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NOVOS HORIZONTES 
 

Não podemos deixar de manifestar o nosso entusiasmo no transcurso deste 
ano triunfal para a civilização, depois que foram vencidos os últimos redutos do nipo-
nazi-fascismo e esperamos que seja encerrado no Brasil, com a magnitude do 
acontecimento cívico de 2 de Dezembro, como demonstração da consciência 
democrática do povo brasileiro em todo o seu vasto território, por meio de eleições 
diretas com as quais tem, a grata satisfação de escolher, com uma liberdade de 
iniciativa até então quase desconhecida, o supremo magistrado do País e também os 
seus delegados às Câmaras Legislativas. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, com suas atitudes discretas e alheias às 
manifestações político-partidárias, mas livre de qualquer imposição dogmática, com o 
natural ardor patriótico comum e sem a menor demonstração de preferência por 
qualquer dos candidatos ao pleito eleitoral que é  esperado com justa ansiedade, 
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procura todavia antecipar uma visão feliz e esperançosa para sua completa 
realização. 

O mundo civilizado procura seguir atualmente outros rumos mais 
progressistas, e as novas condições de ambiente social vão eliminando os conceitos 
supersticiosos de outras ideologias e enaltecendo a humanidade, porque devem 
restituir-lhe o único ideal a que sempre aspirou, como seja o conhecimento da 
Verdade, com o valioso auxílio da Ciência, dentro de sua precípua função de levar 
cada um à melhor compreensão de si mesmo e do meio em que vive, de modo a 
adquirir o necessário sentimento de responsabilidade moral perante o conhecimento 
lógico da finalidade de sues existência. 

Isto equivale a dizer que o momento é de cooperação geral, de crítica 
construtiva de perfeita união em que se combinem as provatórias experiências 
individuais, como natural patrimônio comum de toda a sociedade assegurando a esta 
maior dignidade, assim como o progresso indispensável, se não quiser ficar em 
atraso na história da Civilização que ora está sendo escrita nos anais que competem 
à humanidade para seu feliz destino. 

A consecução de qualquer doutrina filosófica exige continuidade de esforços, e 
todos que lhe são propensos devem sempre levar em conta a angústia do tempo de 
que dispõem, não sendo portanto permissível qualquer procrastinação visto que só 
pode aguardar serenamente a hora do seu passamento aquele que tiver sabido bem 
aproveitar o escasso tempo que viveu. 

Nesta hora decisiva para os seus destinos, não pode a humanidade 
contemporânea deixar de atender aos reclamos de sua nova estrutura sobre os 
fundamentos de sua confraternização. 

A Natureza, de acordo com a Lei da Entropia, trabalha com o coeficiente da 
Eternidade do Eterno Presente, dentro do qual a vida universal não faz questão de 
tempo, mas, embora com o mínimo de energia despendido, as idéias vão sendo 
ampliadas, de acordo com o desenvolvimento das humanidades que se sucedem. 

Estas, porém, não podem esperar passivamente a lenta evolução natural, e 
têm que por em evidência a elasticidade de sues aptidão criadora para despertar e 
ativar o espírito evolucional pelo qual são animadas espontaneamente, incorporando 
sem demora à sua formação o que só seria adquirido à custa de séculos para chegar 
no conhecimento da massa em geral. 

 Aproximam-se assim os tempos prometidos nas escrituras sagradas de todas 
as Religiões conhecidas, quando teremos a ventura de assistir A redenção deste 
continente americano, de acordo com a grandeza cármica missão que lhe está 
reservada e principalmente no Brasil que geograficamente possui o centro de 
gravidade do sistema sul-americano. 

O Brasil, sendo um país que ainda não resolveu o problema da educação de 
seu povo, nem mesmo o da sua alfabetização geral, tem muito que progredir para ser 
dirigido pela minoria intelectual que bem oriente os governados, dentro dos princípios 
de uma sã moral e sem a imposição a qualquer sectarismo, pugnando, ao contrário, 
pela liberdade fundamental do pensamento, com o uso racional do livre arbítrio, 
mesmo porque dentro das contingências vulgares da vida humana, ninguém possui o 
inefável poder da infalibilidade. 

Os votos que fazemos são para que, dentro do regime democrático a ser 
readquirido, a par de uma crítica construtiva indispensável, a nossa gente saiba 
cumprir a sua tarefa obediente às Leis que estejam de conformidade com o seu 
desenvolvimento físico, intelectual e moral, o que equivale a dizer, espiritual, para 
que trabalha há mais de 21 anos a Sociedade Teosófica Brasileira. 
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O REI DO MUNDO 
CAPÍTULO III 

 

Certos  espíritos, cuja compreensão se firma, apenas, em idéias preconcebidas, 
acharam estranho empregar-se o termo “Rei do Mundo”, pois, logo o confundiram com o 
Princeps, hujus mundi a que se refere o próprio Evangelho. Razão de afirmarmos que 
semelhante comparação e completamente errônea e desprovida de fundamento. Para 
confirmarmos estas palavras, nos limitaremos a dizer que, o título de “Rei do Mundo”, 
tanto no hebreu como no árabe, é aplicado correntemente ao próprio Deus. Entretanto, 
como isso nos permite fazer algumas observações interessantes, citaremos diversas 
teorias da Cabala hebraica a respeito dos “intermediários celestes”, teorias estas que 
têm uma relação muito estreita com o assunto principal do presente estudo. 

Os referidos “intermediários celestes” não são mais do que Shekinah e Metraton 
por isso que, o sentido mais geral de Shekinah e a “presença real” da Divindade. 
Fazemos notar que as passagens da Escritura onde se faz menção de tal nome, são 
sempre relacionadas com uma instituição ou centro espiritual; a construção do 
tabernáculo, a edificação dos Templos de Salomão e de Zorobabel. Um tal centro, 
constituído em condições perfeitamente definidas devia ser de fato, o lugar da 
manifestação divina, sempre representada como “Luz”. E é curioso assinalar que a 
expressão “lugar claríssimo e regularíssimo”, que a Maçonaria conservou ate hoje, não 
e mais do que uma recordação da antiga ciência sacerdotal, que presidia a construção 
dos templos, e portanto, sua origem não ser apenas judaica. Mais adiante voltaremos a 
falar do assunto. Não procuramos desenvolver agora a teoria das “influências 
espirituais” (preferimos esta expressão ao termo “bênçãos” como tradução do hebreu 
berakoth, tanto mais que se trata do mesmo sentido conservado pela palavra árabe 
barakah); porém, mesmo que nos limitando a considerar o assunto sob este ponto de 
vista, seria possível explicar a palavra de Elias Levita, a que se refere M. Vullaud em 
sua obra A Cabala judaica: “Os Mestres da Cabala possuem neste sentido grandes 
segredos”. 

 A Shekinah apresenta-se debaixo de múltiplos aspectos, entre os dois principais: 
um interno e outro externo. Por sua vez, na tradição cristã, existe uma frase que designa 
muito claramente esses dois aspectos: “Gloria in excelsis Deo, et in terra Pax 
hominibus bonae voluntatis”. As palavras Gloria e Pax se referem, respectivamente: ao 
aspecto interno, em relação ao Princípio, e o externo, ao mundo manifestado. E se se 
considerar de tal modo semelhantes palavras; poder-se-á compreender, desde logo, a 
razão de serem pronunciadas pelos Anjos (Malakim) ao anunciarem o nascimento do 
“Deus conosco”, ou “em nós” (Emannuel). Poder-se-ia, também, para o primeiro 
aspecto, lembrar as teorias dos teólogos sobre a “Luz de glória”, e através da qual se 
opera a visão beatífica (in excelsis); e quanto ao segundo, encontrar-se-á a “Paz” a que 
nos referimos a cada momento, e que, em seu sentido esotérico, e indicada por toda a 
parte, como um dos atributos fundamentais dos centros espirituais estabelecidos neste 
mundo (in terra) . Por sua vez, o termo Shekinah, deve ser traduzido por “Grande Paz”, 
o que equivale a Pax Profunda dos Rosacrucianos. E com isso ficaria explicado o 
motivo dos mesmos se referirem ao “Templo do Espirito Santo”. Como se se, pudesse 
também interpretar de um modo preciso os numerosos textos evangélicos onde se fala 
de “Paz” 1  , tanto mais que, “a tradição secreta concernente a Shekinah teria alguma 
relação com a Luz do Messias”. Será, sem um motivo justificável que M. Vulliaud, 

                                                        
1 Já se tem dito muito claramente, inclusive no próprio Evangelho que não se trata de PAZ no sentido que lhe dá o mundo 
profano (S. João, XIV, 27). 
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quando oferece essa ultima indicação  2 , diz que se trata da tradição “reservada aqueles 
que palmilham o caminho que conduz ao “Pardes”, isto é, como se verá mais adiante, 
ao centro espiritual supremo? 

 

Tudo isso nos leva ainda a outra observação idêntica: M. Vullaud também se refere ao 
“mistério relativo ao Jubileu”, 3  que se relaciona, de certo modo, com a idéia de “Paz”, 
para logo citar o seguinte texto do Zohar (III, 52 b): “O rio, que sai do Éden tem o nome 
de Iobel”; do mesmo modo que, aquele de Jeremias (XVII, 8): “Ele estenderá as suas 
raízes até alcançar o rio”, cujo sentido e o de que “a idéia central do Jubileu, e a volta de 
todas as coisas ao seu estado primitivo”. Trata-se, pois, da Volta ao “estado primordial” 
a que se referem todas as tradições. E do qual já tivemos ocasião de falar, de modo um 
tanto longo, em nosso livro O Esoterismo de Dante. E quando se diz que “a volta de 
todas as coisas ao seu estado primitivo, assinalara a era messiânica”, aqueles que 
leram o referido trabalho, poderão lembrar-se do que acabamos de dizer em relação ao 
“Paraíso terrestre” e “Jerusalém celeste”. O que importa dizer e que todas essas 
citações se referem as diversas fases de manifestação cíclica, onde o Pardes, o centro 
espiritual do mundo, é comparável –  segundo o simbolismo tradicional de todos es 
povos – ao coração, como centro espiritual do ser humano, e “residência divina” 
(Brahma-pura, na doutrina Indiana), ao Tabernáculo, como sua imagem e que, por 
essa mesma razão, e chamado em hebreu mishkan ou “habitação de Deus”, palavra 
esta, cuja raiz é a  mesma de Shekinah. 

Debaixo de um outro ponto de vista, Shekinah é a síntese dos Sephirot: na 
árvore sefirotal, a “coluna da direita” representa o lado da Misericórdia, e a “coluna da 
esquerda”, o do Rigor 4 . Assim, esses dois aspectos devem stir encontrados em 
Shekinah, e com isto podemos logo juntar ao que precede, que Rigor se identifica com 
a Justiça, e a Misericórdia, com a Paz 5 . “Se o homem peca e se afasta de Shekinah, 
ele fica sob o jugo das potências (Sdrim) que dependem do Rigor” 6 e então, a 
Shekinah recebe o nome de “mão do Rigor”, o que faz logo lembrar o bem conhecido 
símbolo da “mão da Justiça”; mas, se ao contrário, “o homem se aproxima de 
Shekinah”. da “mão direita de Deus”, isto é, a “mão da Justiça” que se torna, desse 
modo, “a mão que abençoa” 7 . Estes representam os Mistérios da “Casa da Justiça” 
(Beith-Din), o que será, ainda, uma outra designação do “centro espiritual supremo” 8 .
  

 Faz-se necessário assinalar que, os dois lados a que nos referimos, são os 
mesmos repartidos entre os “eleitos” e os “condenados”, segundo as representações 
cristãs do “Juízo Final”. Poder-se-ia, do mesmo modo, estabelecer uma relação com os 
dois caminhos que os Pitagóricos figuravam na letra “Y” e que representava debaixo de 

                                                        
2 A Cabala Judaica, t. 1 p. 503. 
3 Ibid. t. 1. pp. 506-507. 
4 Um simbolismo comparável ao que se diz no texto, é aquele expresso na figura medieval da “árvore dos vivos e dos 
mortos”, por sua vez, em relacão muito clara com a idéia de “posteridade espiritual”. Mister se faz assinalar que, a arvore 
sefirotal se identifica também como a “Árvore da Vida”. 
5 Segundo o Talmud, Deus possui duas sedes: a da Justiça e a da Misericórdia; estas duas sedes correspondem, ainda, no 
“Trono” e a “Cadeira”, da tradição muçulmana. Esta, por sua vez, divide os nomes divinos cifatiyah, isto é, aqueles que 
exprimem os atributos; propriamente ditos, de Allah em “nomes de majestade” (jamáliyahah) e "nomes de beleza" 
(Jamallyah), o que corresponde a uma distinção da mesma ordem. 
6 A Cabala judaica, t. I, p. 507. 
7 Segundo Sto. Agostinho e diversos outros Padres da Igreja, a mão direita representa, do mesmo modo, a Misericórdia ou a 
bondade, enquanto que a esquerda, em Deus sobretudo, é o símbolo da Justiça. A “mão de Justiça” é um dos atributos 
comuns à realeza: a “mão que abençoa”, é um sinal de autoridade sacerdotal. E até hoje é tida como símbolo de Cristo. – 
Esta figura da “mão que abençoa”, é encontrada em certas moedas gaulesas, do mesmo modo que, a svastlca, muitas 
vezes, com os ganchos curvos. 
8 Este “centro” ou qualquer outro constituído à sua imagem, pode ser descrito, simbolicamente, como um Templo 
(aspecto sacerdotal correspondente à Paz) ou como um palácio ou um “tribunal” (aspecto real, correspondente à Justiça). 
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um sentido esotérico, o mito de Hércules “entre a Virtude e o Vício”; com as duas portas, 
celeste e infernal, que, entre os Latinos, se ligavam ao sirnbolismo de Janus; com as 
duas fases cíclicas, ascendente e descendente 9 com que, entre os hindus, se ligam ao 
simbolismo do Ganesha 10 . Enfim, por tudo isso, é fácil compreender o verdadeiro 
sentido das expressões “intenção direita”, e de “boa vontade” ("Pax hominibus bonae 
voluntatis" e que, aqueles que possuem conhecimentos a respeito dos diversas 
símbolos, a que acabamos de fazer alusão, compreenderá que não é sem justa razôo 
que, a festa de Natal coincide com a época do solstício de inverno), quando se tiver 
pensado em abandonar todas as interpretações exteriores, filosóficas e morais, a que as 
mesmas cederam lugar desde os Stóicos até Kant. 

 “A Cabala dá. à Shekinah um similar que possui nomes idênticos aos seus, 
portanto, dos mesmos caracteres”  11 e aspectos diferentes como a própria Shekinah; 
seu nome é Metraton, e este nome equivale, numericamente, ao de Shaddai 12  , o 
“Todo Poderoso” (que se diz ser o nome do Deus de Abraão). A etimologia da palavra 
Metraton é muito incerta; entre as diversas hipóteses que foram emitidas a respeito, a 
mais interessante, é aquela que a da como provinda do caldaico Mitra, que significa 
“chuva”, e que tem, por sua vez, como raiz, uma certa relação com a “luz”. Assim sendo, 
não é para admirar que, apontando a semelhança desse termo com o do Mitra indiano 
e zoroastriano, queiramos afirmar que existe uma atuação visível do Judaísmo nas 
demais doutrinas, pois que, não é apenas desse modo um tanto superficial que se deve 
encarar as relações existentes entre as diversas tradições. Haja vista, o mesmo termo 
“chuva” nos obrigar a estudá-lo através das tradições oriental. Na doutrina hebraica se 
fala de um “regato de luz” emanado da “Árvore da Vida” e pelo qual deve ser operada a 
ressurreição dos mortos; do mesmo modo que, uma “efusão de orvalho” representando 
a influência celeste que se comunica a todos os mundos, e que faz lembrar de modo 
muito claro, o mesmo simbolismo alquímico e rosacruciano. 

“O termo Metraton possui diversas: significados, dentre eles, guardião, Senhor, 
enviado, mediador, etc.”. É ele “o autor das teofanias no mundo sensível”  13  ; “o Anjo 
da Face”, e também, “o Príncipe do Mundo” (Sàr-baôlam). E com esta última 
designação se pode. compreender que não estamos afastados daquilo que afirmamos. 
Para empregar o simbolismo tradicional a que já nos referimos em outros lugares, 
devemos dizer que, como chefe da hierarquia iniciática, o “Polo terrestre”, Metraton, 
se torna o “Polo celeste”, tendo este o seu reflexo naquele, e com. o qual esta em 
razão direta segundo o “Eixo do Mundo”. "Seu nome e Mikael, o Grande Sacerdote 
que é holocausto e oblação diante de Deus”. E tudo quanto fazem os Israelitas na terra 
é realizado de acordo com tudo quanto se passa no mundo celeste. O Grande 
Pontífice, no mundo terrestre, simboliza Mikael, príncipe da Clemência... Em todos as 
passagens onde a Escritura fala da aparição de Mikael, se refere a glória de 
Shekinah  14 . O que aqui se diz a respeito dos Israelitas, do mesmo modo, pode ser 
dito de todos os povos possuidores de uma tradição verdadeiramente ortodoxa; o que 
importa dizer, não são mais do que fieis representações da tradição primordial de que 
as demais se derivam e a que estão subordinadas. E, finalmente, em relação com a 
“Terra Santa”, que em verdade, e a imagem do mundo celeste, no qual já nos refe-
rimos em outros lugares. Do mesmo Modo, não sendo Metraton senão o aspecto da 

                                                        
9 Trata-se das duas metades do ciclo zodiacal, encontrado frequentemente no portal das igrejas da Idade Média, com 
uma disposição que lhe dá, de modo muito claro, o mesmo sentido. 
10 Todos os símbolos que enumeramos podiam ser longamente explicados em outra obra que lhes fosse dedicada. E 
provável que algum dia venhamos a tomar semelhante deliberação. 
11 A Cabala Judaica, t. 1, pp. 497-498. 
12 O número de cada um desses nomes, obtidos por adição dos valores das tetras “hebraicas do que é formado, é 314. 
13 A Cabala judaica, t. 1. pp. 492-499. 
14 Ibid., t. 1. pp. 500-501. 
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Clemência, também e o da Justiça. Não é apenas o “Grande Sacerdote” (Kohen-ha-
gadol), mas também, o “Grande Principe”. (Sâr-ha-gadol) , e “chefe das milícias 
celestes”, isto é, o princípio do poder real, como do sacerdotal ou pontifical no qual, em 
verdade, corresponde a função de “mediador”. Donde, Melek, “rei” e Maleak, “anjo”, 
como duas formas da mesma palavra. Ademais, Malaki é “o meu enviado” (“enviado 
de Deus” ou aquele “em que Deus se acha”, Maleak ha-Elohim) .15   

 É de acrescentar que, se Mikael se identifica a Metraton, como acabamos de 
dizer, ele não representa, senão, um aspecto; no lado da face luminosa se apresenta 
uma face sombria, que e representada por Samael, igualmente chamado Sâr-ha-
ôlam. Reportamo-nos aqui no ponto de partida destas considerações. Com efeito, e 
este o último aspecto, e aquele, apenas, que, representa “o gênio do mundo”, no 
sentido inferior, o Princeps hujus mundi a que se refere o Evangelho. E suas relações 
com Metraton, do qual é como sua sombra, justificam o emprego da mesma 
designação num duplo sentido: no mesmo tempo que fazem compreender a razão do 
número apocalíptico 666, ser o “numero da Besta”, nos indicam, também, tratar-se 
dum número solar 16  . O próprio S. Hipólito  17 , diz que “o Messias e o Anti-cristo, têm 
ambos por símbolo o leão”, símbolo, por sua vez, solar. A mesma coisa se poderia 
dizer a respeito da Serpente 18 e de outros muitos símbolos. Do ponto de vista 
cabalístico, representa, ainda, as duas faces opostas de Metraton. Não devemos nos 
estender sobre as teorias que se. pudessem formular, de um modo geral, sobre esse 
duplo sentido dos símbolos, dizendo apenas, que a: confusão estabelecida entre o 
aspecto luminoso e o aspecto tenebroso, constitui o que se denomina de “satanismo”. 
E é justamente semelhante confusão estabelecida por muitos, involuntariamente, sem 
dúvida, ou melhor, por simples ignorância (o que e uma desculpa mas nunca, uma 
justificativa), que os leva a dar uma significação infernal ao precioso termo: “Rei do 
Mundo” 19 . 

 

COMENTÁRIOS 
 Já tivemos ocasião de dizer em outro lugar deste trabalho, que, “tudo quanto se 
conhece na Europa com o nome de Cabala e positivamente errôneo”. Podemos 
mesmo afirmar, que não só na Europa como no mundo inteiro, porque, a Verdade não 
é oferecida indistintamente, mas apenas, aos verdadeiros eleitos, segundo o real 
sentido do termo iniciático, “de boca para ouvido”. Sem falar em que, nem todos se 
acham investidos do direito de transmitir de público, mesmo que, de modo parcelado, 
incompleto, portanto, para não dizer “maiavico” (de Maia, a ilusão dos sentidos), aquilo 
que só é permitido saber a um determinado número de discípulos, repetimos, “eleitos” 
ou “escolhidos”. 

Como já foi dito na Introdução deste mesmo trabalho, o insigne escritor francês 
René Guenón teve por mestre um rabino de nomeada, o qual, entretanto, não 
podemos afirmar se estava investido dos poderes a que anteriormente nos referimos, 
ou, mesmo que estivesse, não permitiu ao seu digno e esforçado discípulo uma 
                                                        
15 Esta última citação faz lembrar as palavras: Benedictus qui venit in nomine Domini, que tanto podem ser aplicadas 
ao Cristo, propriamente dito, como no Pastor de Hermas, semelhantes a Mikael, o que não deve admirar àqueles que 
sabem da relação existente entre o Messias e Shekinah. Cristo também é chamado “Príncipe da Paz” e ao mesmo tempo, 
“Juiz (ou Julgador) dos vivos e dos mortos”. 
16 Este número é formado pelo nome Sorath, demônio do Sol, e como tal, em oposição no anjo Mikael. Mais adiante 
apontaremos um outro significado. 
17 Citado por M. Vulliaud, A Cabala judaica, t. II, p. 373. 
18 Os dois aspectos opostos são figurados pelas duas serpentes do caduceu: na iconografia cristã, estão reunidas no 
“anfisbeno”, a serpente possui duas cabeças, uma representando o Cristo, a outra Satã. 
19 Assinalamos, ainda, que o “Globo do Mundo”, insígnia do poder imperial ou da monarquia universal, se acha 
frequentemente colocado na mão do Cristo, o que demonstra ser o emblema, tanto da autoridade espiritual Como do 
poder temporal. 
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interpretação cabalística mais próxima da verdadeira, do que aquela que lhe ofereceu a 
ponto de encontrarmos sempre alguns erros dignos de serem corrigidos, quando o 
nosso papel de tradutor e comentador da sua magnífica obra, em verdade, não devia 
ser este. Não se trata apenas, de ocultar a Verdade, mas, erros que prejudicam essa 
mesma Verdade, desde que recebidos com o acatamento que merece a palavra 
abalizada de um autor, que a bem dizer, não encontra no gênero em que se 
especializou, quem com ele rivalize, não só na Europa, como no próprio continente 
americano. 

 Vejamos, por exemplo, o que encontramos no presente capítulo: “Os 
intermediários celestes” ou aqueles que servem de “porta-voz” do mundo divino ao 
mundo terreno, não podiam ser apenas representados por Shekinah e Metraton, como 
quer o insigne escritor René Guenón, mas os Sete Arcanjos da Igreja, os mesmos 
Dhyans-Chohans das tradições trans-himalaias, muito bem expressos nas “Sete 
Trombetas da Visão de Ezequiel”, dos quais já nos ocupamos nos comentários dos 
capítulos anteriores 20 . O referido escritor, querendo usar uma das sete chaves 
cabalísticas, poderia entretanto assinalar as três primeiras e quatro seguintes sefiras, 
com a interpretação que acabamos de dar, pois, como ensinam as escrituras teosóficas 
e ocultistas, três são as jerarquias superiores ou arúpicas (não manifestadas) e quatro 
inferiores ou rupicas (em manifestação), como prova o próprio simbolismo do Kalki-
avatara (o da Redenção humana), onde a Tríade superior cavalga ou sobrepuja os 4 
princípios inferiores. 

 A evolução total da Mônada e feita através de “sete estados de consciência”, 
cada um deles vibrando com a tônica que lhe e correspondente, digamos, no mundo 
divino, na razôo de um acorde perfeito, como se sabe, formado por 3 notas, 
repetidamente desferido nas sete escalas da gama musical. Teosoficamente falando, 
cada Ronda possui 7 raças-mães, cada uma delas com as respectivas sete sub-raças (e 
estas, com seus ramos e famílias) ao todo, cabalisticamente falando, 49. Razão do 
Devanâgari - (ou alfabeto sânscrito) se compor de 49 letras. E mais 3 ocultas, como se 
fora o acorde-síntese ou uma oitava coisa... Para se ter uma compreensão melhor 
destas nossas palavras, basta citar uma das estâncias de Dzyan (como um dos mais 
antigos livros do mundo), que diz: “Do Uno-Trino nasceram os sete auto-gerados”. O 
Uno-Trino, digamos assim, é representado pela Tríade Superior (a Mônada), e aqueles 
que do. mesmo nasceram (os sete auto-gerados) outros não são, senão, os referidos 
Seres. Donde, Mikael, como o mais próximo do Trono, como tivemos ocasião de dizer 
nos comentários do capítulo I, “ser um com Deus ou igual ao mesmo”. Com outras 
palavras: “Representante do sol físico, e Ele igual ao Sol espiritual”. 

 Pelo que se vê, na Unidade, no Ternário e no Setenário (o cabalístico número 
137) se revela o grande Mistério da Evolução da Mônada. 

Le Plongeon, em seu livro Os Mistérios sagrados das Maias e dos Quichuas, 
referindo-se ao simbolismo do número três entre os Maias, na pág. 165, diz o seguinte: 

“O simbólico três e reproduzido nas três plataformas dos edifícios mais antigos; 
nos três compartimentos de que consta o templo onde se realizam os grandes mistérios; 
nos três degraus que conduzem a plataforma inferior de todos os edifícios sagrados; nos 

                                                        
20 Quando se prefere dizer que “Teosofia é a Sabedoria dos Deuses, e não apenas de Deus”, é justamente, por se referir 
aos “intermediários celestes”. Donde o termo “teoin”, astro, movimento, etc., pois, como se sabe, cada Dhyan-Chohan, 
Arcanjo, etc. “possui por corpo físico um dos sete planetas ou astros”. 

Completa o que acabamos de afirmar, o próprio termo: “Espíritos planetários". 

Há uma passagem interessante, num dos livros mais antigos do mundo, que diz: “O Supremo Arquiteto caminha de globo 
em globo até alcançar o final da sua própria Evolução”. A passagem acima citada tem por complemento esta outra 
transcrita de uma, das estâncias do Livro de Dzyan: 

“Deus se divide para consumar o supremo sacrifício”. 

Sem mais comentários. 
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vinte e um metros (3x7=21) de altura das principais pirâmides existentes no Iucatã: nos 
três círculos concêntricos do zodíaco". 

 Por sua vez, Pitágoras, nos seus Versos de Oiro, diz o seguinte: 

“O número três reina por toda a parte E a Mônada é o seu princípio". 

Assim sendo, Shekinah e Metraton, em vez de “intermediários celestes”, 
representam as duas Colunas da Árvore sefirotal, como quer o mesmo René Guenón, 
na razôo seguinte: Shekinah, coma sendo a da direita, o lado da Misericórdia. E 
Metraton, a da esquerda, a do Rigor. Este. “identificando-se coma Justiça. E o da 
Misericórdia, com a, Paz". 

Na Maçonaria tais colunas tem o nome Jakim e Bohaz. São as mesmas do 
Templo de Salomão. Uma lunar outra solar, o Grão Mestre se assenta entre ambas, 
tendo sobre a cabeça o excelso Triângulo (ou Tríade Superior) em cujo centro se acha 
o “Supremo Arquiteto”,  figurado pela Igreja como “olho da Divina Providência”, o “Pai 
Eterno” e cabalisticamente falando, “o Ancião das Idades”. 

 “Se o homem peca e se afasta de Shekinah, fica sob o influxo das potências. 
(Sârim) que dependem do Rigor”, isto é, de Karma, ou “lei de cause e efeito”, ação e 
reação, retribuição, etc. E é a razão pela qual, nessa ocasião, “Shekinah recebe o nome 
de “Mão do Rigor”, o que fez lembrar ainda, “a Mão da Justiça”, “a Mão que abençoa”. 
Como diz muito bem René Guenón, estes representam os Mistérios da “Case da 
Justiga" (Beith-Din), o que e ainda, uma outra designação que se dá ao “centro espi-
ritual supremo”. 

O leitor deve estar ainda lembrado de nossas palavras, quando afirmamos que, “o 
Governo Espiritual do Mundo é representado na mesma razão da Tríade Superior”. E 
portanto, Aquele que tem o nome de “Rei do Mundo”, encontra-se no centro, e tem por 
colunas vivas, Mahima e Mahinga, embora que seus nomes secretos sejam bem outros. 

Assumimos inteira responsabilidade – e sem temores nem restrições de qualquer 
espécie – em afirmar que a S. T. B. (também figurada por 3 letras), e, no ciclo atual, “a 
representante única na face da Terra desse tão falado “centro espiritual supremo” 21  . E 

                                                        
21 Não precisa ser membro da série mais adiantada da S. T B. para ter compreendido semelhante coisa. Desta verdade 
se terá assenhoreado qualquer leitor assíduo desta revista, nos seus longos vinte anos de existência, quer através dos 
nossos próprios artigos, quer dos de outros, onde se fala claramente a respeito de um movimento cultural espiritualista a 
favor de uma nova civilização que fará seu surto no continente americano Muito mais, que seu lema é SPES MESSIS IN 
SEMINE, ou “a esperança da colheita está na SEMENTE”, lhe facilitaria a descoberta de tal coisa. Sim, no presente 
momento histórico da Humanidade, “a Sociedade Teosófica Brasileira é o centro de espiritual irradiação para todo o globo 
terrestre”, embora que seu papel principal se firme no continente americano, através das duas hastes da tetra grega “Y” 
(hastes lunar ou norte, e solar ou sul), havendo, entretanto, uma terceira haste oculta... que poderia muito bem ser 
representada pela parte inferior da mesma letra, como tronco donde as duas bastes ou ramos se derivam... 

E como no seu começo, tal “centro”, com o nome Dhâranâ, estivesse sob o controle ou jurisdição espiritual do Oriente, o 
livro escolhido para ser publicado por esta mesma revista (dois autores: o Arauto ou Anunciador e o Anunciado ou a 
própria Obra) foi O Tibete e a Teosofia. Enquanto agora, em pleno ciclo IVo dessa mesma Obra (cada ciclo de sete anos, 
como já foi dito em outros lugares), mantida pela S.T.B. (ou Ocidente), muito propositadamente, o livro escolhido foi:  O 
Rei do Mundo do famoso escritor francês René Guenón, traduzido e comentado por quem de direito... 

E que dizer do momento justo pelo mesmo escolhido para homenagear a estância de S. Lourenço, no Sul de Minas 
Gerais, como lugar onde essa mesma Obra fez a sua espiritual eclosão? E que o outro autor de O Tibete e a Teosofia 
cognominou de “capital espiritual do Brasil?” 

Não falemos de outras razões, por sua vez, claríssimas, como o aparecimento dessa mesma Obra, Objetivada em um 
Colégio Iniciático que, na sua vida, como se viu, possuiu dois nomes relacionados com o Oriente e o Ocidente: Dhâranâ e 
S.T.B. 

E mais ainda: sete anos depois de se ter desencadeado a primeira conflagração mundial (1914-1921), como se fora o 
próprio Loto sagrado ou das Mil Pétalas, surgindo do lodaçal imundo da matéria, que é este mesmo mundo de dores em que 
somos obrigados a viver. 

A guerra atual noa é mais do que uma projeção da anterior. Os descalabros que se manifestam por toda a parte do globo, 
demonstram quae-farte o fim de um a civilização para o despertar de uma outra, “destinada a realizar, como disse o famoso 
etnólogo mexicano José Vasconcelos, a concórdia universal, por ser filha das dores e das esperanças de toda a 
humanidade”. 

Por outro lado, sempre demonstramos que os nossos temores eram muito maiores depois do tão monstruosa guerra, do que 
mesmo, durante todo o seu período. A multiplicidade de ideologias, cada qual mais absurda, mais afastada da Lei (referimo-
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uma das muitas raz6es para revelarmos publicamente, que a mesma e dirigida por 
alguém que se assenta no meio (ou no centro), tendo por colunas vivas, outros dois 
Seres, um, representando – como nos 3 caminhos da Vedanta – Jnana, Conhecimento, 
Iluminação, Sabedoria Perfeita, etc. e o outro, Bhakti, Amor, Devoção, Justiça, etc. Em 
resumo, uma Tríade Superior formando um equilíbrio perfeito, na razão de Vontade (a 
do centro), Sabedoria (a da esquerda) e Atividade (a da direita), além das expressões 
anteriormente apontadas. No entanto, a central só por si, equivale a “Três Trombetas 
pare uma Só Boca”. E ao mesmo tempo possui o caráter dual ou andrógino, como prova 
a “Flor de Lis”, que e um dos símbolos mais sagrados do Egito, a sua, folha central ser 
dividida ao meio. Tal como nas escrituras orientais, “a deusa Lakshmi se assentando a 
direita do Bodhisattva”, aqui, também, a Mulher toma esse lugar ao lado do Homem. 

Assim é que, as “Três referidas Colunas" passam a quatro, em vista do andrógino 
central se ter separado, na mesma razão da "parelha ou forma-dual divina" Adam-
Kadmon, se refletir no mundo terreno como Adam-Heve e no inferior, como Adam-
Chevaoth, segundo foi dito nos comentários do Capitulo I da obra que estamos 
traduzindo e comentando. O termo Chevaoth, contrário ao de Jehovah, não implica, 
entretanto em uma força “satânica”, como podem interpretar os ignorantes em assuntos 
cabalísticos. Na mesma razão do que diz René Guenón, no final deste capítulo em 
relação ao termo “Rei do Mundo”. Sim, o fato deste se encontrar no Selo da Terra, 
mantendo um reflexo nos três mundos, como está expresso em um dos seus diversos 
nomes, ou seja Maitri, jamais poderia ser Ele tomada como de natureza “satânica”. 

 Outrora, na Grécia, quando o sumo pontífice de Júpiter consagrava o discípulo, 
ao por a destra sobre a sua cabeça, pronunciava as seguintes reveladoras palavras: 
                                                                                                                                                                                        
nos à verdadeira Lei, que é Dharma), faz lembrar o da decadência de outras civilizações, justamente por se tratar de um dos 
períodos cíclicos em que é repartida a vida universal. 

Momento, portanto, em que se poderiam repetir as mesmas palavras do apóstolo de Patmos, em relação à Babilônia: 

“A grande Babilônla tornou-se a morada dos demônios e o repasto de todos os animais que nos causam asco, porque, as 
nações beberam do vinho da sua impudicícia e os reis da terra se prostituíram com ela”. 

Cada qual que medite sobre estas palavras, em relação com o momento que estamos atravessando. E também sobre aque-
las três memoráveis (palavras), ou sejam Mane-Thecel-Phares, que de serem 3, seu significado jamais poderia ser, como 
quer a igreja, “Contados serão os teus dias”, mas, “Contados, Pesados e Medidos”, como as 3 maneiras, por sua vez, de se 
medir todas as coisas. Mas também, em relação a Karma, como “lei de retribuição, Ação e Reação, Causa e Efeito”, muito 
bem expresso nas proferidas por Jesus: “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”. E a de Mahoma: “Dente por dente. 
Olho per oho”. Sim, 3 palavras consignadas em “Letras de fogo”, pela Tríplice Mão do Governo Espiritual do Mundo. 
Governo sinárquico, e não anárquico, como são os atuais que dirigem os destinos materiais de uma civilização decadente... 
E que agora, quer queiram ou não, os que a eles se agarram “de unhas e dentes”, como ostraa às rochas, tem que opinar 
por uma só e mesma forma de governo, sob pena dessa mesma “anarquia geral que avassala o mundo”, o conduzir no 
abismo fatal da desordem, da dor e da miséria. Flagelos estas que não podem ser debelados a golpes de canhões e de 
metralhas, mas, com as armas da Persuasão, do Amor e da Concórdia. 

Não deve esquecer o leitor amigo, as famosas Profecias de O Rei do Mundo, publicadas no capítulo primeiro dente trabalho. 

Donde, por diversas vezes, termos apregoado como medidas preventivas e imediatas para o equilíbrio geral das coisas: 

Um só idioma. Um só padrão monetário. Uma Frente Única Espiritualista. 

Quanto no resto, a transmutação do caráter humano, a começar pela infância, pois que esta representa, de fato, a espiritual 
SEMENTE da civilização que desabrocha nos campos férteis do continente americano. 

“Os direitos da puerícia, já dizia o grande Victor Hugo, são mais sagrados do que os do pai, por se confundirem com os do 
Estado”.  

Por sua vez, Paul Strauss: 

“Educar a criança, é cultivar o seu espírito, enriquecendo-o com os conhecimentos necessários ou úteis: o coração, 
sufocando nele os germes dos vícios e das paixões que crescem conosco, e implantando nele, o  amor ao Bem e à 
Verdade”. 

Assim, a primeira providência a tomar, é a de evitar a péssima leitura tão em voga em nossos dias: as aventuras policiais 
onde os crimes se sucedem... As novelas rocambolescas, por sua vez, inúmeras vezes repetidas em nossas estações de 
rádio, arrancando lagrimas às pessoas sensíveis, prejudicando o sistema nervoso de nossos filhos. Dirão: quem não gostar, 
que não ligue seu rádio em tais ocasiões. Ligar para outras, para ouvir novelas idênticas, ou então, os cantos enervantes da 
“macumba?”... Que dizer dos filmes dessa mesma natureza, além dos destruidores de lares? Filmes censurados nos 
cinemas do centro, mas permitidos nos dos subúrbios? 

Sim, enquanto as empresas editoras e jornalísticas, as estações de rádio e os cinemas vão enriquecendo com semelhante 
processo educativo, cada vez mais o futuro de nossa Raça se compromete. São, de fato, os maiores inimigos que possui a 
nossa Obra. Porisso, nos perseguem... Mas, como quem cumpre dever não da atenção ao ladrar dos cães do Caminho, 
vamos seguindo para adiante, na esperança – além do mais – de podermos proteger a todos que sofrem... Sim, “Ladram os 
cães e passa a caravana”. 
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“Que Zeus inefável e Dionisos, o três vezes revelador, no céu, na terra e nos 
infernos, seja propício à tua mocidade. E que Ele verta no teu coração a ciência dos 
Deuses”. 

Pitágoras por sua vez, ensinava que a grande Mônada agia em .Díada criadora. 
Desde o momento em que Deus se manifesta, torna-se duplo: essência indivisível e 
substância divisível: princípio, masculino, ativo, animador, principio feminino, passivo 
ou matéria plástica animada. 

A Díade representava, portanto, a união do Eterno-Masculino corn o Eterno-
Feminino, as duas faculdades divinas e correspondentes em Deus. 

Em quase todas as teogonias, a Divindade e sempre representada sob a forma 
masculina e feminina. 

E essa Natureza viva, ,eterna, essa grande Esposa de Deus, não é somente a 
natureza terrestre, mas tamb6m, a natureza invisível aos nossas olhos físicos – a Alma 
do Mundo, a Luz primordial, alternadamente Maia, Ísis ou Cibele, que, sendo a primeira 
a vibrar, sob o impulso divino, encerra as essências de todas as almas, os tipos espi-
rituais de todas os seres. E, em seguida, Demeter, a terra viva e todas as terras, com os 
corpos que nela habitam, em que suas almas vêm encarnar, sendo finalmente, a 
Mulher, a companheira do Homem. 

 Na humanidade, a Mulher representa a Natureza. E a imagem perfeita de Deus 
não podia ser apenas o homem, mas, o Homem e a Mulher, como o andrógino latente 
na própria Divindade, manifestado em separado, mas em busca sempre um do outro 
por irresistível atração, a qual muitas vezes se torna fatal. Daí, a embriaguez do Amor, 
onde se juntam o sonho das criações infinitas e o pressentimento obscuro de que o 
Eterno-Masculino e o Eterno-Feminino gozam uma união perfeita no seio de Deus. 
”Glória, pois, à Mulher sobre a terra e no céu, dizia Pitágoras, com todos os iniciados 
antigos”. É ele quem nos faz entender esta grande Mulher, a Natureza, do mesmo 
modo que na Índia, por exemplo, o grande Ramakrishna "Que ela seja a sua imagem 
santificada, e que nos ajude a ascender gradualmente ate a Grande Alma do Mundo, 
que concebe, conserva e renova, envolvendo o mundo das almas no precioso manto 
de Luz”. 

E eis a razão pela qual já tivemos ocasião de dizer que a “Salve-Rainha e, de 
todas as preces do Cristianismo, a mais valiosa”. Sim, pelo valor iniciático que a 
mesma possui. “Os degradados filhos de Eva” que são representados por esse mundo 
imenso de almas, não podiam deixar de, “por ela suspirar, gemendo, e chorando neste 
vale de lágrimas...” 

 Repetimos: René Guenón está mais do que certo, ao chamar Shekinah e 
Metraton de colunas da direita e da esquerda, mas, nunca, que sejam elas sós, “os 
intermediários celestes”. Por isso que, na Arvore sefirotal sobre elas e as demais, 
transcende a Coroa, representando o próprio Trono, ou sejam: Kether-Binah-
Chochmah. Sim, na pane divina, novamente duas colunas laterais para uma central: a 
base (ou 2) e o vértice (ou 1) = 3. É o Andrógino exaltado no centro, ele só, possuindo 
era essência a “sua forma dual”. E ele mesmo, em separado para que possa ser 
realizado o Poder Mágico da sua Criação. 

Eis a síntese do Grande Mistério, segundo o concebemos: 

     Tríade superior:  

Árvore sefirotal:    Quaternário equilibrante.    

     Tríade inferior, como aspecto        = 3 + 4 +3  =10 

     sombrio do superior. 
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No homem se manifesta  

o mesmo mistério:      

 

 

 

      

 

 
 
 
 

 

Nos Arcanos Maiores, o XVo e aquele que expressa com maior clareza 
(principalmente para os que vem as coisas com os olhos espirituais) tudo que aca-
bamos de dizer: É chamado “Bode de Mendes”, e ao qual se opinou denominar de 
DIABO, mas, em verdade, LUCIFER (nome que se dá a Vênus), e que A. t1vemos 
ocasião de apontar, de modo poético, servindo-nos destas palavras: 

“É a luciferina Chama obrigada a viver em custodia no Seio da Terra, até que a 
Mônada tenha completado a sua evolução nessa mesma Terra ou mundo”. 

E é assim que tão precioso símbolo, ate hoje não interpretado como devia, é 
figurado: O Bode sobre um pedestal, isto é, o vértice do Triângulo ou Kether, tem 
como base (ou Binah e Chochmah), dois outros “caprinos ou cumaras” menores, 
ligados ao pedestal por duas correntes: o da direita, pelo pescoço (e de cor vermelha), 
o da esquerda (de cor verde) pela cintura. O primeiro, macho, o segundo, fêmea.  
Cosmicamente falando Tejas (Fogo) e Vayu (Ar). 

