poema épico "Jerusalém 
Conquistada"; Frei Antônio da Virgem Maria de Itaparica, autor das famosas 18  Epístolas 
Eclesiásticas relativas ao dogma da virgindade de Maria; o Dr. Guilherme Pereira Rabelo, 
médico e polemista vigoroso; cônego Francisco Lima, estadista, e orador célebre: cônego 
Cajueiro de  Campos, latinista insigne, autor dos versos que se acham no pórtico do 
Ginásio da Bahia; Dr. Luiz Alves dos Santos, catedrático da Faculdade de Medicina e 
ardoroso abolicionista; Bernardino de Souza, autor do notável livro "Memórias sobre o 
vale do Amazonas"; Conselheiro Virgílio Damasio, estadista e professor da Faculdade de 
Medicina; Xavier Marques, poeta e romancista; Ernesto Carneiro Ribeiro, latinista ilustre e 
insigne, filólogo, professor de Rui Barbosa e autor da famosa "Réplica" a uma das 
maiores obras do seu discípulo. A este último, já Itaparica rendeu seu preito de gratidão 
dando seu nome à antiga rua dos Patos e prepara-se para transformar num museu, a 
modesta casa em que ele nasceu. 

Dessa mesma raça misteriosa„ que é a Tupi, também falou o ilustre patrício Menotti 
del Picchia, de cujas palavras nos servimos mais uma vez, por concordarem 
perfeitamente, com a nossa opinião e espiritual Movimento: 

"A descida dos tupis do planalto continental, no rumo do Atlântico, foi uma 
fatalidade histórica pré-cabralina (os grifos são nossos), que preparou o ambiente para 
as entradas no sertão pelos aventureiros brancos desbravadores do oceano. 

A expulsão feita pelo povo tapir, do tapuias do litoral, significa bem, na história da 
América, a proclamação do direito, das raças e a negação do todos os preconceitos. 
Embora viessem os guerreiros do Oeste, dizendo: "Ya so Pindorama koti, itamaran po 
anhatim, yara rama recê", na realidade não desceram com a Anta, afins de absorver a 
gente branca e se fixarem objetivamente na terra. Onde estão os rastos dos velhos 
conquistadores?... 

Os tupis desceram para ser absorvidos. Para se diluírem no sangue da gente nova. 
Para viver subjetivamente e transformar uma prodigiosa força e bondade do brasileiro e o 
seu grande sentimento de humanidade. 

Seu totem não é carnívoro: a ANTA. É este um animal que abre caminhos, e aí 
parece estar indicada a predestinação da gente tupi. 

Toda a história desta raça corresponde (desde o reino Martim Afonso ao 
nacionalista verde-amarelo José Bonifácio) a um lento desaparecer de formas objetivas e 
um crescente aparecimento de forças subjetivas nacionais. 
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O tupi significa a ausência de preconceitos. O tapuia é o próprio preconceito em 
fuga para o sertão. O jesuíta pensou que havia conquistado o tupi, e o  tupi é que havia 
conquistado para si a religião do jesuíta. O português julgou que o tupi deixaria de existir; 
e o português transformou-se e ergueu-se com fisionomia, de nação nova contra a 
Metrópole, porque o tupi venceu dentro da alma e do sangue do português. 

O tapuia isolou-se na selva para viver; o foi morto pelos arcabuzes e pelas flechas 
inimigas. O tupi sociabilizou-se sem temor na morte; e ficou eternizado no sangue da 
nossa raça. O tapuia: é morto, o tupi é vivo". 

Em outros lugares: 

"Somos um pais de imigração e continuaremos a ser o refúgio da 
humanidade, por motivos geográficos e econômicos demasiadamente 
sabidos. Segundo os de Reclus, só o vale do Amazonas é capaz de 
alimentar 300 milhões de Habitantes. Na Opinião bem fundamentada do 
sociólogo mexicano Vasconcelos, "é dentre as bacias do Amazonas e do 
Prata que sairá a raça cósmica, que realizará a concórdia universal, porque 
será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade". Temos de 
construir essa grande nação, integrando na Pátria comum, todas as nossas 
expressões históricas, étnicas, sociais, religiosas e políticas, pela força 
centrípeta do elemento TUPI". 

Em resumo, sintam-se felizes os "cariocas", porque este termo é francamente tupi, 
e como tal, de origem CARIA: 

"Outrora, no Brasil colônia, diz J, Barbosa Rodrigues, "Y-CARIOCA", era a maneira 
de se apregoar a venda d’água aos brasileiros brancos, aos fidalgos". 

Quanto a Cabral, o ilustre Descobridor do Brasil que, para fazer ,jús ao nome, orna 
o seu Brasão com 3 representantes. caprinos, com isso, quis ele dizer "que tem sangue 
de Kumara ou Makara", cujo símbolo, por sua vez, nas teogonias orientais, é justamente o 
Bode. E cabalisticamente falando, Arcano XV.  

E como tais termos (Kumara e Makara) sejam sânscritos, nunca é demais dizer 
que a língua Tupi, deles esteja repleta. 

MOÇA-KARA, por exemplo, "é o homem valente, corajoso, de estirpe elevada, etc." 
Nesse caso, "concorda em gênero e número" com os valores do grande navegador 
português, cujo nome veio honrar o lugar onde aportou, ou seja: Bahia cabrália (ou 
VERACRUZ) . 

E com isso: OROIMOETÊ CABRAL. Honremos a Cabral. 

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

Como em certos filmes e romances, onde se descreve um sonho, uma fantasia, o 
desenrolar de encarnações passadas – pois que o americano ilustre, reconhece as duas 
sabias leis de Reencarnação o Karma – e onde, justamente no fim, é que se completa o 
enredo, assim também, somos forçados a voltar ao começo para terminar o nosso estudo 
sobre esse povo errante, a que o vulgo denomina de "ciganos":  

"No começo do século XV, espalharam-se pela Europa bandos de viajores mo-
renos e desconhecidos, Chamados por uns Boêmios, porque diziam que vinham da 
Boêmia, conhecidos por outros sob o nome de Egípcios, porque seu chefe tomava o 
nome de "duque do Egito"; exerciam eles a adivinhação, o saque e o roubo. Eram hordas 
nômades, bivacando sob tendas que eles mesmos construíam; sua religião era 
desconhecida, apesar de se dizerem cristãos, mas sua ortodoxia era mais que duvidosa. 
Praticavam entre si o comunismo e a promiscuidade, e serviam-se para suas 
adivinhações duma série de sinais estranhos representando a forma alegórica e a virtude 
dos números. 
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Donde vinham eles? De que mundo desconhecido ou desaparecido eram eles, 
seus fragmentos vivos? Era assim como o povo supersticioso julgava "os filhos das 
feiticeiras coro os demônios". Outros se excediam muito mais na linguagem: "Que 
Salvador moribundo e traído os condenara a marchar sempre, como se fossem 
"verdadeiros Judeus errantes? Seriam mesmo a sua prole? Não seria o resto das dez 
tribos de Israel perdidas no cativeiro e encadeadas durante muito tempo por Gog e 
Magog, em climas desconhecidos?" 

Eis o que todos queriam saber e perguntavam com inquietação, vendo passar 
estes estrangeiros misteriosos que, duma civilização desaparecida, dir-se-ia não terem 
eles conservado, senão, as superstições e os vícios. Inimigos do trabalho, eles não 
respeitavam nem a propriedade, nem a família e perturbavam com as suas adivinhações, 
a paz das pessoas de bem e dos lares honestos. Escutemos certo cronista, que narra o 
seu primeiro acampamento na vizinhança de Paris: 