 Teosoficamente falando, vemos aí o magno problema da “separação dos se-
xos”, na terceira raça-mãe (a lemuriana), na razão de Makaras ou Kumaras, com 
expressão no reino animal, pelos caprinos (Capris, Capricórnio, signo de Saturno, 
embora que, o Kumara seja o simbolo do mercuriano ou andrdgino perfeito, o mesmo 
do arcano XV). E Agnisvattas (solares; para outros, marcianos) e Bharishads 
(lunares), pois foi nesta mesma ordem, porém, inversa, que se processou a 
Antropogênese: os últimos, que em tal momento, foram os primeiros, forneceram os 
chayas (preferimos dizer, o duplo etérico); os segundos, o corpo astral e os terceiros, o 
físico completado pelo mental e o sexo. Infelizmente, não podemos falar de modo 
mais claro. E por isso, nem todos são capazes de encontrar valores nesta mais do que 
transcendente revelação, se tal coisa se pode dizer. Prefiramos, pois, divagar um 
pouco, por outros campos diferentes; embora que, complementares a tudo quanto 
acabamos de dizer. Sim, liguemos um pouco a Cosmogênese à Antropogênese: 

A constelação de Taurus, como signo de Vênus, da qual já nos ocupamos 
fartamente nos comentários do capitulo I deste trabalho, interfere, cosmicamente, no 
referido fenômeno. “Os Senhores de Vênus", não são outros, senão, aqueles que 
deram o sexo e o mental aos seres  da Terceira Raça. E é, portanto, a razão, de se 
dizer que “foi ai, neste momento sublime da evolução da Mônada, que a humanidade 
começou a ter direito a possuir tal nome”. 

 No homem, o signo de Taurus se firma na garganta. Como se sabe, e onde se 
acha a glândula tiroide (que antes deveria chamar-se TAUROIDE), a qual possui dois 
chifres laterais e um central (ou "espigão", como e chamado). E, se se quisesse, as 

Tríade superior: os 2 olhos físicos 
e na fronte o 3o olho: (olho de Shi-
va, ureus mágico, etc.) revelado 
internamente na glândula pineal).  

Quaternário: tronco.  

Tríade inferior: região pubiana ou 
sexual. 

Árvore dos avataras (plantada no quaternário da Terra)  

10 conhecidos e 4desconhecidos ou secretos  = 10 + 4 = 
14.  

Ou sejam os 12 mais 2 signos zodiacais: 12 conhecidos e 
2 secretos, etc. 
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paratiroides completariam a cabeça do TOURO ou Taurus na razão de chifres, e 
orelhas. Mas, dirão alguns, o Touro não possui três chifres, sim, dois. Possui, 
entretanto, entre ambos, uma saliência ou protuberância, como se o terceiro chifre ali 
se achasse em latência. 

 E a prova é o boi sagrado dos gauleses (Tricaranos), figurando ainda em 
antigos murais da velha Galia. O mesmo termo “Tritão” (ou Tritonis), que se da ao filho 
de Netuno, revela os nossos atuais Ensinamentos. Além de que Netuno é figurado com 
um “tridente” na destra, cuja forma, por sua vez, faz lembrar o “candelabro das 3 
chamas”, a mesma “Flor de Lis”, com as três pétalas, a central dividida ao meio ou 
andrógina, e finalmente o Shin hebreu, ou seja o arcano XXI, na razão de 3 x 7 = 21. O 
Louco, que é a figura deste arcano, não é mais do que, “o incompreendido Ser 
(velado, secreto, silencioso...) que carrega no ombro o “saco das experiências” da 
Ronda por Ele dirigida, pois outro não é, senão, o Planetário, o Manu-Síntese, etc. ... 
Um “crocodilo negro” procura devorar a sua perna esquerda (lado lunar ou da cadeia 
anterior a atual). Donde, aos seres terrenos se dar o nome de “selenitas”. O “crocodi-
lo”, por sua vez, em certas teogonias, é o símbolo, por excelência, do Kumara. E como 
se sabe, a forma sombria de um deles (que em verdade é preto), é justamente aquele 
que procura devorar a perna esquerda do referido Ser... 

 Quem já leu a obra  de Ossendowski intitulada Bêtes, Hommes et Dieux, 
conhece uma passagem interessante, ou seja “a da visão do ultimo Buda-vivo da 
Mongólia" (o Bogdo-Ghegen), onde ele mesmo “deixava cair no solo um saco de 
pedras. E de longe vinha um cavaleiro, que ao chegar à sua frente, começou a auxiliá-
lo a apanhar as referidas pedras”. Isto quer dizer, que seria o seu sucessor, nesta 
série de Budas-Vivos, mas, no ciclo atual, a própria manifestação do Espirito de 
Verdade... Razão de vir montado num cavalo branco... E isto diz tudo, para quem sabe 
raciocinar...  

O arcano XXII, como síntese dos demais, e portanto, seguinte ao que acabamos 
de comentar, é O Mundo. Sim, o Mundo vitorioso, ou melhor, a Mônada que alcançou 
a etapa final da sua evolução na Terra. Uma mulher de nome LAURENTA (feminino de 
Laurentus, Lorenzo, Lourenço, ou o nome que tanto influi na História de nossa Obra), 
esta cercada de louros ou lauréis, para fazer jus ao seu próprio nome. Em cada can 

to da lâmina ou arcano, figura um dos 4 animais da Esfinge. Entre as sete chaves 
interpretativas de semelhante simbolismo, figura a dos “4 Kumaras”, que depois de 
completarem o seu trabalho (como chefes da Hierarquia Humana), se transformam ou 
tomam as funções cósmicas de Maharajás (ou Grandes Reis), cada um deles ocupando 
um dos 4 pontos cardeais, etc. com os nomes, nas escrituras orientais de: Dritarashtra, 
Virudhaca, Virupaksha e Vaisvarana. Nos baralhos ou cartas de jogar, de acordo com 
os 4 naipes, cada corte possui um REI, com o aspecto feminino, dama ou rainha, e o filho 
ou conde, príncipe, etc. O Joker ou “coringa”, como “bobo da corte”, em vez de ser um, 
deviam ser quatro. E então, o baralho seria de 56 cartas, como os arcanos menores, que 
ligados aos 22 Maiores formariam o Jogo completo do Taro, isto é, 78 cartas ou lâminas. 

Examinando-se o referido arcano XV, o Bode possui dois chifres, mas, entre 
ambos se ergue um outro maior e verticalmente, em forma de uma tocha acesa . Isto 
demonstra o motivo de nos termos servido daquela frase já conhecida do leitor: “A 
luciferina chama, etc.” 

E como os antigos sacerdotes, e os próprios boêmios conhecedores do manejo do 
Taro, reproduzissem tom ele a evolução da Mônada (que é trina) através de sete estados 
de consciência (donde os verdadeiros “intermediários celestes”, como já dissemos serem 
os sete arcanjos, Dhyans-Chohans, etc.), sete raças-mães e respectivas sete sub-raças 
para cada uma delas, o jogo era feito por meio de 3 cartas, que, depois de interpretadas 
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eram reproduzidas sete vezes, na razão de 7 x 3=21, que é o número dos arcanos 
maiores, pois que, o XXIo, O Mundo, conforme já dissemos, e a síntese dos demais. 

Ora, se fizermos um Jogo dessa natureza, tom a própria evolução humana, 
verificaremos, que, na primeira raça figuravam os 3 primeiros arcanos. Na segunda, os 3 
seguintes, e portanto, arcano VI (O Amoroso), já indicando a aproximação dos seres 
positivamente humanos, pois a figura do referido arcano, e um homem entre duas 
mulheres (uma branca e outra preta, o que também pode ser interpretado, numa das sete 
chaves cabalísticas, como: Magia Branca e Negra, Luz e Sombra, Espirito e Matéria, 
etc.). 

Na terceira, outras três, finalizam em 9. Este arcano, o Ermitão, indica a Sabedoria, 
o próprio Adepto. E é a razão pela qual, os Makaras dando sexo e mental (inferior ainda) 
ao ser humano, começou, desde logo, a humanidade a ser protegida ou guiada pela 
chamada Hierarquia Oculta (Excelsa Fraternidade dos Adeptos ou Homens Perfeitos). Na 
quarta raça (a atlante), é alcançado o número 12, cujo arcano, é O ENFORCADO. Este 
número, como estamos farto de dizer, o fatal para todo aquele que não venceu as suas 
próprias paixões ou sentimentos inferiores. Foi a razão da “queda da Atlântida” ou melhor, 
dos próprios deuses se confundindo tom os homens, eles mesmos terem caído. E logo, 
aparece o castigo: a grande catástrofe atlante, só restando os lugares mais dignos ou 
poupados, justamente, para uma outra raça ou civilização ai se, estabelecer um dia. Eis 
também o motivo porque Colombo, e a seguir Cabral, descobrem o chamado “Novo 
Mundo”, ou seja: o continente americano. 

Continuemos nosso Jogo, em relação com a evolução da Mônada: estamos em 
pleno ciclo Ário, ou 5a raça. Logo, é quando o arcano XV mais se revela. Como todo 
verdadeiro teósofo sabe, em tal raça o mental interior (Kama-Manas) comega a receber o 
brilho, o esplendor da própria Mônada Imperecível, ou antes, do Mental Superior, Mente 
Universal, etc. E portanto, concorda em gênero e número com o gigantesco e 
transcendental fenômeno acontecido na 3a raça, quando justamente o Homem fez jus a 
tal nome, através dos primeiros lampejos da inteligência. E a parte grosseira, também, da 
sexualidade. Foi sob o influxo de semelhantes impactos inferiores, como já dissemos, 
que os próprios Deuses caíram, ao lado dos homens, só restando os mais 
elevados...Todos sabem, para termos de fazes grandes comentários, que a inteligência 
humana é mais conduzida aos crimes, aos erros. A toda espécie de malignidade, embora 
que os homens mais evoluídos a apliquem a favor do mundo: estes, sim, são os 
verdadeiros sábios, principalmente, os médicos, os que procuram socorrer os que sofrem 
fisicamente, porque, na parte moral, por sua vez, nem todos os sacerdotes, pouco 
importam as religiões a que pertençam, sabem distinguir ainda “o falso do verdadeiro, o 
ilusório do real”. Ademais, onde foram eles iniciados, se colégios dessa natureza são 
raríssimos no mundo?... Nos seminários não se aprende o necessário para conduzir, 
com verdadeiro acerto, esse “mundo de almas que apela, tanto para a Divindade 
masculina, como para a feminina”. Porisso, continuam crucificadas no sexo. 

 Quanto aos seis últimos arcanos, ou duas séries de 3, que ainda faltam (res-
pectivamente 6a e 7a raças ou últimos estados de consciência), sao as etapas finais 
que a Mônada tem a percorrer, a fim de alcançar a sua redenção total na Terra. 
Fenômeno este que ainda levará algumas eternidades, através de “quedas e 
elevações” (“cair e levantar”) como ao “Homem da Dor” aconteceu, a caminho do 
Gólgota. 

Quanto ao termo “crucificado no sexo”, está claramente apontado no referido 
arcano XV, pois que, os dois bodes menores e laterais, postados no solo, o macho traz 
a corrente no pescoço, enquanto a fêmea nos quadris... 

Já dizia o grande Victor Hugo: “O homem pensa. A mulher cria”. 
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Do mesmo modo que, no pescoço se acha o signo de Taurus, separando a 
parte superior da inferior do corpo, nos quadris e a Balança, que aí se acha. É pois, a 
região onde a Mulher conserva o filho, como resultado dessa união sexual, ou a do 
andrógino separado. Pelo que se vê, ambos os signos pertencem a Vênus, cujo 
período de rotação em torno do Sol, e igual ao da gestação, isto é, nove meses. O 
arcano IX, e o Ermitão, o Adepto ou Homem Perfeito; símbolo portanto da Iluminação, 
da Sabedoria Perfeita. Donde, a necessidade da Humanidade ser guiada par tais 
Seres. 

Outros signos por sua vez, reveladores de tudo quanto vimos desenvolvendo, 
são: 

Áries na cabeça, indica a inteligência. Não se disse que, na 5a raça ou ária (ária 
provém de “Aries”), é desenvolvido o mental superior? Ram, na planície do Eufrates, 
conduzindo o primeiro ramo racial “ário”, adotou por símbolo, o Carneiro, que tanto 
vale dizer, ÁRIES. Seu próprio nome, Ram ou Rama, expõe claramente em nosso 
idioma e em outros de origem latina, sua função manúsica ou de condutor de “um 
ramo racial” 

Escorpio, por sua vez, se firma na região sexual, abaixo, portanto, de BaIança, 
nos quadris. Ambos esses signos (Áries e Scorpio) pertencem a Marte, o Filho. Assim, 
como já foi dito nos comentários do Capitulo I, Vênus sendo a mãe, Mercúrio, o pai, 
Marte é o filho. Razão do mesmo se firmar na referida região sexual. 

 Os centros de força ou chacras Swadhistana ou esplênico e Muladhâra ou raiz 
(cócix), este com reflexo anterior ou região pubiana, sexual, etc. se completam, na 
razão dos signos Balança e Escorpio. Há, um outro chacra ou centro de força, por sua 
vez, ligado aos dois anteriores; é o Manipura ou umbilical, com função francamente 
psíquica ou astral. Seus opostos, embora que afins, são Aries no centro 
Brahmananda ou Sahasrara, coronal ou vertex, ligado a Ajna ou frontal (epífise e 
hipófise) e Taurus no pescoço, ou centro Vishuda. 22  . 

Pelo que se vê, o chacra ou centro equilibrante é o cardíaco ou Anahata, “sede 
da vida”, morada de Kundalini, “residencia divina”, como disse muito bem o insigne 
René Guenón, comparando-o ao PARDES, ou ‘centro espiritual do mundo”. É o único 
que não tendo opostos, no entanto, todos os outros centros de força a ele se acham 
ligados. É ainda, a região do corpo onde o discípulo, nas suas meditações procura ver 
seu Mestre, sua Consciência, seu Ego ou Eu imortal. 

No ventrículo direito, se acha o precioso “diamante”, ou “luz espiritual’, farol da 
vida, que se apaga no momento justo em que o homem exala o último suspiro. É 
também chamado de Bramâ-pura ou “morada de Brahmã”, de Deus, etc. 

No diálogo “O Banquete do Amor” existe uma passagem onde se transcreve 
estranha mitologia, que fez passagem pelo Oriente e ressuscitou no Ocultismo 
moderno. É aquela onde Aristófanes descreve a humanidade como tendo sido outrora 
de forma diferente da conhecida pelos gregos. Compunha-se ela de homens duplos de 

                                                        
22 Qualquer estudante de Teosofia sabe muito bem que, as 3a e 4a raças-mães, foram dirigidas, respectivamente, por Vênus 
e Marte (Mãe e Filho) e Lua e Saturno. A razão desse fenômeno se traduz na posse do mental e do sexo na 3a a raça, como 
provam os instintos passionais dos seus representantes. Do mesmo modo que, na 4a, os poderes psíquicos em plena 
atividade, para não dizer, em choque tom o mental, que deveria ser o estado de consciência da raça imediata ou 5a. Razão 
da referida raça (a 4a ) ser chamada de “equilibrante”, pois que, as 3 primeiras representando a queda do Espirito na Matéria 
(sentido involucional, de descida ou Pravritti-marga), a atual e as duas que lhe hão de seguir, representam o arco 
ascendente, evolucional, etc. ou período de Nivritti-marga. A  4a raça era uma mescla entre os seres divinos e os terrenos. 
Donde o choque havido entre ambos, quando a mesma raça em plena decadência, e consequente “castigo”, ou seja: a 
grande catástrofe que fez submergir dois terços do referido continente. 

 Sua direção espiritual estava sob a guarda dos chamados SETE REIS DE EDON (Edon, Éden, Paraíso terrestre, etc.), na 
razão de um deles para cada cidade. E na 8a como estamos fartos de dizer, se manifestava o Governo Geral das sete 
referidas cidades, em forma TRINA, como até hoje continua sendo, por sua vez, chamado Governo Oculto (ou Espiritual) do 
Mundo. Representação, portanto, da tríplice manifestação da Divindade nos 3 mundos. 
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três classes, uns varões, outros fêmeas, e finalmente, outros, um misto dos dois 
primeiros: os andróginos. 

Tais homens, que eram uma solida parelha de irmãos siameses, foram fortes e 
audazes. Conceberam o projeto de 

escalar o céu (donde a falsa interpretação bíblica da “Torre de Babel”, pois que Bab-el, 
quer dizer: “porta do céu”; e não, confusão) para lutar com os deuses, tal como 
acontecera com os Titãs, em dias mais remotos (isto é, na raça anterior ou “lemuriana”): 
Júpiter quis castigá-los, porém, a coragem lhe faltou para aniquilar tão soberba raça, ao 
mesmo tempo, que não desejava privar o Olimpo do culto e dos sacrifícios (a 
manutenção, digamos assim, da espiritualidade no mundo, desde sua parte mais 
grosseira ate a mais sutil ou divina...). Assim, adotou um termo médio: dividiu os 
homens duplos em duas metades (donde o mito de Adão e Eva) as quais Apolo (o Sol, 
ou antes, os referidos solares) deu os necessários retoques afim de os tornar mais 
perfeitos. Nasceram dai, as atrações do amor – as naturais e as que o homem considera 
de “aberrações” – pela nostalgia de cada um pela sua metade perdida (a “alma irmã”, 
dos poetas). 

Os Teósofos modernos citam os "andróginos platônicos", como reflexo da antiga 
tradição esotérica de uma afastada raça bi-sexuada (o famoso Dr. Marañon afirma a 
mesma coisa) tal como o indica um versículo do Gênese, que diz: “Macho e fêmea o 
criou”, embora com uma explicação mais simples, para não dizer infantil, dentro da 
exegese bíblica, como expressão abreviada da criação da parelha primitiva, em a 
narração onde foram copiadas as duas versões elohista e jehovista. 

Sendo o sexo a mais importante de todas as chaves secretas, somente de “boca 
para ouvido” pode ser dada aos que possuem privilégio (moral e intelectual) para tanto. 

Bem se pode afirmar que, com a morte do sexo, alcança o homem a sua dig-
nidade divina, pois que, “deuses fomos e nos temos esquecido”. E com isso, a sua 
própria Redenção, porquanto a Humanidade inteira vive “crucificada no SEXO”, desde 
aqueles tempos remotos da História. E como tal, a origem de todas as suas lutas e 
sofrimentos no decorrer de cada existência... 

Penetremos agora num campo que não sendo nosso, no entanto, temos a 
veleidade de dizer que, esotericamente o conhecemos: o da Medicina. Porem, na sua 
parte pouco esclarecida: a Endocrinologia. 

Como se viu, o pescoço do homem, e tudo quanto nele existe, se acha em 
oposição a toda a região sacra. 

Dois exemplos entre muitos: 

A inflamação da parótida (parotidite ou cachumba, como é vulgarmente co-
nhecida) pode ocasionar a epididimite, cousa atualmente já conhecida da Medicina. E 
com isso, o fenômeno da geração prejudicado. O homem torna-se estéril.  

Sabe-se, outrossim, que a extração das amígdalas concorre fatalmente para uma 
futura apendicite, embora que o apêndice não corresponda à região acima apontada, 
mas o fato é, que está localizada na região da Balança, que é: os quadris. 

Os centros de forca ou chacras, esplênico e muladhara, o primeiro na região que 
lhe dá o nome, e o segundo no cócix, com reflexo anterior ou região pubiana, etc. são 
afins, como se viu, na razão de Balança e Scórpio: Mãe e Filho. Seus opostos, ou 
melhor, complementares, são Taurus e Áries: pescoço e vertex. 23 

                                                        
23 Entre outras funções da hipófise, conhece-se a da atuação direta sobre as glândulas mamárias, e consequentemente, o 
da lactação. Função, portanto, ligada ao filho. Donde se dizer (esotericamente) que “Mãe e filho são uma só e mesma coisa”. 
De fato, cientificamente falando, o filho é alimentado pelo cordão umbilical, ou esotericamente, pelo chacra umbilical, 
manipura ou ASTRAL, lunar. etc. 
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Se um homem abusa dos prazeres sexuais (principalmente o chamado "vício 
solitário”) acaba provocando um desequilíbrio mental. Donde o termo Menscapta ou 
mentecapto. 

E quando qualquer dos dois sexos apresenta distúrbios de ordem sexual, 
emprega-se  o “tratamento cruzado”, pois, como ja dissemos em outros lugares, o 
homem se apresenta com essa forma. externamente, e com a feminina, internamente. 
Na mulher, se dá o contrário. A mulher não é mais do que o homem, em sentido 
introspectivo. 

Muita razão tinha H. P. B. em afirmar na sua Doutrina Secreta que, “a parte 
interna do cérebro apresenta a mesma conformação dos órgãos sexuais, quer no 
homem quer na mulher”. 

A maioria dos desequilíbrios mentais se acha estreitamente ligada aos sexuais. 
São as duas conchas da "Balança" da vida fora do fiel ou equilíbrio, provocando essa 
aluvião de sintomas desconcertantes que se desencadeiam em inúmeras pessoas, por 
isso mesmo, difíceis de ser corrigidos. 

Donde o simpaticotonico ou excitado e vagotônico ou deprimido. Calmar sem 
deprimir,  tonificar sem excitar, eis a grande dificuldade. Sim, “dificuldade idêntica 
àquela da sibila de Cumes, ao dizer a Endas “Hoc opus, hit labor est”. “Aí é onde está a 
dificuldade”, isto é, do mesmo sair do inferno, o que no caso vertente, e aquele do médico 
resolver tão sério problema. Muito mais, diante dos restritos conhecimentos de que e 
portadora a Medicina oficial, visto bastarem meia dúzia de anos para ser ministrada a 
seus adeptos, quando outrora eram necessários vinte e um anos (7 anos para cada um 
dos 3 portais ou graus iniciáticos) para o neófito deixar o Templo portador do todos os 
conhecimentos, quer os relacionados com a vida humana, quer com os da vida universal, 
pois só conhecendo o Universo se pode conhecer integralmente o homem. 

 Um outro fenômeno já hoje conhecido da Medicina, é aquele dos hipertiroideos 
serem inteligentes, loquazes, dinâmicos, etc. enquanto os hipotiroideos, ignorantes, 
calados, sem animo algum para qualquer esforço ou trabalho. 

Dentre as obras mais valiosas nessa sentido, figura a do sábio Sérgio Voronoff 
intitulada Del cretino al Gênio. Ademais, o estudo que ele faz sabre os grandes gênios 

                                                                                                                                                                                        
A hipófise posterior, por sua vez, age diretamente sobre o crescimento. Donde o fenômeno do gigante e do anão. Gigante, 
se a mesma em hiperfunção. Anão, se em hipofunção. Uma queda já tem provocado o fenômeno do aumento do tamanho 
mesmo num adulto. Conta-se o fato de alguém que entrou para o hospital, por ter levado uma grande queda batendo tom a 
cabeça, e ao sair do hospital possuía mais alguns centímetros de altura. 

Volvendo ao fenômeno da gestação, enquanto este não se dá, a mulher é positivamente lunar. Donde, o fenômeno mensal 
(catamenial) ou lunar. Durante o período da gestação, ela passa ao estado venusiano, como prova a rotação deste planeta, 
em torno do sol, ter a duração deste fenômeno. 

Em nossa obra Os Mistérios do sexo, tudo isto e muito mais ainda é discutido de modo muito amplo, quer cientifica, quer 
filosófica, quer ocultisticamente falando. 

O verdadeiro mês é de 28 dias, na razão de 4 fases lunares, cada uma delas, de 7 dias. 28 dias, “casas lunares” ou 
asterismos, são a mesma coisa. É este o verdadeiro calendário, que, se preferiu substituir por um errôneo, ou seja o 
chamado “calendário gregoriano”. A Igreja sempre em discordância tom a Ciência. 

A metade de 28 é 14. E este arcano, chamado equilibrante (Temperança, etc.), é igual aos doze mais dois signos zodiacais 
(os dois últimos, como se disse, secretos). 

Assim é que, em se tratando de uma senhora cujo fenômeno lunar fosse igual ao das forças cósmicas, com outras palavras: 
se se tratasse de uma Sra. perfeitamente equilibrada, ou sem defeito algum dessa natureza, seus dias infalíveis para ser 
fecundada, seriam: 13 – 14 – 15. Tais arcanos maiores significam: Geração, fecundação, transformação, etc. pare o 
primeiro; Equilíbrio, perfeição, etc. para o segundo; e finalmente, Luz, Iluminação, Sabedoria Perfeita, Vitória do Andrógino, 
para o último. 

Um exemplo vivo em nossa Obra: A mulher nasce a 13 de agosto (Sol), o Homem a 15 de setembro (Mercúrio). E quanto ao 
14, que resta entre os dois, “os 14 pedaços de Osíris”, representados nos 14 Pupilos da Obra, na razão de 7 Bharishads ou 
lunares e 7 Agnisvatas ou solares, (como eram as duas filas de esfinges na alameda que conduzia aos templos fenícios e 
babilônios). Esses 14 pedaços também simbolizam os referidos signos zodiacais. E os avataras de Visnhu, na razão da 
Árvore sefirotal ou DEZ, plantada no quaternário do mundo ou 4. DEZ mais 4 igual a 14. 

Quanto as suas Colunas vivas, a da esquerda nasce sob a égide de Marte. A da direita, sob a de Vênus. E isto diz tudo... 

Falamos demais, é verdade, mas é esse um direito que nos assiste e contra o qual nenhuma força humana pode revoltar-se. 
Corre por conta das homenagens que estamos prestando ao IVo ciclo de nossa Obra. 
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das artes e da literatura, demonstra seus vastos conhecimentos a respeito de um ramo da 
Medicina ainda pouco conhecido, mas que aos poucos, como tudo mais na vida, irá sendo 
desvendado. Bom que se saiba, entretanto, que o Egito, como herdeiro mais próximo da 
civilização atlante, possuía conhecimentos muito mais vastos nesse sentido o que vem 
provar que a Sabedoria Iniciática das Idades acabou sendo do conhecimento daqueles 
que, por seus compromissos e valores espirituais, não seriam capazes de empregá-la em 
detrimento do próximo. 

Cabalisticamente falando, tudo quanto acabamos de dizer a respeito das questões 
mentais e sexuais, se acha implicitamente apontado em dois outros arcanos, que não 
apenas o XV, do qual já nos ocupamos. Referimo-nos ao IXo e Xo .Tais arcanos, como os 
demais, possuem sete chaves interpretativas, dentre elas, a mais grosseira: a sexual. O 
Homem, o Ermitão, etc. do arcano IX, além do mais indica os nova orifícios que o mesmo 
possui no corpo. Enquanto a mulher mais um ou dez orifícios, na razão do arcano do 
mesmo número. A soma dos dois é 19, figurado por um SOL, que de cima dardeja seus 
raios luminosos sobre uma parelha de Gêmeos(ou andróginos separados), os quais se 
acham prisioneiros de altas muralhas. Sim, até que a Humanidade chegue a alcançar 
determinada etapa da sua marcha triunfal para o divino ou lugar donde procede. Tal 
etapa, idade, ciclo, etc. muito distante ainda dos nossos dias, é chamada de Satya-Yuga 
ou idade de ouro, da Eterna Primavera porque só existirá uma estação, todas as coisas 
equilibradas pelo Diapasão divino, ou, servindo-nos da interpretação do escritor René 
Guenón, que “a idéia central do jubileu, e a da volta de todas as coisas ao seu estado 
primitivo, assinalando, portanto, a era messiânica”. Em outros estudos temos procurado 
provar que “todos os chamados redentores do mundo não passam de formas parciais. do 
Redentor-Síntese, o verdadeiro e único Messias, por ser o Manu Primordial ou Planetário 
da Ronda". 

 Ao mesmo Iao ou Io-Ptah, se dá a forma numeral e simbólica de IO (Io), 
equivalente a DEZ. Do mesmo modo que num círculo, ou antes, uma forma oval tendo no 
centro um traço vertical, simboliza a essência dual (ou masculina e feminina) da 
Divindade. E isso, na sua forma mais grosseira ou sexual, o cteis ou órgão feminino 
possui essa mesma configuração. 

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

Quando René Guenón fez ver que o nome “PAZ” não tem o sentido que lhe dá o 
vulgo, e logo cita S. João (XIV, 27) para provar que tal sentido é bem outro, inclusive, em 
relação com “o centro espiritual supremo”, está mais do que certo. Não sabe, todavia, que 
esse termo escrito em francês com um X final, por sua origem latina, faz jus a outras 
línguas, inclusive, a sânscrita, como uma das mais antigas, e onde o referido termo 
significa: “comunhão mental”. Sim, tom esse mesmo “centro espiritual supremo”. E a 
prova, e que todo e qualquer ingressante nas fileiras da S. T. B. recebe imediatamente um 
tema de meditação ou Yoga, relacionado com o referido termo. Pelo que se vê, na 
esperança de que o mesmo ingressante nunca mais deixe de viver “em comunhão mental 
(e, portanto, espiritual) tom esse mesmo Centro ou Templo”. Tanto Agarta como 
Shamballah, também são consideradas “região, lugar, mansão da PAZ”, etc. Sim, a 
Grande Pax ou “Pax profunda” dos verdadeiros Rosacruzes. E consequentemente, “a 
Luz de todos os Messias” ou missionários. 

 Shekinah, não podia, pois, “ser a síntese das Sefirots” como afirmou Guenón. 
Sua síntese, nesse caso, seria Malkut, “o Reino”. Sim, “Este reino que não pertence ao 
mundo dos mortais”. O mesmo a que se referia Jesus, ao dizer: “O meu reino não é 
deste mundo”. Região, pois, “de Paz e de Justiça”, como diz ele, de outro modo, mas 
em referência apenas a um “centro feito à sua imagem”. 

Com a facilidade com que liga um termo a outro, nas suas magnificas 
interpretações, no entanto, “Mitra nada tem que ver com Metraton”, mas sim, com 
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Maitri, Maitréia, etc. Todos eles, símbolos solares, com outras palavras, relacionadas 
com o termo Cristo, que no final de contas, significa: Iluminação, Iluminado, etc. Sem 
falar na verdadeira interpretação manifestativa da Divindade, ou seja, nos 3 mundos: 
céu, terra e inferno (este, porém, provindo de “in-fera”, lugares inferiores). 

Polo que se vê, Mitra, Maitri, Maitréia, etc. nada tem a ver com Metraton, 
independentemente, isto é, somente tal sefira se relacionar com os referidos termos. Se 
o próprio Mikael, que ele reconhece estar ligado, por sua vez, a Metraton, e o primeiro 
dos sete arcanjos ou Anjos da Presença diante do Trono, em sentido de descida, no de 
subida, e o último ou sétimo... Donde, para os hebreus, o dia do repouso ser sábado, 
(ou 7o) e não domingo, pois que este é o primeiro, e não o sétimo dia da semana. 

Algo que também passou desapercebido a René Guenón, quando diz, com muita 
propriedade, que o termo “Pardes” se refere ao “centro espiritual do mundo”, que 
“Pardes” faz lembrar um outro termo, pertencente ao seu próprio idioma, ou seja, 
“Paradis”, que no nosso, como se sabe, é “Paraíso”. 

Comparar o termo “chuva” a “regato de Luz”, “efusão de orvalho”, etc. é 
simplesmente magnifico. “Chuva de bênçãos", é termo também. aplicado aos casos em 
que, aos nossos afeiçoados, amigos, parentes, etc. desejamos PAZ e felicidade. 

Corresponde aquele “maná caído do céu”, que não foi nenhum alimento físico 
como pensa a Igreja, mas o espiritual (verdadeira “chuva de bênçãos caída dos céus”) 
saído dos lábios de Moisés depois de “haver contemplado a Luz face a face”. Seu 
próprio povo admirado com seu “Verbo Inflamado” (chuva de sabedoria, aluvião de 
ensinamentos divinos), teve estas palavras: "Man h’u" ? Que vem a ser isto? Este 
termo, por sua vez, faz lembrar o Manu  sânscrito, que, de fato o era Moisés, como 
condutor de povo .  Manu e Maná são termos que se confundem... 

 Não esquecer, portanto, a nossa interpretação para o termo NOÉ, que tambem foi 
outro Manu, o qual, lido anagramaticamente, dá o EON grego, que quer dizer: “Enviado 
do ceu”, “Manifestação divina”, etc. Nesse caso, “Benedictus qui venit in nomine 
Domini”, que René Guenón deu apenas a Mikael, padrão de todas as manifestações 
divinas... também se aplica a qualquer um que conduz seu Povo “à Terra Prometida” 
(Canaã). 

“Manoa Canâ” (ou Canaã), é um termo tupi, língua de origem caria, cujo 
significado, é, mais ou menos, o seguinte: “Aquele que deve aparecer em nosso meio”. 
Com outras palavras: “aquele que conduz seu Povo à Terra Prometida”. E tal frase, 
segundo às lendas tupis, era partida de uma lagoa misteriosa existente na “cidade de 
Niterói”, Estado do Rio, a mesma cidade onde nossa Obra teve a sua fundação material, 
pois que, a espiritual, como todos sabem, foi em S. Lourenço, três anos antes, período 
este de espera, porém preenchido por fenômenos verdadeiramente assombrosos. 

Manoa, e a capital do “legendário Eldorado”. É um termo proveniente do mesmo 
étimo. E que tal País e subterrâneo ou “agartino” (da Agarta), nenhuma duvida resta. E a 
prova que ninguém o encontra... Do mesmo étimo, ainda, a capital do Amazonas ou 
Manaos, como também, Manuel, Emanuel (ou El-Manu). O manus Latino ou “mão”, 
principalmente no sentido “daquele que vem à mão ou à f ren te  de alguma coisa, 
pessoas, etc. não escapa ao mesmo étimo. Nao se deve esquecer que a mão do 
homem possui cinco dedos, na razão dos “cinco sentidos”, e até dos “cinco Tatvas”, 
como forças sutis da Natureza. E dos cinco continentes que a Terra possui atualmente. 

Os condutores de todos os povos do Oriente ao Ocidente, são os Rishis ou 
Manus de que nos fala H. P. Blavatsky nos seguintes termos: 

 “As tradições de todos os povos confirmam os ensinamentos esotéricos, 
relativos aos Sete e os Dez Prajapatis, Rishis ou Manus. São os mesmos Chim-
nang e Tchan-qui chineses; o Dingir e o Mul-lil acadios; os Deuses do mundo dos 
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fantasmas, egípcios, com Ísis-Osíris e Thot à frente; os Elohim hebreus; os Sete e 
os Dez Ki-y chineses, ou sejam os dez e sete Ameshaspands caldeus, os dez e os 
sete Sephiroths, Zefiros ou Alentos cabalísticos. E ate o Manu Manco-Capac, com 
toda a sua progênie incaica derivados dos Dhyans-Chohans da Doutrina Arcaica, 
os mesmos “Construtores das Estâncias de Dzyan”. Desde o manu Thot-Hermes, 
Canes-Dagon e Esdris-Enoch, até Platão e Panódoro, todos nos falam das Sete 
Dinastias Divinas na Lemuria e na Atlântida. Deuses duplos e primitivos (ou de 
duas naturezas, andróginos, etc. dizemos nós) que descem da sua Mansão 
Celeste e reinam na Terra ensinando a Humanidade, a Astronomia, a  Arquitetura 
e demais ciências que tem chegado até os nossos dias. 

Eles aparecem, principalmente, como Deuses e Criadores; logo se fundem 
no homem nascente, para surgirem, enfim, como Reis e Governadores Divinos. Os 
Egípcios, por exemplo, como o demonstra Basnage, afirmavam que “a Ciência 
havia florescido em seu pais nos tempos de Ísis-Osíris, aos quais continuavam 
adorando como se fossem Deuses, mesmo quando se converteram em Sacerdotes 
com forma humana. E o mesmo autor quando se refere ao Andrógino Divino, 
acrescenta: “Diz-se que Ísis-Osíris, construtor de cidades no Egito, fez cessar as 
inundações, do Nilo, inventou a agricultura, o uso do vinho, a música, a 
astronomia e a geometria”. 

“Os Rishis são, pois, os que marcam os períodos de tempo nesta Kali-Yuga 
do pecado e da tristeza (Kali-Yuga ou Idade negra que estamos ainda 
atravessando), pois, segundo nos ensina o Bhagavad-Purana, “quando Krishna, o 
esplendor de Vishnu, se elevou aos céus, a idade Kali, durante a qual os homens 
se acham engolfados no abismo do Mal, invadiu o mundo. Com efeito, quando os 
Sete Rishis se achavam em Magha, comecou a idade Kali, que compreende mil e 
duzentos anos divinos (ou sejam 432.000 anos comuns) e que alcançará todo o 
seu desenvolvimento sob o governo de Nanda e seus sucessores” (Vishnu-
Purana, trad. de 'Wilson IV, 230). Convém saber que Nanda e o primeiro sobe-
rano budista Chandragupta, da dinastia dos Morias e avo de Ashoka. Contra ele 
estavam reunidos os brâmanes. Esta, é uma das passagens que não existem nos 
primeiros manuscritos puranicos e que foram reunidos pelos vaishnavas, 
interpoladores sectários, semelhantes aos “Padres cristãos”. 

 Cada um dos referidos Manus ou “condutores de Povos”, é um reflexo, na 
Terra, do Apâm Napât dos Zendos ou do Fohat dos tibetanos e mongóis, o que 
tanto vale por um nome vedico e outro parsi ou do Avesta. Literalmente, “são os 
filhos das Águas do Espaço ou do Éter Celeste (o Akasha-medio, dizemos nós, 
que separa o mundo terreno do divino), Hut-nat-jinas ou deuses “luni-solares” 
(andróginos, portanto), puros Espíritos do Fogo, por sua origem, e das águas 
terrestres, para a missão que lhes coube entre os mortais. Verdadeiros Ar-hu-
nats-Arjunas, refletidos se acham, com exatidão, mesmo que, sob denso véu 
esotérico, no Arjuna herói do Bhagavad-Gita, discípulo de Krishna, o deus luni-
solar, cuja morte teve lugar ha uns cinco mil anos no Kattyavar do Guzerate, 
quando começa a Idade negra ou Kali-Yuga. Idade iniciada pelos grandes êxodos 
dos pobres povos lunares “semiticos” ou calcidios, por toda a parte do mundo, 
afim de o repovoar com elementos ários muito superiores ao sedimento atlante, 
que havia deixado a grande catástrofe (cuja reminiscência, dizemos nós, está 
contida em todas as tradições do mundo, inclusive no “dilúvio bíblico”) . 

Os Vedas dizem que "esse Arjuna, discípulo e companheiro de Krishna, 
desceu até o Pa-ta-la e ali casou com U-lipi ou Hu-lia-pa, filha do rei dos Nagas, 
chamado Kauravya, Curavia ou Curuta, nome este que ao próprio grego se 
assemelha, e também, ao hispânico. Patala e o antipoda de Jambu-dvipa e 
Jambu, Zambo ou Tambo, e “a pousada ou “tambo” (Pacaritambo) do amanhecer”, 
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a que se referem todas as tradições americanas. Em alguns textos vedicos a 
América é também, chamada Bhárata-Varsha, “o continente do filho de Bharata” 
ou Arjuna, nome que lhe dá Krishna no Bhaghavad-Gita, quando procura provar-lhe 
sua “quiritaria ou solar condição de herói” (Kshattrya, guerreiro ou jina) . 

 Em outros textos, cita-se, finalmente, o célebre anel nupcial atlante (que, em 
nossa própria Obra teve um símil) de outra Ulipi (Lisboa tem o nome mitológico de 
Ulissipa, por ter sido fundada por Uisses), filha do rei Mani-pura, segundo o Vishnu-
Purana, nos textos vulgares, e do naga do Patala, de que tanto se fala nas mais 
corretas versões esotéricas, como por exemplo, a do pandita Dayanand-Sarasvati, 
tantas vezes citado na Doutrina Secreta. 

E embora que pareça, a primeira vista estranho, nos Vedas devem ser buscadas, 
também, as origens caldaicas ou calcidicas do maior povo das duas Américas, como dos 
maiores, ainda, de toda a História: o povo Naga, Návia, Nahuai ou Nahoa, ao qual 
Chavero consagrou as mais formosas páginas do seu México através dos séculos. Os 
Nagas de Vedas e Puranas, são seres semi-divinos, com cara humana e corpo de Dragão 
ou de Serpente – na mesma razão dos Centauros, metade homem, metade Touro 
(com vistas a constelação venusiana deste nome) para expressar, simbolicamente, a sua 
dupla natureza: humana e divina, e não que, de fato assim o fossem. E dos quais, as 
célebres sereias gregas são as suas caricaturas e, em nossas lendas, também, inclusive, 
tem o nome de “mãe d’água” (ou Amanjá no africanismo) . 

Nas lendas esotéricas asiáticas, afirma-se que “tais indivíduos  não passavam de 
mil (por que não outro número? perguntamos nós. Sempre "a maya-budista" com que se 
iniciam os homens vulgares...) e haviam surgido do senhor de Kandru, esposa-virgem 
de Kasyapa, neto de Brahmã, tom “o fim exclusivo de povoar o Patala ou AMÉRICA”. 

Outra das sete divisões do Bharata-Varsha, foi a Naga-divpa da Índia, habitada 
por um povo estranho, desse mesmo nome, que deixou na História inúmeras provas da 
sua existência, e que, a bem dizer, procediam do mundo-jina ou agartino. 

Outro ponto em que estamos em desacordo com o insigne escritor René Guenón, é 
quando afirma que “o numero apocalíptico 666; o número da Besta" é ao mesmo tempo 
solar, encontrando razão para tal afirmativa, no dito de S. Hipolito: “o Messias e o Anti-
cristo tem ambos por símbolo o leão”. E logo concebe que a razão está em ser Lido ou 
Leo, signo do Sol, quando isto não é razão bastante para semelhante interpretação. 

 O numero 666 é francamente lunar, porque e além do mais, sua soma sendo 18 
representa o arcano da LUA, como devia saber o insigne cabalista. Enquanto o 777, este 
sim, e solar, pouco importando que a sua soma seja 21, o arcano final do Taro. ou como já 
foi dito, a multiplicação da Mônada (ou 3) por 7, como último estado de consciência. Com 
outras palavras: principio átmico ou crístico. Por outro lado, o mistério de ambos esses 
números (666 - 777), é dos mais transcendentes e se prende ao número 111. Por 
exemplo: era ele o da primeira raça ou estado de consciência. Na segunda, 222 ou 111 x 
2. Na terceira, a mesma coisa. 111 x 3 igual a 333. Na quarta, 444. Na quinta, 555 e o que 
prevalece na raça atual (cuja soma é 15 do arcano de que já nos ocupamos...). Enquanto 
666 e 777 pertencem aos estados de consciência. (Búdico e Átmico) que são, em 
verdade, das 6a e 7a raças, muito longe de nossos dias. Acontece, porém, que do 
ponto de vista evolucional, em luta já vem ambos os números desde o começo da 5a raça -
ou atual, pois que, cada uma dessas etapas, ora é Lua ora é Sol, a sua representação. 
Com outras palavras. Se 111 foi solar (de fato é ele o número do Sol), 222 foi lunar, 333 
solar, 444 lunar, 555 solar, 666 lunar e finalmente 777 solar. Ora, dizer-se que o 
numero 888 é o número crístico, se prende ao mesmo mistério, porque, uma 8a coisa 
multiplicada por 111 dá o referido número. Falemos mais claro: Sete astros ou Planetas, 
cada um deles com o valor de 111 multiplicado por si mesmo, (de 1 a 7) apresenta o 
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número 777. E como o oitavo seja o próprio Sol em torno do qual giram os sete, 
multiplicado por 111, é igual a 888. 