"No ano seguinte, ou seja o 17 de Agosto de 1427, domingo, chegam aos 
arredores de Paris, treze deles, dizendo-se penitentes, a saber: um duque, um conde, 
uma dama e mais dez homens, (as 13 cartas de um naipe do baralho? perguntamos ) , 
todos eles à cavalo, dizendo-se "bons cristãos" e originários do baixo Egito. Eles afirmam 
ter sido bons cristãos outrora e que inúmeros outros os subjugaram e levaram ao 
Cristianismo: os que se recusaram foram mortos e, ao contrário, os que se fizeram 
batizar, tornaram-se senhores do país, dando a palavra de ser bons, leais, e de guardar a 
fé de Jesus Cristo até a monte; dizem mais, que têm um rei e uma rainha em seu país, 
cujos residem em rico palácio, alem de outras propriedades, por se terem tornado 
cristãos. E por isso, acrescentam eles, algum tempo depois de nos termos feito cristãos, 
os Sarracenos vieram assaltar-nos. Grande número, pouco firmes em nossa fé, sem 
resistir à guerra, sem defender seu país, como deviam, submeteram-se, fizeram-se 
sarracenos, e abjuraram nosso Grande Senhor. E por isso, dizem eles, o imperador da 
Alemanha, o rei da Polônia e outros senhores, tendo sabido que os mesmos renunciaram 
tão facilmente a fé, fazendo-se logo sarracenos e idolatras, investiram contra eles, 
vencendo-os facilmente, como se tivessem o propósito de deixa-los em seu país para 
leva-los ao Cristianismo: mas o imperador o outros senhores, por deliberação do 
conselho, estatuíram "que eles nunca mais poderiam voltar ao seu país sem 
consentimento do Papa". Que, para isso, deviam ir à Roma, o que, de fato fizeram, 
grandes e pequenos, com enormes dificuldades para as crianças. Confessando eles o 
seu grande pecado (?) ao Papa, que os ouvira com atenção e paciência, também, lhes 
dera uma penitencia – por deliberação de um concílio, ou seja: de andar sete anos pelo 
mundo, sem fazer uso de causa nem outros objetos necessários ao homem. Outrossim, 
que os bispos e os abades por onde eles passassem (naquela época, já se vê... ) lhes 
entregassem dez libras tornezas, como um auxílio para as suas despesas. Entregara-lhes 
cartas para os mesmos, onde tudo era relatado, além de abençoa-los, e que... já há cinco 
anos (naquela época) percorriam o mundo". 

Como um simples parêntesis ao relato, no próprio leitor acudirá a seguinte 
pergunta: Que tinha a ver tal papa com essa gente, para, ainda por cima lhes custear 
despesas, abençoá-los, etc. ? Vieram eles munidos de algumas credenciais para o 
referido Papa? De quem e qual "País" provinham as mesmas credenciais? Aí é onde está 
o mistério. Feita a insinuação, continuemos o relato: 

"Alguns dias depois, dia de S. João Bivac (J e B?...), isto é, 29 de Agosto, chegou o 
comum, que não teve permissão de entrar em Paris, mas, por justiça, foi alojado na 
capela de S. Diniz (?). Eram cerca de 120, incluindo mulheres e crianças. Eles afirmam 
que "deixando o seu país, se compunham de mil e duzentas pessoas, pois o restante 
morrera em caminhe com o rei e a rainha (120 para 1200, representam 10% ... Estranha 
matemática para vivos... e mortos!!! dizemos nós).  Que os sobreviventes esperavam 
ainda possuir bens neste mundo, porque o Santo Padre – depois  de saber do seu crime o 
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onde se dera, lhes prometera país bom e fértil, logo terminada a penitência (qual é este 
País bom e fértil? perguntamos nós). 

"Quando eles foram à Capela, nunca se viu mais gente à benção do Te-Deum, e 
tanto de S. Diniz, como Paris e de seus arrabaldes, a multidão acorria para vê-los. Seus 
filhos, rapazes e raparigas, eram extraordinários escamoteadores. Quase todos tinham, 
as orelhas furadas e de cada uma delas, pendia uma ou duas argolas de prata ou de 
ouro, prova de nobreza em seu país. Sua cor era muito escura, e os cabelos negros e 
encaracolados. As mulheres, por sua vez, escuras e feias; o rosto cheio de marcas, 
cabelos muito negros como o rabicho de um cavalo, e por vestido, uma velha flaussole ou 
chiavina, seguro nos ombros, por uma corda ou pedaço de pano, e debaixo, um pobre 
roquet ou uma camisa por toda vestimenta. Enfim, eram as mais pobres criaturas que, por 
ventura, já se viram em França. E, não obstante sua pobreza, possuíam entre si, 
feiticeiros que viviam a olhar; as mãos das pessoas, dizendo a cada um, o que já lhes 
acontecera na vida, e o alue estava ainda para acontecer. E muitas vezes lançavam a 
desordem nos lares, porque, ao marido, diziam: "Tua mulher... tua mulher te faz coux" 
(querendo dizer, que o enganava com outro). E à mulher: "Teu marido te faz coulpe (a 
mesma coisa). E o pior, que, falando às pessoas por arte mágica, pelo inimigo do inferno, 
ou por habilidade, iam esvaziando suas bolsas... 

E o camponês da aldeia próxima a Paris, que narra estas coisas, acrescenta: “O 
fato é que fui umas três ou quatro vezes para lhes falar, e não perdi nem um sou 
(digamos, um vintém, em nossa antiga moeda). 

"E tudo isso falava o povo, por toda a parte, até que chegou ao conhecimento do 
bispo de Paris, o qual foi ter ao lugar onde os mesmos se achavam, levando consigo um 
irmão menor chamado Jacobino, incumbido de fazer uma prédica, excomungando todas 
as pessoas que lhes mostravam as mãos. E fez ver aos "ciganos", que deviam ir embora 
no dia de Nossa Senhora, 8 de Setembro, quando de fato, eles partiram tomando outros 
rumos..." 

Pelo que se vê, naqueles tempos as autoridades eclesiásticas valiam mais do que 
as seculares. E a própria linguagem exagerada do camponês, etc., comprova a 
impossibilidade de uma manifestação de sentimentos mais favorável aos pobres "ci-
ganos", embora suas várias classes ou categorias ... Sim, desde a pior à melhor. 

Ninguém sabe, se eles continuaram sua viagem, dirigindo-se sempre para o Norte 
da capital, ruas certo é, que a lembrança deles ficara num dos recantos do departamento 
do Norte, principalmente em uma aldeia, onde acamparam, denominada Cartier (além do 
CA ou CAR, esse termo significa: o que faz erratas de jogar, etc. o que vai muito bem 
com a arte da Quiromancia, adotada pelos mesmos ciganos). 

Em outro ponto do Norte, existe também, um bosque perto da aldeia de Hamel, e a 
quinhentos passos dum monumento de seis pedras druídicas, uma fonte chamada 
Cozinha dos feiticeiros. E diz a tradição, era aí que repousavam e se dissedentavam, os 
Cara-Maras (Kumaras, makaras, etc. de que já falamos em outros lugares), os quais são 
certamente os Carás mar ("cários vindos do mar?"), isto é, os boêmios, feiticeiros e 
adivinhos ambulantes, aos quais, as antigas cartas do país de Flandres concediam o 
direito de ser alimentados pelos habitantes (?) . 

Eles deixaram Paris, mas em seu lugar chegaram outros e a França não foi mais 
explorada por estes do que por aqueles, Ninguém os viu desembarcar na Inglaterra, nem 
na Escócia, apesar de haver neste último reino (Borrow) mais de cem mil deles. Aí, são 
chamados seard e caird, ou como se se dissesse, "artífices, manufatureiros, ferreiros, 
etc. porque, tal palavra, escocesa é derivada do K+R sânscrito, donde vem o verbo fazer, 
ker-aben dos Boêmios, e o latino cerdo (remendão), o que, no seu sentido pejorativo aos 
mesmos não se refere, por seus dotes artísticos... 
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E se nesta época não são vistos ao Norte de Espanha, onde os cristãos se 
abrigam contra o domínio dos muçulmanos, é sem dúvida, por lhes ser mais agradável 
viver ao Sol", com os árabes, porém, no reinado de João II, eles são bem distintos destes 
últimos, sem contudo se saber donde eles vieram. 

Seja como for, a partir desta época, são eles geralmente conhecidos por todo o 
continente europeu. Um dos bandos do rei Sindel, apresentou-se em Ratisbona, em 1433, 
e o mesmo Sindel acampa em Baviera corri sua reserva, em 1439. Parece, então, que 
eles vem da Boêmia, porque os bávaros, esquecidos dos de 1433, fique se deram por 
egípcios, os chamam de Boêmios. É com esto nome que eles reaparecem em França e 
são reconhecidos daquela data em diante (bohèmiens). Com os favores de uns, e 
aborrecimento de outros, vão sendo suportados... Uns, percorrem as montanhas, e 
procuram ouro nos ribeiros; outros, forjam ferraduras do cavalos e correntes de cães. 
Muitos deles, cansados de fazer e desfazer tendas, resolvem fixar-se e cavam a terra de 
certo modo, que tomem a forma de uma cabana improvisada, porém, quadradas e de 
quatro a seis pés de profundidade... servindo-se, também, de ramos, cujas extremidades 
em dois postes "em forma de Y" ou forquilha... não se elevam a mais de dois pés acima 
do solo. Uma espécie de atração pelos "reinos subterrâneos"... donde um dia saíram, e 
talvez, um dia poderão voltar. 