Cristo, pelo que se vê, ou a Divindade manifestada na Terra, não podia deixar de 
ser o numero 777. Enquanto o Cristo imanifesto ou Atmã universal, 888. Não esquecer 
que tanto Jesus, o Cristo, como outro qualquer, jamais fala em seu próprio nome, e sim no 
de um Ser mais elevado, a quem todos chamam de Pai, Helio, Elias, pouco importa o no-
me, mas em verdade, “a Entidade solar”. “Elli! Elli! lama sabactani:” não significa, 
apenas, “Pai! Pai! por que me abandonais!” Mas também, "Elias! Elias! por que me 
abandonais!". 

 Se o mesmo S. Hipotilo, ao proferir as referidas palavras, (sobre o termo “Leão”) 
quis dar a mesma interpretação incompleta, de que se serviu René Guenón, com 
franqueza, também esta errado. 24 

O termo “leão” aí empregado, e em referência ao arcano XI: a Força. Uma 
mulher domina o “leão”. É a mesma mulher do arcano XXII, Laurenta, como dobro da 
anterior ou XI. O próprio Taro, na mesma razão dos signos zodiacais, e até os avataras, 
com manifestações do Espírito de Verdade do Planetário da Ronda), são levados 
a efeito de acordo com o metabolismo anteriormente descrito, ou seja um solar ou 
passivo, e outro lunar ou negativo. Eis ai a eterna luta entre solares e lunares, de que é 
uma das suas mais brilhantes expressões, a do Mahabharata.  

Este, sim, que revela o duplo sentido dos símbolos, que René Guenón preferiu 
aplicar apenas a Shekinah e Metraton, para finalmente, distinguir as duas faces: a 
divina ou espiritual, e a terrena ou material. A primeira, comparável, com muita 

                                                        
24 O “leão” já era o símbolo da tribo de Judá. Donde, a frase bíblica: “O leão da tribo de Judá venceu. Aleluia!” 

E que ele não é apenas um símbolo solar, pelo fato de ser o signo do Sol, como o caracterizou superficiamente René 
Guenón, está, por exemplo, na sua adoção como símbolo de força é poder, como é figurado no arcano XI: uma MULHER 
abrindo a boca do leão, demonstra que é mais forte e poderosa do que ele, seja a própria Sabedoria Divina, seja, num 
outro sentado, a Evolução da Mônada. 

Por estas e outras razões a Etiópia o ter adotado por símbolo. Seu imperador Heile Selassié ser chamado “Leão de 
Judá”. E ele mesmo ter dito, em tom sentencioso, depois de exilado na Inglaterra: “Hei de substituir, dentro em breve, a 
loba itálica, da praga de Addis-Abeba, pelo Leão de Judá” . . .  E pelo que se sabe, de há muito foi a mesma substituída 
pelo “leão vitorioso”. 

Dentre as muitas profecias de Helie Selassié, figuram as seguintes: 

“Em 1933, o “leão de Judá”, sentado no trono de ouro do Gibbi, o palácio imperial de Addis-Abeba, diz baixinho no ouvido 
de seu cão belga: “Seremos atacados por Mussolini dentro de dois anos”. 

Vinte e quatro meses depois, em 3 de outubro de 1935, o exérclto fascista, invadiu a Etiópia, varrendo-a e aos seus 
10.000.000 de habitantes. 

Quando em 1936, em Genebra, se defrontou com a Liga das Nações, por sinal que dele se fazendo pouco caso... fez ele 
a sua segunda profecia: 

“Volverei à minha capital no quinto aniversario da sua capitulação”. 

E todos sabem que Helie Selassié volveu a Addis-Abeba a 5 de maio de 1941, cinco anos depois que a mesma foi 
tomada... 

Por nossa vez, um pouco antes dessa profecia, dizíamos através de Dhâranâ: “Dentro em breve Heile Selassié fará uma 
vilegiatura (muito propositadamente grifado) à, Terra dos seus antepassados"... 

É, ainda, “Mr. Tarfari”, como era ele conhecido em Londres, quem diz um tanto casualmente: 

“Um ano depois da queda da Itália, os Aliados serão vitoriosos na Europa. A vitória se dará nas proximidades do 
Armistício, entre dezembro de 1944 a maio de 1945". 

Outra profecia nossa muito conhecida dos membros da S. T. B.: “A morte de Mussolini será das mais trágicas. Vejo seu 
corpo arrastado pelas ruas da cidade"... E como se sabe, foi o que aconteceu.. . 

E vem finalmente a que lhe fez no Hotel des Bergues, em Genebra, quando em conversa com algumas pessoas ilustres: 

“Só poderá haver uma paz duradoura se os Estados Unidos da América estenderem a sua mão auxiliadora, 
principalmente, como “guia espiritual do mundo”. – Los Angeles Examiner, agosto 27-1944. 

A “missão Y” faz jus a semelhante profecia, pois que, Heile Selassié não é alheio à mesma. Sim, quer em seu ramo norte, 
quer no sul. Não foi, por sua vez, o Brasil unido à América do Norte, em auxilio dos Aliados?...  

Quando imperava, ainda, seu do Menelik II, esteve H. Selassié (seu nome oculto tem as iniciais H. J. S.) no nordeste 
brasileiro, pescando e procurando pedras preciosas para a sua magnifica coleção. E ali deixou muitos amigos, 
principalmente, entre os humildes, com os quais lhe dividia o dinheiro que lhe enviava o imperador seu tio. Heile Selassié 
fala diversos idiomas, dentre tiles, o português. É um homem cultíssimo do mesmo modo que os membros da sua família. 
Dizem as tradições que a mesma é aparentada com a rainha de Sabá. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  125 – Julho a  Setembro de 1945 – Ano XX 

Redator : Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 22

propriedade, a Mikael, e a segunda, a Samael. Se ele mesmo quisesse resolver tão 
transcendental problema, bastaria lembrar-se que, sendo Mikael, arcangelicamente 
falando, o representante do Sol, e Samael, de Marte seria o mesmo dizer que o Filho 
toma o aspecto sombrio do Pai, porém em aparência, e não em realidade, como 
acontece à outra forma total, para a própria Divindade... E tudo isso, porque o Filho não 
alcançou ainda a forma total do Pai, na própria evolução da Cadeia que lhe diz 
respeito... O leitor deve reportar-se ao que já tivemos ocasião de dizer, em relação ao 
mesmo Marte, Mitra, Maitri, etc. como filho de Mercúrio e Vênus (Hermes-Afrodite) , que 
em verdade, estão em oposição a Sol e Lua. E que o mesmo, naquela referida função 
arcangélica (Jorge, Gorge, Akdorge, etc.) e o “chefe dos exércitos celestes”, bastava 
apontar a capa encarnada com que se cobre. E que, e por demais conhecida, como cor 
do referido planeta (Marte). Sim, o chamado “planeta da guerra”. Razão do “rubi” ser a 
sua pedra. O leitor interessado num assunto de tão grande transcendência, há de per-
mitir que façamos uma longa divagação  pelo mundo de Maya, que, no final de contas o 
conduzirá ao da Realidade, desde que prefira descobrir, com o Facho luminoso que lhe 
entregamos, o que se acha velado por baixo de tão misteriosas palavras.  

 Servir-nos-emos da descrição que faz o místico escritor francês Marques de 
Rivière, na sua obra A l’Ombre des Monastéres thibétains, da iniciação que recebeu 
de um grande Lama tibetano, concebida nestas palavras: 

 

 “Chegou a hora de meu Lama nos falar do Dragão, imagem da vida, do Verbo 
galgando e descendo as espirais das múltiplas manifestações do Cosmos, como o 
Dragão chinês galga os pântanos imundos pares desaparecer finalmente nas nuvens. 
Neste momento eu tive ocasião de lembrar-me do versículo de um livro chinês que ele 
nos ditou e cuja transcendência muito me perturbou:  

“... De teu lado esquerdo, o Dragão te morderá e por essa ferida Deus em ti 
penetrará; a voz sem emissão dos sons; a compreensão sem o objeto; a visão sem os 
olhos, eis aí as gotas de sangue da mordedura., Assim, teu pensamento será, o Seu 
pensamento e teu sangue também o Seu sangue. E ambos serão unidos no céu”. 

E o Lama não quis explicar o verdadeiro sentido, para que seu discípulo 
adiantado o descobrisse por si mesmo. E ele, segundo parece, pois não diz mais nada a 
respeito, não descobriu a verdade por baixo de semelhantes palavras. Tentemos fazer o 
que o mesmo não fez: 

“O Dragão que morde o lado esquerdo, e por cuja ferida penetra Deus” em todo 
aquele que o merece, equivale ao seguinte: 

Como já foi dito, o lado esquerdo no homem, é o lunar, o da Cadeia donde ele 
veio para o mundo, e tem que evoluir tanto, que possa equiparar-se à Divindade. Esta, 
entra pois pela ferida que o Dragão do Umbral, o Dragão de toda a dívida cármica de 
cada indivíduo, tiver sido Vencido. Então, as gotas do sangue de semelhante 
mordedura, são justamente, a grande recompensa de semelhante martírio. Vitorioso 
sobre o Dragão do seu cármico passado, ele é um Adepto ou Homem Perfeito. 
Compreende as coisas, sem necessidade da objetivação das mesmas; enxerga, sem 
necessidade dos olhos físicos (isto é, torna-se clarividente) ouve sem necessidade de 
emissão dos sons. Finalmente, se fará uno com o Dragão do reino Celeste, porque, já 
este, por sua vez, será transformado num ser dessa mesma natureza. Nem Bem, nem 
Mal. Nem Luz, nem Sombra. O próprio Espírito se confunde com a Matéria. 25 

                                                        
25 Um dos exercícios ou Yogas mais em voga para o caso, é a respiração pela, narina, esquerda, isto é: inspirar o ar 
pela esquerda e expirar pela direita. Inútil dizer que nenhum exercício produz efeito se o moral e a inteligência não 
caminharem de mãos dadas, ou melhor, devidamente equilibradas. De fato, de que vale um homem inteligente sem moral, 
e vice-versa? “A inteligência é uma arma, perigosa em mãos criminosas". 
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 Tudo isso, também responde pelas oposições a que se refere o escritor René 
Guenón, do modo mais claro possível, que nos é dado fazer neste momento. 

Da mesma maneira que cada homem possui o seu “dragão inferior e superior”, 
assim também, existem os dois dragões cósmicos: o celeste e o infernal. 

Quanto a este transcendente simbolismo, Marques de Rivière relata, a seu modo, o 
que ele mesmo teve ocasião de presenciar no Tibete, através das seguintes palavras: 

“Em tal época, as festas do Dragão iam ser realizadas em Lhassa, debaixo de 
grandes festividades. Nosso Lama nos fez ver que, em tal ocasião os Superiores de 
diversos mosteiros da região se reuniam na cidade Santa e procediam a evocação do 
Dragão celeste. Ale mesmo devia manifestar-se no templo do Potala durante sete dias. E 
por isso, nos deu alguns exercícios para ocuparmos o nosso tempo durante a sua 
ausência”. 

De passagem por Lhassa, em companhia de negociantes chinesas no Tibete 
ocidental, chegou um grande amigo de nosso Lama, um religioso taoista, um Phutuy. 
Eles se conheceram em determinado lugar do imenso continente asiático. Este religioso 
ficaria em Lhassa durante as festas e meu Mestre sabendo que eu tinha noções da língua 
chinesa, apresentou-me ao taoista. Assim, tive ocasião de conviver durante alguns dias 
com o Phutuy e, graças à minha situação especial de discípulo de um Lama venerado de 
Lhassa, tive ocasião de aprender muitas coisas sobre esoterismo e as sociedades 
secretas chinesas, muito mais, talvez, do que qualquer europeu que tivesse visitado 
semelhantes regiões. 

Era ele um velho enrugado e pequenino, de fisionomia severa e um tanto difícil de 
ser interpelado. No entanto, de uma polidez muito distinta, difícil do ser encontrada no 
Ocidente, ate mesmo na China moderna. As longas meditações e trabalhos austeros o 
tinham transformado numa delicadeza sem igual. Sua cabeça era inteiramente despida de 
cabelos. Os discípulos que o acompanhavam tinham para com ele uma atenção muito 
especial ocupando-se sempre da sua pessoa, como filhos de um pai muito querido. 
Sempre ricamente vestido, trazendo na cabeça um gorro de seda preta, ornado de 
magníficos diamantes, o religioso chinês olhava para as coisas e as pessoas como se não 
as visse, ou estivesse sempre embebido num sonho estranho. Os Phutuy se acham 
acima dos Tsongsang, ou sejam aqueles que iniciam os jovens discípulos. São os 
ascetas ou solitários espirituais dos mosteiros isolados, onde se fala pouco e medita 
muito. A ciência suprema é adquirida por si mesmo, numa solidão absoluta. O Phutuy 
fez-me ver que esteve doze anos num mosteiro do norte da China, sem falar nem ler 
coisa alguma. Logo que atingiu a iluminação desse modo, deu entrada na vida política 
(que diferença para outras partes do mundo! ... Sim, qualquer indivíduo de cultura média, 
é político, é dirigente de povo!) . Isto representa o principal mistério da vida religiosa 
asiática, sempre incompreensível ao nosso raciocínio ocidental!... Os discípulos que o 
cuidavam e acompanhavam, não recebiam ensinamento algum; viviam apenas na 
atmosfera espiritual do Asceta. E isto lhes bastava, segundo as influências ocultas de que 
já se falou anteriormente. 

 Eu o interpelei a respeito da festa do Dragão e ele citou muitas coisas inte-
ressantes nesse sentido. Garantiu-me que a existência do Dragão terrestre era uma 
realidade. E que o mesmo representava a imagem inversa do Dragão celeste; 
outrossim, que o rnesmo reside entre os espíritos infernais nas regiões mais profundas 
do seio da terra (todo o grifo é nosso). Parece que na China uma das provas oferecidas 
aos discípulos, consiste em it a tal região dar combate, sozinho, ao dragão infernal (é 
bem provável. dizemos nós, que tal combate seja realizado no mundo astral, tal como 
acontecia no Egito, com os quatro elementos, alem de outros obstáculos). Enfim, no 
decorrer de nossas conversações, o Phutuy me asseverou que tinha poder bastante para 
se transportar ate junto ao referido Dragão, e de levar consigo, alguém que o desejasse. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  125 – Julho a  Setembro de 1945 – Ano XX 

Redator : Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 24

 Por outra parte, que se tratava de pura magia, coisa que não interessava (isto quer 
dizer, que as questões psíquicas, do agrado de muita gente boa.... já foram o estado de 
consciência das raças primitivas, e que hoje o que deve interessar, e o domínio do 
mental, da inteligência, da Sabedoria Perfeita) . Desejando sujeitar-me a uma 
experiência que demonstrasse o poder dos Iniciados chineses, pedi a um dos Lamas que 
faziam parte, de nossa amizade, que intercedesse junto ao religioso, pois que de um grau 
inferior, não ousava eu mesmo fazer semelhante pedido. Ele relutou no começo, para de-
pois, diante de exposições mais decisivas, prometer a nos ambos, a mim e ao Lama 
amigo, de se esforçar – segundo os ritos da alta Magia chinesa – de nos “fazer descer” 
atá a região do Dragão... 

A experiência devia ter lugar numa pequena capela, do Potala, conhecida 
pessoalmente pelo Phutuy (capela, dizemos nós, ligada subterraneamente a diversos 
mosteiros tibetanos, e até, com os do Norte da Índia, qual acontece com a Esfinge e as 
pirâmides do Egito...) . Ela se distinguia pela sua pintura vermelho e ouro (cores, que já 
ensinamos, pertencem as 2 qualidades de matéria, Tamas e Satva, com outras palavras, 
a Kama-Manas, mental inferior e BudhiTaijasi, mental superior, na razão da Bandeira 
do Rei do Mundo, dos Budas-vivos da Mongólia, etc., etc. ...). Inúmeras lâmpadas 
pendentes do teto e mantidas, não com azeite, mas, com manteiga, iluminavam apenas 
os murais desse pequeno recinto, sem janela. Um grande paravento chinês mantido num 
dos cantos deu-me a entender que, por trás devia encontrar-se uma divindade de origem 
chinesa. Os ideogramas bordados nos quatro estandartes, eram chineses. No altar se 
encontrava o jovem Deus Thap’kieph, o Buda criança, saindo do loto do mundo, este, 
representado por quatro figuras ajoelhadas (quatro, sim, por ser o “quaternário da Ter-
ra”...), ou sejam os Thieu (nome que faz lembrar o Thau, ou 22a letra do alfabeto hebreu, 
ou seja o arcano XXII, do qual já falamos bastante, e cujo nome é: O Mundo). Em 
redor, as estátuas de Han-Kha-Dieph, dos Pho-huc, imagens da Sabedoria dos Omthé, 
imagens dos libertados, e enfim, os “quatro guardiães do Umbral” da ciência esotérica 
chinesa (estes últimos, nas quatro direções cósmicas e geográficas do mundo, como 
aqueles 4 animais da esfinge, que figuram no último arcano, dos quais já nos ocupamos 
em outros lugares). Sim, estes quatro deuses vigiam, imóveis e ameaçadores, para 
impedir o imprudente que se aventurasse –  sem guia e sem proteção – profanar o ca-
minho sagrado. Tudo isso dava a impressão de permanente mistério e sombria magia 
chinesa importada para a pequena capela do Potala de Lhassa. 

 E logo apareceu o Phutuy, com o mesmo costume da véspera, trazendo os seus 
instrumentos litúrgicos. Ele fez soar o gongo e começaram as preces e as adorações aos 
santos ali existentes. Expressando-se em antigo chinês, servindo-se de entonações 
especiais, (“mantrans religiosos, dizemos nós, melhor dito, “dharanis” evocadores, – 
dentre eles, o Manjúçri) não me foi possível acompanha-lo como devia. Limitei-me a 
acompanhar os gestos ritualísticos. Ele ofereceu grãos de arroz e flores; depois de 
pequeno silêncio, pediu-me, em tibetano, que me aproximasse do Lama que nos 
acompanhava, tomando lugar num coxim que o mesmo havia trazido. A cena tomou-se 
fantástica: o jovem Deus do ouro sorria, aos tremores incertos das lâmpadas e um cheiro 
estranho impregnou todo o ambiente da capela sagrada. O Phutuy traçou, com uma 
espécie de punhal aguçado, um rápido círculo em torno dos pendentes, lançando um 
punhado de perfumes num grande incensório. O pó crepitou no silêncio profundo do 
santuário. Foi quando se deu um fato inconcebível. 

Imediatamente e sem transição alguma, as paredes e o altar desapareceram diante 
de meus olhos; tinha a impressão de ir afundando, em vertiginosa carreira, pelo solo a 
dentro. E eu sentia, nitidamente, que minha respiração diminuía pela translação vertical 
de meu corpo. Eu caia, de fato, num abismo... Senti que a minha garganta se contraia, 
enquanto eu procurava segurar-me a alguma coisa, pois tudo me faltava. Diante de meus 
olhos espantados, uma sombra espessa se agitou, com uma certa impressão de umidade, 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  125 – Julho a  Setembro de 1945 – Ano XX 

Redator : Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 25

de  fetidez, de mofo... Procurei meu companheiro, o Lama, e vi-o a meu lado, o corpo 
contraído de espanto, a cabeça oculta puma dobra de sua túnica amarela (cor adotada 
pelo lamaísmo tibetano e mongol por ser a de Atmã...). Diante de nós, ereto, dentro de 
uma auréola luminosa de fogo, o Mago chinês, com os olhos fechados, parecia 
comandar nossa queda comum... 

 Quanto tempo durou esta descida no abismo? eu não posso dize-lo. Porém, os 
minutos foram muito longos nessa queda espantosa no seio do abismo. 

A fetidez e a umidade aumentavam cada vez mais: eu julgava estar vendo 
clarões estranhos, formas fosforescentes, coisas esbranquiçadas (larvas, devia dizer 
Marques de Rivière, pois que as há, e em abundância, nas regiões inferiores do 
Astral), se agitando lentamente na sombra aquosa da região... Um frio glacial se 
apoderou das minhas costas e eu comecei a tremer... 

De repente um grande clarão se fez sentir e um espetáculo horrível se apre-
sentou diante de nossos olhos: imensa caverna cheia d’água e de pedras de gelo 
(verdadeiras icebergs em miniatura, dizemos nós...), espécie de cloaca, imunda, 
deixava ver enorme monstro estirado ao longo do corpo, algo semelhante a um 
pesadelo, algo apocalíptico... Era espantoso e terrível. A meu lado, o Lama estava tão 
curvo que mais se assemelhava a uma bola humana: as mãos crispadas numa última 
convulsão, a face pálida, cerosa como a de um cadáver... Como se fora um sonho tive 
a impressão que o monstro, com a nossa aproximação, teve um grande e agitado 
estremecimento. O mago chinês ameaçou-o com a sua espada e um rugido surdo se 
fez sentir pela caverna a dentro... A carne do Dragão movia-se desordenadamente, 
como se estivesse agitada por verdadeiras descargas elétricas. Tal monstro seria um 
pesadelo, um sonho, um símbolo, ou uma realidade? Eu não posso dize-lo. Meu corpo 
estava completamente gelado. Meus nervos descontrolados... acabei perdendo os 
sentidos... 

 Quando voltei à consciência perfeita das coisas, encontrava-me na capela 
sombria. O Lama achava-se sempre encolhido a meu lado... E a sombra de Phutuy 
continuava impassível a salmodiar as invocações chinesas ao jovem Deus de ouro, no 
Thap’kieph, o Buda menino (oposição celeste ao Dragão infernal, dizemos nós, como 
todo e qualquer enviado do céu, em oposição a matéria, ao mal, etc.), saindo do loto 
do mundo, representado por quatro figuras ajoelhadas, os Thieu sagrados da China 
misteriosa...” 

 Esta passagem da obra de Marques de Rivière, responde por tudo quanto 
acabamos de dizer. Do mesmo modo que, as oposições – como já dissemos – a que 
se refere René Guenón, no presente capítulo da sua valiosa obra O Rei do Mundo, 
entre o Divino. e o Infernal ou inferior, salvaguardando a transcendental expressão que 
tem o excelso Ser, que da o titulo a sua referida obra. 

Resta-nos dizer que, as próprias representações deificas em todas as 
Teogonias inclusive no Egito, se servem de certos animais sagrados. E es mesmos 
avataras da Divindade possuem tais nomes, como por exemplo, Peixe, Tartaruga, etc., 
etc. todos eles, também, representações dos signos zodiacais que em verdade não 
são mais do que as Jerarquias criadoras. 

Do mesmo modo que, o Elefante, no reino animal, e o seu Buda, assim também, 
no vegetal, e o Loto sagrado ou das Mil Pétalas. E no mineral, o Urânio, de todos os 
metais, o mais pesado. Eis aí a razão pela qual "o Elefante branco (reino animal) traz 
na tromba o Loto sagrado (reino vegetal) em cima de uma montanha (reino mineral), 
quando anuncia o nascimento do Homem, seja: Krishna, Buda ou outro qualquer 
Iluminado. 
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Dar títulos, pois, de animais aos próprios homens e as coisas sagradas é 
sempre uma expressão transcendental, como homenagem à própria evolução da 
Mônada. 

“Dragões ou serpentes aladas”, é um símbolo de Sabedoria entre toltecas, 
astecas e maias. Aos seres de certo mosteiro do Norte da Índia, onde estivemos de 
1889 a 1900, se denomina SRINAGAR (Homens-Serpentes), cujo nome acabou sendo 
o da própria cidade, como uma das muitas que. possui Cachemira, possessão inglesa 
no referido lugar. Srinagar fica ao Norte de Simlah e a oeste de Gartoch. A cidade 
mais próxima de Srinagar, denomina-se Leh, que, ao pé da letra e ligada à primeira, 
quer dizer: “A Lei dos Iluminados ou Homens-serpentes, serpentes de Fogo”. Não se 
costuma chamar de “verbo inflamado”, ao de todo aquele orador e escritor que se 
distingue dos demais? “Águia de Haia" foi dado ao grande Rui. E com muita 
propriedade, por ser o animal que se eleva a grandes alturas. Rui – com seu verbo 
inflamado –  alcançou os píncaros da Glória. 

 

Ilustração: gravuras 

Legenda: 

Estas gravuras reproduzindo 3 deuses da Mitologia egípcia, “herdeira 
forçada” da atlante, não são mais do que fiéis representações da Vitória do Espírito 
sobre a Matéria. Os 3 princípios superiores sobre os 4 inferiores. A vitória ainda, do 
iniciado sobre o “dragão do Umbral" (seu próprio Karma: os maus atos e pensa-
mentos desta e de outras existências) . 

 A “síntese de tudo isso, esta implicitamente demonstrada no “Cavaleiro 
celeste”, Jorge, George, Akdorge, etc. E foi desta mesma tradição, donde a Igreja 
copiou a de S. Jorge. Tal como nesta, onde o “santo liberta a princesa acorrentada 
a porta do seu palácio, ameaçada de ser devorada por terrível dragão” assim 
também, e a lenda de “Perseu e Andromeda”, na mitologia grega. Nenhuma 
diferença existe entre uma e outra lenda. 

 

Por que razão, nós outros Teósofos, que discutimos assuntos não ainda do 
conhecimento da ciência oficial, não termos direito ao titulo de “Dragões de Sabedoria”? 

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

Volvamos à questão dos opostos ou antagônicos: 

Quanto ao fato do “número 666 ser idêntico ao ode Sorath, demônio do Sol”, não 
quer dizer que seja, de fato solar. 

A razão e por demais transcendental para ser alcançada, mesmo pelas maiores 
inteligências. Diremos apenas, que esse aspecto solar implicitamente apontado em o 
numero 666 e em o nome Sorath, é idêntico, por exemplo, ao que se passa entre o 
homem e a mulher. Enquanto o primeiro e masculino, e portanto, solar (externamente), 
e feminino ou lunar, interna ou introspectivamente, na mulher, como e natural, o 
fenômeno se dá ao contrário. 

Sorath é uma forma sintética e anagramatica do termo Astaroth, (Aster e Roth, 
Thor, Taroth, Aor, etc., digamos, “o astro roda ou circular na mesma razão de Zoro ou 
Zero astro, donde Zoroastro no sentido transcendental, ainda, de andrógino latente, e 
não, em separado ou manifestamente), cujo termo se da aquele que serve de sombra 
ou oposição a própria Divindade. Um se distingue do outro pela própria função dual das 
coisas, pois como já se viu, no sentido antropogênico não podia deixar de haver a 
exigência do macho e fêmea, e no cosmogênico, o do próprio estado dual em latência 
na mesma divindade. É a isso, que se dá ainda o nome de “queda do Espírito na 
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Matéria”. Ao primeiro se dá o nome de Luz; ao segundo, de Sombra. Se tais oposições 
continuassem, permanentemente, o fenômeno da redenção, da superação da Mônada 
seria impossível. “Daemon est Deus inversus”. Sim, Enquanto a própria Divindade 
permanecer em atividade ou período centrífugo, não poderá deixar de haver o referido 
desequilíbrio da oposição manifestativa dessa mesma Divindade (período de Pravritti-
marga ou de involução, queda, etc.). Logo que se de o fenômeno equilibrante, ou todos 
os seres e coisas em evolução, a Mônada voltando à sua Origem, o fenômeno passa a 
centrípeto (ou período de Nivritti-Marga, evolução, ascensão, subida, etc. na razão do 
dito de S. Agostinho: “Vimos da Divindade e para Ela havemos de ir”; o que equivale ao 
verdadeiro sentido da parábola do Filho Pródigo que volta à Casa Paterna”). Donde: 
Vontade, Sabedoria e Atividade; Brahmã, Shiva e Vishnu; Pai, Mãe ou Espírito Santo e 
Filho. As mesmas Parcas ou Nornas mitológicas, representam a mesma coisa: Clotho, 
Lachesis e Atropos. Uma, sustinha a roca (Vontade), outra fiava (Atividade) e a terceira 
cortava, o fio, isto é, dava como terminado o trabalho (Sabedoria, aquisição total da 
Consciência, etc.) . Na tradição indiana estas três funções tem o nome: Tribhuvana. 

 Chamar-se de “Cristo e Anti-cristo” (666-777), não é propriamente antropo-
morfizar esses dois sentidos, à parte o que de misterioso existe sabre o assunto... mas, 
a confirmação de tudo quanto procuramos esclarecer até agora. Digamos: dois sóis 
como querem René Guenón e S. Hipolito, porém, na mesma razão dos dois aspectos 
humanos masculino-feminino e feminino-masculino. Com outras palavras: solar-lunar e 
lunar-solar. Endocrinicamente falando: o homem como já foi dito e solar-lunar, 
repetimos, porque, externamente demonstra o seu sexo e função solar, enquanto, 
interna ou introspectivamente, é lunar. Na mulher o fenômeno se dá justamente ao 
contrário. Foi a mulher e não ao homem, que, alegoricamente, a serpente oferecendo a 
maçã, o fruto proibido, insinuou-a a tentar ao homem, no paraíso terrestre. O veneno 
pertence à serpente, mas não é a própria Serpente, e sim, o resultado de uma função 
que lhe é inerente. Na mesma razão, essa sombra em oposição à Luz ou Mikael, a que 
se refere René Guenón. Uma função dando combate a outra. O mesmo dizer que 
ambas são Uma em essência, mas as funções divergem na matéria. 

É através da dor que Mônada evolui. Tal como o diamante fruto precisa passar 
pelas “garras aduncas da lapidação”, afim de se tornar luminoso, e portanto, possuir o 
valor que se da ao “brilhante”, a Mônada tem que passar por sete estados de 
consciência diferentes, para alcançar a sua luminosidade exigida pela própria Evolução. 
Donde o termo Brig, que quer dizer: dilatar, distender, projetar, evoluir, etc. e que dá 
origem ao próprio termo: Brahmã, Deus, etc. 

 A Árvore da Ciência do Bem e do Mal (uma só e não dual, como querem os que 
não conhecem muito bem um assunto tão transcendente), em vez de uma só serpente, 
como quer a Igreja, traz duas: uma branca (a do Bem) e outra preta (a do Mal). No 
próprio “Caduceu de Mercúrio”, ambas se acham em equilíbrio em torno da haste central 
do referido “caduceu”. O mesmo se dá com o homem perfeito: os dois lados devem 
estar em equilíbrio com o centro (o raquis, por sobre o qual se manifesta o grande 
simpático; donde o termo: sistema nervoso central), isto é, as duas conchas dessa 
balança, em perfeito equilíbrio; nem vagotonico nem simpaticotonico. Nem excitado, 
nem deprimido, mas, um homem perfeitamente equilibrado. 

A serpente do Mal da a sabedoria ou inteligência bastante para o Mal. Enquanto a 
do Bem, a dá para o mesmo Bem. E isto, na referida alegoria paradisíaca, para que, 
tanto Adão como Eva (Adam-Heve) não continuassem na dupla ignorância do bem e do 
mal em que viviam em estado latente. E não que fossem eles. “os únicos seres da 
criação”, como o maior de todos os absurdos apregoados pela Igreja. Sem o que, 
enganadora também seria a sapientíssima e evolucionista frase pronunciada pela 
própria Divindade: “Crescei e multiplicar-vos”. Sim, para que a Mônada, na sua 
astronômica divisibilidade encontre onde se encarnar e, através também, de múltiplas 
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experiências, adquirir a Consciência perfeita de si mesma e de tudo quanto a cerca e 
com ela evolui no Universo. 

Meditai, leitor amigo e inteligente, sobre as palavras de Orfeu a um dos seus 
discípulos mais adiantados: 

“Dobra-te sobre ti mesmo para te elevares aos Princípios das coisas, a grande 
Tríade que flameja no Éter imaculado. Consome, o teu corpo com o fogo do teu 
pensamento: desliga-te da matéria como a chama da madeira que devora. Então, o teu 
espírito se elevará, ao éter puro das Causas eternas, como a águia ao trono de Júpiter. 

Eu vou revelar-te o segredo dos mundos, a alma da natureza, a essência de 
Deus. Ouve primeiro o grande arcano. Um ser único reina no céu profundo e no abismo 
da terra: Zeus tonante, Zeus etéreo (segundo a mitologia grega, ainda, Júpiter olímpico 
e Júpiter plutônico). Ele é o conselho profundo, o castigo poderoso e o amor dulcíssimo 
(notem-se as oposições ou antagonismos...). Reina nas profundezas da Terra e nas 
alturas dos céus estrelados: sopro das coisas, fogo indomado, macho e fêmea, um Rei, 
um Poder, um Deus, um Grande Senhor. 

 Júpiter e o esposo e a esposa divina, Homem e Mulher, Pai e Mãe. Do seu 
casamento sagrado, das suas bodas eternas, sai incessantemente o Fogo e a Água, a 
Terra e o Éter, a Noite e o Dia, os Titãs altivos, os Deuses imutáveis e a semente 
ondulante dos homens. 

Os amores do Céu e da Terra não são conhecidos dos profanos. Os mistérios do 
Esposo e da Esposa só aos homens divinos são revelados. Porém, eu quero declarar o 
que é verdadeiro. Ainda agora o trovão abalava esses rochedos; o raio caia sobre eles 
como um fogo vivo, uma chama ondulante e os ecos das montanhas berravam de 
alegria. Porem tu, tu tremias não sabendo donde vem esse fogo, nem onde ele cai. É o 
fogo masculino, semente de Zeus, o fogo criador. Ele sai do coração e do cérebro de 
Júpiter; ele move-se em todos os seres. Quando tomba o raio, ele brota da sua mão 
direita. Mas nós, os seus sacerdotes, nós conhecemos a sua essência, nós evitamos e 
indistintamente dirigimos as suas flechas (lei de Karma ou de Causa e Efeito) . 

E agora, contempla o firmamento. Vê este círculo brilhante de constelações sobre 
as quais repousa a mantilha leve da via Láctea, poieira de sóis e de mundos. Vê 
flamejar Orion, cintilar os GÊMEOS, e resplender a Lira. E o corpo da Esposa divina 
que, aos cantos do Esposo, volteia num transporte luminoso. Olha, com os olhos do 
espírito, e verás a sua cabeça derrubada, os seus braços estendidos e poderás levantar 
o seu véu semeado de estrelas. 

Júpiter é o Esposo e a Esposa divina. Eis o primeiro mistério. 

Mas, agora, filho de Delfos, prepara-te para a segunda iniciação. Estremece, 
chora, goza, adora! Porque o teu espírito vai mergulhar na zona ardente onde o grande 
Demiurgo faz a mistura da alma e do corpo na taça da vida. Tocando nessa Taça 
embriagadora, todos os seres esquecem a morada divina e descem ao abismo doloroso 
das gerações. 

 Zeus, é o grande Demiurgo (Zeus, Jove, Jeove, Jehovah ou Júpiter). Dionisos e o 
seu filho, o seu Verbo revelado. Dionisos, espírito radioso, inteligência viva, 
resplandecia na casa de seu pai, no palácio do Éter imutável. Um dia que, debruçado, 
contemplava a sua própria imagem, viu-a estender-lhe os braços... Apaixonado por este 
sublime fantasma amoroso do seu duplo, precipitou-se na esperança de o alcançar. 
Mas, a imagem fugia, fugia sempre e atraia-o para o fundo do vorti-ce,. Finalmente, 
encontrou-se em um vale sombreado e perfumado, gozando com as brisas voluptuosas 
que lhe acariciavam o corpo. Em urna gruta descobre Perséfone (na Mitologia romana 
Proserpina: Pro-serafina, como já tivemos ocasião de interpretar em outros estudos). 
Maia, a bela tecedeira, tecia um véu, onde se viam ondular as figuras de todos os 
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seres. Diante da virgem divina ele ficou mudo de espanto. Nesse instante os Titãs alti-
vos, as livres Titânidas (os primeiros sexuados), viram-no naquele estado. 

 “Os primeiros, ciumentos da sua beleza, as últimas, tomadas de um amor louco, 
lançaram-se sobre ele como os próprios elementos desencadeados e reduziram-no a 
postas. A seguir, distribuíram entre si, os seus membros, fizeram-nos ferver em água e 
enterraram o seu coração. Júpiter fulminou os Titãs e Minerva levou para o Éter o 
coração de Dionisos, e ali, tornou-se um sol ardente. Porém, da exalação do corpo de 
Dionisos, saíram as almas dos homens (repetimos, os Jivas) que sobem para o céu. 
Quando as pálidas sombras atingirem o coração flamejante de Deus, elas iluminar-se-
ão como chamas. E Dionisos inteiro, ressuscitará, mais vivo do que nunca, nas alturas 
do Empíreo. 

Eis aí o mistério da morte de Dionisos. Agora. ouve o da sua Ressurreição. Os 
homens são a carne e o sangue de Dionisos: os homens desgraçados são os seus 
membros esparsos (os retardatários, os que não procuram e sol radioso da Verdade, 
deixando-se levar pela forma sombria ou lunar da ignorância e da mentira). Sim, os seus 
membros esparsos que se buscam, torcendo-se no ciúme e, no ódio, na dor e no amor, 
através de milhares de existências. O calor ígneo da terra, o abismo das forças 
inferiores, atrai-os sempre, cada vez mais, para o báratro, perdendo-os. 

 

Porém nós, os Iniciados, nós que sabemos o que existe no alto e no baixo, nós 
somos os salvadores das almas, os Hermes dos homens. Como imãs, atraímo-los a 
nós, atraídos nós mesmos pela Luz que emana de Deus. Assim, por celestes 
encantamentos, reconstituímos o corpo vivo da divindade. Nós fazemos chorar o céu e 
alegrar a terra. E como jóias preciosas, trazemos no coração as lágrimas de todos os 
sores para as transformar em sorrisos. Deus morre em nós. E em nós renascendo, dia 
virá em que em todos esses mesmos seres Ele renascerá muito mais glorioso e feliz do 
que era quando na sua forma primitiva...”. 

Meditai, sim, leitor amigo sobre tudo isto que vos foi ensinado. Fazei como o 
antigo discípulo da Grécia, ouvindo a voz de Orfeu de Pitágoras e outros tantos 
Iniciados que concorreram para o mesmo Fim a que hoje estamos ligados. Deixai morrer 
em vós a ignorância e a atração das coisas terrenas pela sublime Verdade das coisas 
divinas, que dorme em estado latente no vosso cérebro e no vosso coração... Oferecei 
ambos a Dionisos, oferecendo ao mesmo tempo a Zeus... 

O Santuário e o mesmo. Ele vos espera, como outrora ao discípulo que ousava 
transpor o seu Portal, depois de lhe ter batido três vezes, com a sua destra. E ele se vos 
abrirá de par em par, para vos receber junto no altar, onde tremeluz o mágico Triângulo 
da Iniciação. 

Ao contrário, ESKATO BEBELOI! Fora daqui os profanos! ou sejam aqueles que 
são atraídos apenas para as exterioridades do templo, e não, para as suas riquezas 
espirituais, qual Arca de Aliança conservando em seu seio o Grande Mistério da Vida 
Universal... 

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

Resta-nos, agora, deixar bem claro o que são estes Seres, que os 4 elementos, 
os 4 reinos da natureza, as 4 Rondas, anunciam através de símbolos tão expressivos, 
pouco importando a hierarquia a que pertençam. Sim, sejam eles grandes ou pequenos, 
mas todos portadores do VERBO SAGRADO: 

 Tais Seres, são os mesmos a quem se não pode perguntar por sua Pátria, filiação 
e outras tantas coisas...! Eles “são quem são”! Quanto ao resto, não passa de 
exigências do mundo. Este mesmo mundo que tudo nos tira e nada nos oferece, a não 
ser, como única e espiritual grandeza: a EVOLUÇÂO. 
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Foram os homens sem Pátria, sem filiação, sem coisa alguma de humana ou 
terrena, os Krishnas, os, Budas, os Apolonios de Tiana, Pitágoras, Confúcio, Lao-Tsé e 
muitos outros. 

Pitágoras, por exemplo, que passava por ser filho de um negociante de Samos 
com uma mulher de nome Partenis, no entanto, aos seus amigos e discípulos do peito, 
fazia ciente: “Sou filho de um sacerdote de Sais com uma sacerdotisa de um templo 
sagrado”. De fato, homens dessa estirpe não podem ser filhos de pais vulgares, nem 
miseráveis... Enquanto se dá Jesus como nascendo de pais pobres e em uma 
manjedoura (simples símbolos das escrituras bramânicas), Gautama, o Buda, foi o 
príncipe Sidharta de Kapilavastu, uma das famílias mais nobres da Índia. E como tal, 
muito maior seria o seu desprendimento, se verdadeiro fosse o referido nascimento de 
Jesus, porque, abandonar, nome, família, riqueza, etc. é muito mais do que, nascendo 
este de modo tão miserável, nada tivesse a perder com a troca. 

No entanto, todos eles, possuem uni nome secreto, como secreta também e a 
sua Pátria, chamem-na de Monte Salvat, Avalon, Agarta, Erdemi, Shamballah, etc.. etc. 
Que importa aos vis mortais o modo pelo qual vieram Eles ao mundo? Basta que os 
tomem por  homens vulgares ou Iguais aos que perambulam pela face da terra, 
“enfatuados com o seu saber insignificante”, mas, com a tara, pequena ou grande, que 
lhes vem dos seus antepassados?... “Pensar sifiliticamente”, como quer o grande 
Austregesilo, ou mesmo “pancreaticamente”, como quer um outro seu colega, tudo isso 
é falso, pois que a tara e por demais arcaica para ser descoberta. Provém da própria 
“queda dos deuses ao se unirem com as filhas dos homens”... 

Em resumo, foi estribado numa dessas multi-seculares tradições dos “Homens 
sem pátria e sem nome”, que o grande Ricardo Wagner escreveu a sua maravilhosa e 
iniciática obra musical: LOHENGRIN. 

 Tendo o mesmo feito ver a Elsa, que lhe não poderia confiar tamanho segredo, no 
entanto, a feiticeira Ortruda procurando sugestiona-la – como, Mal em oposição ao Bem 
–  a insistir nesse propósito, isto é, a que Lohengrin lhe revele seu nome e do país de 
nascimento, teima com seu bem amado para que lhe revele o maior mistério da sua 
vida: seu verdadeiro nome e país da sua origem. 

E é assim que se trava o colóquio entre os dois, segundo vamos descreve-lo:  

– Juro que confio em ti, podem, tu, sim, que não confias na tua esposa. Tais 
segredos ninguém os poderia guardar melhor do que eu. 

O Cavaleiro mirando-a, tristemente, respondeu-lhe do seguinte modo: 

– Por que fazes mais caso das maldosas palavras de uma mulher como Ortruda, 
que da promessa que me fizeste? A sabes que, logo, que to revele o meu 
segredo, serei obrigado a deixar o mundo para sempre. 