É, pois, em semelhantes "tocas ou cavernas subterrâneas", das quais não resta 
nada mais em França, do que a tradição, onde se reunia em promiscuidade, uma família 
inteira. É, nesta espécie de covil, sem outra abertura que não um buraco à guisa de porta, 
por onde também sai a fumaça da cozinha, onde o chefe forja, onde os filhos acocorados 
a seu redor, fazem soprar o fole, e que a mãe cose a panela mede ferver uma meia dúzia 
de batatas, legumes, arroz, etc. ... É ainda nesta toca, onde pendem de compridos pregos 
de madeira, alguns velhos trastes, uma brida, um saco; em que todos os móveis 
consistem em uma forja, pinças e martelo. Finalmente, onde se reúnem, devido a uma 
crença longínqua... Incompreensível, misteriosa, de permeio ao amor, a jovem e o 
cavaleiro, a castelã e o pagem, de mãos estendidas, brancas e nuas, diante dos olhares 
penetrantes da sibila. E onde esse mesmo amor tanto se compra como se vende, e que 
tudo se paga, tanto a verdade como a mentira. Mas é daí, também, donde saem – mudos, 
silenciosos, olhar vago, indeciso, mas sempre perscrutando o horizonte imenso, que se 
desenha nos confins da terra, os saltimbancos, os tiradores de sorte, os "ledores da 
buena dicha", os vagabundos, os apaches, o mesmo sirgot que nem todos 
compreendem, e que explode, ora raivoso, punhal rutilante no espaço, cabelos 
desgrenhados, quedas, giros, reviravoltas, entre risos, lágrimas e... champanhe, no 
"basfond" de toda a França, principalmente na "cidade luz". As dançarinas de rua, as 
colerejas, mas também, os maiores gênios da música, interpretadores famosos dos 
clássicos e da arte de Terpsicore. Exímios violinistas, fascinantes bailarinas... Mulheres 
de beleza rara, pelas, quais se tem apaixonado, príncipes, reis, imperadores, deixando 
abandonadas nos seus palácios, as nobres "damas de todas as cortes ou naipes"... 

Mr. Naillant, autor de uma História dos Rom-Muni (Munis do Rei? Gentes de Ram 
ou do reino solar?... ) os inclui em uma "casta sacerdotal do mundo". E talvez seja esta a 
razão de se distinguir os dois taros divinatórios: um como Taro dos boêmios, o outro, Taro 
sacerdotal, (real ou "agartino") . 

Para terminar tão longo estudo:  

Piores que os "ciganos vulgares, ladrões de crianças e de cavalos", certos pseudo 
civilizados, que de terem roubado a si mesmos, o precioso Tesouro da espiritualidade, 
perigosos ladrões se fizeram da honra alheia... 

"Alea jacta est! " A sorte está lançada. Porém, desta vez, de uma natureza bem 
diversa da outra. E quem lê a buena-dicha não é um cigano, mas filho, quem sabe? do 
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mesmo lugar donde eles vieram ... E portanto, quem mais deles se compadece. E a 
alguns respeita e admira. 

 

Páginas Suplementares 

A demora na publicação do número ESPECIAL DE DHÂRANÂ, que se converteu 
nesta SEÇÃO ESPECIAL DEDICADA A SÃO LOURENÇO, maiores vantagens para os 
seus ilustres leitores, obriga-nos a apresentar estas "Páginas suplementares" onde se 
poderá constatar o crescente progresso da mais querida de todas as estâncias sul-
mineiras.  

Façamos girar o nosso misterioso caleidoscópio, por suas magníficas e 
policrômicas variantes, até que chegue o dia em que as mais famosas revistas do mundo 
possam fazer uso da TECNICOLOR, como já o fez, por exemplo, a The National 
Geographlc Magazine: 

 

Ilustração: 

Legenda: 

A Flor de Lis. 

Esta casa de modas, confecções e artigos finos, foi inaugurada no dia 5 de julho de 
1944. 

A sua proprietária, a Sra. D. Helena Jefferson de Souza, esposa do Prof. Henrique 
José de Souza, presidente da S.T. B. é aquela que se acha à esquerda em companhia de 
sua filhinha de nome Selene. O grupo é formado pelo que de mais seleto possui a socie-
dade sanlourenceana: médicos, jornalistas, membros da referida instituição, negociantes, 
etc., etc. 

Abertas as portas do estabelecimento pelo Dr. Artur de Souza Figueiredo, e depois 
de ter sido batida a chapa acima, e já os convidados no interior do estabelecimento 
comercial, disse o mesmo, em rápidas palavras, o que significava o seu nome, em relação 
com a Obra em que a S.T.B. está empenhada: E o gesto da sua proprietária comprovante 
da promessa do seu esposo, na Mensagem lançada ao Povo de S. Lourenço, em 1942, 
quando ambos fixaram residência na mesma estância pois que outros membros da S.T. 
B. já o tinham feito anteriormente, sabedores de tamanho compromisso, abandonando a 
capital, desfazendo-se de seus bens para enriquecer cada vez mais a privilegiada 
estância onde a mesma instituição fora espiritualmente fundada. E com isso, dava como 
fundada também a casa comercial que tem o expressivo nome de A Flor de Lis. 

A seguir, tomou a palavra, representando a imprensa local, o querido jornalista Sr. 
Orlando B. de Almeida, Diretor-proprietário de "O Arauto" que, em brilhante improviso, 
teve ocasião de pronunciar, mais ou menos, as seguintes palavras: "Que de há muito se 
fazia sentir em S. Lourenço, uma casa elegante como aquela que se acabava de 
inaugurar. E que dizia do fino gosto da sua proprietária.. a mesma que, ao lado do seu 
esposo – como fundador e dirigentes da S.T.B. sabiam juntar o útil ao agradável, 
aumentando, desse modo, o patrimônio material, cultural e espiritual da privilegiada 
estância que tem o nome de S. Lourenço, do qual são ambos, indiscutivelmente, os seus 
melhores amigos". 

Ambos os oradores foram muito aplaudidos. 

Os visitantes, convidadas pela proprietária de A Flor de Lis, se passaram ao 
compartimento contíguo, onde se achava armada uma lauta mesa de doces e refrescos, a 
qual foi servida por amáveis garçons e garçonetes do Bar e Confeitaria Lusitânia, de 
propriedade da firma Santoro & Cia. 
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O Dr. Artur de Souza Figueiredo reside hoje, com sua Exma. família, no andar 
superior do mesmo prédio, todos membros da S. T. B. E nos fundos de A Flor de Lis tem 
o mesmo o seu consultório médico. 

No terreno dos fundos se acha a fábrica de artefatos de madeira para presentes, 
obras de talhe, etc., com o nome de "Arca de Noé", de propriedade do Sr. Jorge Medeiros 
de Souza que, com a sua digna esposa, também são membros da S.T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Interior da referida casa comercial, vendo-se a sua proprietária a Sra. Helena 
Jefferson de Souza e por trás do balcão, uma das suas gentis e prestimosas auxiliares. 
Não podemos deixar de salientar que entre o vultoso numero de visitantes de A Flor de 
Lis figurou o Ilustre jornalista e político baiano, Dr. Simões Filho Diretor-proprietário do 
conceituado, vespertino "A Tarde", que, com a sua Exma. família se achava em estação 
de cura e repouso em S. Lourenço. 

Além das palavras elogiosas dirigidas á proprietária de A Flor de Lis, o Dr. Simões 
Filho quando soube que seu esposo também era baiano, abraçou-o efusivamente, 
dizendo mais ou menos, o seguinte: "Nunca julguei encontrar num lugar tão distante da 
Bahia um patrício ilustre e de família tão conceituada. Foi para mim uma grande e feliz 
surpresa a que, acabo de ter neste momento, da qual levarei gratíssima recordação para 
a mossa "boa terra"; embora que resida, também, uma parte do ano na Capital da 
República, onde espero receber a visita de ambos, quando nos quiserem dar tão 
gratíssima honra". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A Flor de Lis depois da reforma que sofreu nas suas vitrines e interiormente. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Bem em frente à A Flor de Lis se acha hoje a casa comercial que, de expor à 
venda copos de cores, artigos de eletricidade, tintas, etc., recebeu o nome de Arco Íris. 

O nome da firma também está visível: Souza e Teles. 

E são ambos, membros da S.T.B. do mesmo modo que o visitante postado à 
direita, ou seja o Sr. Manoel Freitas, nome bastante conhecido e querido em S. Lourenço, 
onde hoje possui um gabinete de prótese dentária. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Residência do Sr. Antônio Ferreira de Souza, um dos sócios da casa comercial Ao 
Arco Íris. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Hotel Rio Branco, depois de passar por diversas reformas, pertence hoje à firma 
Braga & Cia. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Cozinha esmerada, lhaneza, de trato por parte de seus dignos proprietários, os 
hóspedes que procuram o Hotel Rio Branco, aí se encontram como se estivessem em 
seus próprios lares. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Em baixo, na sorveteria e bar, a Sra. D. Hermengarda Bastos, proprietária na 
Capital, em S. Paulo e S. Lourenço. É irmã do Sr. Rufio Braga um dos sócios do referido 
hotel. E tia do capitalista Sr. José Solaira. Todos três, e mais a digna esposa do Sr. José 
Ruffo Braga, D. Dolores Braga, são membros da S.T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