Estas palavras despertaram na mente de Elsa a recordação das que Ortruda 
proferira na véspera. E assim, respondeu com a maior veemência: 

– É natural que tal segredo seja por demais vergonhoso, a ponto de não o  
quereres divulgar à tua esposa? 

O Cavaleiro discutiu ainda com a sua esposa por muito tempo, na esperança de, 
carinhosamente, a convencer de que lhe não era permitido pronunciar as palavras 
fatais. Fez-lhe ver que sua Pátria era de natureza celestial. E que foi para salvá-la que 
“havia abandonado o reino da Paz e da Felicidade”. Fez-lhe ver, ainda, o esplendido 
futuro que a ambos aguardava, se governassem com bondade e retidão, o ducado 
de Brabant; podem Elsa se achava demasiadamente excitada pelos acontecimentos do 
dia para prestar atenção a tais razões mais do que justificáveis. Ademais, o receio de 
perdê-lo, encheu seu coração de medo, a ponto de, agarrando-se ao braço do esposo, 
dizer-lhe banhada em lágrimas: 
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– O que por Magia vem, por magia deverá ir, contanto que., teu dever é con-
fessar a Terra a que pertences. 

Um olhar de dor e de tristeza se fez sentir na fisionomia do Cavaleiro. E já se 
preparava ele para responder, quando, de repente, se abriu a porta secreta do aposento 
onde ambos se achavam 

dando entrada ao conde de Telramundo, seguido de quatro homens. Julgavam 
encontrar Elsa e o Cavaleiro dormindo, para poder matá-los, como lhe ordenara sua 
esposa Ortruda. 

Porém, o Cavaleiro foi mais ágil. Empunhou a sua espada com a qual estendeu 
sem vida, ao conde e seus quatro companheiros. 

E o Cavaleiro conduzindo Elsa para fora do aposento, proferiu, as seguintes 
palavras: 

– Está amanhecendo. Preciso falar com o rei, vosso pai, pois, como desejaste, 
vou revelar o meu segredo, para logo desaparecer do mundo, tal como vim 
para ele. . . 

E dizendo isto, saiu apressadamente do palácio. 

Poucas horas depois, os arautos anunciavam ao povo que se reunisse à margem 
do rio. O rei e os nobres já se encontravam no lugar, do mesmo modo que os cidadãos 
ansiosos por saber da notícia que os arautos iam dar ao povo. Ao lado do rei, diante da 
multidão, se achava Elsa trazendo ainda o seu vestido de noiva, porém, com o 
semblante triste e abatido, a ponto de ser notado pelo povo, que tampem sofria por vê-la 
desse modo. 

– Aí vem o Cavaleiro! exclamaram diversas vozes. 

E as trombetas dos arautos se fazendo ouvir, a multidão foi abrindo alas para que 
o Cavaleiro pudesse aproximar-se do palanque onde se achava o rei, Elsa e toda a sua 
corte. Ele vinha vestido do mesmo modo que ao aparecer pela primeira vez no Pais. 
Sua grande espada pendia da cinta, do mesmo modo que o chifre de ouro, com o qual 
havia respondido ao desafio do conde Telramundo . A cabeça estava coberta por bri-
lhante elmo arrematado por duas alas brancas, símbolo de “Cavaleiro do cisne”. 

Depois de saudar o rei, sua filha e toda a corte, pronuncia as seguintes palavras: 

– Já sabeis, gracioso Senhor, que a princesa Elsa insistiu para que eu the 
revelasse, tanto meu nome como a minha Pátria. De acordo com a sua 
exigência, vejo-me obrigado a servi-la. Infelizmente, seu nobre coração deixou 
se levar por maus conselhos. E com isso, sou obrigado a regressar ao meu 
País.  

– De nenhum modo, bravo Cavaleiro – respondeu o rei. – Amanhã marcharei para 
a Alemanha afim de combater os húngaros e preciso de vós como comandante 
das forças de Amberes que prometeram auxiliar a minha empresa guerreira. 

– Com enorme prazer o faria, respondeu o Cavaleiro, se não fosse o fato de hoje 
mesmo ter de deixar Amberes para nunca mais voltar... 

E então, voltando-se para o povo, de modo que todos o ouvissem, exclamou:  

– Em um País muito distante, oculto por trás de solitários e secretor caminhos, 
existe uma cidade chamada Montesalvat. Possui ela um santuário onde se 
guarda um dos maiores tesouros da terra, ou seja um cálice possuidor de 
maravilhosa virtude, pois, todo aquele que puder admirá-lo, ficará limpo de to-
dos os seus pecados. Foi trazido ao mundo pelos anjos. E cada ano, uma 
pomba branca desse do céu para renovar o precioso dom que o mesmo 
possui. Ele se chama: Santo Grial. E nós outros, que somos os seus 
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Cavaleiros, temos o dever de servi-lo com a maior fidelidade possível. Mei pai 
é o chefe de todos eles. Seu nome é Parsifal. E eu sou Lohengrin. 

Um murmúrio de grande surpresa se levantou da multidão, poéem, o rei erguendo 
o braço ordenou silêncio. Uma vez conseguido, o Cavaleiro prosseguiu: 

– Reparar as injustiças, auxiliar os fracos, defender os ignorantes, vencer os 
perversos, esta e a missão a que os Cavaleiros do Santo Grial juraram dedicar 
as suas vidas. Porem, ninguém deve conhecer o verdadeiro nome do 
Cavaleiro que pratica o beneficio, porque, se revelado for o segredo, o Grial 
não mais exercera sobre ele a sua benéfica influência. E então, é seu dever 
voltar imediatamente à sua Pátria, prostrando-se novamente diante da santa 
relíquia. 

Quando deixou de falar, uma exclamação se fez ouvir de todos os lados. Olhai 
para o horizonte! O cisne branco Volta novamente! 

E todos se voltando para admirar o grande milagre nas águas tranquilas do rio, 
viram aproximar-se rapidamente da sua margem, o barquinho rebocado pelo cisne 
branco, trazendo em torno do pescoço uma corrente de ouro. 

Quando Elsa viu a embarcação, compreendeu, desde logo, que o momento havia 
chegado para a partida do seu bem-amado. E então, abraçando-se com ele e 
debulhada em lágrimas, dirigiu-lhe a seguinte súplica: 

– Deixa-te ficar comigo. Só agora compreendo o mal que te fiz. Se quiseres ficar 
para governar este povo, por tal coisa daria a minha vida! 

Porém, Lohengrin retirando docemente os braços de Elsa que o rodeavam, 
respondeu: 

– Não me é permitido eleger: devo obedecer ao Santo Grial. Já o devias ter 
compreendido. Se ao menos durante um ano tivesses acreditado na minha 
palavra, teu irmão Godofredo teria voltado para o teu lado. E então, a tua 
felicidade seria completa. 

Dizendo isto, depositou um beijo de despedida na fronte de Elsa. E quando se 
dirigiu para o barquinho, Ortruda, que estava oculta entre a multidão, adiantou-se para 
Elsa, olhando-a triunfante. Soltou uma gargalhada, mais animal do que humana. E gritou 
bem alto para que todos a ouvissem: 

– O auxílio do céu, orgulhosa Elsa, de nada te valeu. AT ora, sim, posso revelar-
te que, aquele cisne branco atrelado ao barquinho que leva para sempre o teu 
esposo, não é outro, senão, o teu irmão Godofredo. Fui eu quem o atraiu para 
o bosque, enquanto se encontrava ao teu lado. Fui eu, ainda, quem, com o 
meu mágico poder, o transformei em cisne. E deste modo, podes ficar certa ele 
continuará até quando eu quiser. Se tivesses sido fiel à tua promessa durante 
um ano, confiante em teu esposo, meu malefício ficaria anulado, perdendo eu o 
direito de te causar qualquer outro dano. E triunfante, soltou uma gargalhada. 

Lohengrin ouvira tudo... 

Embora sabedor do místico poder do Santo Grial e portanto, que lhe não era 
possível vencer a necromântica sorte lançada por Ortruda contra Godofredo, ajoelhou-
se no chão, pondo-se a orar. No mesmo instante, no cerúleo manto do firmamento, 
apareceu uma linda pomba branca, cercada de um aureola prateada. Voando, veio ela 
ter ao ombro direito do Cavaleiro ajoelhado. Dai saltou ao barquinho e metendo o bico 
entre as penas do pescoço do cisne, desatou a corrente que ali se encontrava... E logo 
a formosa ave desapareceu, para dar lugar a uma figura humana. Era Godofredo que 
logo saltando à margem do rio, atirou-se nos braços de sua irmã Elsa, beijando-a com 
ternura e amor fraternal. Porém, os gritos do povo se faziam sentir: 
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– Não vás! Permanece conosco!... 

E o barquinho rebocado pela pomba, que ocupara o lugar do cisne, cada vez 
mais se afastava da terra. Com as mãos levantadas, Lohengrin fez o sinal da Cruz, 
evocando os quatro pontos cardeais, em sinal de perdão e de despedida aqueles que 
ficavam, para logo desaparecer da vista de todos. 

E Elsa dando um grito de desespero, caiu sem sentidos no solo...".  

Lohengrin, Artus e quantos outros Seres, mais ou menos idênticos, de tempos em 
tempos aparecem no mundo, só podem responder quanto ao seu verdadeiro nome, do 
seguinte modo: 

EGO SUM QUI SUM...   

E quanto a Pátria: 

"O meu Reino não e deste mundo!" . 

 

NOTAS E COMENTÁRIOS 

 

Aniversário Espiritual da S. T. B. 

 

O 24o aniversario da sua fundação espiritual, foi Comemorado pela S. T. B. com 
solene sessão pública realizada na sede central de seu Departamento Geral, às 20 e 
meia horas do dia 28 de setembro, a qual além dos associados com suas Exmas. 
famílias, nos honraram com sua presença diversas pessoas de destaque entre as quais 
pedimos vênia para destacar o Dr. Carlos Azevedo Silva e o Capitão J. A. Pessoa que 
se dignaram de aceitar a merecida distinção de fazerem parte da mesa diretora dos 
trabalhos literários e artísticos constantes do programa dessa festiva comemoração. 

 A essa solenidade compareceu também o Professor Dr. Jehel, que, de passagem 
pelo Rio, realizou entre nos a série de conferências a que nos referimos noutro local. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Os clichês que ilustram esta “nota”, mostram vários aspectos dessa solenidade. 

 

Aniversário de Fundação da Sociedade de Estudos Filosóficos 
 

Transcorreu no mês de julho o primeiro aniversário da Sociedade de Estudos 
Filosóficos, entidade fundada pelo nosso querido Irmão Dr. José Nunes Gouveia, e que 
na sua tão curta existência tantas atividades e larga soma de benefícios já prestou a 
todos que a ela recorreram em busca de mais luz! 

Tão auspicioso acontecimento dever-se-ia marcar com uma pedra branca, como 
realmente o foi. 

Em missão pelo Brasil, e no momento no Rio de Janeiro, com, o nosso Irmão 
Presidente da Sociedade de Estudos Filosóficos, encontrava-se o Professor Dr. Jehel, 
Presidente da Ordem Rosa-Cruz Cabalística, da Ordem Martinista, do Grupo 
Independente de Estudos Esotéricos de Montevidéu e Instrutor das Ashramas do Suddha 
Dharma Mandalam, nos vários países do Continente, que, muito gentilmente, acedeu ao 
convite formulado pelo Dr. José Nunes Gouveia, dando, com o brilho da sua presença 
maior relevo a comemoração e brindando todos os presentes com uma belíssima 
conferência sobre: O CONHECIMENTO E A PESQUISA DA REALIDADE – ESPÉCIES 
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DE CONHECIMENTO, MÉTODOS DE AQUISIÇÃO E APARELHAGEM DE 
INVESTIGÇÃO CIENTÍFICA E OCULTA. 

 A essa conferencia, realizada a 28 de julho, estiveram presentes, além da Exma. 
esposa do Professor Dr. Jehel; a Venerável Louise, o Venerável Sedyr A. M. de Belo 
Horizonte. 

 Perante grande assistência, que lotava integralmente o templo da STB, onde 
foi realizada a solenidade por especial permissão, aberta a sessão pelo Irmão 
Presidente-fundador, este, falando em nome da Diretoria da Sociedade de Estudos 
Filosóficos. entregou ao Professor Dr. Jehel um Diploma de Membro de Honra da S. 
E. F. A seguir passou a presidência da mesa ao ilustre e Venerável visitante que 
terminou sua extraordinária conferência com uma sublime prece, acompanhada com 
emoção por todos os presentes. 

Momentos antes de passar a presidência da mesa ao Venerável Dr. Jehel, 
rejubilou-se nosso Irmão Dr. Nunes Gouveia com todos os presentes, agradecendo 
ao !lustre visitante pela anuência ao convite e ao Irmão Diretor-Geral da Sociedade 
Teosófica Brasileira, Dr. José Henrique da Silva Queiroz, por todos as facilidades 
concedidas à sua Sociedade de Estudos Filosóficos pela S. T. B. 

 Terminada a sessão foi oferecida Exma. Esposa do Dr. Jehel, Venerável 
Louise, uma Linda cesta de flores, que se destacava entre os agapantos que 
enfeitavam profusamente o Templo da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Temos certeza que hão de perdurar  na memória de todos as sublimes 
palavras de Mestre Jehel, bem como continuarão a viver as deliciosas e puras 
emoções sentidas ao contato de tão elevado Ser. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Os clichês acima dão-nos dois aspectos dessa solenidade. 

 

HOMENAGEM À SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
 

Homenageando a S. T. B., o que muito nos desvaneceu, o Professor Dr. Jehel 
apresentou um ciclo de conferÊncias, realizadas nos diAs 31 de julho, 2, 4, 7 e 9 de 
agosto. Os temas abordados foram os seguintes: 

1. À PROCURA DE UM MESTRE NA ÍNDIA – O QUE PODE ACONTECER A 
UM OCIDENTAL QUE AMA A VERDADE E PROCURA A LUZ. 

2. SINTESE YOGUISTICA – MÉTODOS E POSSSBILIDADES DA SECRETA E 
SAGRADA CIÊNCIA DAS YOGAS. JUVENTUDE CORPORAL E MADUREZA 
ESPIRITUAL. 

3. CAMINHO DA AÇÃO – A MAGIA NA VIDA E A VIDA DOS MAGOS E 
INICIADOS . 

4. MESTRES SECRETOS DO OCIDENTE – ANJOS DISFARÇADOS DE 
BURGUESES E MILAGRES POUCO CONHECIDOS QUE PODEMOS 
REPETIR. 

5. A SENDA DIRETA DA ILUMINAÇÃO – O CONTACTO ÍNTIMO COM O 
MESTRE COM O PRÓPRIO ESPÍRITO E COM A VIDA UNIVERSAL. 
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Todas as conferências contaram com seleta assistência que, embevecidamente, 
acompanhava palavra por palavra, os conceitos brilhantes e claros que uma exposição 
peculiar ainda mais realçava. 

Quando da última conferência, o Venerável Dr. Jehel langou uma benção a 
todos os presentes, apresentando-se com seus sagrados objetos, inclusive a Bengala 
Sagrada. 

A S. T. B. agradeceu, e agradece mais uma vez, a honrosa visita, a sinceridade 
da homenagem, bem como as inequívocas provas de gentilezas, por parte de tão 
elevados seres congratulando-se com todos os Irmãos pelos sublimes momentos que 
o Darma nos proporcionou. 

A S. T. B. agradece, ainda ao nosso Irmão Dr. José Nunes Gouveia, (LHAU 
A.M., S. D. M.), todos os seus esforços pelo movimento em favor de um novo ciclo, 
sentindo-se penhorada pela oportunidade de entrar em contato tom tão ilustre e 
elevado dirigente, como o e o Professor Dr. Jehel. 

“Dhâranâ" sente-se jubilosa em noticiar tais acontecimentos, que muito nos 
favorecem na realização do programa em que a S. T. B. está empenhada! 

 

O CAMINHO DA PAZ DURADOURA 
Merecem figurar nas páginas de "DHÂRANÂ", as afirmações do Presidente 

Truman ao submeter a Carta. Constitucional ao Senado dos Estados Unidos, tanto 
elas estão de acordo com a Missão em que se empenha a S. T. B.: “Os objetivos da 
Carta são claros.  

Procura evitar guerras futuras.  

Procura solucionar as disputas internacionais por meios pacíficos e de 
conformidade tom os princípios de Justiça.  

 Procura  promover o progresso universal e estabelecer melhores padrões de vida. 

Procura conseguir o respeito e a garantia universal pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, idioma ou religião. 

É o produto de muitas mãos.  

Procura remover as causal econômicas e sociais do conflito da intranqüilidade 
internacional. 

É o produto de muitas mãos e de muitas influências. É o resultado da realidade 
da experiência num mundo onde uma geração já falhou duas vezes em manter a paz. 
As lições desta experiência estão escritas no documento. 

Esta carta aponta para única via da Paz duradoura. Não há outra. Não 
hesitemos em dar as mãos aos povos pacíficos da terra e comecemos a nossa jornada 
para a paz duradoura – com a firme disposição de que podemos e conseguiremos o 
nosso objetivo. 

Urge a ratificação. Urge a imediata, ratificação.” 

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

Pelo que se vê, o Presidente Truman, um digno e valioso continuador da 
política de Roosevelt. 

Merece, pois, a consideração e o respeito de todos os homens que trabalham a 
favor da Paz entre todos os Povos da Terra, como ele próprio o disse: “sem distinção 
de raça, idioma ou religião”  
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"ESCUELA HELENA"' 
Dessa Escola espiritualista, fundada  na cidade de Guatemala, recebemos a 

carta que abaixo transcrevemos.  

Infelizmente o pedido de nossos irmãos chegou-nos um pouco tarde para que 
pudéssemos atende-lo. Apesar disso, nos estaremos sempre ao lado de quem tão 
proficuamente trabalha pelo advento de melhores dias para o mundo, fazendo ressurgir 
os ensinamentos das velhas raças que há milhares de anos povoaram o nosso 
Continente. Segue-se a carta, a que aludimos: 

 "Guatemala, Julio de 1945.  

 Amados Confraternos: 

El dia 25 de Julio de 1945 a las 12 meridiano América tendrá lugar la fundación 
de la Escuela Helena en su Circulo Rosacruz Maya cuyas actividades van enlazadas en 
amor y harmonia con las de todas las fraternidades afines. 

Os pedimos para ese dia vuestro más ferviente pensamiento hacia esta humilde 
pero abnegada labor se  funda en la Ciudad de Guatemala, is una viviente de la raza 
Maya, la cual nos ha entregado el don riquissimo de sus sabias y espirituales 
enseñanzas para beneficio de la Humanidad. 

Os saludan y piden vuestro apoyo moral y material en tan solemne aconte-
chniento con la ayuda espiritual do lo Alto. 

Fundadores: Honoris MalMter DAGOBERt CACERES Y ARAGON – Doctora 
MARIA de D. de CACERES – Doctor EMETERIO OSCAR SALA.ZAR – Arquitecto 
GUILLERMO KREBS. 

Direction Provisional: Callejon Farfán No 19. 

Guatemala, Ciudad. 

Maria de D. de Caceres” 

 

DR. GEORGE ARUNDALE 
Registramos tom o máximo respeito o passamento na Índia do ilustre Dr. George 

Arundale, ocorrido a 11 de agosto último, na qualidade de Presidente da Sociedade 
Teosófica de Adyar. Companheiro de Annie Besant e de outros eminentes teósofos, 
prestou o finado inolvidáveis serviços à grande causa por que todos nos batemos, 
deixando seu nome ligado a varias obras de grande valor. Apresentamos a S. T. nossos 
sentimentos de pe7ar por vê-la privada do convívio material de tão esclarecido dirigente. 

 

AGRADECIMENTO 
Como aconteceu com o número 123 desta revista, diversas pessoas nos 

quiseram novamente honrar, transmitindo 

nos delicadas e animadoras palavras a respeito do numero 124, quer pelos 
valiosos ensinamentos que possuem ambos os trabalhos do Presidente Cultural da 
S.T.B. – a tradução e comentários de “O Rei do Mundo” e a "Seção Especial Dedicada a 
São Lourenço" – quer pela confecção esmerada tom que se apresenta o mesmo 
número, acompanhando o anterior ou talvez excedendo-o, e já na antecipada certeza 
dos dois outros – o atual e o seguinte que completarão a referida SÉRIE – alcançaram o 
auge do ineditismo em matéria de “imprensa especializada”.  

Tais palavras de incitamento para novos trabalhos nos chegaram de toda a parte, 
inclusive do estrangeiro, destacando-se entre elas as enviadas de São Lourenço, a cuja 
estância está sendo dedicado tão valioso trabalho, pelo ilustre homem de letras e 
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grande democrata Dr. Afonso Costa, velho morador dessas privilegiadas plagas e seu 
apaixonado admirador, e que bem compreende o que representam esforços desta 
natureza, mormente quando, como no presente caso, não recebemos auxilio particular 
ou oficial. Mesmo porque “os conhecimentos divinos só são mercadejados pelos 
Vendilhões do Templo...” 

A todos, pois, nossos sinceros e profundos sentimentos de gratidão, respeito e 
amizade. 

Aproveitando o título desta nota, transcrevemos aqui as seguintes palavras 
enviadas pelo Presidente cultural da nossa Sociedade: “A todos quantos me quiseram 
distinguir tom a remessa de cumprimentos pela passagem da minha data natalícia – 15 
de setembro – sejam membros da S. T. B., amigos particulares, parentes ou apenas 
simpatizantes da Causa em que a mesma se acha empenhada. e na impossibilidade de 
me dirigir a cada um de per si, envio por este meio os meus mais sinceros 
agradecimentos por esta prova de distinção e amizade para tom a minha humilde 
pessoa”. 

(a) Henrique José de Souza.  

 

AOS NOSSOS LEITORES 
Não sendo possível as oficinas onde esta sendo publicada esta revista, dar conta 

dos dois últimos capítulos da Seção especial dedicada a São Lourenço 

 

ainda este ano, como desejava o seu autor, a Redação de "Dhâranâ" resolveu 
fazer tal publicação em duas oficinas diferentes. 

Acontece, porém, que se tratando de um trabalho de grande fôlego – quer pela 
volumosa matéria de que se compõe, como a sua vastíssima ilustração, inclusive as 
viragens em cores de alguns clichês e uma tela em tricromia – não foi possível sair o 
capítulo IV de O Rei do Mundo, no segundo número (ou seja o 126) , ficando para o ano 
vindouro, como deseja, por sua vez, o seu tradutor e comentador, que a referida obra seja 
concluída. Assim, em cada número dos quatro trimestres do ano vindouro, sairão dois ou 
mais capítulos da referida obra, alem de artigos outros dos ilustres colaboradores desta 
mesma revista, todos eles membros proeminentes das fileiras da S. T. B. 

 

REFERÊNCIAS DA IMPRENSA LOCAL 
No seu número de 22, de julho do corrente ano, o “O Arauto” de São Lourenço, 

acusando o recebimento do número 123 de "DHÂRANÂ" honrou-nos com as expressões 
que gratos  transcrevemos: 

“DHÂRANÂ” 
Assinalando o XX ano de publicidade e o no 123, acabamos de receber com uma 

expressiva dedicatória do seu ilustre e talentoso Diretor Prof. H.J. de Souza, o número em 
apreço da bela publicação Teosófica, que vem em número especial dedicada à nossa 
cidade como centro de irradiação espiritualista da seita que os teosofistas estudam com 
tão elevado carinho. 

O número de "Dhâranâ", que e o primeiro da série especial, traz abundante 
matéria doutrinária e grandes ensinamentos teosóficos além de muitos e nítidos clichês, 
o que torna mais sugestiva ainda a grandiosa publicação que tanto exalta a nossa São 
Lourenço. 
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Ao agradecer a remessa bem como a dedicatória de seu ilustre Diretor, queremos 
recomendar aos nossos leitores, pelo menos, uma vista de olhos pelas páginas da 
soberba publicação que traz muita coisa digna de meditação.  

 

“CONTEMPORÂNEOS INTER-AMERICANOS” 

Com uma belíssima apresentação, acaba de vir a lume o dicionário biográfico 
“Contemporâneos Inter-Americanos”, publicado em dois idiomas diferentes, ou sejam: o 
português e o inglês. 

 Entre os nomes ilustres do nosso continente, figura na letra “H”, o do Presidente 
Cultural da S. T. B., que, na mesma razão dos demais biografados, traz uma síntese da 
sua vida, dos seus trabalhos literários, as Instituições a que pertence, viagens, etc., dentre 
elas, a que o mesmo fez ao Norte da Índia. 

Parabéns, pois, à Editora Enciclopédica Contemporânea Inter-Americana Ltda. por 
mais esta valiosa obra oferecida ao mundo culto das duas Américas.  

 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS 

Com a habitual concorrência se efetuaram no Departamento Geral da S. T. B. as 
conferencias semanais destinadas ao público e a cargo de vários irmãos que discorreram 
sobre a Vida Una e a Consciência Universal, assunta que sugeriu diversas objeções por 
parte dos ouvintes e as quais os conferencistas responderam satisfatoriamente. 

 

INTERCÂMBIO CULTURAL 
Recebemos no corrente trimestre: 

“O Pensamento”, do Circulo Esotérico de S. Paulo. 

“La Iniciación”, de Montevidéu. 

“The Rosicrucian Digest”, de Norte América. 

“Rosa Cruz”, de Montevidéu.  

“Gaceta Literária”, do México.  

"Anais da Sociedade Brasileira de Filosofia", do Rio de Janeiro.  

 

AGENTES DE “DHÂRANÂ” 
São agentes desta revista: 

No Estado da Bahia: 

Cidade do Salvador, Dr. Jaddo Couto Maciel. 

Cidade de Conquista, Cel. Antonio Dantas d'Oliveira. 

Campo Formoso, Sr. José Maia dos Reis. 

No Estado do Rio: 

Teresópolis, Sr. Ulisses Souto, Avenida Feliciano Sodré, 1.681. 

No Estado do Pará: 

Belém, Dr. Carlos Lucas de Souza. Praga da República, 257. 

No Estado de Minas: 

São Lourenço, Sr. Antonio Ferreira de Souza. 

Juiz de Fora, Dr. Cícero Pimenta de Melo. 
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Barbacena, Sr. Manuel de Castro. 

 

“ LUZES NA PENUMBRA”  

Com esse sugestivo título recebemos o magnifico trabalho que Zair de Figueiredo 
Moreira publicou “para fins de Caridade” e como uma “pequena contribuição doutrinária 
do Mundo Espiritual para o futuro”. 

Não obstante o descrédito que a ciência oficial tem pretendido lançar sobre o 
Espiritismo, e quantos esforços a própria religião tem feito para combate-lo, a crença 
nos Espíritos nem por isso continua menos arraigada no coração dos homens, nem os 
Adeptos de Allan Kardec desistem de difundir seus ideais e alimentar essa crença 
salutar, por meio de obras como essa que nos acaba de chegar as mãos. É que nos 
achamos em frente duma crença que remonta a mais alta antigüidade e repousa sobre 
dois princípios eternos e simultâneos: o princípio espiritual e evolutivo dos seres em 
marcha para a fonte donde emanaram, e o principio material que contem a potência 
perceptica dos órgãos físicos e serve de veiculo ao primeiro. Um e outro se completam e 
nenhum deles se poderia manifestar separadamente. Façam o que fizerem ou digam o 
que disserem os adversários do Espiritismo, ele, apoiado em tão sólidas bases, não 
poderá ser destruído e continuara na sua elevada missão de religar aqueles princípios, 
aparentemente opostos, até fundi-los na Unidade Absoluta, na Substancia Una, no 
Tudo-Nada a que estiveram ligados e donde emergiram no inicio das coisas. 

Inspiradas pelos Irmãos do Oriente – velha Fraternidade cuja antiquíssima 
origem tem que ser buscada entre os povos atlantes – não podíamos deixar de 
encontrar nas páginas de “LUZES NA PENUMBRA” os ensinamentos de que a 
humanidade atual tanto precisa para não tombar de todo no abismo a cuja borda a 
arrastaram os conceitos materialistas deste tenebroso fim de ciclo em que, as forças do 
mal, criadas pelo próprio homem, mais uma, vez se desencadearam sobre as nossas 
cabeças, no satânico afã de tudo destruir. 

 Mostrando-nos a origem do homem e do mundo; procurando revelar-nos os 
grandes mist6rios da Natureza, naquela linguagem velada que Lhes é própria para não 
dizer a única que Lhes é  permitida – os Irmãos do Oriente, apesar disso, rasgaram aqui 
e além clareiras luminosas destinadas e dissipar as trevas, e não apenas a “penumbra” 
em que os homens tateiam desorientados.  

Nas sapientíssimas respostas dadas pelos Irmãos do Oriente às perguntas 
formuladas pelo autor de “LUZES NA PENUMBRA”, encontra o mais cético dos leitores 
o estímulo de que precisa para para alcançar a convicção de que é de seu dever 
colaborar com o Grande Todo no cumprimento dos eternos Leis do Amor e da 
Harmonia, único meio de realizar aquela Fraternidade entre todos os seres tão 
recomendada por Cristo e por quantos Iluminados vieram a este mundo. 

 Nas almas indecisas e atribuladas dos leitores da magnifica obra, irrompem 
clarões que afugentam as serpentes da dúvida sobre a existência duma vida melhor 
para além deste mundo, e Lhes vão pouco a pouco destruindo os laços que as prendem 
à  roda dos renascimentos e das mortes. 

Os homens, por desgraça sua, já de ha muito se não lembram que são partículas 
da própria Divindade; de que “ já foram deuses e disso se esqueceram”. É necessário, 
por isso mesmo, refrescar-lhes a memória; destruir-lhes a muralha de erros em que se 
enclausuraram; despertar a centelha divina neles adormecida; dar-lhes a comer de novo 
o fruto da Árvore da Vida com que os desanimalizaram há milhões de anos os Pitris 
Solares, os lendários Dragões de Sabedoria, vindos das regiões celestes para esse fim; 
tudo isso para que, dos abismos a que os levou a eterna Lei da Evolução, iniciem com 
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passo seguro a marcha ascensional para Deus, para a Fonte donde saíram e a cujo 
regaço terão que voltar um dia. 

 “LUZES NA PENUMBRA” tem esta nobre e elevada finalidade. Se nos não rasga 
totalmente os “véus de Maya”, evitando caridosamente que a Ísis desnuda nos cegue 
com seu refulgente esplendor, deixa-nos vislumbrar alguns aspectos da Verdade total; 
mostra-nos por entre a selva espessa, em que nos achamos perdidos, o caminho que 
devemos seguir para alcançar o nosso glorioso destino; e, sem nos tirar o mérito de 
decifradores do grande problema, aponta-nos os únicos instrumentos de que nos 
devemos servir para respondermos com acerto As misteriosas perguntas da Esfinge, – 
tortura eterna dos Édipos de todas as idades: “Quem somos? Donde Viemos? Para 
onde vamos?” . 

"LUZES NA PENUMBRA", como todas as obras que nos falam nos poderes do 
Espírito e da sua supremacia sobre a matéria, não deixara, de ferir o velho “bom senso” 
em que os nossos sábios materialistas se apoiam para negar-lhe existência ou, pelo 
menos, qualquer influência sobre as ações humanas. Tudo ou quase tudo quanto 
“LUZES NA PENUMBRA” nos ensina, ultrapassa a compreensão dos homens vulgares 
entrincheirados nas estreitas concepções da ciência ortodoxa para a qual, a realidade, e 
o que de menos real existe no Universo, e não passa de fugaz manifestação do Espírito 
ou grosseiro veiculo de que ele se utiliza para realizar uma e a mais dolorosa etapa da 
sua evolução. 

 Choca o “bom senso” dos nossas sábios atribuir ao Espirito a causa dos 
fenômenos físicos, mas todo o trabalho da ciência não tem sido senso derrubar os 
Ídolos do “bom senso”. Este esforço em destruir os falsos ídolos do “bom senso” e 
desvendar aos homens, novos e mais luminosos horizontes, tem sido sempre o trabalho 
de todos os pioneiros e se encontra patente em todas as páginas de “LUZES NA 
PENUMBRA”. Isto nos basta para considerarmos essa obra digna de figurar entre 
aquelas cuja leitura os teósofos recomendam. 

A S. T. B., agradecendo ao seu autor a oferta que se dignou fazer-lhe de um 
exemplar do seu meritório trabalho, aconselha, por intermédio de "Dhâranâ", a todos os 
Irmãos, a leitura dessa obra, cujos conceitos sobre a origem do Homem e do Universo, 
sobre a Vida suas manifestações, sobre os atributos do Espírito e da Matéria, etc., etc., 
tanto se assemelham aos difundidos pela nossa própria Escola. 

É que, como diria o nosso Venerável Mestre: "a verdade é uma só, seja qual 
for o nome com que se apresente". 

 

SEÇÃO DEDICADA A S. LOURENÇO 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Monumento ao 2 de Julho – Salvador – BA. 

  

PROCLAMACÃO 
MUNÍCIPES DO SALVADOR! 

 

O “2 de Julho” de 1945, É pare nós, brasileiros da Bahia, a elevada 
glorificação da coerência cívica, com que o Brasil, fiel no seu passado, reafirma na 
luta em que se empenha a civilização contemporânea, o seu amor no direito, à paz, 
e, sobretudo, à liberdade dos povos. 
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A memória dos que forjaram, no calor dos sentimentos liberais da Bahia, a 
consolidação da soberania brasileira, unimos hoje no culto às afirmações gloriosas 
da nossa gente, os devotados heróis da Força Expedicionária Brasileira, que nas 
agruras da Europa ensangüentada, elevaram o pavilhão nacional, à altura da vitória e 
da conquista moral dos povos livres. 

E, certo, nenhum ambiente mais digno para esta homenagem dos bahianos no 
Brasil e aos povos, aliados, na vit6ria comum da liberdade, que as ruas vererandas 
da Cidade do Salvador, cenário da origem e da formação brasileira, por onde, na 
tarde tiara de 2 de julho de 1823, desfilaram os nosso bravos antepassados, ainda 
tintos do sangue derramado nos campos de Pirajá e Cabrito, na altiva afirmação da 
independência, amadurecida nos 300 anos da nossa história colonial. 

Aqui, com o concurso dos bahianos e com a fé devotada da Bahia nos desti-
nos da civilização brasileira, foi estruturada a unidade nacional, livre, altiva e 
soberana, na expressão da sua cultura, na força das suas fontes econômicas, na 
grandeza das suas reservas de civismo. 

Nesta Cidade, perene na alma brasileira, tiveram sempre as mais vivas 
ressonâncias as vicissitudes da pátria, as vibrações do seu entusiasmo e a exaltação 
das suas glórias. 

Justíssima pois, a homenagem que a Bahia, pelo seu governo e povo, 
coerente com o elevado sentido da sua tradição, presta hoje aos indômitos soldados 
brasileiros, que nas batalhas acesas nos rudes aclives dos Apeninos, lado a lado 
com os guerreiros das nações amigas, levaram a contribuição de sangue e de 
sacrifício do Brasil, para que f6ssem varridas da face da terra, as sombras do ódio e 
da opressão. 

Exaltemos pois, com a memória sempre viva dos fastos do passado, aqueles 
que, aqui e além, nos campos revoltos da Bahia ou nas terras devastadas da Europa, 
no desconforto e nos riscos da guerra, em lances de bravura, firmaram a paz e a 
segurança aos nossos lares, o respeito à, dignidade humana e a garantia da 
Liberdade, essa liberdade dentro do Direito, pela qual lutaram e venceram os heróis 
de 1823. 

ARISTIDES MILTON DA SILVEIRA, Prefeito 

 

HOMENAGEM AO PASSADO 
 

“Nasce o sol, Dois de Julho  

Brilha mais que o primeiro. 

É sinal que neste dia 

Até o sol e brasileiro”. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A fotografia acima, representa um grande esforço por parte daquele que nos 
quis honrar, enviando-a da Cidade do Salvador, depois de grandes buscas no 
Arquivo da Intendência Municipal da mesma Cidade. Trata-se da que foi tirada há 
melo século, quando da inauguração do referido monumento a 2 de Junho de 1895. 

 

Não é esta, entretanto, a primeira dadiva de valor que nos faz nosso querido 
e ilustre. Irmão e Amigo Dr. Jaddo Coute Maciel, porquanto, o emblema da 
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Intendência Municipal baiana; a fotografia da casa situada à Rua Carlos Gomes, 
considerada “monumento nacional”, publicados em o no 110 desta revista, foram por 
ele enviados para ilustrar o nosso artigo intitulado “Cagliostro e S. Germano”. Não 
faz muito tempo, vieram ter as nossas mãos, por meio do “correio aéreo”, outras 
fotografias e objetos de grande valor – dentre eles, as de vários membros de nossa 
família; do seu mausoléu no cemitério do Campo Santo, da sepultura existente na 
Igreja da Piedade e duas imagens, que representam verdadeiras "relíquias de 
família", cujas fotografias, com as respectivas legendas, publicamos mais adiante. 

 Quanto à Proclamação de S. Exa. o Prefeito atual da Cidade do Salvador Dr. 
Aristides Milton da Silveira, da mesma nos servimos para abrir este trabalho, como 
uma Homenagem à Terra onde nascemos, brilhantemente representada na pessoa 
do seu Digníssimo Ilustre Prefeito. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Homenagem aos chilenos quando da sua visita a Bahia em 1902. 

 

Outra fotografia rara enviada por nosso ilustre Irmão e Amigo Dr. Jaddo 
Couto Maciel. O assunto está impresso no próprio “postal”, para termos 
necessidade de repeti-lo. Resta, porém, dizer que em tais festas tendo tomado 
parte toda a população baiana, nesta se inclui, portanto, o autor do presente 
trabalho, naquele tempo com 19 anos de idade. Como se pode verificar na mesma 
fotografia, por toda a parte, figuravam o pavilhão nacional, os do Chile e do Estado 
da Bahia. 

 

PALÁCIO DO GOVERNO NA CIDADE DO SALVADOR 
 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

 1793 – 1942 

 

Ilustração: fotos 

 Elevador Lacerda – 1873 – 1943 

 

"As obras para a construção do “Elevador Lacerda” foram iniciadas em 17 de 
outubro de 1869, sendo inaugurado o serviço em 8 de dezembro de 1873. Foi seu 
construtor o Eng. Augusto Frederico de Lacerda. Inicialmente, dispondo de duas 
cabines e movido a compressão hidráulica, foi eletrificado em 20 de Janeiro de 
1907 pela Companhia Linha circular da Carris da Bahia, que o adquiriu em hasta 
pública da Companhia Transportes Urbanos, era 21 de outubro de 1897. A 
construção da nova torre de cimento armado, com cerca de 240 pés de altura, está 
ligada à torre antiga por uma ponte de 28 metros de extensão. Na nova torre foram 
instaladas duas cabines do tipo "microlevelling", que asseguram o transporte de 
4.000 pessoas por hora, fazendo-se o percurso em 30 segundos. A torre antiga foi 
também remodelada, achando-se presentemente o “Elevador Lacerda” equipado 
com quatro cabines, das quais, duas para 16 passageiros, na antiga torre, e duas para 27 
passageiros, na nova torre. 
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 A perspectiva que oferece o “Elevador Lacerda” é monumental e a beleza das suas 
linhas estruturais tornou-o um marco do progresso na Cidade do Salvador, Estado da Bahia, 
Brasil. 

Fato histórico da S. T. B. – Foi no andar térreo do prédio que se vê do lado direito do 
“Elevador Lacerda” (o antigo), na cidade baixa, a onde funcionava o “Salão Portugal”, que o 
pequeno Henrique mandou cortar os seus longos cabelos, revoltado contra um adorno que 
lhe não ia muito bem, quer no sexo, quer na idade... conforme foi narrado em um dos 
capítulos do número anterior desta revista. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Plano Inclinado Gonçalves – 1889 – 1944. 

 

 “Sendo Diretor da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia o Comendador Ma-
noel Francisco Gonçalves, iniciou-se em 1888 a construção do PLANO INCLINADO 
GONÇALVES, o qual foi festivamente inaugurado em 25 de dezembro de 1889. 

Primitivamente movido a vapor, foi em 11 de junho de 1910, eletrificado, obedecendo 
a construção dos seus dois carros do tipo de “degraus”, correspondendo cada, degrau a dois 
bancos virados de frente um para o outro, os quais foram substituídos pelos atuais, com a 
capacidade de 40 passageiros e a velocidade de 650 pés por minuto, após a reforma geral 
por que passou o PLANO INCLINADO GONÇALVES, cujas obras começadas em 15 de 
setembro de 1930, foram concluídas em 16 de agosto de 1931. Os novos carros foram os 
primeiros construídos no mundo com portas movidas a eletricidade e são do tipo “estrada de 
ferro”. O mecanismo que aciona os carros é de fabricação OTIS, extremamente sólido, 
provido com motores de grande potência, constituindo o seu conjunto a última palavra neste 
gênero. 

Vale acentuar, à guisa de reminiscência histórica, que a rampa, por onde trafegam os 
carros do PLANO INCLINADO GONÇALVES foi aberta pelos padres jesuítas, do século 
dezessete com o intuito de estabelecerem um meio de comunicação entre a Cidade Baixa e 
a Alta, e capas de servir do transporte das mercadorias que importavam de Portugal, as 
quais eram, então, descarregadas no cais situado no local onde, hoje, passa a Rua 
Guindaste dos Padres (o nome lhe vem desse fato) e guindadas até a parte alta, de onde 
eram levadas para o antigo Colégio dos Jesuítas, situado no Terreiro de Jesus (atual Praça 
16 de Novembro), ao lado da Catedral Basílica, presentemente ocupado pela Faculdade de 
Medicines da Bahia. 

O seu nome de Plano Inclinado GONÇALVES lhe foi dado numa perene homenagem 
ao seu grande idealizador, Comendador MANOEL FRANCISCO GONÇALVES”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Teatro S. João – 1888 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Secretaria de Agricultura – 1941 
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O Teatro S. João, que possui valiosa tradição na vida artística da Cidade do 
Salvador – pois, pelo mesmo passaram as mais famosas Companhias líricas, quer no 
tempo do Império, quer no da República, inclusive a Sansone – como se sabe, foi 
destruído completamente por um incêndio. No lugar onde o mesmo existia, se acha 
hoje, a Secretaria de Agricultura. Semelhante incêndio destruiu também, vultoso 
número de objetos e documentos que existiam no seu arquivo, além de uma tela 
preciosa de “Peri conduzindo Ceci numa palmeira, caminho a Lisboa”. Da mesma 
tela tivemos ocasião de falar no Preambulo desta SEÇÃO ESPECIAL DEDICADA A 
S. LOURENÇO. 

Acontece, ainda, que o autor deste trabalho foi seu arrendatário durante muito 
tempo, pois no mesmo funcionou o cinema de sua propriedade que tinha o nome de 
“Cinematógrafo Século XX”, além do mesmo transformar a sua Empresa para 
Variedades, onde todos os programas começavam, justamente, com a parte 
dedicada ao cinema. Diversos artistas de fama, quer europeus, quer americanos, 
fizeram parte dos referidos programas. 

O mesmo Politeama Bahiano, por duas vezes, foi por ele arrendado. Sem falar, 
em outros cinemas espalhados pela cidade, inclusive, no bairro de Itapagipe. E a 
parte maior do dia, dedicava ele ao comércio, seguindo a mesma profissão paterna. 

Tudo isso não o inibia de se dedicar ao Espiritualismo, nem de curar a 
centenas de pessoas, com a simples imposição das mãos ou de um copo d’água 
magnetizado. Já é do conhecimento do leitor, que os fenômenos por ele provocados 
chegaram a assombrar a homens ilustres, como Nina Rodrigues, Alfredo Brito, Souza 
Leite e outros tantos. Tal ciência é hoje adotada em diversos países cultos do 
mundo, principalmente, por aqueles que possuem semelhantes diplomas, como por 
exemplo, a pessoa da qual nos estamos ocupando. 

O que bem poucos sabem, entretanto, a não serem os membros mais 
adiantadas da S. T. B., é que o TEATRO S. JOÃO se acha estreitamente ligado 
“aquela fuga espetacular de Henrique, acompanhando Helena”, quando o mesmo 
tinha apenas 15 anos de idade, pois, foi no interior de um Templo do Norte da Índia, 
onde o mesmo completou os dezesseis anos, na razão do termo adotado nas 
escrituras orientais, ou seja: “o adolescente das 16 primaveras”. Mais uma vez 
dizemos: ESCOLA, TEATRO E TEMPLO! Todos três fazendo parte da vida, daqueles 
que trazem missão espiritual ao mundo. 

Na Grécia, as iniciag6es eram feitas através dos Mistérios Eleusinos, os quais 
eram representados pelos discípulos. No Tibete, a principal delas, tinha o nome: OS 
TRÊS MISTÉRIOS (na mesma razão dos “3 Portais Iniciáticos”). Krishna representou, 
bailou, tocou e cantou na sua infância, na mesma razão de Gautama, o Buda. Orfeu, 
por sua vez, como é do conhecimento de todos, tangia a sua lira de um a maneira tão 
transcendente, que os próprios animais procuravam ouvi-lo... Tal Lira, entretanto, 
simbolicamente falando, é “a Vina de Shiva” das escrituras indianas, que a bem dizer 
são a das 3 Cordas de nossa própria vida, ou sejam: corpo, alma e espírito. Senão, 
ainda, as 3 Gunas ou qualidades de matéria, que devem ser vencidas, e no sentido 
musical, “harmonicamente equilibradas”, na razão de Harmonia, Melodia e Ritmo. 
David, por sua vez, bailou diante da Arca de Aliança sentindo-se vil e abjeto perante 
o “seu Senhor”.  

Dhâranâ, depois S. T. B. – durante muito tempo – fez use de bailados 
(incluindo, pois, as “asanas” ou posições), cantos, mantrans ou hinos, músicas 
estranhas, longas e magníficas alocuções em língua sagradas, dentre elas, o pâli, o 
sânscrito. Finalmente, representações ao vivo dos mistérios que a si mesma diziam 
respeito. Todas essas músicas da autoria e execução de um homem que não teve 
professores na Divina Arte. Coma não  teve na pintura, e no entanto, deixou na 
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Cidade do Salvador duas telas preciosas, que mais parecem ter sido executadas por 
“mãos de mestre”.  

 Tudo é possível "àquele que sabe crer”. Sim, “aquilo que eu faço vós também 
podeis fazer... 

Em resumo, ter ele dado ao seu primeiro cinema, que funcionou no TEATRO 
S. JOÃO, o nome “Cinematógrafo Século XX”, não foi mais do que uma homenagem 
prestada, ao “século” que ele mesmo espiritualmente abriu para o mundo, pois, 
como se sabe, tal fato se deu em 1900. A bem dizer, a Obra em que a S. T. B. está 
empenhada, desde aquele ano se firmava no mundo. E a prova é que, vinte e um 
anos se passaram para ele e uma jovem, também, de nome HELENA, tal como a 
primeira, serem conduzidos à Montanha Sagrada... Vinte e um anos representam os 
Arcanos Maiores, pois, como se sabe, o “22” é a síntese do Mistério. Pode chamar-
se: O Mundo. Sim, a sua Vitória através do nome LAURENTA (feminino de Lorenzo, 
Lourenço, Laurentus, e quantos outros nomes se derivam do “laurus” latino, louro, 
etc. Senão, do Lohan, Chohan, etc., sânscrito e outras línguas antigas). E a 
“Montanha Sagrada”, como todo mundo sabe, está situada em S. LOURENÇO. 

E para que a tradição daquela época não tivesse desaparecido, por sua vez, 
com o incêndio do referido Teatro, citaremos um fato que é digno de figurar nesta 
enorme legenda: 

Como devem estar lembrados os mais antigos residentes na Cidade do 
Salvador, aí pelo ano 1899, funcionou no Teatro S. João uma Companhia Infantil 
portuguesa. 

Num dos ensaios da conhecida revista TIM-TIM POR TIM-TIM, o principal 
protagonista, ou seja aquele que fazia o papel de ULISSES, propositadamente ou 
não, deixou de comparecer ao ensaio. E o jovem Henrique, assíduo freqüentador que 
era da mesma Companhia... cujo empresário e também os artistas se fizeram seus 
amigos, foi insistentemente  reclamado, para que, ao menos, no ensaio tomasse o 
lugar do outro... Inútil dizer que ele conhecia tal papel de cor, como até hoje conhece 
os de várias peças teatrais, sem esforço algum para a sua memória. No começo, 
porém, o mesmo relutou, pois sabia muito bem que, se tal fato chegasse ao 
conhecimento da sua família, esta o recriminaria severamente... Postado nos 
bastidores, junto ao pano de boca, donde sempre assistia às peças, ou antes, podia 
ver melhor a sua “bem-amada”... desde que a peça começou, algo fazia vibrar todo o 
seu ser de forma eletrizante... Quando chegou o momento de Ulisses descer do céu 
para anunciar às Musas “sua próxima partida para Lisboa”, parte esta que fora 
cortada, devido à sua teimosia em não aceder a semelhante pedido, eis que o 
mesmo se apresenta em cena, cantando e representando com um desembaraço igual 
ao dos mais famosos artistas, o que encheu de entusiasmo ao próprio maestro... 
Uma salva de palmas, dos assistentes do ensaio, dos próprios artistas, que o 
abraçaram, ou antes, carregaram nos braços. Finalmente, o maestro que salta no 
palco e o cobre de beijos, “elogiando a sua voz de tenorino e desembaraço 
artístico...” Foi assim que terminou a parte que lhe cabia no Prólogo da peça, pois 
que, o outro acabava de chegar ao Teatro, rindo, feliz, contente com uma outra peça 
que representou, digamos assim, cedendo o seu lugar a outro... E como era um dos 
seus maiores amigos no elenco da Companhia, atirou-se, por sua vez, nos seus 
braços... Mas, o jovem Henrique estava pálido, suando frio, estranho, com um sorriso 
forçado, a ponto de ser arrancado de cena por sua “bem-amada”, que logo 
compreendeu a razão de ser de semelhante estado... 

Passam-se os anos... e o artista improvisado de outrora, agora empresário, certa vez 
que, acaso, ou não, foi postar-se no mesmo lugar, junto à cena, para mandar ajustar a tela 
ou écran do mesmo cinema, que era sempre a primeira parte do longo programa, foi ele 
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novamente tomado daquele estado, digamos, psíquico (como uma das passagens mais 
brilhantes da sua vida iniciática) mas... em vez de cantar ou assobiar, como era seu 
costume. quando se dedicava a qualquer trabalho, pôs-se a chorar como se fora uma 
criança... tendo mesmo de sair daquele lugar e vir para a rua, antes que o maquinista e 
outros empregados do Teatro o vissem a chorar sem motivo justificável. A recordação do 
passado fazia vibrar as cordas sensíveis da Lira espiritual da sua vida. 

Finalmente, outros tantos anos passados e ele residindo na Capital da República, os 
Jornais anunciam “o incêndio do TEATRO S. JOÂO, .na Cidade do Salvador, Estado da 
Bahia". “Peri e Ceci fugindo numa palmeira, caminho a Lisboa”; primorosa tela que figurava, 
no salão nobre do referido Teatro, foi destruída com tudo mais quanto de valioso, no 
mesmo existia. Mas, a tela natural de “uma fuga espetacular de Henrique acompanhando 
Helena a Lisboa”, esta existe ate hoje na espiritual tradição de nossa Obra! 

Sim, porque, se o fogo material a tudo consome, AGNI, o Fogo Sagrado, ao 
contrário, a tudo anima e vivifica! Este Fogo Sacrossanto, que do próprio nome BRASIL 
transcende, é o mesmo que até hoje se mantém no Altar de nossa Obra! 

 

Ligeiros traços biográficos do Dr. Jaddo Gouto Maciel 
 

O ilustre Diretor do Patrimônio Municipal da Cidade do Salvador, nasceu aos 
quatro dias do mês de junho de 1891, às quatro horas da madrugada, o que vem 
provar que tal nascimento, todo ele quaternário, faz jus aos seus incomparáveis 
esforços a favor do mundo. Ele, como se sabe, é  regulado em todas as suas funções, 
pelo referido quaternário. Haja vista: as 4 fases lunares: nova, crescente, cheia e 
minguante; as 4 fases das marés: preamar, enchente, vazante e baixa-mar; as 4 
estações: Primavera, Verão, Outono e Inverno; segundo as escrituras orientais, são 
quatro os ciclos em que e  repartida a vida universal, de acordo com as quatro rotações 
das “estrelas fixas” ou empíreo, obedientes a certos cânones ainda desconhecidos da 
ciência oficial, cujo numero padrão é  432: Tetra-Yuga, DwaparaYuga, Kali-Yuga e 
Satya-Yuga, respectivamente: idades de prata, de bronze, de ferro e ouro. Esta última 
também chamada “Idade da Eterna Primavera”. No homem, as suas 4 etapas da vida: 
infância, juventude, maturidade e velhice; os 4 temperamentos: linfático, bilioso, 
sangüíneo e nervoso; os 4 tempos respiratórios regulares: inspirar, conservar o ar nos 
pulmões, expirar, conservar o ar fora dos pulmões. Em resume, no Taro ou cartas de 
jogar (os 22 arcanos Maiores e letras do alfabeto hebreu), a 4a representa o imperador 
(tetra Daleth) sentado em seu trono ou cadeira, de pernas cruzadas. Isto demonstra que 
e  ele o Governador ou Dirigente do Mundo, per sinal que, 4o globo de nosso sistema. E 
isto, na quarta ronda, quarta cadeia, etc. Quanto a Júpiter seu nome o diz: Júpiter, 
Jove, Jeove ou Jeovah (de preferência, Jehovah, para ser escrito com sete letras: da 
criação, dos Dhyans-Chohans, arcanjos, dias da semana, etc. outro número ligado ao 
divino, pois que o quatro à Terra pertence: os 4 princípios inferiores para os 3 
superiores, a Tríade Invisível, a Mônada, etc.). Um trono ou cadeira, em sentido 
contrário, e  um 4 perfeito; do mesmo modo, uma “perna cruzada”. 

Seu planeta de nascimento, no entanto, e  Mercúrio, tendo per signo Geminis (os 
Gêmeos). Tudo isso indica que a sua inteligência, as suas tendências místicas e 
religiosos estão a serviço do mundo. Ele veio, pois, auxiliar a nossa Obra, cuja Missão 
principal, e  o desse mesmo “auxílio a todos os seres da Terra”, através do maior de 
todos os Ideais, que é: o da FRATERNIDADE UNIVERSAL DA HUMANIDADE, sem 
distinção de nenhuma espécie. 
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 O ano de 1897, do seu nascimento, segundo as escrituras orientais, “foi o do 
primeiro transbordo para o segundo da Kali-Yuga ou Idade negra”, através do qual está 
atravessando essa mesma Humanidade. 

O Dr. Jaddo Couto Maciel e  filho do Sr. Pedro da Paixão Maciel com a Exma. 
Sra. D. Amélia Couto Maciel, ambos já falecidos.  

Com tendências pacifistas e espiritualistas, idealizou o VÍNCULO 
INTERNACIONAL DA AMIZADE, após o aparecimento da revista ELO FRATERNAL, 
que, segundo os seus nobres desejos, correu diversas partes do mundo, tendo obtido 
quatorze representações no estrangeiro, alem das nacionais. Abraçou o Esperantismo, 
por ver neste um dos fatores principais para se obter a PAZ entre todos os seres da 
Terra. De fato. ele visa o congraçamento dos Povos pela unificação da língua e o  
pensamento fraternal. 

E tudo isso de acordo com o que a S. T. B. vem apregoando há longos 21 anos 
de vida material: UM SÓ IDIOMA, UM SÓ PADRÃO MONETÁRIO, UMA FRENTE 
ÚNICA ESPIRITUALISTA. 

Ingressou no rádio-amadorismo, para se achar mais em contato com o mundo: 
ampliar o raio de amizade pela troca de gentilezas. E criação de um ambiente amistoso 
que, de futuro e cada vez mais, poderia tornar uma realidade o Amai-vos uns aos 
outros. 

Depois da assinatura da Paz, reorganizou o VÍNCULO INTERNACIONAL DA 
AMIZADE. 

Terminada a GUERRA fez distribuir entre os capazes de compreender as 
espirituais necessidades do mundo atual, as seguintes palavras: 

 “Para o indivíduo: A Amizade como símbolo universal de Paz. 

 Para as Nações: A política da Boa Vizinhança. 

 Cidade do Salvador - BAHIA. VÍNCULO INTERNACIONAL DE AMIZADE. 

Prezado Amigo-Irmão: P A X...   

Surgiu o almejado dia. Dia de agradecimento, meditação e prece. 

Dia de alegria. Dia de tristeza.  

Alegria, para os que tiveram a grava de assistir aos empolgantes momentos que 
do Alto nos foram concedidos.  

Tristeza, para aqueles que, em cheio foram atingidos pelo aguilhão da Dor. 
Sacrifícios inúteis; crimes, ruínas, misérias. 

 Péssima solução para os decantados problemas sociais e econômicos.  

 Vergonhoso colapso da civilização... Resta-nos agora um só caminho a seguir 
para que não mais assistamos a colheita de tão miserável SEMENTE, que adormeceu 
consciências, velou a Razão, apagou o Raciocínio, aboliu o Direito, escravizou a 
Liberdade, desrespeitou a Justiça e glorificou a Força... E este caminho irá plantando 
em cada coração humano, a sementeira de fino quilate, que e a do “Amai-vos uns aos 
outros”. 

Lançada à Terra há 2.000 anos, pelo maior SEMEADOR do Bem, do Amor e do 
Perdão. Glorifiquemo-Lo – dedicando nossas vidas ao trabalho gigantesco de formar 
uma HUMANIDADE MELHOR, livre de egoísmos, de predomínios raciais... 

Transformemos os nossas Ministérios de Guerra, em Ministérios de PAZ, 
semeados no SI VIS PACEM PRO PACEM”. 
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Era, pois, natural que entre o grande número de amigos e admiradores que 
possui, quer no país como no estrangeiro, figurasse o Mahatma Gandhi, como o maior 
defensor da independência da Índia. 

“Sente-se feliz, diz ele em uma das suas últimas missivas, por pertencer as 
fileiras da S. T. B. E ter a amizade sincera daquele que a dirige”. E este, por sua vez, 
numa “recíproca verdadeira”, sente-se felicíssimo por ver nessas mesmas fileiras um 
desses homens, aos quais já “Diógenes procurava de lanterna acesa”... Homens, sim, 
que dedicam a sua vida a serviço do mundo, embora que, modestos e humildes, 
prefiram a obscuridade com que procuram envolver o seu talento e a sua dignidade, do 
que as exaltações insinceras, revestidas de luminosidades, proferidas por lábios vis e 
interesseiros... 

 Temos, pois, certeza absoluta de que as nossas palavras – oriundas do mesmo 
Dever que nos obriga, a dada passo, a falar da nossa apagadíssima personalidade -    
jamais poderão ferir os elevados sentimentos que caracterizam um dos mais 
devotados servidores da Obra grandiosa em que a S. T. B. está empenhada. 

Já hoje pertencente a Série mais adiantada dessa mesma Instituição, cujos vinte 
e um anos de labor constante a favor do engrandecimento material, moral e intelectual 
do Povo Brasileiro, para não dizer desde logo, do mundo inteiro, por ver acima de todo 
e qualquer outro Ideal, o da Fraternidade Universal da Humanidade, sem distinção 
alguma, dizíamos, conhece ele várias passagens, não só, dessa mesma Obra em que 
está empenhada a S. T. B. como da família do seu dirigente, mesmo porque, “Obra e 
família se confundindo”, não pode haver distinção alguma entre uma e outra. Dentre 
tais passagens, citaremos as seguintes: 

“Depois da referida família ter residido alguns anos no palacete junto ao Passeio 
Público, hoje transformado em Palácio da Aclamação", por ser o do Governo do 
Estado. E onde o pequeno Henrique, com quatro anos apenas de idade, caiu sobre 
uma lança de jardim, quase atravessando o coração. E cuja “cicatriz” pode ser vista 
ate hoje... Sem falar num outro acidente, por sua vez, doloroso, que foi o de, estando 
ele a brincar com seus irmãos, cair assentado sabre uma grelha candente, martírio 
este um tanto semelhante ao de São Lourenço, cujo nome se apresenta a cada 
momento na História de nossa Obra – dizíamos, a família passou a residir em outra do 
Campo Grande, hoje Praça Duque de Caxias, durante quatorze longos anos. E donde 
saia para veranear anualmente nos conhecidos bairros baianos Itapagipe, Barra e Rio 
Vermelho. E que no primeiro deles, a mesmo Henrique foi salvo de uma doença grave 
(paratifo), por um Adepto disfarçado em “mendigo”, aconselhando o uso de “quatro 
misteriosas plantas”... 

Outrossim, que a família foi senhora de grandes títulos e haveres. E mais ainda. 
que foi dessa mesma residência donde se deu “uma fuga espetacular de um 
adolescente de 16 primaveras”, acompanhando uma jovem, também, de nome Helena, 
que nada tendo a ver com aquela que “serviu de pomo de discórdia na guerra de Tróia”, 
segundo a Mitologia grega, no entanto, poderia servir, futuramente – noutra espécie de 
guerra – que e a de nervos – através de “caluniosas e perversas discórdias...” Como se 
sabe, o grande herói de Tróia, chamava-se Ulisses. E foi ele que fundando a  hoje 
cidade de Lisboa, deu-lhe, no feminino, o seu próprio nome: Ulissipa. Mais ainda, que tal 
“fuga espetacular” tendo sido para essa mesmo cidade, logo que aí chegaram os dois 
“enamorados”, a jovem sofreu um acidente de carro na na Augusta, do qual veio a 
morrer...  26 . Porém, a Lei que tudo e a todos rege, obrigou o jovem Henrique a se dirigir 
                                                        
26 A rua Augusta, em Lisboa, fica entre as do Ouro e da Prata, metais estes, que, na Astrologia, correspondem a Sol a Lua. 
De acordo com a maneira de fluir a respiração, segundo os Tatvas ou forças sutis da natureza, a narina lunar é a da 
esquerda. E a solar, a da direita. A primeira tem o nome de Ida. E a segunda, Píngala. Quando a respiração flui por ambas 
as narinas (respiração andrógina) tem o nome de Sushumna. A rua Augusta faz jus, pois ao referido critério respiratório, 
ainda desconhecido da medicina oficial. 
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para o mesmo lugar que a ambos estava destinado. No entanto, para que tal 
acontecesse, foi preciso que o casal, em cujo lar o mesmo se achava hospedado, e 
mais um outro “amigo”, que desde o começo os vinha visitando, envolvessem a dolorosa 
tragédia de “maiávicos” ou ilusórios véus, afim de, ao mesmo demover do seu intento, 
que era o de voltar imediata mente ao seio da sua família, tão grande era a dor que feria 
o seu coração, ao se ver  tão brusca quão traiçoeiramente abandonado par aquela que 
o fez deixar a sua Pátria e os entes mais queridos da sua família... 

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

 E a viagem que foi realizada debaixo de mil peripécias, como será narrada um dia 
por quem de direito, não podia deixar de levar a comitiva ao Cairo, pois, que a mesma 
foi feita através do Canal de Suez. E portanto, visita também, “a mansão dos deuses”, 
que é aquela onde se acham as famosas pirâmides e esfinge. Depois de vinte e quatro 
horas no referido lugar, etapa mais perigosa teve que ser vencida, ou seja a do Mar de 
Omam, a caminho de Goa. Em tal lugar, o canal que fazia parte as mesma comitiva, 
possuía um lar dos mais confortáveis e pitorescos. A beira do cais, se achava postado o 
mordomo da família, de nome José Ramayana, o qual foi pela mesma criado e educado 
desde criança. 

A primeira coisa que admirou o jovem herói de tamanha façanha, foi a maneira 
pela qual a cidade é calçada, pois, que, os seixos vão rolando debaixo dos pés, à 
medida que se vai caminhando. Outras coisas mais interessantes, serão um dia 
narradas por aquele que for incumbido de semelhante trabalho. 

 Muitos anos depois, Henrique veio a saber que, “em tal casa sua companheira 
fora criada e educada”. E que o quarto e leito onde o mesmo dormia, a ela 
pertenceram... Outrossim, “que todos os domingos ela depunha nos pés de uma estátua 
de Apolo, existente no jardim, braçadas de flores”. Domingo, como se sabe, é o dia do 
Sol, Apolo ou Hélios. 

 Também chegou ao seu conhecimento, que o amigo da família, com seu nome 
velado de Jean Dubonnet Beauville, pintor parisiense, “de olhos cor do céu e cabelos 
loiros” batendo nos ombros, ou “cortado à nazareno”, além de ter sido professor de 
música, pintura, línguas, etc., da “jovem desaparecida”, era o mesmo a quem, o Cel. 
Henry Steel Olcott, companheiro de Helena Petrovna Blavatsky, tanto elogiara a sua 

                                                                                                                                                                                        
Em referência a essa “fuga espetacular”, já a temos comparado, inúmeras vezes, com a de “Peri e Ceci”, em uma palmeira, 
a caminho também de Lisboa. 

Ulissipa, nome mitológico, que foi dado à mesma cidade também foi o de uma princesa, que, na Atlântida, jogou um papel 
importante na sua história. Fala-se mesmo de  “uma aliança que lhe pertencia", e que tendo caído no mar, veio ter 
novamente às suas mãos, por ter sido encontrada no buxo de um “peixe”. Depois de mil peripécias, tal princesa veto a casar 
com o Príncipe dos seus amores, etc.” 

Lisboa ou Boa Lis, por sua vez, faz lembrar a Flor de Lis, símbolo precioso de nossa Obra, alem do mais, como 
representação da Flor Sagrada, que é o Loto das Mil Pétalas. Por outro lado, é o símbolo do GOVERNO ESPIRITUAL DO 
MUNDO. 

Quanto ao “acidente de Lisboa” – embora que as forças do mal tivessem concorrido para prejudicar “o motivo principal da 
referida viagem”... aparece uma segunda Helena, estreitamente ligada à primeira, para não fazer uma afirmativa mais 
categórica, que iria de encontro aos incréos das Duas Sábias Leis de Reencarnação e Karma – principalmente os que não 
as aceitam, para não prejudicar os negócios lucrativos”, que fazem com as coisas divinas... dizíamos, nasceu ela de pais de 
origem ibérica: o pai, português; a mãe, espanhola. E isto, para fazer jus à Mônada dessa mesma natureza, vindo fundir-se 
na autóctone, que foi, como estamos fartos de dizer, “a nobre e guerreira raça dos TUPIS”.  

A atração espiritual, que nenhuma força humana pode revogar, muito menos, julgar, concorreu para que a mesma – por 
motivos particulares, que a ninguém interessa saber, fosse criada e educada pela família do Chefe da Obra em que a S.T.B. 
está empenhada. Do mesmo modo que, a primeira o foi pelos barões Henrique e Helena da Silva Neves, ele português, ela 
espanhola. E por “lei de CAUSALIDADE” os mesmos nomes dos DOIS FUNDADORES DESSA MESMA OBRA, como o fo-
ram, os da Thee Theosophical Society, ou sejam: Henry Steel Olcott e Helena Petrovna Blavatsky. 

Em resumo: o fato de termos aberto esta SEÇÃO ESPECIAL DEDICADA A SÃO LOURENÇO, coM a tela PERI E CECI, 
fugindo numa palmeira, que também poderia ser a de Diogo Alvares Correa a Catarina Paraguassú; a seguir, a Lenda de 
Teresópolis; e agora, o Monumento ao Dois de Julho, não o fizemos, como possam pensar os maus julgadores, “por simples 
diletantismo, fantasia ou quer que seja”, mas por motivos relacionados direta e indiretamente, com essa mesma Obra. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  125 – Julho a  Setembro de 1945 – Ano XX 

Redator : Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 50

beleza, além de cognomina-lo de “o adepto de Pondcherri”,  27  Os cuidados pelo 
mesmo dispensados ao “adolescente das 16 primaveras”, até hoje são conservados no 
escrínio do seu coração, como “gemas preciosas”. 

Tempos depois, a comitiva teve que deixar tão místico quão querido lugar, pois 
que, a data para a mesma se encontrar no Norte da Índia estava muito próxima.  

Uma embarcação de pequeno calado estava encostada a beira do cais, para 
levar a comitiva fora da barra, onde se encontrava o Indian Prince. 

Era uma manhã de céu azul, que se refletia na superfície das águas, de permeio 
com as silhuetas ondulantes, das árvores plantadas à beira do cais. Neste, achava-se 
uma “Sra. de porte de rainha”, sustentada pelo mordomo José Ramayana. Seus olhos 
estavam rasos  de lágrimas... 

Já afastada a embarcação, caminho a barra, um lento branco continua  a acenar, 
num último adeus aos membros da comitiva, principalmente ao jovem, a quem ela se 
acostumara a amar como filho, fazendo as vezes daquela que ficara na Bahia, zelando 
pelo esposo, à sua cabeceira... 28 

Tal Sra. outra não era, senão, a baronesa Helena da Silva Neves, esposa do Sr. 
Barão Henrique Antunes da Silva Neves, o “ancião das longas barbas”, que, a bem 
dizer, era o chefe da referida comitiva. 

 Depois de longa e penosíssima viagem, onde não faltou, sequer, uma seria 
tempestade nas proximidades de Goa, pois em tal época do ano, o Mar de Omam se 
torna revolto. E a comitiva esteve durante três dias prisioneira em seu próprio camarote. 
E isto, no tempo em que a navegação a vapor ainda se achava em grande atraso; a luz 
elétrica era substituída por castiçais de metal amarelo sustentando uma grossa vela, a 
marcar compasso, acompanhando o jogo do navio, péssimo divertimento a que se 
dedicava o jovem Henrique, que nem sequer se apercebia que, ao acompanhar, ele 
mesmo, com a cabeça, o referida movimento, aumentava o enjôo...; a primeira, classe 
equivalia a uma terceira de hoje. E esta, por sua vez, levava os passageiros em 
repugnante promiscuidade, sem conforto algum, dormindo quase ao ar livre, comendo 
em bacias de folha, tendo por talher uma simples colher de estanho. Entretanto, nos 
dias de sol, cantavam, dançavam, sentiam-se felizes com a sua sorte... Muito mais, por 
saberem que em pouco tempo estariam no lugar para onde se dirigiam, e portanto, livres 
dos perigos e dos sofrimentos passados em viagem. O que não podiam saber, como 
não o sabe nenhum ser humano, o que lhe reserva de bom ou mau, o futuro, vivendo de 

                                                        
27 Na biblioteca da S T. B. figura um livro sobre viagens, presenteado pelo mesmo “Adepto de Pondcherri”, onde esta 
palavra e outras muitas relacionadas com a nossa Obra, foram por ele sublinhadas à trinta violeta... 
28 A capital do Estado da Índia e do distrito de GOA, é Pangim ou Nova Goa, na ilha do mesmo nome e onde se acha a 
administração geral do Estado.  

Estreitos braços do mar, que formam entre aí diversas ilhas e vários rios de pequeno Curso, retalham o distrito e fertilizam-
lhe e valorizam-lhe as terras. 

Dos portos que se abrem sobre este litoral, apenas no de Goa e de Mormugão podem dar entrada a navios de grande 
calado. Os restantes só são aproveitáveis para pequenas embarcações costeiras. 

A barra do porto de Goa, na foz do Mandovi, é desabrigada. E os navios correm risco, sempre que há temporais de S.O. 
Considera-se fechada durante o inverno, porque a monção de S.O. produz o assoreamento do banco da barra, não 
permitindo o acesso dos navios que devem seguir para Mormugão. 

Por aí se pode compreender a razão pela qual o “Indian Prince”, no começo de tal época, ter preferido ficar fora da barra. 

A população é composta de descendentes ouropeus, mestiços, brâmanes, charados ou kshatryas, sudras e negros 
africanos. 

O Mar de Omam, em tal época, e nas proximidades de Goa, como se viu no texto, se torna revolto. 

A viagem hoje para as Índias Inglesas, não tocando, portanto, em Goa, se torna mais fácil pelo Pacifico, fazendo baldeação 
em Singapura, onde há diversas linhas de vapores para Calcutá. A guerra, entretanto, prejudicou essa espécie de 
navegação, porque, na maioria dos casos, quem a fazia era uma Companhia japonesa. 

A aviação entretanto, resolveu o problema da facilidade e rapidez de semelhante viagem. Dificuldade, sim, a fortuna que se 
tem de gastar para tanto... Mesmo assim, antes da guerra, algumas companhias de vapores realizavam  viagens de turismo, 
tocando no Cairo. E daí direto para o primeiro porto das Índias Inglesas. 
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esperanças, que muitas vezes se desfazem como “castelos de cartas” ou a fumaça de 
um mísero cigarro...” Mas, entre tais passageiros não faltavam os “ledores da buena-
dicha”, que era um grupo de ciganos. E que em viagem só tomavam parte nos 
folguedos, principalmente nos dias de sol, ou então nos domingos. Não lhes era 
permitido vir à primeira classe, como não o é a nenhum passageiro de terceira classe, a 
não ser quando o navio parado em qualquer porto. Finalmente, o Indian Prince 
chegava a Colombo, capital de Ceilão, num dia azulado, a cidade em festa, por sinal 
que um domingo, dia do Sol ou de Apolo... 

 Já ha dias estava sendo comemorada a derrota do gigante Ravana, cruel tirano 
que imperava nessa mesma ilha (Lanka). Tal gigante apoderara-se à força, de Sitá, 
esposa de Rama. Pelo que se vê, trata-se de uma lenda quase idêntica, tanto a do 
mitológico Perseu, salvando Andrômeda das garras do dragão, estando ela mesma 
acorrentada a porta do seu palácio, como a cristã de S. Jorge, que em nada difere da 
primeira. Semelhante festa interessa mais de perto aos Kshatryas ou guerreiros. E é 
dedicada a Rama Techandra, o grande herói do poema Ramayana. 

 Algo, porém, atraia a atenção do jovem Henrique, que era a limpidez com que se 
apresentam as águas do mar em torno da referida ilha, a ponto de serem vistas os 
enormes peixes de um vermelho quase escarlate, mesclado de amarelo-ouro – que a 
bem dizer, e uma ampliação fidedigna das peixinhos que já conhecemos nas cascatas 
existentes nos jardins e parques do Ocidente – todos eles a bordejarem uns após 
outros, quando não aos grupos, outras vezes, aos pares. E os menores, como se 
fossem verdadeiras crianças, a fazerem piruetas tem busca um do outro... Tudo isso e 
muito mais ainda concorria para distrair o jovem Henrique, tendo sempre ao lado os 
seus dois companheiros de viagem, mesmo que, a cada passo o comandante do Indian 
Prince procurasse conversar com o “ancião das longas barbas brancas”, sobre assuntos 
que, a bem dizer, pouca lhe interessavam... 

 Mas, eis que seus olhos, defrontando-se com duas figuras exóticas postadas à 
beira do cais, obrigaram-no a proferir as seguintes palavras: “Vejam só que dois sujeitos 
feios! O grande, mais parece um cachorro, devido às suas enormes orelhas e o rosto 
alongado para a frente como se fosse o focinho...! E o outro, baixinho, redondo, de pés 
tão pequeninos, que mais parecem os de um cabrito, com aqueles cabelos negros e 
lisos, à guisa de crina de cavalo, caídos apenas para o lado esquerdo!”... Mas, suas 
palavras foram cortadas pelas do “ancião das longas barbas”: – “Dentro em breve Você 
saberá quem são aqueles dois Seres estranhos, que o obrigaram a uma critica muito 
natural a sua idade...”. 

O fato, porem, é que ao soar o terceiro apito lançado da sirene do Indian Prince, 
os dois referidos Seres rumaram para bordo. O bater das pés do mais baixo e 
arredondado, uma espécie de “Sancho Pança ao lado de D. Quixote”, mais se 
assemelhava ao de duas castanholas de encontro ao pontilhão, onde o vapor se 
achava atracado... Uma gargalhada explodiu de modo irreverente... De outra boca não 
poderia ser, senão, da do jovem Henrique. Os outros dois ao seu lado, contentaram-se a 
esboçar um simples sorriso de canto de lábios, para não desgostar ao “herói de 
semelhante façanha...” 

 E ninguém os viu mais durante a viagem. Tinha-se a impressão – ao menos – o 
mais jovem da comitiva – de que os mesmos procuravam fugir do humano convívio... 
Quando, porém, muitos dias depois, o Indian Prince chegou a Calcutá, capital das 
Índias inglesas, eles foram novamente vistos, sem contudo se reunirem à comitiva. Esta, 
por sua vez, ocupando três carrinhos puxados par número idêntico de indivíduos, que 
mais pareciam chineses do que Hindus, e ao solavancos, num calçamento a calhaus, 
em vez de paralelepípedos, parou diante de um hotel de primeira classe. Aos olhos 
irrequietos do jovem Henrique, não passaram desapercebidos dois corvos 
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encarapitados numa árvore que ficava fronteira a porta do hotel. E isto o obrigou a fazer 
uma careta de nojo... que foi pressentida pelo “Personagem dos cabelos loiros e olhos 
azuis”, que foi logo dizendo: “Não se espante com tais aves pois que “em seu país, os 
urubus proliferam por toda a parte, inclusive, em cima dos telhados” 29  . Diante de 
tamanha verdade, o jovem também sorriu e os três foram ocupar um quarto de tamanho 
regular, que ficava no andar superior. Se fosse nos tempos que correm, seria 
considerado como dos mais sórdidos... Tudo na vida não passa de estados de 
consciência. Algo que foi bom outrora, passa depois a péssimo. Porém, verdade seja 
dita, que muitas coisas de hoje seriam desprezadas outrora, como indignas e até, 
criminosas... E muita gente as acha magnificas!... 

Por muitos motivos, foi preferido o bairro oriental, em vez do europeu. E assim, as 
“comodidades” não eram levadas em conta. 

Que dizer, por exemplo, de um banheiro esquisito, corn uma torneira enorme; um 
buraco triangular na parede externa, com vestigios claros de pousada daquelas aves 
empoleiradas do lado de fora? O fato é que o banho teve o mesmo papel que teria hoje 
num apartamento de luxo. 

Para o pouco tempo que a comitiva devia ficar em Calcutá, tal hotel era 
magnífico. 

 O tempo foi muito bem empregado, seja em passeios para divertir o jovem 
Henrique, seja em assuntos que se prendiam ao resto da viagem ate ao Norte da Índia. 
Quanto aos passeios, servia sempre de “cicerone”, o seu amigo de “cabelos loiros e 
olhos azuis”. Ele ia explicando tudo com uma paciência e carinho dignos de um pai 
extremoso. 

Nas ruas sujas e esburacadas do bairro oriental, não era raro encontrar os 
famosos domadores de serpentes. As “najas” saindo dos cestos onde vivem 
aprisionadas, meneando a cabeça ornada de duas grandes orelhas, (ou capelos) de 
acordo com o ritmo da flauta de bambu monotonamente soprada por esses seres 
estranhos, quase todos shivaitas ou adeptos do deus Shiva, a cujos templos vão levar 
diariamente o fruto de semelhante trabalho... 

Para um desses templos, chamado Ikkerei, se desloca toda a população, e até 
os turistas, afim de apreciarem, antes de tudo, a dança das “pequeninas virgens 
floridas”, destinadas a serem, em breve, esposas da divindade. Reunidas em círculos, 
dançam e cantam, embora que tal dança não seja mais do que um andar vagaroso e 
solene. Batem compasso com uns paus apropriados e, de quando em vez, dobram o 
corpo como que na intenção de se sentarem. Uma das virgens prolonga e eleva o 
cântico, que as companheiras acompanham, proferindo: Cole-Cole! em verdade, refe-
rindo-se a deusa Kali. 

Também se realiza uma festa – nos bairros mais afastados – cuja dança principal 
Kurumba, faz-nos lembrar os ex6ticos seres que habitam a Nilguiria, com o nome de 
mulukurumbas, dos quais H. P. Blavatsky faz um Estudo longo, em seu livro “Aux Pays 
des Montagnes bleues” (Nilguiria quer dizer “Montanhas azuis”). Um dos tempos de 
dança de maior interesse, é aquele em que um dos figurantes, sentado no chão com a 
maior quietude e aparente insensibilidade, recebe em cheio no crânio completamente 
despido de cabelos, um numero respeitável de cocos duros, despidos da substância 
fibrosa externa. Quando éramos criança, tivemos ocasião de apreciar algo idêntico, 
numa festa que o Clube Inglês na Bahia, ofereceu à tripulação de alguns navios 
britânicos ancorados no porto da mesma cidade. A agilidade dos marinheiros que se 

                                                        
29 É costume em Bombaim, colocar-se os cadáveres sobre mesas de pedra, para serem devorados pelos corvos, em poucos 
instantes. As famílias e convidados se colocam a alguma distância, assistindo a esse quadro verdadeiramente impróprio da 
época que atravessamos. Os alunos de várias universidades se rebelaram contra semelhante costume, mas os sacerdotes 
parsis “não quiseram ceder a tais inovações contra as velhas tradições da terra...” 
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prestavam a esse esporte mais do que estúpido, era enorme. Raramente o coco ia 
ter na cabeça dos mesmos, pois que, metidos em barricas, recolhiam rapidamente a 
cabeça para dentro. Com certeza, semelhante esporte teve a sua origem na dança 
hindu denominada Kurumba . 

 Certa vez, num desses repetidos passeios para alegrar o jovem Henrique, os 
dois foram ter à praça principal do bairro oriental, onde um grupo enorme de 
pessoas, na maioria turistas, se achava em volta de algo que só pode ser visto 
quando os mesmos chegaram as primeiras filas: um faquir esquelético, com os olhos 
saltando das órbitas, coberto de pó e de moscas, ali se encontrava, envolvido de 
pesadas correntes, uma delas ligando-o a um poste mais acima da sua cabeça. 
Fazia muitos anos que o mesmo vivia naquele lugar e posição! . . .  Coisa incrível para 
um ocidental, no entanto, a maior das realidades. Notava-se o espanto de quantos o 
cercavam, principalmente por parte das senhoras. No chão, vultoso número de 
moedas atiradas pelos assistentes... 

Mais adiante, um outro faquir com um bravo suspenso e a mão fechada, a 
unha do dedo médio aparecia do outro lado, isto é, na face dorsal. 

O jovem adolescente que só conhecia tais coisas através de livros, na sua 
maioria adulterados, por especulações comerciais, compreendeu que tudo quanto 
lera estava longe de ser a realidade. 

Certa vez que os dois inseparáveis amigos (pois o terceiro, nem sempre podia 
estar presente), se distanciaram da cidade, indo ter a uma colina das mais 
aprazíveis, deram de frente com um quadro digno de ser aqui apontado: Um asceta 
ou coisa que o valha, de frente para uma espécie de caverna feita na rocha, parecia 
estar em franco êxtase ou "samadhi", como se chama na Índia. Outras pessoas, 
assentadas na vegetação que cercava o lugar, esperavam a sua hora. A razão 
daquilo foi logo explicada pelo ser dos “olhos azuis e cabelos loiros”: "Naquela 
espécie de caverna viveu durante muitos anos, em meditação, e na mesma posição 
em que se acha aquele iogui, um asceta, que era alimentado por um outro, altas 
horas da noite”. É crença em toda essa região, e até em outras mais distantes, que 
ficar na mesma posição, no referido lugar, em meditação (qual acontece com “o muro 
das lamentações”), o ovo áurico das pessoas se enche das vibrações do “santo 
homem” que ali viveu durante tanto tempo... 

 Finalmente, na véspera da partida para o  Norte da Índia, a comitiva teve que 
fazer uma visita a um brâmane ilustre. A recepção foi a mais condigna possível. 
Entretanto, quando chegou o momento de certa discussão a respeito dessa mesma 
viagem, o “adepto de Pondcherri”, o amigo inseparável do jovem Henrique, 
aconselhou-o, com brandura, a que fosse para a varanda da casa apreciar a rua, 
onde se passavam coisas mais próprias da sua idade... 

Como é de costume na Índia, os membros da comitiva foram cercados das 
maiores gentilezas, no momento da partida, quer da parte do casal proprietário do 
hotel, quer dos seus auxiliares, e até, dos vizinhos laterais e fronteiros... Um jovem 
quase da mesma idade de Henrique, sempre que o via fazia-lhe muitas festas, mas... 
só por gestos se compreendiam, devido suas línguas serem diferentes. Quando o 
mesmo Henrique o abraçou e dirigiu um adeus, seguido de outras palavras, que 
foram traduzidas pelo mesmo ser que raramente o largava, seus olhos tomaram um 
brilho diferente. Duas lágrimas estavam prontas a deslizar pela face abaixo... E 
ambos ficaram bastante comovidos. Poucos dias apenas de amistoso convívio, 
chegaram para que aquela alma vibrátil, filha de uma terra ate hoje incompreendida 
pelos ocidentais, sofresse a ausência de um amigo que nem sequer sabia a sua 
língua! 
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Semelhante viagem, e em tal época, foi das mais penosas. Baldeações e mais 
baldeações. Pequenos trechos a pé, outros, em veículos puxados por “cavalos 
humanos”; quando não, num costado de elefante, sacudindo mais que o Indian 
Prince, sobre as ondas revoltas do Mar de Omam ou do Oceano Índico. Vários 
lugares e cidades foram visitados, além do mais, por força de circunstâncias, sendo 
que os principals, Allahabad, onde residiu e findou seus dias o conhecido prócere do 
movimento teosófico blavatskyano, e autor de O Mundo Oculto, Budismo esotérico, 
etc. Mr. Alfred Percy Sinnet. Delhi, uma cidade cheia de encantos e maravilhas hoje, 
um misto oriental e ocidental, devido às grandes reformas por que tem passado, 
dentre elas, os inestéticos arranha-céus, (embora que reduzidos), repudiados por todo 
homem sensato...  30  Na cidade de Simllah, na encosta do Himalaia, foi de todas essas 
cidades indianas, onde mais se demorou a comitiva. Tal como Srinagar, Simllah se acha 
estreitamente ligada a Obra em que a S. T. B. está empenhada. No seu arquivo figuram 
diversas mensagens com o timbre de certa Fraternidade aí existente. 