No prédio de propriedade do membro da S.T. B ., o Sr. Ritto Queiroz, funciona em 
baixo, a confeitaria A Carioca. E em cima, a residência e consultório do ilustre cirurgião 
Chefe da Casa de Caridade de S. Lourenço Dr. J. Rafael Reis, com um bem montado 
gabinete de RAIOS X. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A Prefeitura de São Lourenço começou o serviço de aterro dos baixios, não só com 
o fito de melhorar o estado sanitário da estância mais procurada do sul de Minas, como 
incentivar os seus proprietários a fazer as construções que os mesmos reclamam. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Dr. José Mascarenhas de Oliveira, proficiente médico na estância de S. 
Lourenço acaba de construir na Avenida Getúlio Vargas um. magnifico prédio onde possui 
hoje, além do seu bem montado consultório, laboratórios de análises clínicas e 
bacteriológicas com aparelhamento igual ou superior ao das grandes cidades. 

Parabéns, pois, ao querido e ilustre amligo Dr. José Mascarenhas de Oliveira, por 
mais este esforço de sua parte a favor da cidade para a qual todos nós, desejamos o 
maior progresso possível. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Bar e Confeitaria Luzitânia da firma Santoro & Cia, visto de perto e de longe. 

Como se sabe, aí funcionou durante muitos anos a Pensão Stella, onde em 1930 
também nos hospedamos e outros membros da S.T. B. E depois de grandes modificações 
passou à garagem de automóveis e Posto de Gasolina, no qual se abasteciam, não só os 
automóveis e caminhões da estância, como os do vultoso número de turistas que 
frequentam anualmente a mesma estância. 
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Por cima, funciona o PIP-PAP CLUBE, com bilhares e outras diversões. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Casino Excelsior. 
 
Ilustração: foto 

Legenda: 
Casino Imperial. 

 

Entre os sete casinos que possui hoje a nossa querida estância de cura e repouso, 
figuram os dois acima. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O antigo BUTECO transformou-se no bem montado Bar e Confeitaria. A 
AMERICANA, de propriedade do Sr. Antônio Neto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

LOJA DO FILME 

Com a transferência de sua casa de artigos fotográficos, para aquela que se vê 
teima, em duas magnificas poses, o Sr. Moacir Costa, como seu proprietário, presenteou 
a querida estância de São Lourenço uma jóia comercial, que a bem dizer, traz dentro de 
si, outras tantas jóias, não só relacionadas com a arte fotográfica, como também, com 
artigos próprios para, os aquistas que frequentara a mesma estância. 

O Sr. Moacir Costa – como uma das figuras mais insinuantes e queridas de São 
Lourenço, prestou relevantes serviços ao trabalho que ora dedicamos à mesma estância, 
no que diz respeito à parte fotográfica, pois foi nos seus bem montados laboratórios 
donde saíram os originais que se transformaram nos valiosos clichês que ilustram o 
referido trabalho. 

Quanto aos mais antigos, que ainda persistem até hoje, com a nitidez perfeita da 
época em que foram preparados, fazem jús a reconhecida técnica artística de Francisco 
Lopes Ferreira, mais conhecido por "Lopes fotógrafo". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Esta é a residência de S. Excia. o Sr. Dr. José Ribeiro Lage. 

Como atual prefeito da estância de S. Lourenço, é um dos que mais se esforçaram 
pelo seu progresso. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Sr. José Hacha delegado da estância de S. Lourenço. O tempo que ocupa o 
referido cargo policial, demonstra ter sabido corresponder à confiança, não só daqueles 
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que lhe colocaram nas mãos tamanha responsabilidade, como a amizade e respeito que 
lhe dedica todo o povo da mais procurada de todas as estâncias sul-mineiras. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Das novas residências construídas ultimamente em S. Lourenço, figura a graciosa 
"Vila Hane" do querido e ilustre casal Dr. Afonso Costa. E justamente aquele que se acha 
na varanda e no jardim da referida residência, à Rua Aristotelina Bittencourt, 129. 