 Nos arredores desta cidade, num verdadeiro “retiro privado”, teve que ficar o 
jovem Henrique, antes do ritual por que tinha de passar em Srinagar. Ficou sob a 
guarda de respeitável Guru, ao qual daremos o nome de Kadir. A iniciação por que 
devia passar Henrique, ao lado de semelhante Ser, fazia parte da mesma “maya-
                                                        
30 O Dr. Dario de Aguiar, na sua brilhante conferência sobre A Radiestesia e o Câncer, realizada no Curso de Câncer no 
Hospital São Francisco de Assis (25-9-944), quando fala das habitações, diz o seguinte:  

"Convém saber escolher o lugar para colocar o leito que fique isento das radiações maléficas do subsolo ou de outra causa 
interna própria da habitação, ficando em boa orientação. 

As pessoas que se localizam em lugares cujas radiações são maléficas, acabam por manifestar reações fisiológicas que 
variam em suas diversidades pelo quadro sistematológico que apresentam. Insônia, dores de cabeça, mal estar, comichão, 
caibras, dormências, dores generalizadas, nervosismo, pesadelos, etc., concorrendo destarte para o aparecimento de doen-
ças que estavam latentes e outros males que vão se agravando com a permanência do indivíduo em tais lugares. Então o 
radiestesista, aconselhara a mudança do leito se for possível, faze-lo e caso o quarto não comporte essa mudança ele 
dispõe de recursos técnicos para corrigir essa situação. 

Os prédios de concreto armado são moradias contra indicadas para as pessoas nervosas. (nossa opinião, que o são para 
qualquer indivíduo, pouco importa o seu temperamento).  

Estes prédios são verdadeiras gaiolas de ferro, que irradiam fartamente energias electromagnéticas (não se fale, dizemos 
nós, no ferro e no cimento como condutores de calor e umidade) para todos os lados, donde se pode julgar da importância 
desses fatores para o sistema nervoso hipersensível. A vida dessas pessoas em tais apartamentos é um verdadeiro, 
martírio. O Dr. Birkelback, diretor de uma casa de Saúde na Alemanha e outros, constataram que as camas dos suicidas, por 
eles examinadas encontravam-se sempre fartamente irradiadas. O Barão von Pohl, emérito conhecedor da forquilha, 
procedeu também a pesquisa em 600 moradias. Nestas, 33% das pessoas eram sadias conforme declaração das mesmas. 
Do estudo comparativo destas moradias e dos veios subterrâneos em correnteza, verificou-se que as pessoas que se 
declararam sadias, dormiam em camas totalmente livres de, radiações e em muitos casos, achava-se toda a casa fora dos 
incitamentos do subsolo. As restantes, 67%, dormiam sobre faixas irradiadas. Destas apenas 4% não se sentiam afetadas 
pelas irradiações. Ainda em relação às radiações nocivas nas habitações, é oportuno referir a auto-observação do Dr. 
Avelino, em Paris. Residia ele em um apartamento. Sucedia a 3 colegas aí residentes e falecidos um após outro e ele o 4o 
morador acabou prejudicando a sua saúde. 

Investigações clínicas feitas e examinados por outros colegas nenhum resultado positivo foi dado sobre os seus males. 
Então raciocinando melhor chegou a pensar que devia existir uma causa física de origem externa, causadora de todos os 
seus males – radiações. Para isso, recorreu a um radiestesista o qual fazendo pesquisas, chegou a revelar que havia um 
curso de água subterrâneo, que vinha de um cemitério onde se poluía e passava por debaixo do prédio em questão e assim 
ficou atribuindo essa causa à irradiação do subsolo proveniente de um feixe de ondas microbianas (que dizer das de ordem 
astral, ainda desconhecidas da ciência oficial? dizemos nós). Para corrigir ou interceptar essas ondas maléficas o técnico 
serviu-se de um dispositivo apropriado o qual colocado no prédio sanou o mal. 

Do que fica exposto, fácil é perceber o grande inconveniente que resulta, da colocação de grandes depósitos de água na 
base dos edifícios de concreto armado como sós acontecer nos arranha-céus”. 

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

Estamos farto de dizer que, a colocação, do leito, mesmo em moradias comuns deve ser a cabeceira voltada para o Norte, 
para que as correntes electromagnéticas que percorrem o globo terrestre, na referida direção, sejam favoráveis àqueles que 
obedecem a esse mesmo principio. 

O próprio Buda quando estava para morrer, pediu ao seu discípulo Ananda que voltasse a sue cabeça para o Oriente, pois 
que este se relaciona com o Astral ou “mundo dos mortos”. Dormir-se em tal posição, experimente quem duvidar, concorre 
para sonhos com parentes e amigos já falecidos. 

Para o Sul, o sistema nervoso fica excitado. Os sonhos provocam, muitas vezes sentimentos opostos, sejam de prazer e de 
tristeza, a ponto do indivíduo dar gostosas gargalhadas ou então, despertar soluçando... Voltado para o Ocidente, é das 3 
últimas maneiras, a menos prejudicial. Mesmo assim, concorre pare vários despertares durante à noite. 

Imagine-se, portanto, o que seja uma pessoa residir em arranha-céus e ter a cama voltada para o Oriente ou “plano astral”. 
A doença, e finalmente a morte, o espera dentro de pouco tempo. E muito pior, ainda, se for num primeiro andar, recebendo 
diretamente as radiações do subsolo. 
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budista” que o obrigou a nao voltar ao seio da sua família, com o desaparecimento da 
jovem a quem dedicara o seu primeiro e verdadeiro amor na vida. 

Senhor de grandes poderes psíquicos, desde o nascimento, e atração, portanto, 
para tudo quanto diz respeito a Sabedoria Iniciática das Idades, quando se lhe disse, 
em Lisboa, que “ele ia ter a presença de seu Mestre”, seu entusiasmo chegou ao auge. 

Alguns dias de meditação, talvez propositais para o que se ia passar em Srinagar. 
E Yoga diária, ao ar livre, em decúbito dorsal, de olhos fixos no sol, o que muito bem lhe 
fez para recuperar as forças perdidas em tão longa, quão agitada viagem... eis tudo 
quanto lhe foi exigido. Mal sabia o jovem que o dia da partida estava próximo. Sentia-se 
feliz naquele lugar e perto de um Ser tão cheio de bondade e de conhecimentos tão 
vastos, ao qual o jovem discípulo crivava de perguntas, quando o mesmo deixava as 
suas meditações, para conversar consigo. 

Na véspera dos dois membros da comitiva o virem buscar, como lhe fez ver o seu 
pseudo-Guru, este o chamou ao seu santuário oculto no meio de algumas árvores 
postadas um pouco mais adiante da sua “residência”. E quando ambos ali chegaram o 
santo e sábio Homem lhe disse o seguinte: “Meu Filho! Seu papel aqui está terminado. 
Você não precisa de iniciação alguma... já passou por tudo isso em outras vidas. Algo 
de imenso valor o espera na “cidade sagrada de Srinagar”, em companhia dos seus 
grandes Amigos. Eu nada fiz, senão, obedecer ao que me foi imposto pela Lei". E 
olhando para as bandas do Himalaia, completou tudo quanto tinha a dizer ao referido 
jovem: “Que os Deuses, meu filho, o protejam afim de que possa realizar – segundo a 
sua vontade – o grande feito que o obrigou a vir ate estes lugares tão distantes daquele 
que passa por ser o do seu nascimento... É bem provável que um dia ainda nos- 
tornemos a encontrar. Será um dia muito feliz para mim”. O jovem que já se acostumara 
a não derramar lágrimas de comoção, no entanto, ajoelhou-se aos pés do santo 
Homem, que o susteve por baixo dos braços, afim de não continuar em semelhante 
posição. Mas, o jovem atirou-se nos seus braços. E ambos ficaram assim durante 
alguns instantes. A seguir, vieram para fora do Santuário. A quietude mística do lugar e 
a contemplação do céu crivado de estrelas, concorreram para ambos permanecerem por 
muito tempo do lado de fora, como se estivessem num verdadeiro “samadhi”. 

 No dia seguinte, logo ao amanhecer, os dois preciosos amigos vieram buscar o 
jovem Henrique. E ao vê-lo do lado de fora, praticando seus costumeiros exercícios, 
exclamaram sorridentes: “Olá! bom discípulo de tão grande Mestre! como vamos de 
Yoga? Já deve ter readquirido as forças perdidas na viagem! Estamos aqui para levá-lo 
conosco, pois, o trem parte as dez horas”. Enquanto isso, o venerável Ser em cuja 
companhia esteve tão poucos dias o jovem Henrique, cumprimentando-os, depositou a 
maleta do “seu discípulo” no chão, e teve estas palavras: “Já sabia desde ontem que 
esta manhã viriam buscá-lo”. E para o jovem Henrique: “Já vos disse ontem tudo quanto 
era possível dizer. Peço, entretanto, aos Deuses que vos dêem e aos vossos dois 
grandes amigos, uma feliz viagem, coroando do maior êxito possível vossa estada na 
“cidade sagrada de Srinagar...” Depois de novas saudações, o jovem bastante comovido 
em se separar de seu. “Mestre”, quis prostrar-se de joelhos e beijar-lhe as mãos, no que 
foi obstado docemente pelo santo Homem. “Coragem, meu filho. A hora e chegada...” E 
a comitiva partiu. Na primeira curva o jovem procurou olhar para trás, afim de dizer 
adeus ao seu “Mestre querido”. Este se achava de joelhos, em atitude de quem orava. 
Os raios do sol batendo em cheio na sua face, concorriam para aumentar o valor de 
um quadro bem digno do “artista” que fazia parte da mesma comitiva:  “O Adepto de 
Pondcherri”, por outro nome, Mr. Jean Dubonnet Beauville. 

 No trecho final da viagem, os dois Seres estranhos, ate então sumidos da vista 
de todos, achavam-se no banco fronteiro do vagão onde os mesmos viajavam. 
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E só se manifestaram, quando o jovem proferiu estas palavras, devido parada 
do trem para ser removida uma barreira caída no leito da linha: “Tudo na vida tem um 
obstáculo a ser vencido. Nesta viagem quantos já se manifestaram? Uma tempestade 
no Mar de Omam. Agora essa barreira. Mais adiante, outras coisas...” Um sorriso, 
que foi revelado mais pelas sobrancelhas do que pelo canto dos lábios; um res-
mungar rouquenho, em bom português , como tão bem se explicava o santo homem 
de Simllah, eis a aprovação que tiveram semelhantes palavras... 

E o jovem que se sentia contrafeito até àquele momento com o silêncio e a 
atitude esfingética dos dois referidos Seres, mesmo que, a contemplar de perto as 
suas disparidades frenologicas e as do resto do Corpo, pôde respirar com maior 
desafogo. Talvez que, adivinhando eles os pensamentos do jovem Henrique, 
desviaram a vista para a janela do vagão, como quem procura devassar o horizonte 
imenso, principalmente, quando este se apresentava, nas grandes retas sem árvores, 
sem outros obstáculos para a visão de quantos admiravam as lindas paisagens que 
se desenrolam naquelas regiões próximas ao gigante de granito, sempre coberto de 
neve, que se chama Himalaia. 

Ao deixar a comitiva a gare da estrada de ferro, a mesma foi ter a uma, grande  
praça, cercada de residências, quase todas, com janelas dando para uma varanda de 
madeira, pintada de verde. Acolá, nos fundos, um grande Templo erguido na encosta 
do mesmo Himalaia, conhecido nas escrituras orientais, coma “Monte Meru”, quando 
este, em verdade, e o nome da ponta que apareceu no primeiro continente. 

A cidade, como aconteceu em Ceilão, estava toda engalanada. Músicas, 
bailadeiras, um vozerio ensurdecedor de gentes de toda a classe, filhos do lugar uns, 
enquanto outros, de longínquas paragens, dentre eles, tibetanos, mongóis, chineses, etc. 

Estas coisas tão estranhos a educação ocidental do pequeno Henrique, 
concorriam para mais uma vez se arrepender dessa “fuga espetacular” atrás de uma 
jovem desaparecida repentinamente, e pela qual cometeu semelhante loucura... 
Adivinhando o que se passava em seu cérebro, tanto o “ancião das longas barbas”, 
como o dos “cabelos loiros e olhos azuis”, quase que proferiram a una vocce: 
“Lembre-se que tudo isso não foi mais do que um sonho, para se tornar em breve, 
uma realidade. Estamos no fim da jornada. Mais algum tempo e estava de volta ao 
seio da sua família herói entre os heróis... Dia virá em que se lembrará de tudo isso 
com uma saudade imensa, misto de dor e alegria. Já então terá a plena certeza de 
quem é. E o que veio fazer no mundo...”. 

Estas palavras concorreram para alegrar e animar o “jovem adolescente das 
16 primaveras” 31  pois que, desde então, o ambiente se tornou mais alegre diante 
dos seus olhos... 

Eis quando, afastando-se de uma fonte existente do lado direito da referida 
praça, onde não faltavam, como numa outra de GOA, os dois tradicionais “golfinhos” 
(simbólicos de Piscis ou Peixes no seu Aquarius ou Aquário) uma espécie de 
“samaritana”, trazendo no ombro um púcaro de barro contendo água, colocou-se 
diante da comitiva, oferecendo-o ao que lhe parecia o mais velho de todos, ou seja, 
“o ancião das longas barbas”. Este, porém, recusando tal gentileza, pediu à rapariga 
que a prodigalizasse em primeiro lugar as mais jovem do grupo, pois, com um calor 
tão intenso, devia ser ele o que mais sede tivesse naquele momento. E a mesma 
aproximando-se do jovem, com um sorriso delicado, curvou-se para a frente e 
colocou o bico do púcaro em seus lábios, com extrema delicadeza... O mesmo, todo 
enfiado, sorveu alguns goles do precioso liquido, agradecendo em português, o que 
foi logo traduzido para a língua pâli, pelo “adepto de Pondcherri", como o chamou o 
                                                        
31 O termo “adolescente das 16 primaveras”, tantas vezes empregado neste trabalho, usado nas escrituras teosóficas e 
ocultistas do Oriente, em relação ao termo Kumara. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  125 – Julho a  Setembro de 1945 – Ano XX 

Redator : Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 57

Cel. Olcott. A seguir, fez o mesmo com os demais da comitiva, sempre na esperança 
de estar obedecendo a várias jerarquias. Antes que ela se aproximasse dos “dois 
Seres estranhos”, estes fizeram um sinal negativo com a mão, como quem diz, “que 
eles para viverem não precisavam nem de água, nem de alimentos...”. Si non e vero e 
bene trovato... 

 E a comitiva dirigiu-se para uma casa amiga onde ia fitar hospedada até chegar o 
momento de dar ingresso naquele maravilhoso Templo postado alguns metros mais 
adiante. E que, por suas belezas exteriores, poder-se-ia avaliar o que seria 
interiormente... 

Banho, refeição e repouso, eis aí o que todos careciam naquele momento,  
principalmente o jovem Henrique. Depois de tudo isso, lá para as 19 horas, ou seja, ao 
entardecer, que naquelas altitudes e época se prolonga pela noite a dentro, o mesmo 
“Adepto” convidou-o a chegar à janela de seu próprio quarto, afim de admirar as festas 
que se realizavam ainda na referida praça, por todos os recantos da “cidade sagrada”, 
com seu precioso e iniciático nome de SRINAGAR.  

Um quadro deslumbrante apresentou-se diante dos olhos do jovem, pois que, 
aquele ruído multissonante, não cessava de fustigar-lhe os ouvidos, enquanto esteve 
ocupado tom as referidas exigências de após tão longe, quão estafante viagem. 

Flores, lanternas acesas, tapetes dependurados nas janelas das casas. Uma 
multidão imensa que toda a praça mal podia conter... Do lado esquerdo, urn grande e 
riquíssimo palanque estava armado. Nele se achava o Maharaja de Cachemira, senhor 
de grandes domínios, em companhia dos da sua corte. Tudo isso era explicado pelo 
amigo inseparável do jovem Henrique, de maneira delicada e paciente. O Maharaja era 
o tipo clássico do Rajaputana (raça solar), ventrudo, cheio de comendas, espada curva 
à cinta, barbas separadas ao meio, à guisa do signo de Piscis. Num riquíssimo turbante 
de seda branca, bem por cima da fronte (ou do 3º olho, “o olho de Shiva”, como é 
chamado na Índia) estava cravada raríssima esmeralda. 

O Maharaja de Cachemira, pai do atual, se é que este ainda existe, era um dos 
maiores protetores do Budismo do Norte. 

Havia três dias que a cidade comemorava o aniversario de Krishna, cuja festa 
tem o nome de Janmchstami. 

Perto do templo, diversas “devadassis” (bailadeiras ou “esposas dos deuses”, 
como o são do Cristo, as freiras e as irmãs de caridade), trazendo jóias da cabeça aos 
pés, nestes, figurando em seu redor, um colar de guizos, a tilintarem suavemente, como 
“campainhas astrais” – ao compasso ritmado da dança. Nos cabelos, entre delicadas 
jóias, um raminho de flores naturais, excessivamente aromáticas, como sejam: os 
“zaióis”, o “champins”, etc. A dança obedece a ondulações graciosas, movimentos 
rítmicos, acompanhando as pancadas da “murdanga” (tamborim), do “tales” (pratos de 
metal) e também do “sorangui”, uma espécie de rabeca, cujo acompanhamento é 
apropriado ao canto melodioso das bailadeiras. 

 E o mesmo personagem que serviu de mestre nas artes, nas línguas e em outras 
coisas mais, a jovem que ficara para trás, sabem os Deuses onde... tudo ia explicando 
ao seu amiguinho: “Preste atenção, dizia ele, quantos vezes se repete as silabas ri, pa, 
ni, sá, etc. Pois bem, a escala das notas da gama musical, que conhecemos como dó, 
ré, mi, fá, sol, lá, si, dó; tem os nomes pâlis (língua falada, especialmente nas 
proximidades do Everest) : SA RÍ GÁ, MÁ PÁ DA NÍ SÁ. 

E as festas se prolongaram pela noite a dentro... O eco daquele ruído estranho se 
propagava por todos os recantos da cidade, indo chocar-se tom os primeiros 
contrafortes do Everest. E tinha-se a impressão de que o mesmo voltava aos ouvidos de 
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quantos apreciavam semelhante festa. Por dentro e por fora, o grande Templo se 
achava iluminado. 

Dias depois, teve inicio a festa chamada Nag-Panchami, ou “festa das ser-
pentes”, nome que faz jus ao da própria cidade, ou seja Srinagar. E que é, também, 
dedicada a Krishna. A comitiva não pôde assistir a semelhante festa, justamente por já 
se achar no Templo, onde se realizava o mais transcendente de todos os rituais. 32 

Nos fins de Setembro, a comitiva ainda no referido Templo, outras festas estavam 
sendo realizadas, dentre estas, a dos cocos, em comemoração a Varuna, “o deus das 
águas”. Tal solenidade tem o nome Narial-purnuma. Grandes rituais são levados a 
efeito, em relação com as águas, sejam no mar ou no rio, dependendo dos lugares onde 
as mesmas são realizadas. 

Por sua vez, em Janeiro, quando o Sol entra no signo de Capricórnio, são 
celebradas as festas que começam pelo Basant Pancami. E que está ligada ao ano 
comercial. 

Não podemos deixar de entrar em alguns detalhes, a respeito de Srinagar, seu 
Templo principal e arredores. 

A comitiva que, como se viu, não tocou na famosa Lahore, com as suas velhas 
cidades circunvizinhas e quase todas de templos subterrâneos – devido o fato da 
mesma se desviar para o lado de oeste de Simllah – foi diretamente a Cachemira, onde 
reinou um dia o filho do rei Assoca, ou melhor, a sua cidade principal, que é Srinagar, 
pois era para esta que a mesma comitiva se destinava. 

Alguns dias antes da comitiva dar ingresso no Templo, procurou visitar certos 
lugares interessantes da região, inclusive o “famoso Trono de Salomão”, que se acha 
postado no cume da Montanha Sagrada. Neste lugar existia um templo budista, que foi 
destruído por hindus revoltados ou seja a luta havida entre brâmanes e budistas. Ainda 

                                                        
32 O bailado das serpentes, que já era usado no Norte da Índia, desde a invasão dos ários, possui diversos significados. E 
como já foi dito no texto, o próprio termo SRINAGAR, que tem a cidade, quer dizer: Homens Serpentes, Iluminados, etc.   

A tradição Hindu conta que Kassiapa, filho de Brahmã, tinha dual mulheres: Vimonta e Kadru. Como esta última fosse estéril, 
Kassiapa, deu-lhe um ovo, que Kadru chocou. Do ovo nasceram oito serpentes divinas, que deram origem a todos os ofídios 
existentes. Estas serpentes pertenciam à espécie conhecida por najas (ou nagas), cobras de capelo, que tinham o encargo 
de sustentar o universo, conjuntamente com os elefantes divinos. A serpente Ananda, sustinha o universo somente com uma 
das suas cabeças, reservando as 999 restantes pare uso pessoal de Vishnu, que sobre elas se reclinava e adormecia... A 
serpente fica assim ligada a Brahmã, criador de todas as coisas. A festividade Nag-Panchami perpetua e consagra esta 
lenda que, diga-se de passagem, se refere a Cosmogênese. Entretanto, não pode ser interpretada por não iniciados no que 
demais profundo possui o Esoterismo oriental. 

A “Serpente” também simboliza, a VIA LÁCTEA, cujo grupo central está figurado nas Plêiades, que embora em número de 7, 
corresponde ao cabalístico 777. Do mesmo modo que uma outra constelação... tem o valor de 888, pois, como se disse 
anteriormente, na tradição hindu apontada, “as outras 999 restantes, são do uso pessoal de Vishnu...” por se acharem em 
regiões mais elevadas, ainda, do espaço sideral... 

Aproveitamos, também, esta anotação para falar das bailadeiras, que tomam parte em todas estas festas comemorativas a 
que nos referimos no texto, como em outras muitas que não podiam ser citadas num simples trabalho como este. 

A entrada no serviço dos templos pode ser feita, ou por compra da rapariga, ou por admissão expontânea. A elas compete a 
limpeza e ornamentação dos templos, manter ativo, o “fogo sagrado”, o qual tem o nome de “Kumarti”. Outrossim, dançar 
nas procissões quando verdadeiras iniciadas neste ministério. Existem dual sub-castas de bailadeiras; uma conhecida por 
“Balangai”, que não admite contato com as castas baixas, nem mesmo com pessoas estranhas aos templos. As mesmas 
estão, ainda, ligadas a outros mistérios que, infelizmente, não podem ser ditos de público. E a outra sub-casta, tem o 
nome de “Idangai”, mais democrática e acessível nos seus costumes. No velho Egito, entretanto, o papel da “sacerdotisa” 
era muito mais transcendente, porisso mesmo, de difícil acesso no Templo a qualquer rapariga, que, antes de tudo devia 
pertencer a uma família de membros dignos e Ilustres. 

Entre as razões já explicadas no texto, sobre as primeiros tempos da fundação da nossa Obra, quando ainda portadora do 
nome Dhâranâ, lembramos que a mesma se sujeitou, durante muito tempo, a bailados, músicas estranhas, e até, alocuções 
em pâli, sânscrito, etc. Na mesma Grécia, nos chamados “Mistérios eleusinos”, figuravam todas essas coisas, além do mais, 
porque as mesmas “posições” (asanas, em sânscrito) dos referidos bailados, representam letras, que ligadas umas às ou-
tras, no desenvolver dos mesmos bailados, formam mensagens inteiras, dirigidas nos próprios deuses. E até, às pessoas 
que se acham à frente de certas Obras ou Missões, como aconteceu à nossa quando ainda possuidora do nome Dhâranâ, 
pois, ao dar entrada no ciclo do mental, recebeu o nome Sociedade Teosófica Brasileira. E, então, no invés dos “fenômenos 
psíquicos” começou a oferecer aos seus membros, as ensinamentos ou revelações relacionados com o Novo Ciclo que se 
apresenta para a Humanidade. E isto, por etapas ou graus, através das suas 4 séries, até chegar no mundo profano, do qual 
se incumbe esta revista. 
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são vistas as suas ruínas, que dizem bem das riquezas internas e externas de tão 
suntuoso templo. 

Não deixou, por sua vez, de ser visitada a cidade de Leh, capital de Ladak, que 
se diz “ter sido aquela onde nasceu Gessar Khan”. Do mesmo modo, que o Maharajá 
era descendente do referido guerreiro  33  . 

Em certa ocasião, a comitiva visitando as rochas e ermidas dos arredores de Leh, 
teve ocasião de se deparar, em uma delas, com a figura de um gigantesco Leão, que os 
nativos afirmam até hoje, “representar o mesmo guerreiro”. O fato é que, uma figura 
idêntica que as várias expedições da S.T.B. a S. Thomé das Letras, e outras expedições 
anteriores, encontraram no referido lugar, nada tem de comum com o guerreiro nascido 
no Norte da Índia. Refere-se, sim, a uma Fraternidade ou Mosteiro, de tempos afastados 
da História, no alto da colina, que até hoje, tem o nome de “Pico do Leão”. O “Leão” é 
símbolo da Força e do Poder, com o indica o arcano 11. Mas, também, é signo do Sol, 
que não exprime apenas, o “astro-rei”, cuja fonte de energia é a que mantém o nosso 
globo e tudo quanto nele existe. Exprime, também, as excelsas vibrações emanadas do 
Sol espiritual, que tem o nome de SURYA, cujo último raio ou sétimo chamado SVARAJ, 
se identifica com a nossa própria Obra. 

Em Leh, perto do templo de Buda e de Dukkar, a “Mãe do Mundo”, ergue-se um 
templo primorosamente decorado, e que à mesma deusa é dedicado. Tal como em 
Chigat-sé, no Tibete, próximo a Tjigaj-jé, até há bem pouco, chamado “retiro privado do 
Trachi-lama”, numa espécie de claustro, existem formosos afrescos murais, com sete 
Bodhisattwas, cujo último é Maitréia. Este, como no referido mosteiro tibetano, tem a 
face branca, para provar que “virá do Ocidente”. Donde se lhe dar o nome de “Buda 
Branco” do Ocidente. 

Este templo se acha ornado de um modo todo diferente dos outros. E nele 
transpira a idéia de algo que se aproxima a passos agigantados, na razão de um novo 
ciclo para o mundo. Maitréia e Shamballah! são nomes repetidos em quase todas as 
bocas. E as tradições vêm de longínquas distâncias, como se se dissesse, da Mongólia 
exterior, atravessando todo Deserto de Gobi, atingindo o Tibete, propriamente dito, e 
finalmente o Norte da Índia. 

Os pintores e escultores dessa região, como do Tibete, já ao mesmo Pe. Huc, 
assombraram, como ele próprio o afirmou na sua obra Dans le Thibet, por sinal que, se 
extasiando diante da obra prima de um escultor a quem ele pediu para fazer a 
ampliação de um Cristo crucificado. E que o mesmo, juntamente com o Pe. Gabet, seu 
companheiro de viagens, levou para a França, depois de ter realizado essas mesmas 
viagens, às quais ele deu os seguintes nomes: Dans le Thibet, Dans la Tartarie, Dans la 
Chine. 

A comitiva, por sua vez, teve ocasião de assistir à reprodução em gesso da 
fisionomia de um jovem, para servir de modelo à imagem de um Buda, que, segundo 

                                                        
33 A lenda da passagem pelo lugar, de um tal Iss, Adepto tibetano, mas cuja missão fora para o Ocidente, é coisa ouvida até 
hoje na referida cidade e em outras dos seus arredares.  

Nicholas Roerich, na sua obra El Corazon de Ásia, diz o seguinte: 

“Em Leh encontramos novamente a lenda da visita, de Cristo a estes lugares. O agente dos correios de Leh, um hindu muito 
amável, além de vários ladakis budistas, nos contaram que nesta cidade, não longe do bazar, existe uma lagoa, em cuja 
margem se erguia uma velha Árvore, a cuja sombra pregou Cristo ao povo antes da sua partida para a Palestina. Ouvimos 
também outra lenda de como Cristo, quando ainda jovem, apareceu na Índia em uma caravana de mercadores e como 
continuou aprendendo a alta Sabedoria dos Himalaias”. “Quando Nicholas Roerich anunciou tal coisa no mundo, através da 
imprensa européia, o próprio Vaticano se revoltou contra semelhante notícia, sem contudo provar o contrário. Conservamos 
em nosso velho arquivo diversos documentos a respeito. 

"Em Srinagar, Nicholas Roerich já tinha ouvido falar antes da visita do Cristo a este lugar. Do mesmo modo que, em outras 
partes da Índia, em Ladak e na Ásia Central, durante a longa ausência de que fala o próprio Evangelho (dos 13 aos 30 anos, 
dizemos nós)”. 
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veio a saber a mesma comitiva, iria figurar, futuramente, num Templo tibetano. Tratava-
se de um jovem com certos predicados dignos de semelhante privilégio. 

Debaixo de uma tenda armada na rua, exímio pintor completava uma tela 
dedicada a outro Buda. Quem mais se extasiou diante de semelhante obra prima, foi “o 
insigne pintor francês Jean Dubonnet Beauville, o homem dos cabelos loiros e olhos 
azuis”. E razão bastante tinha ele para isso... 

Não falemos nos ensinamentos ministrados em semelhantes mosteiros, sejam do 
Norte da Índia ou do Tibete. Neste, por exemplo, o mais famoso, é o de Kumbum. Tais 
ensinamentos aí se dividem em 4 classes:  

1. a Faculdade mística que abraça as regras da vida contemplativa e os exemplos 
encerrados nas vidas das santos budistas; 

2. a Faculdade de liturgia compreendendo o estudo dos cerimônias religiosas, 
com a explicação de tudo quanto serve ao culto lamaico; 

3. a Faculdade de medicina, tendo por escopo principal, o conhecimento 
propedêutico e terapêutico das quatrocentas e quarenta doenças a que está 
sujeito o corpo humano; 

4. enfim, a Faculdade das preces. Ester última é a mais estimada, a melhor 
retribuída, e por conseguinte, a que reúne o maior numero de estudantes. 

 Um cristão, não conhecedor do estudo comparado entre as diversas religiões do 
mundo, levaria tudo isso para o ridículo. No entanto, se ao folhear o Dicionário da Língua 
Portuguesa, de Frei Domingos Vieira, procurar ler as referências do mesmo autor ao 
Budismo, ficará assombrado, principalmente quando diz: “No Cristianismo existem vários 
traços do Budismo na sua formação”. 

E o mesmo Rev. Huc, quando afirma que “o Budismo anterior 650 anos ao 
Cristianismo, no entanto, nos seus rituais já empregava a mitra, a coroa, o turíbulo, o 
pálio, etc.", dando a entender com isso que foi o primeiro e não o segundo, que copiou 
todas essas cousas do outro. Em resumo, na literatura hindu, inclusive, o Vishnu-Purana, 
são encontrados vários indícios a respeito de uma Era Nova, cercada de um avatar 
salvador da humanidade; algo ainda a respeito da cidade sagrada de Kalapa, que tanto se 
refere a Agarta como a Shamballah, das quais nas temos ocupado inúmeras vezes. Dos 
esforços dos Arhats, de século em século, para despertar o espirito adormecido da huma-
nidade. Do mesmo modo, as Doutrinas dos Grandes Mahatmas, onde as profundezas do 
Esoterismo chegam ao auge. Em sânscrito, em hindu, em chinês, em turco, nas línguas 
calmuca, mongólica e tibetana e em outras muitas asiáticas menores, são expressas as 
mesmas idéias a respeito do futuro. 

Na mesma doutrina fundamental de Buda, vemos, por exemplo, “uma serpente de 
ferro circundando a terra”. E que transportando a Humanidade, trabalha a seu favor, e 
uma evidente referência às futuras estradas de ferro. Do mesma modo que, os pássaros 
também de ferro, que voam, em referência aos aviões. 

 Em indicações sobre a vida nas estrelas e nas alusões aos diversos estados da 
existência humana, podem ser reconhecidos os problemas, que a ciência confirma 
gradualmente, da vida nos planetas, das descobertas do mundo astral tudo quanto, em 
resumo, já deixou de servir de ridículo. 

Na mesma razão, quando Jesus aplicava a frase aramaica, que no latino equivale 
ao Noli me tangere, isto é, “Nao me toques”, procurando defender seu ambiente ou “ovo 
áurico”, das iniluências más de outros indivíduos, outra coisa não era, senão, a teoria da 
vibração, neste caso, “magnetismo pessoal”, que tanto pode ser bom como mau, na razão 
dos pensamentos e atos de cada indivíduo, seja nesta ou em anteriores encarnações, 
pouco importando a descrença da maioria, das duas sábias leis da Reencarnação e 
Karma. 
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Temos outro exemplo frisante do que acabamos de enunciar, que e a passagem 
conhecida da Bíblia, onde o mesmo Jesus faz ver a um das seus discípulos que “não 
devia assentar-se numa pedra, donde acabava de se levantar um leproso”. Todos 
comentam esta passagem no sentido grosseiro ou “da letra que mata”, ao invés do 
“espírito que vivifica”. Não se tratava de um leproso físico ou atacado de semelhante 
doença, mas, portador de mau magnetismo; um ovo áurico repleto de larvas ou 
micróbios astrais, criados por uma vida desregrada, etc. Sim, porque, ao verdadeira 
leproso, no sentido patológico, ele beijou a face, como exemplo edificante aos mesmos 
discípulos. 

A higiene física é, de fato, uma necessidade. Não menos, porém, a higiene moral, 
psíquica, e se o quiserem, espiritual, para que esta paste mais elevada de cada indivíduo 
não sofra o menor prejuízo. 

Os ioguis na Índia, não admitem que ninguém passe na sua sombra. Alguns 
chamam a isto de fanatismo. Mas, a razão continua sendo a mesma de Jesus, porquanto, 
a sombra ou silhueta de cada indivíduo, está na razão, maior ou menor, do seu ovo áurico 
ou ambiente astral, embora que este se ache subordinado a outros veículos de natureza 
mais elevada. Tais seres chegam ao ponto de evitar que as mulheres se aproximem 
deles, quando atravessando o período mensal (lunar ou catamenial). De longe, 
reconhecem o referido período, afastando-se delicadamente para outras bandas. 

 Como as criaturas, as objetos, as plantas, as animais, etc. todos, sem exceção 
alguma, possuem bom ou mau magnetismo, de acordo com as vibrações que delas 
emanam. As teorias outrora consideradas como das mais absurdas, são hoje postas em 
prática, algumas delas, por infelicidade, contra a vida do globo terrestre e as seres que 
nele habitam, segundo foi dito anteriormente. 

Emmanuel Swedenborg, o garande Teósofo que viveu nos anos 1688 a 1772, já 
afirmava que, “a lei mais essencial da Natureza, é a da vibração. Um ponto morto, um 
ponto imóvel, é absolutamente impossível dentro do nosso sistema. Os movimentos sutis 
que chamamos de vibrações ou ondas, as mais vagarosos, que chamamos de oscilaçõe, 
as trajetórias dos planetas que chamamos de órbitas, as épocas da História que 
conhecemos como, ciclos, tudo é um movimento ondulatório, cíclico de ondas no ar, no 
éter, na água, na aura, na terra, par nebulosas, pensamentos, emoções de todo o 
imaginável”. 

É verdadeiramente curioso ver as relações que unem as antiquíssimas tradições 
védicas com os novos conceitos de Einstein. Mas, no entanto, não se deve esquecer que 
o mesmo Buda tendo vivido para depurar decadentes e corrompidas formas de cultura, 
deu prodigiosos ensinamentos a respeito das sutis Energias Cósmicas. Não ensinou, 
entretanto, que se as devesse usar em detrimento do próximo, prejudicando 
mesmo a evolução geral do mundo e os seres que no mesmo habitam. Não faz 
muito tempo, que se descobriu nos arredores de Karacri e Lahore, ruínas de antigas 
cidades de 5.000 a 6.000 anos de existência, manifestações palpáveis da avançada 
cultura indiana. Tal cultura faz lembrar a dos Sumérios e Elamitas. Nas referidas ruínas 
foram encontrados inúmeros cilindros idênticos aos de Babilônia, cuja decifração revelará 
dentro em breve, uma literatura ainda ignorada. A não ser por tais descobertas rela-
tivamente recentes, a glória medieval do Indostão daria a impressão de haver terminado 
alguns séculos apenas antes de nossa era. As palavras das legendas e escrituras antigas 
vinham como do espaço desconhecido, porém, semelhantes descobertas deram motivo 
para se reconhecer a realidade da Sabedoria Iniciática das Idades. A luz dessas pedras 
milenares podemos começar a julgar melhor das informes de Platão, a respeito da ruína 
de Poseidonis, que a bem dizer, não passa de mísero fortim abandonado no meio do 
Atlântico. Porisso mesmo, recordação insofismável do grande continente que possuía 
esse mesmo nome. 
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 Mas... deixemos a outro – no devido tempo – a descrição detalhada do que foi 
semelhante viagem, sem esquecer as ilustrag6es que a mesma dizem respeito. 

O leitor inteligente logo compreendera a razão de não ser o autor desde mesmo 
trabalho a quem devia caber semelhante esforço. 34  

Para terminar: 

Com isso se prova o motivo pelo qual a S. T. B. – com o seu primitivo e oriental 
nome DHÂRANÂ, que esta revista ainda conserva em sua homenagem – ter estado sob a 
jurisdição espiritual das  Confrarias Budistas do Norte da Índia e do Oeste do Tibete. E 
logo a seguir, tivesse recebido a conhecida Saudação do Oriente, tantas vezes transcrita 
nesta revista, inclusive, na primeira parte do presente trabalho. 

Outrossim, que o Budismo do Sul (em Ceilão, onde primeira, esteve a comitiva), 
com o nome Hyna-Yana, ou “pequena Barca de Salvação”. E o do Norte, por sua vez, 
Maha-Yana, ou “Grande Barca de Salvação”, como foi dito anteriormente e talvez, de 
semelhantes termos a Igreja tivesse copiado o de “Barca de S. Pedro” para a mesma, 
senao, ainda, do termo egípcio “Barca de Osíris”, dizíamos, não podiam deixar de estar 
ligados estreitamente aos destinos de nossa Obra... 

Pelo que se vê, SRINAGAR e o ALPHA dessa mesma Obra, E SÂO LOURENÇO, 
o Omega. 

E com isso, desde aquela época (1900 ou começo do século XX, como anunciou 
Blavatsky, na Introdução da sua Doutrina Secreta), o Oriente se fundiu no Ocidente, 
                                                        
34 O mesmo que aconteceu a Helena Blavatsky, ao voltar do convívio dos Mestres do Oriente, seu pai interpela-la: “!onde 
esteve durante tanto tempo?” e ela respondeu: “Venho do convívio dos Mestres de Sabedoria”, assim também quando 
Henrique desceu de bardo, seguido de perto por um “amigo”, seu avô, que estava à sua espera, recebeu-o grosseiramente 
com estas palavras, na presença de passageiros e demais pessoas postadas no cais: “Que bonito papel fez o Sr. deixando 
seu pai em cima da cama, passando mal, e sua mãe, que por ele velava, só faltar morrer de desespero par não saber onde o 
Sr. se achava!” Mas, não pôde terminar as suas palavras, porque, o jovem percebendo no olhar de todos, um sorriso de 
ridículo pelo “fujão”, que acabava de chegar de bordo, par sua vez, disse o seguinte: – Desculpe-me, mas o Sr. já tem idade 
bastante para agir de outro modo, pois deve saber muito bem, que, “quem tem vergonha, não envergonha os outras”... 
Todos ficaram espantados com essa resposta. Mas, o avô de Henrique, foi quem da mesma não gostando, retrucou 
asperamente a seu neto: “Malcriado!...” – Sim, “malcriado”, respondeu o jovem. Mas o que está dito fica dito... E apressando 
as passos, procurou apanhar um bonde que vinha passando naquele momento. E tomou lugar no lado de alguém de 
“sobrecenho carregado”, que vinha conservando uma certa distância. Seu avô que assistira a “manobra”, tomou lugar num 
banco mais atrás. Não devia ter gostado, entretanto, de sua passagem ter sido paga por aquele que se achava no lado do 
neto. Entretanto, pertencente a uma Ordem, como era também seu filho, o pai de Henrique, tanto um comao outro, estavam 
mais ou menos ao par do acontecido. E foi este o principal motivo da recepção não ser feita, de outro modo... 

Tempos depois, estando o mesmo acamado, seu neto foi visitá-lo. Este gesto foi recebido com o maior carinho possível, 
corno prova bastante de que o jovem não havia conservado nenhum ressentimento. Outras visitas foram feitas, quer devido 
a doença quer por simples gentileza, e o velho acabou tendo uma estima muito grande no seu neto. Elogiava-o onde quer 
que estivesse. 

Mas, é preciso contar o que foi a recepção na casa paterna: um abraço do jovem Henrique no seu “companheiro de viagem”. 
Ao dar entrada em casa, seu irmão mais velho, de nome Antônio – que se diga de passagem, foi o maior auxiliar nessa fuga 
mais do que “espetacular”, pois, se no começo tinha visos apenas de “revista”, logo a seguir, transformou-se em “tragédia”...  
– dizíamos, atirou-se em seus braços banhado em lágrimas. Os demais parentes principalmente sua mãe, encontravam-se 
nas janelas. A velha Sra. cobriu-o de beijos, como se fora ainda criança. – Meu filho, disse ela, que fez Você? quase matou 
sua mãe de susto e de saudades... Seu pai, que se conservava sentado em uma cadeira ainda fraco da doença que o pros-
trara no leito por tanto tempo, nem sequer ousou lançar um olhar para o filho que tivera semelhante procedimento. – Sua 
benção, meu pai.  Como vai o Sr.? Já está melhor? Não pense o Sr. e mamãe que me esqueci de ambos. Não cometi 
nenhum crime. Amanhã ou depois, contar-lhes-ei tudo. Durante dois dias, seu pai manteve-se em silêncio, mas, o jovem 
fingindo que estava olhando para outras bandas, via-o contemplar a sua fisionomia, como quem se sente feliz por possuir um 
filho capaz de realizar semelhante “façanha”... 

Acontece, porém, que sendo a família muito religiosa e de grandes recursos, as costumeiras intrigas dos “jesuítas”, logo se 
deram através de um sacerdote amigo da família: – Este pequeno precisa ser metido no seminário. Depois do que fez, deve 
passar por um corretivo. Além disso, tal recurso poderá despertar-lhe a vocação de sacerdote de Cristo. Estes e outros 
conselhos eram dados à mãe de Henrique, que acabou cedendo, mesmo que seu esposo fosse contrário... E assim, o jovem 
foi metido no Seminário de Santa Tereza, onde ficou durante dois anos, pois, semelhante resolução, sim, que arruinou a sua 
verdadeira vocação, que era a de médico. 

Ter estado num “Mosteiro de sábios e santos Homens”, para logo ser metido num “simples seminário do Ocidente”, na 
esperança fugidia de ser transformado em “padre”... é o mesmo que rebaixar “um general a soldado raso". 

Como foi dito no texto, a outro incumbira a descrição dessa viagem acidentada, com todas as minúcias e as devidas 
ilustrações. Será feita por pessoa competente e respeitável, e não, por “forgicadores de entrevistas e aventuras”, que fazem 
dos seus autores, simples “aventureiros”, a cigarrear infâmias e calúnias contra lares respeitáveis, contra Instituições de 
renome. O método pode ser muito fácil para ganhar dinheiro. O fato, porém, é que pode destruir para sempre o futuro da-
queles que a semelhante método se dedicam. 
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realizando-se, finalmente, a esperança do Trachi-Lama, no seu “Retiro Privado” de 
Tjigad-jé, através de diversas tentativas fracassadas, pois que, “as forcas do Mal”, nunca 
deixaram de dar combate sem tréguas, às “Forças do Bem”, que são aquelas que 
concorrem para a evolução de todos as seres da Terra. 

Com isto, também, realizada foi a sibilina profecia da Serra de Sintra, que mais 
uma vez transcrevemos nesta revista, embora lhe faltando algumas palavras 
arruinadas pelo tempo: 

Sib... Vaticin... Occidiis...  

Volventur saxa litteris et ordine rectis 

Cum videris Oriens, Occidens opes  

Ganges Indus erit mirabile visu  

Messis... commutabit sua uterque sibi... 

Tradução: 

Patente me farei aos do Ocidente.  

Quando a porta se abrir lá do Oriente. 

Será coisa pasmosa quando o Indo,  

Quando o Ganges trocar, segundo vejo 

Seus espirituais efeitos com o Tejo.  35 

 

 
Algumas palavras ainda sobre o mesmo monumento 

e o autor deste trabalho 
 

Impossível seria descobrir entre a multidão aglomerada em torno do Monumento 
ao Dois de Julho, o pequeno Henrique, naquela época, com doze anon de idade, e 
que, em companhia de seu irmão mais velho, de nome Antônio; de um Primo chamado 
José Luiz de Souza e o amigo inseparável dos três, Afonso de Araújo Lopes. A 
verdade, porém, é que todos eles ai se achavam no momento da grande solenidade 
cívica, por sinal que, fazendo parte do coro popular, em acompanhamento ao “Hino ao 
Dois de Julho” executado por diversas bandas de música do exercito e da polícia. 

No lançamento da pedra fundamental do referido monumento, também os 
quatro amigos inseparáveis estiveram presentes, além de alguns membros das suas 
famílias. 

E quando os andaimes ainda se erguiam em torno dessa grande obra 
arquitetônica, os nossos “quatro peralvilhos” por diversas vezes galgaram a sua parte 
superior, abraçando-se ao índio que representa o BRASIL. 

                                                        
35 Mesmo que tal profecia seja por demais clara, fazemos lembrar aos nossos ilustres leitores, a razão de termos de deixar 
o Ocidente (Cidade do Salvador, Estado da Bahia), em direção a Lisboa (Portugal, portanto), donde veto a Mônada para se 
fundir na raça autóctone, que era a dos TUPIS. Depois, a uma possessão portuguesa, que e GOA. E finalmente, as Índias 
Inglesas, nas suas partes Norte e Sul, de acordo com ambas as escolas budistas, como foi dito no texto. Outrossim, depois 
de realizado o ritual que nos dizia respeito, ou antes, à Obra grandiosa em que a S. T. B. está empenhada, volvermos no 
lugar donde partimos. E QUATORZE ANOS depois (1900-1914) rumarmos para a capital da República, onde, SETE ANOS 
depois (1921), termos de ir a S. Lourenço, para se dar a fundação espiritual dessa mesma Obra, pois que, somente três anos 
depois, Ela tomou forma objetiva, através da sua fundação material, cercada dos mais desconcertantes fenômenos, que 
além de serem presenciados por centenas de pessoas, também o foram pela imprensa fluminense e carioca, como se pro-
vara no último capitulo deste trabalho dedicado a S. Lourenço. Vide o Sumário do próximo número, no final do presente. 
Eis aí como “as águas do Indo, do Ganges se fundiram no Tejo”. E estas... digamos, com as do caudaloso Amazonas. E 
finalmente, os dois outros rios baianos, S. Francisco e Paraguassú, para não dizer desde logo, com as privilegiadas e 
brasílicas ÁGUAS da incomparável GUANABARA. 
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Semelhante “monumento” – como o mais valioso e expressivo de toda a 
América do Sul – é feito de bronze e mármore, sendo que este, desde o “carrara” até o 
nacional, nas suas variadas cores: branco, cinza, róseo, etc. 

Para que o leitor pudesse fazer uma pálida idéia do que o mesmo representa, 
foi que o expusemos – na magnífica fotografia moderna, enviada também  pelo Dr. 
Jaddo Couto Maciel – na página que serve de capa a esta Seção  especial dedicada 
a S. Lourenço. 

 Como foi dito anteriormente, o índio da parte superior do monumento, repre-
senta o BRASIL. A seus pés se acha um jacaré, que ele feriu de morte com a seta que 
traz na destra. 

Os dois outros índios colocados na base, por sua vez, representam os dois 
caudalosos rios baianos: S. Franscisco e Paraguassú.  

Uma placa de bronze na frente, representa o “Grito do Ipiranga”, e outra, na 
parte posterior reproduz a batalha travada “nos campos de Pirajá”, cujo chefe militar, 
como se sabe, foi o general francês Labatut. Nesse mesmo lugar, foi-lhe erguido um 
Panteon, por sinal que muito apreciado pelos turistas que visitam a Cidade do 
Salvador. 

Em outros lugares do mesmo monumento, figuram: louros, coroas, pigentes, 
emblemas de toda espécie, cada um deles com o respectivo significado. 

Em resumo: 

“Qual dos gigantes morto rolará?” 

É a pergunta que faz o imortal Castro Alves, no final da sua Ode ao Dois de 
Julho. 

 – Nenhum deles rolou, respondemos nós, pelo fato de semelhante 
INDEPENDÊNCIA não ser mais do que um fenômeno cíclico da maior transcendência 
na História da Descida das Mônadas ibéricas para se fundirem na raça autóctone 
brasileira, ou seja, como já temos dito inúmeras vezes, a “raça nobre e guerreira dos 
TUPIS”. 

E com isto se estreitaram ainda mais, os lagos espirituais que unem até hoje as 
Duas Privilegiadas Pátrias irmãs: Portugal e Brasil: 

“Ó guerreiros da taba sagrada.  

Ó guerreiros da tribo TUPI.  

Falam Deuses no canto do Piága, 

Ó guerreiros, meus cantos ouvi”... 

 

Um pouco de crítica construtiva 
 

Naqueles belos tempos da fotografia que ilustra este trabalho, as famílias viviam 
num aconchego espiritual muito diferente do de hoje. Amigos verdadeiros, entretanto, 
ainda existem; que falta, porém, e o tempo para esses mesmos amigos se visitarem. O 
cinema, o futebol e outras coisas mais, concorreram para diminuir aqueles sentimentos 
profundos que faziam de todos as famílias 

Brasileiras – principalmente na Bahia – uma só e mesma Família. Que dizer da mais 
excelsa de todas as realizações, que e a de fazer de todos os Povos do mundo uma 
Família muito maior desde que todas os seus membros são filhos de um Pai Comum? 
Até os materialistas reconhecem que “a Unidade se manifesta na diversidade”. Nós 
outros dizemos a mesma coisa, porém, com outros palavras: “Deus dividido em homens. 
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E Homens unificados em Deus”. Resta interpretar este termo sem lhe dar a 
antropomorfização que prefere a Igreja... 

Qual a família que hoje, por exemplo, ousaria tomar assento em cadeiras de vime 
colocadas na porta de suas casas, a conversar amistosamente com os vizinhos? Logo, 
o que se manifesta em contrário e este outro “monumento fúnebre e inestético”, que se 
chama “arranha-céu” onde residem “vivos-mortos”, pois que, até a liberdade de viver é 
cercada em todos os seus setores? 

Em cada cubículo daqueles que tem o nome de “apartamento”, e a verve carioca 
já apelidou de “apertamento”, desencadeia-se uma batalha de sentimentos opostos. 
Disto se incumbem os rádios: Novelas à Ponson du Terrail e Guy de Maupassant se 
repetem o dia inteiro, aniquilando os nervos das donas de casa e de seus filhos. Sim, 
estas “flores de estufa”, que em vez de sol, vivem encarceradas numa gaiola de cimento 
armado! “Cimento e Ferro”, condutores de calor e de umidade! Nas tais “novelas" tanto 
choram os artistas, como os rádio-ouvintes! Só não choram os speakers! ... Não fosse 
uma pilhéria destes ou de cômicos, como “Alvarenga e Ranchinho”, um Barbosa Júnior, 
“o homem que faz rir a todo o mundo, mas possui um coração de ouro”. Um Oswaldo 
Diniz Magalhães, com a sua aula matutina de ginástica, trabalhando com um carinho 
excepcional a favor de nossa Raça, dizíamos, e os sanatórios estariam muito mais 
cheios de psicopatas do que se acham. E coisa estranha! neles também se encontram 
famosos psiquiatras... “além de, cá por fora, outros “andarem falando sozinho”, cheios 
de sestros e outros cacoetes... 

Coisas da guerra, dizem uns. E com justa razão. Mas, a verdade está na 
decrepitude de uma civilização que morre asfixiada no seu próprio passado cheio de 
erros e crimes. E isto o dizemos, por nos ter cabido o ingrato, mas legalíssimo e 
espiritual papel de “pregar aos homens”, que diga-se de passagem, é “pregar aos 
peixes”, como aconteceu a Santo Antonio. E que faz jus a sentença: "Vox clamantis in 
deserto”. Mesmo assim, nos cercam, aqueles que, por sua vez, estão incluídos na 
iniciática sentença: “Muitos serão os chamados. E poucos os escolhidos”. A elite, pois, 
dos tempos que correm... De fato, Teosofia ou Sabedoria Iniciática das Idades não é 
para qualquer cabeça! Assim, passamos por “loucos” por querermos auxiliar a outros 
“loucos” maiores... de que o mundo está repleto. 

 Sim, quantas loucuras se passam na vida atual dos homens?... 
No mesmo setor que acabamos de citar, ou seja, o do rádio, não são apenas as 

novelas, mas, os cantos da “macumba” que vieram substituir os clássicos!. Do mesmo 
modo, as músicas carnavalescas. Uma partida de futebol, dá a impressão de estarmos 
ouvindo o que se passa num “manicômio”... Além da barulheira infernal que e obrigado 
a fazer o speaker, acompanhando a todos os lances do jogo, ficamos sabendo que A ou 
B vazou um olho, quebrou a perna, saiu de campo carregado!... A policia em cena! A 
própria assistência a espancar-se mutuamente nas arquibancadas! 

E que dizer dos cassinos, das loterias – privilegiadas e clandestinas – que 
campeiam por toda a parte cujas extrações e planos muito deixam a desejar, em matéria 
honestidade? ... A falsificação dos gêneros alimentícios. E estes, pela hora da morte, 
rotulados pelo “câmbio negro”? As filas da carne, do leite, da manteiga, e até para o 
cinema, o bonde, o ônibus, etc.? 

Falarmos de “banho de mar”, e contrariar a muita gente que quer passar por 
“netunos e por sereias...” Mas, o faremos de tal modo, que lhes não fira os brios... 

Comecemos por dizer que, a maioria volta para casa com a roupa completamente 
seca. Tomou banho de areia e diz que foi de “mar”. Contentaram-se em admirar as 
ondas e as sereias e netunos”, que nas mesmas se debatem. Enquanto isso, nas praias 
a coserem os rins, sob os ardores solares... neles se manifestam, “outros perigosos 
ardores...” 
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Outrora, a coisa era bem diversa. Alguns só tomavam banho de mar, por 

prescrição médica. Mesmo assim, a bem do decoro, antes que o Sol a Terra banhasse 
com seus raios salutares, mas que deles não se deve abusar como o faz a maioria... 

Quanto a indumentária! calças e casaco de flanela azul escuro, enfeitados de 
viéses... As calças iam ter nos pés. E o casaco, abaixo dos joelhos. 

Quem julgaria, em tal época, que antes de um quarto de século decorrido, já se 
procurasse transformar tudo isso em simples “folha de parreira”, a qual se propôs 
chamar de “maillot”, e que faz jus a um termo bem, nosso, que do de MAYA, como 
“ilusão dos sentidos”? Uma simples satisfação que se dá aos “puritanos de nossa 
igualha”, que não admitem a prática do “nudismo” em casa, quanto mais na rua! E é a 
razão pela qual são atacados na sua honra pelos histriões da “nova escola”. 

No cinema grátis das praias – mas  onde não há censura para grandes e 
pequenos – a assistência é enorme. As galerias são os muros das avenidas litorâneas. 
Delas, fazem parte, desde o garoto jornaleiro – franguinho que ainda não canta, mas 
bate as azas de contente... até chegar ao soldado, o marinheiro, o inspetor de veículos; 
este chega ao ponto de abandonar o sinal “em atenção” para poder arriscar uma 
olhadela no filme natural que se desenrola na tela branca da areia... 

Por tudo isto e muito mais ainda:  

“Ó que saudades que eu tenho  

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais...” 

 

(26) A rua Augusta, em Lisboa, fica entre as do Ouro e da Prata, metais estes, que, na Astrologia, correspondem 
a Sol a Lua. De acordo com a maneira de fluir a respiração, segundo os Tatvas ou forças sutis da natureza, a narina lunar é 
a da esquerda. E a solar, a da direita. A primeira tem o nome de Ida. E a segunda, Píngala. Quando a respiração flui por 
ambas as narinas (respiração andrógina) tem o nome de Sushumna. A rua Augusta faz jus, pois ao referido critério 
respiratório, ainda desconhecido da medicina oficial. 

Em referência a essa “fuga espetacular”, já a temos comparado, inúmeras vezes, com a de “Peri e Ceci”, em uma palmeira, 
a caminho também de Lisboa. 

Ulissipa, nome mitológico, que foi dado à mesma cidade também foi o de uma princesa, que, na Atlântida, jogou um papel 
importante na sua história. Fala-se mesmo de  “uma aliança que lhe pertencia", e que tendo caído no mar, veio ter 
novamente às suas mãos, por ter sido encontrada no buxo de um “peixe”. Depois de mil peripécias, tal princesa veto a casar 
com o Príncipe dos seus amores, etc.” 

Lisboa ou Boa Lis, por sua vez, faz lembrar a Flor de Lis, símbolo precioso de nossa Obra, alem do mais, como 
representação da Flor Sagrada, que é o Loto das Mil Pétalas. Por outro lado, é o símbolo do GOVERNO ESPIRITUAL DO 
MUNDO. 

Quanto ao “acidente de Lisboa” – embora que as forças do mal tivessem concorrido para prejudicar “o motivo principal da 
referida viagem”... aparece uma segunda Helena, estreitamente ligada à primeira, para não fazer uma afirmativa mais 
categórica, que iria de encontro aos incréos das Duas Sábias Leis de Reencarnação e Karma – principalmente os que não 
as aceitam, para não prejudicar os negócios lucrativos”, que fazem com as coisas divinas... dizíamos, nasceu ela de pais de 
origem ibérica: o pai, português; a mãe, espanhola. E isto, para fazer jus à Mônada dessa mesma natureza, vindo fundir-se 
na autóctone, que foi, como estamos fartos de dizer, “a nobre e guerreira raça dos TUPIS”.  

A atração espiritual, que nenhuma força humana pode revogar, muito menos, julgar, concorreu para que a mesma – por 
motivos particulares, que a ninguém interessa saber, fosse criada e educada pela família do Chefe da Obra em que a S.T.B. 
está empenhada. Do mesmo modo que, a primeira o foi pelos barões Henrique e Helena da Silva Neves, ele português, ela 
espanhola. E por “lei de CAUSALIDADE” os mesmos nomes dos DOIS FUNDADORES DESSA MESMA OBRA, como o fo-
ram, os da Thee Theosophical Society, ou sejam: Henry Steel Olcott e Helena Petrovna Blavatsky. 

Em resumo: o fato de termos aberto esta SEÇÃO ESPECIAL DEDICADA A SÃO LOURENÇO, coM a tela PERI E CECI, 
fugindo numa palmeira, que também poderia ser a de Diogo Alvares Correa a Catarina Paraguassú; a seguir, a Lenda de 
Teresópolis; e agora, o Monumento ao Dois de Julho, não o fizemos, como possam pensar os maus julgadores, “por simples 
diletantismo, fantasia ou quer que seja”, mas por motivos relacionados direta e indiretamente, com essa mesma Obra. 
 

(27) Na biblioteca da S T. B. figura um livro sobre viagens, presenteado pelo mesmo “Adepto de Pondcherri”, onde esta 
palavra e outras muitas relacionadas com a nossa Obra, foram por ele sublinhadas à trinta violeta... 
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(28) A capital do Estado da Índia e do distrito de GOA, é Pangim ou Nova Goa, na ilha do mesmo nome e onde se acha a 
administração geral do Estado.  

Estreitos braços do mar, que formam entre aí diversas ilhas e vários rios de pequeno Curso, retalham o distrito e fertilizam-
lhe e valorizam-lhe as terras. 

Dos portos que se abrem sobre este litoral, apenas no de Goa e de Mormugão podem dar entrada a navios de grande 
calado. Os restantes só são aproveitáveis para pequenas embarcações costeiras. 

A barra do porto de Goa, na foz do Mandovi, é desabrigada. E os navios correm risco, sempre que há temporais de S.O. 
Considera-se fechada durante o inverno, porque a monção de S.O. produz o assoreamento do banco da barra, não 
permitindo o acesso dos navios que devem seguir para Mormugão. 

Por aí se pode compreender a razão pela qual o “Indian Prince”, no começo de tal época, ter preferido ficar fora da barra. 

A população é composta de descendentes ouropeus, mestiços, brâmanes, charados ou kshatryas, sudras e negros 
africanos. 

O Mar de Omam, em tal época, e nas proximidades de Goa, como se viu no texto, se torna revolto. 

A viagem hoje para as Índias Inglesas, não tocando, portanto, em Goa, se torna mais fácil pelo Pacifico, fazendo baldeação 
em Singapura, onde há diversas linhas de vapores para Calcutá. A guerra, entretanto, prejudicou essa espécie de 
navegação, porque, na maioria dos casos, quem a fazia era uma Companhia japonesa. 

A aviação entretanto, resolveu o problema da facilidade e rapidez de semelhante viagem. Dificuldade, sim, a fortuna que se 
tem de gastar para tanto... Mesmo assim, antes da guerra, algumas companhias de vapores realizavam  viagens de turismo, 
tocando no Cairo. E daí direto para o primeiro porto das Índias Inglesas. 
 

(29) É costume em Bombaim, colocar-se os cadáveres sobre mesas de pedra, para serem devorados pelos corvos, em 
poucos instantes. As famílias e convidados se colocam a alguma distância, assistindo a esse quadro verdadeiramente 
impróprio da época que atravessamos. Os alunos de várias universidades se rebelaram contra semelhante costume, mas os 
sacerdotes parsis “não quiseram ceder a tais inovações contra as velhas tradições da terra...” 
 

(30) O Dr. Dario de Aguiar, na sua brilhante conferência sobre A Radiestesia e o Câncer, realizada no Curso de Câncer no 
Hospital São Francisco de Assis (25-9-944), quando fala das habitações, diz o seguinte:  

"Convém saber escolher o lugar para colocar o leito que fique isento das radiações maléficas do subsolo ou de outra causa 
interna própria da habitação, ficando em boa orientação. 

As pessoas que se localizam em lugares cujas radiações são maléficas, acabam por manifestar reações fisiológicas que 
variam em suas diversidades pelo quadro sistematológico que apresentam. Insônia, dores de cabeça, mal estar, comichão, 
caibras, dormências, dores generalizadas, nervosismo, pesadelos, etc., concorrendo destarte para o aparecimento de doen-
ças que estavam latentes e outros males que vão se agravando com a permanência do indivíduo em tais lugares. Então o 
radiestesista, aconselhara a mudança do leito se for possível, faze-lo e caso o quarto não comporte essa mudança ele 
dispõe de recursos técnicos para corrigir essa situação. 

Os prédios de concreto armado são moradias contra indicadas para as pessoas nervosas. (nossa opinião, que o são para 
qualquer indivíduo, pouco importa o seu temperamento).  

Estes prédios são verdadeiras gaiolas de ferro, que irradiam fartamente energias electromagnéticas (não se fale, dizemos 
nós, no ferro e no cimento como condutores de calor e umidade) para todos os lados, donde se pode julgar da importância 
desses fatores para o sistema nervoso hipersensível. A vida dessas pessoas em tais apartamentos é um verdadeiro, 
martírio. O Dr. Birkelback, diretor de uma casa de Saúde na Alemanha e outros, constataram que as camas dos suicidas, por 
eles examinadas encontravam-se sempre fartamente irradiadas. O Barão von Pohl, emérito conhecedor da forquilha, 
procedeu também a pesquisa em 600 moradias. Nestas, 33% das pessoas eram sadias conforme declaração das mesmas. 
Do estudo comparativo destas moradias e dos veios subterrâneos em correnteza, verificou-se que as pessoas que se 
declararam sadias, dormiam em camas totalmente livres de, radiações e em muitos casos, achava-se toda a casa fora dos 
incitamentos do subsolo. As restantes, 67%, dormiam sobre faixas irradiadas. Destas apenas 4% não se sentiam afetadas 
pelas irradiações. Ainda em relação às radiações nocivas nas habitações, é oportuno referir a auto-observação do Dr. 
Avelino, em Paris. Residia ele em um apartamento. Sucedia a 3 colegas aí residentes e falecidos um após outro e ele o 4o 
morador acabou prejudicando a sua saúde. 

Investigações clínicas feitas e examinados por outros colegas nenhum resultado positivo foi dado sobre os seus males. 
Então raciocinando melhor chegou a pensar que devia existir uma causa física de origem externa, causadora de todos os 
seus males – radiações. Para isso, recorreu a um radiestesista o qual fazendo pesquisas, chegou a revelar que havia um 
curso de água subterrâneo, que vinha de um cemitério onde se poluía e passava por debaixo do prédio em questão e assim 
ficou atribuindo essa causa à irradiação do subsolo proveniente de um feixe de ondas microbianas (que dizer das de ordem 
astral, ainda desconhecidas da ciência oficial? dizemos nós). Para corrigir ou interceptar essas ondas maléficas o técnico 
serviu-se de um dispositivo apropriado o qual colocado no prédio sanou o mal. 

Do que fica exposto, fácil é perceber o grande inconveniente que resulta, da colocação de grandes depósitos de água na 
base dos edifícios de concreto armado como sós acontecer nos arranha-céus”. 

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

Estamos farto de dizer que, a colocação, do leito, mesmo em moradias comuns deve ser a cabeceira voltada para o Norte, 
para que as correntes electromagnéticas que percorrem o globo terrestre, na referida direção, sejam favoráveis àqueles que 
obedecem a esse mesmo principio. 

O próprio Buda quando estava para morrer, pediu ao seu discípulo Ananda que voltasse a sue cabeça para o Oriente, pois 
que este se relaciona com o Astral ou “mundo dos mortos”. Dormir-se em tal posição, experimente quem duvidar, concorre 
para sonhos com parentes e amigos já falecidos. 

Para o Sul, o sistema nervoso fica excitado. Os sonhos provocam, muitas vezes sentimentos opostos, sejam de prazer e de 
tristeza, a ponto do indivíduo dar gostosas gargalhadas ou então, despertar soluçando... Voltado para o Ocidente, é das 3 
últimas maneiras, a menos prejudicial. Mesmo assim, concorre pare vários despertares durante à noite. 
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Imagine-se, portanto, o que seja uma pessoa residir em arranha-céus e ter a cama voltada para o Oriente ou “plano 
astral”. A doença, e finalmente a morte, o espera dentro de pouco tempo. E muito pior, ainda, se for num primeiro andar, 
recebendo diretamente as radiações do subsolo. 
 

(31) O termo “adolescente das 16 primaveras”, tantas vezes empregado neste trabalho, usado nas escrituras teosóficas e 
ocultistas do Oriente, em relação ao termo Kumara. 
 

(32) O bailado das serpentes, que já era usado no Norte da Índia, desde a invasão dos ários, possui diversos significados. 
E como já foi dito no texto, o próprio termo SRINAGAR, que tem a cidade, quer dizer: Homens Serpentes, Iluminados, etc.
   

A tradição Hindu conta que Kassiapa, filho de Brahmã, tinha dual mulheres: Vimonta e Kadru. Como esta última fosse estéril, 
Kassiapa, deu-lhe um ovo, que Kadru chocou. Do ovo nasceram oito serpentes divinas, que deram origem a todos os ofídios 
existentes. Estas serpentes pertenciam à espécie conhecida por najas (ou nagas), cobras de capelo, que tinham o encargo 
de sustentar o universo, conjuntamente com os elefantes divinos. A serpente Ananda, sustinha o universo somente com uma 
das suas cabeças, reservando as 999 restantes pare uso pessoal de Vishnu, que sobre elas se reclinava e adormecia... A 
serpente fica assim ligada a Brahmã, criador de todas as coisas. A festividade Nag-Panchami perpetua e consagra esta 
lenda que, diga-se de passagem, se refere a Cosmogênese. Entretanto, não pode ser interpretada por não iniciados no que 
demais profundo possui o Esoterismo oriental. 

A “Serpente” também simboliza, a VIA LÁCTEA, cujo grupo central está figurado nas Plêiades, que embora em número de 7, 
corresponde ao cabalístico 777. Do mesmo modo que uma outra constelação... tem o valor de 888, pois, como se disse 
anteriormente, na tradição hindu apontada, “as outras 999 restantes, são do uso pessoal de Vishnu...” por se acharem em 
regiões mais elevadas, ainda, do espaço sideral... 

Aproveitamos, também, esta anotação para falar das bailadeiras, que tomam parte em todas estas festas comemorativas a 
que nos referimos no texto, como em outras muitas que não podiam ser citadas num simples trabalho como este. 

A entrada no serviço dos templos pode ser feita, ou por compra da rapariga, ou por admissão expontânea. A elas compete a 
limpeza e ornamentação dos templos, manter ativo, o “fogo sagrado”, o qual tem o nome de “Kumarti”. Outrossim, dançar 
nas procissões quando verdadeiras iniciadas neste ministério. Existem dual sub-castas de bailadeiras; uma conhecida por 
“Balangai”, que não admite contato com as castas baixas, nem mesmo com pessoas estranhas aos templos. As mesmas 
estão, ainda, ligadas a outros mistérios que, infelizmente, não podem ser ditos de público. E a outra sub-casta, tem o 
nome de “Idangai”, mais democrática e acessível nos seus costumes. No velho Egito, entretanto, o papel da “sacerdotisa” 
era muito mais transcendente, porisso mesmo, de difícil acesso no Templo a qualquer rapariga, que, antes de tudo devia 
pertencer a uma família de membros dignos e Ilustres. 

Entre as razões já explicadas no texto, sobre as primeiros tempos da fundação da nossa Obra, quando ainda portadora do 
nome Dhâranâ, lembramos que a mesma se sujeitou, durante muito tempo, a bailados, músicas estranhas, e até, alocuções 
em pâli, sânscrito, etc. Na mesma Grécia, nos chamados “Mistérios eleusinos”, figuravam todas essas coisas, além do mais, 
porque as mesmas “posições” (asanas, em sânscrito) dos referidos bailados, representam letras, que ligadas umas às ou-
tras, no desenvolver dos mesmos bailados, formam mensagens inteiras, dirigidas nos próprios deuses. E até, às pessoas 
que se acham à frente de certas Obras ou Missões, como aconteceu à nossa quando ainda possuidora do nome Dhâranâ, 
pois, ao dar entrada no ciclo do mental, recebeu o nome Sociedade Teosófica Brasileira. E, então, no invés dos “fenômenos 
psíquicos” começou a oferecer aos seus membros, as ensinamentos ou revelações relacionados com o Novo Ciclo que se 
apresenta para a Humanidade. E isto, por etapas ou graus, através das suas 4 séries, até chegar no mundo profano, do qual 
se incumbe esta revista. 

 

(33) A lenda da passagem pelo lugar, de um tal Iss, Adepto tibetano, mas cuja missão fora para o Ocidente, é coisa ouvida 
até hoje na referida cidade e em outras dos seus arredares.  

Nicholas Roerich, na sua obra El Corazon de Ásia, diz o seguinte: 

“Em Leh encontramos novamente a lenda da visita, de Cristo a estes lugares. O agente dos correios de Leh, um hindu muito 
amável, além de vários ladakis budistas, nos contaram que nesta cidade, não longe do bazar, existe uma lagoa, em cuja 
margem se erguia uma velha Árvore, a cuja sombra pregou Cristo ao povo antes da sua partida para a Palestina. Ouvimos 
também outra lenda de como Cristo, quando ainda jovem, apareceu na Índia em uma caravana de mercadores e como 
continuou aprendendo a alta Sabedoria dos Himalaias”. “Quando Nicholas Roerich anunciou tal coisa no mundo, através da 
imprensa européia, o próprio Vaticano se revoltou contra semelhante notícia, sem contudo provar o contrário. Conservamos 
em nosso velho arquivo diversos documentos a respeito. 

"Em Srinagar, Nicholas Roerich já tinha ouvido falar antes da visita do Cristo a este lugar. Do mesmo modo que, em outras 
partes da Índia, em Ladak e na Ásia Central, durante a longa ausência de que fala o próprio Evangelho (dos 13 aos 30 anos, 
dizemos nós)”. 

 

(34) O mesmo que aconteceu a Helena Blavatsky, ao voltar do convívio dos Mestres do Oriente, seu pai interpela-la: 
“!onde esteve durante tanto tempo?” e ela respondeu: “Venho do convívio dos Mestres de Sabedoria”, assim também quando 
Henrique desceu de bardo, seguido de perto por um “amigo”, seu avô, que estava à sua espera, recebeu-o grosseiramente 
com estas palavras, na presença de passageiros e demais pessoas postadas no cais: “Que bonito papel fez o Sr. deixando 
seu pai em cima da cama, passando mal, e sua mãe, que por ele velava, só faltar morrer de desespero par não saber onde o 
Sr. se achava!” Mas, não pôde terminar as suas palavras, porque, o jovem percebendo no olhar de todos, um sorriso de 
ridículo pelo “fujão”, que acabava de chegar de bordo, par sua vez, disse o seguinte: – Desculpe-me, mas o Sr. já tem idade 
bastante para agir de outro modo, pois deve saber muito bem, que, “quem tem vergonha, não envergonha os outrao”... 
Todos ficaram espantados com essa resposta. Mas, o avô de Henrique, foi quem da mesma não gostando, retrucou 
asperamente a seu neto: “Malcriado!...” – Sim, “malcriado”, respondeu o jovem. Mas o que está dito fica dito... E apressando 
as passos, procurou apanhar um bonde que vinha passando naquele momento. E tomou lugar no lado de alguém de “sobre-
cenho carregado”, que vinha conservando uma certa distância. Seu avô que assistira a “manobra”, tomou lugar num banco 
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mais atrás. Não devia ter gostado, entretanto, de sua passagem ter sido paga por aquele que se achava no lado do neto. 
Entretanto, pertencente a uma Ordem, como era também seu filho, o pai de Henrique, tanto um comao outro, estavam mais 
ou menos ao par do acontecido. E foi este o principal motivo da recepção não ser feita, de outro modo... 

Tempos depois, estando o mesmo acamado, seu neto foi visitá-lo. Este gesto foi recebido com o maior carinho possível, 
corno prova bastante de que o jovem não havia conservado nenhum ressentimento. Outras visitas foram feitas, quer devido 
a doença quer por simples gentileza, e o velho acabou tendo uma estima muito grande no seu neto. Elogiava-o onde quer 
que estivesse. 

Mas, é preciso contar o que foi a recepção na casa paterna: um abraço do jovem Henrique no seu “companheiro de viagem”. 
Ao dar entrada em casa, seu irmão mais velho, de nome Antônio – que se diga de passagem, foi o maior auxiliar nessa fuga 
mais do que “espetacular”, pois, se no começo tinha visos apenas de “revista”, logo a seguir, transformou-se em “tragédia”...  
– dizíamos, atirou-se em seus braços banhado em lágrimas. Os demais parentes principalmente sua mãe, encontravam-se 
nas janelas. A velha Sra. cobriu-o de beijos, como se fora ainda criança. – Meu filho, disse ela, que fez Você? quase matou 
sua mãe de susto e de saudades... Seu pai, que se conservava sentado em uma cadeira ainda fraco da doença que o pros-
trara no leito por tanto tempo, nem sequer ousou lançar um olhar para o filho que tivera semelhante procedimento. – Sua 
benção, meu pai.  Como vai o Sr.? Já está melhor? Não pense o Sr. e mamãe que me esqueci de ambos. Não cometi 
nenhum crime. Amanhã ou depois, contar-lhes-ei tudo. Durante dois dias, seu pai manteve-se em silêncio, mas, o jovem 
fingindo que estava olhando para outras bandas, via-o contemplar a sua fisionomia, como quem se sente feliz por possuir um 
filho capaz de realizar semelhante “façanha”... 

Acontece, porém, que sendo a família muito religiosa e de grandes recursos, as costumeiras intrigas dos “jesuítas”, logo se 
deram através de um sacerdote amigo da família: – Este pequeno precisa ser metido no seminário. Depois do que fez, deve 
passar por um corretivo. Além disso, tal recurso poderá despertar-lhe a vocação de sacerdote de Cristo. Estes e outros 
conselhos eram dados à mãe de Henrique, que acabou cedendo, mesmo que seu esposo fosse contrário... E assim, o jovem 
foi metido no Seminário de Santa Tereza, onde ficou durante dois anos, pois, semelhante resolução, sim, que arruinou a sua 
verdadeira vocação, que era a de médico. 

Ter estado num “Mosteiro de sábios e santos Homens”, para logo ser metido num “simples seminário do Ocidente”, na 
esperança fugidia de ser transformado em “padre”... é o mesmo que rebaixar “um general a soldado raso". 

Como foi dito no texto, a outro incumbira a descrição dessa viagem acidentada, com todas as minúcias e as devidas 
ilustrações. Será feita por pessoa competente e respeitável, e não, por “forgicadores de entrevistas e aventuras”, que fazem 
dos seus autores, simples “aventureiros”, a cigarrear infâmias e calúnias contra lares respeitáveis, contra Instituições de 
renome. O método pode ser muito fácil para ganhar dinheiro. O fato, porém, é que pode destruir para sempre o futuro da-
queles que a semelhante método se dedicam. 
 

(35) Mesmo que tal profecia seja por demais clara, fazemos lembrar aos nossos ilustres leitores, a razão de termos de 
deixar o Ocidente (Cidade do Salvador, Estado da Bahia), em direção a Lisboa (Portugal, portanto), donde veto a Mônada 
para se fundir na raça autóctone, que era a dos TUPIS. Depois, a uma possessão portuguesa, que e GOA. E finalmente, as 
Índias Inglesas, nas suas partes Norte e Sul, de acordo com ambas as escolas budistas, como foi dito no texto. Outrossim, 
depois de realizado o ritual que nos dizia respeito, ou antes, à Obra grandiosa em que a S. T. B. está empenhada, volvermos 
no lugar donde partimos. E QUATORZE ANOS depois (1900-1914) rumarmos para a capital da República, onde, SETE 
ANOS depois (1921, termos de ra S. Lourenço, para se dar a fundação espiritual dessa mesma Obra, pois que, somente três 
anos depois, Ela tomou forma objetiva, através da sua fundação material, cercada dos mais desconcertantes fenômenos, 
que além de serem presenciados por centenas de pessoas, também o foram pela imprensa fluminense e carioca, como se 
provara no último capitulo deste trabalho dedicado a S. Lourenço. Vide o Sumário do próximo número, no final do presente. 
Eis aí como “as águas do Indo, do Ganges se fundiram no Tejo”. E estas... digamos, com as do caudaloso Amazonas. E 
finalmente, os dois outros rios baianos, S. Francisco e Paraguassú, para não dizer desde logo, com as privilegiadas e 
brasílicas ÁGUAS da incomparável GUANABARA. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

 Mapa da viagem a que se refere o texto. 

 

“Monumentos Nacionais” 
 
Ilustração: foto 

Legenda: 
Casa à rua Carlos Gomes, na Cidade do SALVADOR. Considerada "Monumento 

Nacional”, por diversas razões, inclusive por sua riqueza arquitetônica, procedente do 
tempo do Império. Era aí onde se reuniam outrora os chefes políticos da elite baiana, 
quase todos pertencentes à ORDEM DE AVIZ, quando não, “Comendadores da Ordem 
da Rosa”, como eram, por exemplo, “o Avô e o Pai” do autor diste trabalho. 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

 Brasão existente ao alto da ponta principal da chamada "Casa  dos Sete 
Candeeiros”. Sim, as SETE CHAMAS, os SETE ARCANJOS, os SETE DHYANS-
CHOANS, que tanto valem pelas “SETE TROMBETAS DA VISÃO DE EZEQUIEL". 
Apud do artigo “Cagliostro e S. Germano” no 11o desta revista. 

 

Transc. De Encantos tradicionais da Bahia – Edgard de Cerqueira Falcão.  

Chantando o marco assinalador da posse da terra em nome d’el-rei ao 
descobrir, a 1o de novembro de 1501, o golfo de Todos os Santos, fê-lo André 
Gonçalves num discreto promontório que avançava a Ieste entre a baia e o oceano. 
Limite meridional da capitania doada a Francisco Pereira Coutinho, esse cabo, que se 
chamou a princípio ponta do Padrão pelo motivo atrás declarado, foi escolhido por 
Manoel Telles Barreto para assento do uma das duas fortalezas (a dedicada a Santo 
Antonio), cuja edificação iniciou na nona década quinhentista. Seu antecessor, 
LOURENÇO DA VEIGA 36  já havia, entretanto, assestado no local algumas peças de 
grosso calibre. Tendo recebido o baluarte acabamento de alvenaria na administração 
de D. Francisco de Souza (1591-1602), entrou em ação contra o corsário Paulus van 
Caarden, hostilizando-o por mais de uma vez, no seu frustrado assalto à Cidade do 
Salvador (1604). Vinte anos mais tarde, porém, mostrou-se ineficiente ao tentar 
impedir a operação de desembarque, efetuada na enseada de Vila Velha, a 9 de maio 
de 1624, por Albert Schouten, chefiando aguerrida tropa neerlandesa. Nenhum dano 
causaram seus tiros ao invasor, em virtude da má disposição das baterias. Tomado, 
nessa ocasião, pelos batavos, recuperaram-no os nossos, sob o comando de 
Francisco Nunes Marinho, poucos meses após, de sorte que, ao penetrar a barra, em 
29 de março de 1625, a armada de D. Fradique de Toledo Osório, repetiram os 
restauradores, sem vexames dos canhões de Santo Antonio, a manobra do coronel 
inimigo. Encarregado de fiscalizar a entrada do porto o que lhe valeu ainda a 
denominação antiga de forte do Vigia, salvava sempre que algo de anormal ocorria, 
dando alarme. Restaurado em feitio definitivo pelo 32o governador, D. João de 
Lencastro (1694-1702), acolheu, nesta altura, um farol de bronze, para nortear os 
navegantes, que demandavam o porto da Bahia, à noite. Em 1839, Inaugurou-se, em 
substituição ao primeiro aparelho, elegante torre de alvenaria, encimada por 
dispositivo com lampejos brancos e vermelhos, mantido até o presente, havendo 
apenas variado a fonte luminosa, antes a querosene, hoje elétrica. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Portal do Forte de Santo Antonio da Barra. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Solar do Coronel. Apud mesma obra. 

 Ligada à tradição do propugnáculo, ressalta a carreira militar póstuma do 
patriarca Santo Antonio, na Bahia, cuja história assim se resume: partindo de França, 
em 1595, regular frota composta de doze caravelas, destinada a acometer a capital 
                                                        
36 O ilustre bandeirante Lourenço da Veiga, que ao lado de seus irmãos, fundou a estância sul-mineira à qual estamos 
prestando homenagem, como lugar da fundação espiritual de nossa Obra, e um rebento da mesma família daquele que “já 
havia assestado algumas peças de grosso calibre, no lugar onde o seu sucessor Manoel Teles Barreto escolheu para ser 
edificada uma das dual fortalezas que defendiam a entrada da barra”. Tais fortalezas ainda são conhecidas ate hoje como 
Santo Antônio e Santa Maria. 
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brasílica, foram ter, de passagem, alguns desses barcos, ao castelo de Arguim, numa 
ilha fronteira à costa da Berberia donde retiraram seus tripulantes, depois de praticar 
revoltantes tropelias, certa imagem 

daquele glorioso santo, conduzindo-a a bordo com desenfreada irreverência. 
Acossada a esquadra por violenta tempestade, destroçaram-se os principais 
elementos, dando os náufragos ao litoral de Sergipe, a seguir feitos prisioneiros. 
Escoltados, marchavam os hereges a caminho da sede do governo, quando 
depararam nas praias de Itapoan, em atitude ereta, o simulacro acima referido, que 
por eles fora lançado ao mar, pouco distante de nossas plagas. Recolhida, por mãos 
piedosas, a imagem, entregaram-na em seguida ao Senhor da Torre de Tatuapara, 
que a guardou na capela do seu solar, da qual foi trasladada,  no mesmo ano, para a 
Cidade do Salvador. Depositada de início na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, 
desta se transferiu na véspera do Natal, para o convento de São Francisco onde 
permaneceu sob a guarda dos monges, ad muitos annos. Escolhido, pelos poderes 
públicos da época, padroeiro do burgo de Tomé de Souza, Santo Antônio de Arguim 
passou a receber honrarias e tributos do mais alto porte. Na qualidade de nume 
tutelar, fizeram-lhe ruidosas manifestações e outras tantas promessas, nem sempre 
cumpridas à risca. Dentre os privilégios outorgados, salienta-se o ingresso na 
carreira das armas. Assentaram-lhe praça de soldado raso intertenido no forte da 
barra, pagando-se o correspondente soldo ao síndico dos franciscanos. Em 1705, a 
pedido do Senado da Câmara, o governador D. Rodrigo da Costa elevou-o à patente 
de capitão, a servir na mesma praça de guerra. Promoveu-o ulteriormente o principie 
regente D. João, aos postos de sargento-mor (major) e tenente-coronel, por decretos 
de 13 de setembro de 1810 e 25 de novembro de 1814, respectivamente. Recebeu o 
taumaturgo, com pontualidade, seus vencimentos, até o ano de 1907 quando 
deliberou o delegado fiscal da Bahia, discordando do critério adotado pelo nosso 
primeiro monarca, suspender tal pagamento, decisão esta confirmada pelo titular da 
pasta da Fazenda, em 1912 (José Carlos de Macedo Soares – “Santo Antônio de 
Lisboa Militar no Brasil”, págs. 18 e 22.” 

 Entrelaçando-se, no século XVIII, o tronco dos Avilas, senhores da Torre, com a 
dos Pires de Carvalho, mediante o consórcio de D. Leonor Pereira Marinho,  37  filha de 
Francisco Dias d’Avila, terceiro deste nome, com José Pires de Carvalho e 
Albuquerque, bisneto de Domingos Pires de Carvalho o rico comerciante que construiu 
a igreja da Ordem Terceira de S. Francisco, em 1702, mandando vir de Portugal, à sua 
custa, a maravilhosa fachada de cantaria lavrada, – juntaram-se vultosos bens 
pertencentes aos dois ramos. Desta forma foi ter às mãos do marido, como dote 
levado pela noiva, neta, em 6o grau do patriarca Garcia d’Avila, a propriedade rural que 
este estabelecera na península de Itapagipe, quase duzentos anos antes, na qual 
iniciara a criação de gado, que depois se propagou a todo o nordeste, devassando-o e 
povoando-o. Por volta, de 1756 (informe de F. Borges de Barros, publicado no vol. 
XXIV dos “Anais do Arquivo Público da Bahia”, pág. 103), edificou ali o esposo de D. 
Leonor, a esplendida mansão residencial batizada pelos moradores locais – Solar do 
Coronel, em virtude da patente militar exercida, na ocasião, por José Pires de 
Carvalho e Albuquerque. 