O Dr. Afonso Costa, que foi deputado na Velha constituinte, continua sendo um dos 
mais potentes baluartes dos ideais democráticos defendidos pelos Aliados, em nome da 
nova civilização triunfante. É ele, ainda, um dos nomes mais ilustres da literatura 
brasileira. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Terreno que acaba de adquirir o capitalista Sr. Prudêncio Alvarez, por Cr$ 
100.000.00. E onde pretende construir um grande prédio. O mesmo está situado à Rua D. 
Pedro II.  

O Sr. Prudêncio Alvarez é membro da S.T. B. 

 

 
E o presente número de DHÂRANÂ é fechado com a seguinte "Chave de Ouro": 

 

Homenagem que presta esta Revista como 
órgão oficial da Sociedade Teosófica Brasileira ao 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Exmo. Sr. Dr. Mário S. Rodrigues de Lima, D. D. Juiz de Direito da Comarca de 
Pouso Alto que, além do Município do mesmo nome, compreende também os de S. 
Lourenço e Virgínia. 

 

DHÃRANÃ sente-se honrada em incluir nas páginas da "Seção especial dedicada 
a S. Lourenço" o nome ilustre daquele que na "Capital Espiritual do Brasil" representa a 
Justiça dos homens, e tanto se esforça para a manter em equilíbrio com a Justiça Divina, 
sem o que os dois poderes – Espiritual e Temporal – não colaborariam harmonicamente 
para a Evolução Humana. 

É, o distribuidor da Justiça na famosa estância de S. Lourenço, filho da virtuosa e 
distinta senhora Da. Maria J. Faria Rodrigues Lima em cuja companhia vive na cidade de 
Pouso Alto, e do Coronel Francisco J. Rodrigues Lima, já falecido, o qual, além de 
prestigioso chefe político no Estado do Rio, foi Diretor da Companhia Cantareira e Viação 
Fluminense e Juiz de casamentos em Niterói. 

Nasceu o Dr. Rodrigues Lima em Niterói onde, no Colégio de S. José, fez seu 
curso primário iniciando o secundário no Colégio Abílio do Rio de Janeiro para o terminar 
na sua cidade natal onde se bacharelou em Ciências e Letras. Terminou seu curso 
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superior em 1919 bacharelando-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de 
Direito da Universidade do Rio de Janeiro, hoje Universidade Nacional. Tem no Exército 
Nacional o posto de 1o  Tenente da Segunda Linha. 

Até hoje desempenhou, o digno Juiz da Comarca, de P. Alto, os seguintes cargos: 
No Estado do Rio, o de oficial da Prefeitura Municipal de Niterói, oficial da Assembléia 
Legislativa onde foi secretário de várias comissões, entre elas a de Polícia e, 
consequentemente, chefe do Gabinete do respectivo Presidente; no Estado de Minas 
Gerais, os de Delegado de Polícia da Comarca de Entre Rios, Promotor de Justiça e Juiz 
Municipal das Comarcas de Teófilo Otoni, Araxá e Belo Horizonte (Termo Anexo) e Juiz 
de Direito de 1a entrância da Comarca de Itamarandiba e de 2a entrância das Câmaras de 
Arassuaí, Januário e Pouso Alto onde se encontra há quase 6 anos. 

O nosso homenageado militou com  raro brilho na imprensa do Rio e de Niterói. 

Além de inspirado compositor musical, como o provam os quarenta e tantos 
trabalhou de sua autoria, dentre os quais sobressaem pelo seu sabor sentimental, 
"Automóvel", "A Primavera", "Vênus", etc.; é o Dr. Rodrigues Lima um esmerado cultor 
das letras nacionais onde figura brilhantemente com várias obras de notável destaque, 
como as intituladas: "Perfis Acadêmicos'', "Fragmentos", "Folhas da Vida" e "Nova 
Ortografia Brasileira". Esta última mereceu a honra de ser laureada pela Academia 
Brasileira de Letras. 

Como para provar que as Musas em nada prejudicam o gládio da Justiça, fez vir a 
lume o nosso Juiz algumas dezenas de obras jurídicas, sendo dignas de especial 
destaque: "O Júri", "Ações e Processos em Geral"," Ações Executivas", "Inventário e 
Partilhas", "Ações de Demarcação e Divisão de Terras" sendo estas como comentários ao 
Código do Processo Civil do Brasil.  

Tantas e tão variadas provas de capacidade e inteligência justificam a admiração e 
respeito que todos lhe tributam, e entre os quais DHÂRANÂ e os Dirigentes da Missão Y", 
há muito têm a honra de ocupar a primeira linha.  

 

 

 