Situado na zona à direita do Caminho de Areia, vizinho a Massaranduba, o 
imóvel em questão, cercado de bucólico arvoredo frutífero e pequenas lavouras, 
esteve, habitado até o começo deste século por herdeiros sucessivos do referido 

                                                        
37 A condessa de Pereira Marinho – nome bastante conhecido na Bahia – por sinal que muito amiga da família paterna do 
autor deste trabalho e madrinha de um do seis – era um rebento do mesmo Tronco a que pertencia D. Leonor Pereira 
Marinho. 

O conde de Pereira Marinho, entre as inúmeras casas que possuiu na referida cidade – além de outros bens, pois foi uma 
das grandes fortunas baianas – se conta aquela em que residiu durante 14 anos a família do autor deste mesmo trabalho. 
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casal, tendo sido a família Teive e Argolo a última ocupante. Relegado ao abandono, 
entrou a deteriorar-se, manifestando já sinais de franca e inevitável ruína. Como 
acontece a todos os velhos casarões de antanho, giram em torno dele as mais 
extravagantes histórias. Almas penadas de escravos martirizados, ruídos de cadeias 
arrastadas e quejandas abusões, são pressentidos pelos que se aventuram a pernoitar 
sob suas arcadas. E assim, caminha para o pó, se os poderes competentes não 
tentarem salvá-la a tempo, a majestosa vivenda que mergulha raízes rna distante 
época da chegada a plagas baianas, dos primeiros bois procedentes de Cabo Verde, 
semente fecunda que originou os atuais rebanhos nordestinos”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Castelo da Torre de Garcia d’Avila (Tatuapara) 

Apud mesma obra 

 

“Descontinua selva, inçada de bravias tribos tupis, (o grifo é nosso) cobria a 
dilatada faixa litorânea que se prolongava da ponta do Padrão para o norte, além da 
embocadura do rio Real, quando Tomé de Souza chegou a Bahia, em 1549, investido 
nas funções de dirigente supremo do Brasil. Terras de baixo rendimento agrícola, 
constituíam, entretanto, campos próprios à criação de gado. Importados, em seguida, 
os primeiros bovinos das ilhas portuguesas d’além-mar, não tardou que fossem 
tangidos em tal direção. Coube a Garcia d’Avila, nesta oportunidade, o papel de 
pioneiro. Almoxarife dos armazéns reais, vindo na frota do 1o governador geral, de 
quem era protegido (criado, na expressão antiga), bem depressa dedicou-se aquele 
colono à lucrativa indústria do criatório, estabelecendo currais que se foram 
multiplicando ao longo da costa, a partir das proximidades da incipiente capital. 
Obtendo doarão, mediante sucessivas sesmarias, de quase toda a orla atlântica 
acima indicada, efetuou e consolidou paulatinamente a posse da gleba, levando a 
frente seus rebanhos. Não o fez, porém, sem lutas. Acossado, volta, e meia, pelo 
gentio, teve de fortificar-se e pelejar. Escolheu, então, para sede de seus domínios, 
certa proeminência estratégica, localizada pouco acima da foz do rio Pojuca, 
sobranceira a protegida angra, cognominada pelos indígenas Tatuapara. Cumprindo 
prescrições regimentais, aí edificou, de início, uma torre, com capela anexa dedicada 
à Virgem da Conceição. Depois de granjear grossos haveres e posição de relevo, 
começou a construir, no mesmo sitio, o celebre solar-fortaleza, que seus sucessores 
concluíram e ampliaram. Encheu toda a segunda metade quinhentista a profícua 
atividade colonizadora de Garcia d’Avila. Falecendo na Cidade do Salvador, em 
1609, legou, por testamento, imensa fortuna ao herdeiro varão, seu neto Francisco 
Dias d’Avila, em beneficio do qual instituiu o Morgado da Torre, que perdurou até o 
século XIX. Raça de intrépidos conquistadores, descendentes em linha reta do velho 
povoador, os Avilas, por espaço de dois séculos, partindo de Tatuapara, 
comandaram múltiplas bandeiras, que fizeram recuar, cada vez mais para o âmago 
do país, os silvícolas indomáveis, incorporando a civilização vastíssima zona. 

Colocada em situação o privilegiada, guarnecia a famosa base militar da Torre, 
do lado terrestre, os caminhos conducentes ao nordeste, enquanto servia de atalaia 
ao tráfego marítimo, fiscalizando o movimento de embarcações que demandavam o 
porto da Bahia. Interessante semáforo, funcionava desde os tempos das invasões 
holandesas, transmitindo-se a Santo Antônio da Barra os avisos relativos à 
aproximação de navios suspeitos ou inimigos, por meio de fachos acesos, 
sucessivamente, em Tatuapara, São João, Espírito Santo, Itapoan e Rio Vermelho. 
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Misto de residência solarenga e sustentáculo guerreiro, o lendário castelo de 
Garcia d’Avila, exemplar único, de linhas feudais, erguido em plagas americanas, 
possuía ao lado dos mais requintados salões e aposentos, recheados de finíssimos 
lavores artísticos, onde se alojava a família fidalga, obras de defesa invulneráveis, 
talhadas no ultra-resistente granito das redondezas. Ocupavam o pavimento térreo 
úmidas galerias abertas em arcadas, prisões, câmaras de tortura, jaulas de onças 
utilizadas como arma de combate, segundo a tradição, esconderijos destinados a 
ocultar tesouros, etc. Guaritas e ameias artilhadas, encimava o edifício. 

Varando séculos, a participar em evidência de todos os acontecimentos 
notórios que marcaram a evolução de nossa pátria, entrou em declínio o baluarte em 
apreço, após a emancipação política brasileira, ao ser extinto o regime do morgadio 
em 1835. Abandonado pelos derradeiros legatários da valorosa estirpe 
tricentenária, aniquilou-o a ação inexorável do tempo. Desapareceram, uma a uma, 
as magnificências que antigamente causaram assombro a quantos tiveram a ventura 
de hospedar-se na esplendorosa mansão. Ruída a cobertura e alguns panos de 
paredes, mantém-se contudo firme grande porção da rija ossatura pétrea, desnuda 
de todo e qualquer revestimento ornamental. Somente a vetusta capela, corn 
”abobada sextavada”, da qual já falava o Pe. Fernão Cardim há trezentos e tantos 
anos, conseguiu escapar, mais ou menos incólume, amparada por mão amiga, à fúria 
dos elementos celestes, albergando ainda sagradas imagens, como outrora fizera a 
de Santo Antônio de Arguim, trazida d’África por franceses hereges, e, após mil 
peripécias, conduzida ao convento de São Francisco da Bahia. 

No presente, farfalhante coqueiral ensombra, em boa parte, à borda do mar, a 
superfície das remotas e infindas pastagens, onde os vaqueiros tocavam as reses 
dos senhores da Torre. Concorrendo com o rude pastoreio, medrou a cultura do 
coco, nova e inesgotável fonte de prosperidade".  38 

 

Outra espécie de “monumentos”... 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

1. Jazigo perpétuo da família do autor deste trabalho, no cemitério do Campo 
Santo, na Cidade do Salvador, Estado da Bahia. A chapa de ferro, com uma 
argola que se vê no clichê, possui uma escadaria (como todos os 
“monumentos” desse gênero) que vai ter ao “túmulo-santuário”, digamos 
assim, pois, já tivemos ocasião de afirmar em “O Tibete e a Teosofia” que, 
“igreja e cemitério se confundem”, ou antes, possuem a mesma origem. De 
cada lado da parede, se acham “quatro carneiros”. Nos fundos, um altar 
com a imagem do Cristo crucificado. Este, de marfim. E a Cruz, de ébano, 
terminando os braços por florões de prata lavrada. Outrora, e ainda hoje, 
muitas famílias mandam rezar missas nesses altares existentes nos seus 
jazigos, nas datas do falecimento daqueles, cujos restos mortais ali se 
acham. Ou então, uma só vez por ano, no dia 2 de novembro, que, como 
se sabe, é o dia de finados.  

                                                        
38 Como já dissemos em nosso artigo A respeito da tela dedicada a Peri e Ceci (no 123 desta revista), quando falamos da 
união entre Diogo Alvares Correa e Catarina Paraguassú, da qual teve início a fusão dos dois ramos atlantes fixados após o 
cataclismo, nas margens opostas do grande mar. E de cuja união nasceram quatro filhas, todas elas depois de casadas, 
formando troncos de descendências ilustres, e mais tarde titulares, tivemos ocasião de dizer: 

“De fato, é das mais nobres na antiga capitania, depois província e hoje Estado da Bahia. Do manúsico casal ibero-
ameríndio, se origina. a ilustre família dos Barões da Torre, tão célebres por sua opulência, como por seus serviços cívicos”. 
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2. O mesmo monumento visto por trás.  

3. O “ossuário” na Igreja da Piedade, onde se acham os “restos mortais” dos 
pais do autor deste trabalho. 

 

Comentários – Quem entra no cemitério de S. Lourenço, se depara corn uma 
faixa de terreno, cujas medidas dão para “dois túmulos”. Pertencem estas, desde 
1932, aos 2 Fundadores e Chefes da Obra em que a S. T. B. esta empenhada. Tal 
lugar olha bem de frente, a Montanha Sagrada, onde as mesmos, a 28 de setembro 
de 1921, receberam o espiritual Bastão de comando dessa mesma Obra. 

 Sim, na Cidade do Salvador, as restos mortais de uma riqueza enorme, 
cercada de "brasões” e outras coisas mais, que não podem ser levadas para o 
túmulo. Em S. Lourenço, “pérola engastada no coração de Minas”, “um pedaço de 
chão”, onde são guardados, par sua vez, os chamados “restos mortais” de um 
“casal de cisnes”, em forma humana, pelo fato de sempre terem vivido “irmanados”, 
ao deslizarem, de vida em vida, na superfície do lago intranqüilo, que é o do 
mundo. Em S. Lourenço, repetimos, o que ficou para trás, é consumido pelo tempo. 
E recebe o nome de RIQUEZAS ESPIRITUAIS, por serem aquelas que não se 
consomem.... Nem vale a pena, que os filhos dessa região abençoada se 
preocupem com o mistério que envolve estas nossas palavras.Cada qual que 
continue cuidando da sua vida, desde que isso possa concorrer, também, para as 
RIQUEZAS MATERIAIS de que tanto carece a sua privilegiada estância, a qual lhe 
demos o iniciático nome de: LAURENTA SULMINEIRA. 

Quanto ao que nos diz respeito, não há como repetir a famosa frase da 
ROSACRUZ CABALISTICA DE FRANÇA, formada com as SETE LETRAS de que 
se compõe o termo alquímico: VITRIOL: Visita Interiora Terra e Rectificando 
Invenies Omnia Lapidem. 

No “monumento fúnebre”, de S. Salvador, restam dois lugares vazios. Bem 
que chegavam para Henrique e Helena! Mas, como já foi dito, não são mais lugares 
que lhes pertençam. Dos mesmos saiu um outro “casal”, ou seja: o pai e a mãe do 
autor desde mesmo trabalho. Acharam os remanescentes da referida família, que 
os “restos mortais” daqueles ficariam muito bem no mosteiro da Piedade, além do 
mais, pelo fato misterioso que ali se deu, quando o esposo esteve um ano e nove 
meses, entre a vida e a morte, e a esposa velando sem cessar, dia e noite, na 
cabaceira do seu companheiro querido e pai dos seus filhos, alguns deles 
precisando, ainda, da sua presença na Terra. 

É ela, a pobre esposa e “mater dolorosa”, que durante todo esse tempo não 
lhe foi possível visitar a sua igreja predileta, toma a deliberação de ir suplicar à 
Virgem da Piedade, que salvasse o seu esposo. Em lá chegando, o leigo “Irmão 
José” – dos tempos de almas virtuosas, como eram, Frei Paulino, Frei Lorenzo de 
Sarzo Ferrato (este quando “morreu” vindo ao mesmo lar dizer “adeus aos seus 
amigos”, fato esse conhecido de algumas pessoas na Bahia...) dizíamos, o “leigo 
José”, acabava de fechar a porta central do referido “mosteiro”. Vendo chegar 
aquela Sra. muito querida pelos “frades capuchinhos”, devido às suas virtudes, 
dirigiu-se a ela, perguntando pela causas de tão longa ausência? E ao saber que 
era por seu esposo estar na iminência de morrer, abre novamente a porta da igreja. 
E com as braços em forma de Cruz, exclama para dentro da mesma, as seguintes 
palavras: “Virgem da Piedade! Se haveis de permitir que este chefe de família, 
desapareça do mundo, levai-me, Sra. em nome de vosso querido Filho, que falta 
alguma faço ao mundo...” Alguns transeuntes vendo aquele quadro tão estranho, se 
aproximaram de ambos, leigo e Sra. mas... já os mesmos se dirigiam para o átrio da 
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Igreja. Em chegando diante do altar-mor, a Sra. ajoelhou-se e fez a sua prece, 
enquanto acolá, o leigo “Irmão José”, abriu novamente as braços... 

Decorridos sete dias justos, aquele que se deu em holocausto par outro, 
deixava o mundo. E num SURGE ET AMBULA verdadeiramente “miraculoso”, este 
mesmo “outro” ficou radicalmente curado, podendo continuar a sua vida comercial, 
em defesa da família... 

É a fatos dessa natureza, que se pode denominar de “Religião”, no 
verdadeiro sentido etimológico da palavra: Religio, re-ligare, etc. ou religar, tornar a 
unir as homens entre si, para que um dia unidos estejam com a Unidade donde 
procedem. 

Foi o Poder da Vontade. O Poder dos sentimentos puros, que envolvem o da 
Humana Fraternidade. Os Lipikas escreveram tal vontade no Livro precioso dos 
Anais acásicos. O Carma realizou o que estava escrito... 

Eis aí a razão principal desde “casal amoroso”, ter seus restos mortais, num 
“ossuário” par baixo de um banco, onde se assentam as fiéis que frequentam a 
referida Igreja. Todos esses túmulos laterais, ficam – com é natural – por baixo dos 
bancos, enquanto, os centrais, por cima deles palmilham todos quantos dão entrada 
na mesma Igreja. 

Quantas lutas, quantos sacrifícios, quantos tormentos são esmagados pelos 
pesados tacões dos “vivos-mortos”, que por ali passam descuidados, sem se 
lembrarem que amanhã ou depois, ocuparão os lugares idênticos, Hodie rni eras 
tibi. Hoje por mim, amanhã por ti. Requiescat in pace. 

 

Duas relíquias preciosas... 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

As duas imagens acima, como se disse em outros lugares, foram enviadas de 
avião no dia 15 de setembro p.p. pelo Dr. Jaddo Couto Maciel. Preferimos, 
entretanto, dar-lhe como legenda, a mesma alocução que o Dr. Adalberto Pizarro 
Loureiro, como orador oficial da S. T. B. proferiu na sessão comemorativa do 24o 
aniversário da fundação espiritual da mesma Sociedade, a 28 de setembro p.p. 

 

“Minhas senhoras e meus senhores: 

Cristo explicava certa vez aos seus discípulos a cerimonia sacramental da 
Eucaristia, na qual eles teriam que comer o seu corpo e beber o seu sangue e como 
tivessem estranhado isso de comer o corpo e de beber o sangue, disse-lhes:  “A 
matéria para nada aproveita, o espírito é o que vivifica. E espírito e vida são as 
palavras que vos acabo de dizer. Sirva isto de lema para esta oração desataviada, 
afim de que todos os que me ouvem possam tirar dos acontecimentos da nossa Obra 
qualquer sentido grosseiro que porventura vos sugiram, para neles, verdes, apenas, 
aquilo que eles representam e simbolizam, através da manifestação física. Tudo 
quanto participa do quaternário inferior, traz o selo das imperfeições e, sobretudo, 
serve de revestimento finito e mortal daquilo que, sendo infinito e imortal, se 
manifesta na terra pelo impulso amoroso da salvação dos homens e da evolução do 
espírito. Os homens só podem escrever o direito por linhas retas, mas os deuses 
podem mais do que isso: escrever o torto por linhas direitas. 
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Há 24 anos, no dia de hoje, a nossa Obra era espiritualmente fundada na 
Montanha Sagrada de S. Lourenço, pelos “gemeos espirituais”. E só três anos 
depois, a 10 de agosto de 1924, ela se revestia da carne temporal das sociedades 
humanas, num período cíclico que terminaria, quando duas pessoas estranhas, 
impulsionadas pela força irresistível da Lei, encarnando Ísis e Osíris, penetravam os 
seus umbrais, para os bailados egípcios e hindus da consagração e para a 
expressão do verbo sagrado com que era ungida. Dhâranâ foi  seu primitivo nome, 
nome de iniciação terrena, de invocação e de augúrio; nome que atravessou os 
milênios, que varou os prodígios da vida universal; que surgiu com a consciência 
humana, quando o divino lançou para os mundos o seu olhar de piedade, de 
esplendor e de eternidade; nome que e uma homenagem ao sol do Oriente que se 
põe, para dar lugar ao ciclo solar do Ocidente, na marcha descontinua e grandiosa 
da civilização e da cultura. Por isso, na linguagem tibetana, cujos mistérios se 
encontram imunes até hoje da profanação, Dhâranâ foi saudada com esta mensagem 
gratulatória da velha e arcaica sabedoria que não perece, de antiquíssima 
Fraternidade do Oriente: 

“Salve DHÂRANÂ! rebento novo, mas vitalizado pela uberdade do Tronco 
Gigantesco donde nasceste. Vieste do Oriente, como uma Rama extensa, florescer 
as sementes dos Filhos deste País Grandioso, que tiveram a data de ouvir o canto 
mavioso da Ave Canora, que lhes segreda internamente: Amor a todos os seres. 

Os teus triunfos já são cantados, em melodiosas estrofes, no Grande Concerto 
Universal, da Cadeia Setenária, porque Tu, excelsa Potência criada pelos teus 
próprios esforços, começaste a dar crescimento nas tuas frágeis hastes, às 
folhagens verdejantes, onde amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles 
que se acham, famintos e perdidos, na negra Floresta da Vida. 

E assim, com as cores do Pavilhão da Pátria de teus filhos, também tu, 
DHÂRANÂ, tens o teu Hino glorioso, cantado pelos Querubins que adejam em torno 
da Silhueta majestosa do Supremo Instrutor do Mundo!" 

Mais tarde esta instituição tomaria o nome de Sociedade Teosófica Brasileira, 
para defender e preservar da degradação das vaidades e das ambições do mundo a 
ciência divina de que Blavatsky foi, no Ocidente, a anunciadora. A Teosofia, a eterna 
doutrina primordial, guardada através dos séculos e dos milênios nos colégios 
iniciáticos, devia ser preservada da corrupção, mantida na sua pureza primitiva pois 
dela, como de uma fonte miraculosa, emanou toda a ciência humana e, nela, todos 
se hão de fundir e integrar, no dia em que o espírito dos homens, liberto e redimido, 
quebradas as algemas grosseiras que o prendem as cárcere corruptível dos apetites 
da carne, puder entrar no gozo perpétuo da bem-aventuraria e da plenitude no 
regaço sem sombras e sem dores da Divindade. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, como já tive oportunidade de afirmar, não 
surgiu no Brasil, como um fenômeno comum religioso, de que tão pródigo tem sido o 
nosso século. Como a flor de lotus que, em cem anos, floresce apenas uma vez, ela 
é a pétala augusta de um movimento cuja origem se confunde com as idades e para 
quem os milênios são partículas infinitesimais do tempo divino. Não veio trazer aos 
homens o consolo da piedade, mas o consolo da Verdade e da Justiça. Surgiu como 
surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a libertar o espírito 
da degradação, a alma das paixões e o corpo das enfermidades morais. A Sociedade 
Teosófica Brasileira é um elo da corrente da evolução, um anel da grande cadeia 
que, partindo do Logos manifestado, a ele voltará pelos caminhos da experiência, 
subindo e descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da terra. 

A sua missão é preparar com a fecundidade dos germes da verdade 
incorruptível, a estrutura do povo que há, de realizar na imensidão finita da terra, a 
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mais alta e mais portentosa obra humana da Ronda em que vivemos. O seu dirigente 
supremo foi buscar à Índia, partindo ainda “adolescente” da cidade do Salvador, no 
recesso das Fraternidades que se espalham pelo orbe, como focos lustrais de perene 
ressurreição, o facho da Lei, cumprindo o espírito das profecias da “Serra de Sintra” 
e os augúrios das avoengas tradições que apontavam pare esta parte do mundo – a 
América e na América o Brasil – como destinada a servir de berço a uma nova idade, 
a última do ciclo caleidoscópio dos velhos árias. 

À frente da Nossa Obra, a figura augusta de nosso Venerável Mestre, o 
Professor Henrique José de Souza aparece como o cimo radioso de uma “montanha 
espiritual”, como um Atlas de proporções infinitas carregando sobre os ombros um 
mundo de redenção e de martírio. Por ele têm passado os vendavais da vida que 
agitam os grandes iniciados e condutores. Como todos os Manus, bem pesado lhe 
tem sido o madeiro da incompreensão e do sofrimento. Dir-se-ia que paga, em 
angústia e dores, o preço da roupagem humana que seu espírito teve de vestir para 
trazer aos homens a palavra da verdade a luz guiadora dos caminhos que ascendem 
e buscam as regiões luminosas do amor, da fraternidade, da justiça e, sobretudo, da 
liberdade, porque só se é verdadeiramente livre, quando se pode fugir do cárcere das 
paixões e dos egoísmos da carne, para a plenitude do poder e da vontade na pátria 
do espírito, que é a imortalidade. 

Não vou rememorar aqui o que tem sido a existência desse homem invulgar e 
extraordinário, desse ser misterioso e estranho, que nós sempre admiramos e 
amamos sem que nem sempre o possamos compreender, desse espirito que tem 
operado prodígios, que tem manejado poderes que a nossa fraca consciência 
humana não pode penetrar, tão distante está ele na escala das coisas e dos seres, 
da nossa suficiência ignorante. Nem tampouco relatar a sua via crucis, através das 
vaidades e do egoísmo daqueles que não tem olhos para ver, ouvidos para 

ouvir o coração para sentir. Isso exigiria tomos que só o futuro poderá compor com a 
tradição destes dias decisivos da nossa Obra. Por isso mesmo, tudo quanto se liga à 
sua Vida, ainda mesmo aquilo que parece, à primeira vista, inexpressivo se, para 
nós, seus discípulos, tem uma grande e edificante importância, muito mais o terá 
ainda no futuro, que se valerá das relíquias e documentos que lhes legarmos, para 
recompor a atividade neste mundo desse Enviado de outros mundos que nós, 
infelizes e ignorantes mortais, apenas podemos pressentir e vislumbrar ao clarão da 
sua sabedoria da sua bondade e do seu amor. Toda obra humana de progressão 
histórica, guarda, os seus troféus e as suas relíquias, não pelo que elas representam 
de valor aferível, mas pelo que elas recordam e lembram aos que vêm depois. 

Essas duas pequenas imagens: a do Senhor dos Passos e da Senhora das 
Dores que ali vedes nada tem de comum com a nossa Missão. Mas ambas falam de 
muito perto ao nosso coração, ao coração da família teosófica da S.T.B., e 
pertencem, como relíquias, a Obra. É que elas têm uma pequena história que se liga 
a grande História da Missão Y, a preparadora do ciclo humano e civilizador que 
eclodirá no Brasil. É que elas se ligam intimamente à infância prodigiosa do nosso 
Venerável Mestre e Guia e simbolizam, na cruz pesada de uma ,e na espada 
dolorosa da outra, o caminho das dores que ele tem palmilhado para levar a todos os 
homens a palavra que vivifica, a esperança que fez renascer e a certeza da 
imortalidade que enobrece e dignifica o espírito. 

 Elas chegaram aqui no dia 15, enviadas por via aérea, da cidade do Salvador, 
no Estado da Bahia, pelo Engenheiro civil, Dr. Jaddo Couto Maciel, ilustre figura 
bahiana, Diretor do Patrimônio Municipal da vetusta e antiga primeira capital do 
Brasil. Membro proeminente das nossas fileiras, quis ele prestar uma homenagem 
tóda especial de afeto e veneração, àquele cuja vida continua até hoje, mesmo para 
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os que tem a dita de conviver na intimidade de seu pensamento e de seu coração, 
um verdadeiro mistério. 

Perante essas imagens, relíquia católica de sua família, o menino Henrique 
muitas vezes se ajoelhou e com elas manteve colóquios. Diante delas, que figuravam 
outrora no oratório do velho solar, o pequeno Henrique, principalmente nos dias 
chuvosos e sombrios, chorava por vezes horas inteiras. É que algo estranho, talvez, 
lhe segredasse que, num futuro não muito distante, sua Missão seria um tanto 
parecida com aquela... E isto me fez lembrar que as tradicões ocultistas dizem que o 
Conde São Germano, o incompreendido do século XVIII, foi encontrado também 
muitas vezes a chorar diante dos cruzeiros que encontrava pelos caminhos... 

O cabelo que vedes na cabeça do Senhor dos Passos é uma parte dos 
cabelos do pequeno Henrique e, por isso, podeis avaliar ainda melhor, o que essas 
duas esculturas representam para o nosso afeto de discípulos. Na sua infância o que 
aliás era comum então, o pequeno Henrique possuía uma basta e encaracolada 
cabeleira, que vinha ate os quadris é era um dos orgulhos e prazeres de sua velha 
mãe. Mas o menino jamais se conformou com isso de ser homem e parecer mulher. 
E no dia em que já não mais se fazia mister a etapa simbólica que marcava, na sua 
vida, a presença alegórica, do andrógino divino, às ocultas, mandou que lhe 
tosassem os cabelos. O desaparecimento do garoto produziu um tremendo reboliço 
na casa. Mobilizaram-se parentes e criados para encontrar o menino. De repente, da 
porta dos fundos do velho solar surge uma cabeça raspada que obriga a mãe aflita a 
examinar mais de perto o intruso. E ao reconhecer o filho desaparecido tem estas 
palavras que seu um misto de ternura, de dor e de alegria: “Seu fujão. Matando a 
gente de susto, para aparecer aqui como se fosse um órfão de São Joaquim”, (asilo 
outrora existente na Bahia). 

E o menino Henrique presenteia sua mãe com os cabelos que assim foram 
repartidos: uma pequena parte que se vê naquela imagem do Senhor dos Passos; 
outra muito maior que figura em imagem idêntica mas em tamanho natural de um 
homem, até há bem num  dos altares da Igreja da Sé, e hoje noutro templo da capital 
baiana, depois de ter sido aquela destruída; e uma parte restante que foi ofertada à 
sua madrinha. 

E já que falamos na infância do nosso Venerável Mestre, e perdoem-nos os 
que nos ouvem esta digressão de afeto quase familiar, cuja importância só pode ser 
avaliada e compreendida devidamente peles que militam nos nossas fileiras, quero 
recordar aqui algumas passagens dos primeiros anos de existência do Prof. Henrique 
José de Souza. que documentam o seu espírito e anunciam a excelsa Missão que lhe 
caberia exercer entre nós. 

Todos que o conheciam estranhavam que aquele menino, ainda de tenra 
idade, gostasse de acompanhar enterros e se pusesse a compartilhar em prantos da 
desolação das famílias do defunto. E ainda mais que ele, desconhecendo 
completamente a família ou o morto que iam a enterrar, desse as razões porque ia 
acompanhá-lo. Certa feita, quando passava um cortejo fúnebre pela porta de sua 
casa, pediu à mãe que o deixasse acompanhá-lo, e ao responder-lhe que ele não 
conhecia a família nem o defunto, disse-lhe de chofre: “Vou sim, minha mãe, porque 
se trata de uma jovem de 15 anos, que era uma verdadeira santa. Sofreu muito e 
merece ser acompanhada, em sinal de respeito, por muita gente”. Muitas outras 
cenas dessa natureza poderia eu contar-vos, mas me limitarei a narrar-vos uma que 
merece ser conhecida. Certa vez, ao sair do Colégio que ficava bem em frente ao 
Chalet Parisien, passava por ali um coche fúnebre da Santa Casa. O pequeno parou 
contemplando a pobreza do enterro. E a si mesmo disse estas palavras: “Coitadinho, 
morreu no hospital, sem um parente, sem um amigo no momento derradeiro. E agora 
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vai para o túmulo também sozinho...”. Nesse momento, um estalido estranho se fez 
ouvir. Era a tampa do caixão que voava. E de dentro dele se ergueu um corpo 
esquálido, todo trêmulo, a gritar que o conduzissem novamente para o hospital. 
Casualidade ou não, um homem deixou de ser enterrado. Ressurreição, dirão outros, 
crentes no poder da Vontade e do Amor! E se ressurreições se repetem na história 
da Obra! Tais fatos, como outros fenômenos que cercam a vida misteriosa do Chefe 
espiritual e cultural da S.T.B., teremos ocasião de narrar, em breve, na seção que 
vamos abrir na revista DHÂRANÂ, órgão oficial da S.T.B. 

 A Sociedade Teosófica Brasileira, embora não fazendo uso de imagens, nem 
acreditando em milagres, mas sim em fenômenos naturais, por serem realizados 
justamente dentro das leis da natureza – porque as leis desconhecidas pela ciência 
oficial nem por isso deixam de ser leis e de regerem o mundo dos fenômenos ditos 
sobrenaturais – sentiu-se no grato dever de expor hoje no seu salão de estudos e de 
conferências, que é bem um templo onde se cultua o Amor, a Justiça e a Sabedoria, 
essas duas relíquias, que não são objeto de culto, mas valiosíssimas recordações da 
infância do seu Venerável Mestre e que tanto falam ao nosso coração no dia 
excepcional de hoje. 

Senhores e senhoras:  

Nas fileiras da S.T.B. só militam aqueles homens de boa vontade, desejosos 
de implantar no cérebro e no coração de seus semelhantes as virtudes do caráter, os 
esplendores do espirito e o alimento divino da sabedoria. Aqui se propicia aos 
homens a ciência profana, ao lado da divina; combatemos as trevas, rompemos as 
cortinas metálicas da ignorância, porque não queremos autômatos fanatizados, mas 
homens conscientes, livres e fortes. 

O mundo vive o seu momento crucial, depois da hecatombe, mas venha o que 
vier, nenhuma força do mal poderá aniquilar esse pequeno colégio de eleitos que 
amparam, por toda a parte, a existência do espírito. São esses os que, sentindo 
embora sangrar o coração e partirem-se as cordas da alma, recolhem a experiência 
de todos os males e misérias humanas, para lançar novamente sobre a terra de uma 
cultura agonizante ou morta, a semente fecunda de uma outra civilização. Assim 
como o camponês preserva das intempéries o seu campo de cultivo, a Sociedade 
Teosófica Brasileira, sob a direção do Venerável Mestre Prof. Henrique José de 
Souza, vela, defende e preserva a América e o Brasil, e porque, como ele mesmo o 
disse, “defender a América e o Brasil, é defender, para a humanidade, a terra 
generosa de onde brotará a esplendente Árvore de um novo e glorioso capítulo da 
civilização”. 

 E antes de terminar, seja esta mensagem renovada, que há três anos mandei 
em nome da nossa Obra, pelas ondas hertzianas, a todos os rincões do Brasil, um 
chamado para as vossas consciências e um apelo para os vossos corações: 

“A sociedade Teosófica Brasileira é o lar espiritual onde todos podereis 
encontrar repouso para o nosso cansaço, alívio para o vosso desespero, luz para a 
vossa escuridão, alegria para o nosso sofrimento, paz para os vossos corações e 
ressurreição para o vosso espírito, se é que sentis dentro de vós o peso abrumador 
de todos essas males profundamente humanos. Formareis aqui o grande exército 
pacifico do futuro, que há de vencer as forças do mal, como S. Jorge, símbolo 
milenar do herói solar, venceu a fúria do dragão, exército que há de levantar por 
sobre as ruínas de uma idade, o monumento imperecível do espirito. 

 As nossas portas, sempre abertas, são limite desse mundo desgraçado e infeliz. 
Aqui dentro, forjamos o homem de amanhã, a síntese monádica dos iberos, dos afros 
e dos americanos, os herdeiros antecipados da grande civilização final do ciclo ário, a 
qual há de fazer do Brasil, na América, o grande centro irradiador de energias 
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espirituais pare todos os povos e nações, tal como o sol, o majestoso filantropo, 
manda a todos os planetas, mundos e seres, a mensagem luminosa da sua benção de 
vida. Atraídos para uma obra gigantesca como esta, sereis a semente preciosa que se 
transformará nas messes fartas deste amanhã resplandecente, que é a esperança dos 
próprios deuses. E é essa a razão porque o nosso dirigente deu-Ihe por lema: Spes 
messes in semine – A Esperança da colheita reside na semente.” 

 

Um portão tradicional 
Ilustração: foto 

Legenda: 

As grades deste portão que dá ingresso ao parque do Palácio da Aclamação, 
junto ao Passeio Público na Cidade do Salvador, Estado da Bahia, foram poupadas 
pelo tempo, afim de que a tradição não se perdesse. 

Aqueles que semelhante “tradição” conhecem, têm a impressão que uma 
dessas aguçadas lanças esteja a gotejar até hoje, o sangue vertido do peito de uma 
criança que, sobre a mesma caiu de modo desastrado... Foi isto em 1888. Tamanha 
impressão lhe causou uma aramista do circo onde seus pais o levaram em companhia 
dos outros irmãos – cujo nome da artista, até hoje não lhe saiu da memória, ou seja 
LAURETA SABATTINI, pois que faz jus a outro nome do mesmo étimo estreitamente 
ligado à História de nossa Obra – que, dois dias depois preparou-se o pequeno para 
realizar acrobacia idêntica. O portão ela que se deu o acidente separava o jardim do 
quintal. E ao passar junto ao mesmo, pelo cérebro do pequeno passou uma idéia 
astuciosa, como que inspirada pelas forças do mal, que de vida em vida o 
perseguem... Uma espécie de Mefistófeles a segredar no ouvido de um Fausto ainda 
criança, coisas tenebrosas...! E o portão foi aberto de par em par pelas mãos 
pequeninas do “tentado para o Mal”, mas protegido sempre pelas Forças do Bem, cuja 
síntese gloriosa tem no nome de Mikael ou Miguel. Dentro em pouco uma tábua de 
engomar foi posta pelas extremidades, entre duas lanças de cada lado. Um banquinho 
completou o resto. Nele subiu o pequeno e... pé ante pé vai caminhando sobre a tábua 
em dorso, até que chegando à extremidade para onde o mesmo se dirigia, a tábua 
escapuliu do lugar onde se achava, caindo o pequeno com o peito em cima das 
lanças. A mais elevada de todas, alcançou-o em 

cheio... Sem perder o tino e o ânimo, sustentou o corpo com os pés no travessão 
central do gradil, e com ambas as mãos procurou retirar o corpo de cima das lanças 
do portão...Tudo isso foi feito em alguns segundos. Auxiliado pelos dois irmãos que, 
no momento , apanhavam caramujos num muro coberto do era, que ficava ao lado, 
saiu correndo pelo quintal afora. Os dois irmãos o acompanhavam chorando... Sua 
mãe que, em tal ocasião se achava à janela do santuário da família, pondo flores nas 
jarras que iam enfeitar as suas imagens, dentre elas, as duas que ilustram este 
mesmo capítulo, ao ver o filho querido naquele estado, caiu desmaiada no solo. 
"Diga, à mamãe que eu não tenho mais nada, foram as palavras proferidas pelo 
pequeno ao saber que sua mãe havia desmaiado por sua causa.  

Chamado o Dr. Lidio de Mesquita, que residia algumas casas mais adiante, o 
mesmo além de ficar assombrado com o “milagre”, pois, segundo ele próprio “pouco 
faltou para o  coração ser trespassado pela lança, não se podia conceber como uma 
criança daquela idade arranjasse um meio de escapar de semelhante posição"... Ao 
terminar o curativo – que em vez de dois ou três pontos falsos, foi uma toalha 
embebida em água fria, a pedido da irmã mais velha do pequeno, que "não podia 
admitir mais outro sofrimento após aquele do acidente” – a ferida estava 
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completamente fechada. Sim, ao terminar o curativo, o conhecido facultativo proferiu 
as seguintes palavras: “Este menino nasceu, no mínimo, para ser bispo”... 

“Muita honra para um pobre marques”... diria ele hoje, preferindo ser apenas 
aquilo para o qual veio ao mundo na razão do EGO SUM QUI SUM de todos os 
personagens misteriosos... 

Acrobacia idêntica porém, sem os desastrosos resultados da primeira, fazia 
o pequeno Henrique, quando, já residindo com a família no Campo Grande, corria 
sobre o gradil do mesmo parque, onde se acha o “Monumento ao Dois de Junho”. 

Quarenta e oito anos depois, ou seja em 1918, em plena sessão de Dhâranâ, e 
na pre 

sença de vultoso número de pessoas, a “cicatriz” que até hoje figura em seu 
peito, de tal  modo sangrou, além de outras partes do corpo, jamais acidentadas, 
como fossem a fronte, as mãos e os pés, que comoveu todos os presentes, 
principalmente as senhoras, que tiveram verdadeira crise de choro... 

Es aí em poucas palavras, a história dessas grades que figuram hoje no portão 
principal do Palácio da Aclamação. Uma espécie de Portal Iniciático, lavado com 
sangue e lágrimas daquele que viera ao mundo para ser martirizado desde a hora, 
em que nasceu, até a que passa por ser a da “morte”, pois, como disse S. Paulo: “A 
morte é a maior das mentiras”. 

Um majestoso “monumento” com as armas da República, substituindo as do 
antigo Império, além de outras emblemas e adornos, servindo de Portão ao 
Palácio do Governo do Estado da Bahia, e a maior apoteose feita à uma das 
páginas mais sublimes da História de nossa Obra. 

A presente fotografia foi enviada agora da Cidade do Salvador, pelo ilustre e 
digno Irmão e Amigo Dr. Jaddo Couto Maciel, Diretor do Patrimônio Municipal da 
mesma cidade. Era esta a “surpresa”, que de há multo o mesmo nos prometera. 
Nossa imorredoura gratidão ao esforçado obreiro do Grande Edifício Humano. O 
autor. 

Mais uma vez entra em movimento o nosso caleidoscópio. 

 

Página Patriótica 
 
 
Ilustração: foto 

Legenda: 
Aspecto da arquibancada. Por baixo do Pavilhão Nacional, são vistas as 

fotografias do Presidente Getúlio Vargas e do Duque de Caxias. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Desfile do Tiro de Guerra a das escolas de S. Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

No parque da Prefeitura depois da parada. 
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O Dr. José Celso Valadares Pinto, então Prefeito de S. Lourenço, tendo a seu 
lado o Tenente médico da Reserva – e membro da S. T. B. Dr. Artur de Souza 
Figueiredo, que foi um dos auxiliares das grandes comemoragc6es cívicas, pela 
primeira vez levadas a efeito na localidade; do mesmo modo que, a idéia de ser 
levantada uma pirâmide metálica em auxilio a defesa da integridade da Pátria. Foi um 
dos oradores do dia, dos quais também se destacaram: o Sr. Joaquirn Dutra, como 
Presidente do Tiro de Guerra de S. Lourenço, agradecendo a Exma. Sra. D. Ida Lage, 
a valiosa Bandeira que a mesma ofereceu ao referido Tiro de Guerra. 

S. Excia. o Sr. Prefeito, também fez uso da palavra, “enaltecendo os valores da 
Pátria, a capacidade e heroísmo do povo de S. Lourenço, em defesa da mesma, e 
quanto à custa de lutas e sacrifícios sem conta, já tinha feito a favor da querida 
estância sulmineira”. 

Ao referir-se as criminosas afrontas do Eixo à nossa soberania, as nossas 
dignidades; de nação livre, teve mais estas palavras: 

“Porque a Pátria de hoje, como aquela de 1822, não pode acostumar-se a 
aceitar impunemente desrespeitos a sua soberania, diminuições do seu valor, e isto 
porque, ainda, séculos de sua história e as legendas de suas memórias, são uma 
permanente lição de coragem e exemplo viril de bravura”. 

Suas palavras foram aclamadas por prolongada salva de palmas, sendo 
imediatamente contudo, por todos os presentes, o Hino Nacional. 

 

Página suplementar 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

2o Sargento Pedro Bezerra da Silva. 

Esforçado instrutor Militar do Tiro de Guerra de S. Lourenço, cujo cargo 
desempenha desde mago de 1944. É natural da cidade de Palmares, Estado de 
Pernambuco, onde nasceu a 25 de fevereiro de 1911. A Presidência do Tiro de Guerra 
de S. Lourenço está assim constituída: Presidente – Sr. Alcides Mascarenhas Lage; 
Vice-Presidente – Sr. Joaquim Dutra; Secretário – Dr. Antônio Magalhães Alves; 
Tesoureiro – Sr. Ari Antônio Lage. 

 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Sr. Silvio Pereira 

 Muito digno e prestigioso agente da estação de S. Lourenço, onde serve há 3 anos, 
tornou-se uma das figuras mais queridas da estância. O mesmo é filho da cidade do Pará 
de Minas. E tem 30 anos de valiosos serviços prestados à Rede Mineira de Viação Sul. 
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Abertura das aulas em. S. Lourenço 
 

“Mens sana in corpore sano”. 

 

A reabertura das aulas do Ginásio S. Lourenço, revestiu-se de um caráter mais 
acadêmico do que propriamente ginasial. Não apenas pela assistência que ali se 
encontrava, mas também, pela maneira eloqüente e fidalga com que um dos seus 
Diretores, o Dr. Antônio Magalhães Alves, instalou a sessão Inaugural e fez a 
apresentação à assistência e aos alunos, dos professores para o ano letivo, 
passando depois a palavra ao Dr. Rafael Cirigliano, então Prefeito de S. Lourenço a 
quem coube dar a primeira aula no referido Ginásio. 

Como lente da cadeira de Psicologia na Escola Modelo de Juiz de Fora, 
procurou demonstrar, dentro de novos moldes – pois que, muitas vezes se afastou 
dos estreitos limites em que se estriba a ciência oficial – como deve ser 
compreendida a educação integral (física, moral e intelectual) da juventude. E isto, 
servindo-se de uma linguagem acessível aos próprios alunos do Ginásio, a quem de 
fato, era dada essa primeira aula. Suas últimas palavras foram aclamadas por 
prolongada salva de palmas. 

A seguir, falou o Dr: Inocêncio Soares Leão, professor de legislação fiscal e 
diplomado em Odontologia. 

Depois da leitura que fez da sua, primeira aula do Curso da Faculdade de 
Comércio, no referido Ginásio, por sua vez, foi muito aplaudido. 

O Exmo. Sr. Dr. Antônio Magalhães Alves, num brilhante improviso – como 
Diretor do invejável estabelecimento de ensino, agradeceu a presença de quantos ali 
se encontravam, chegando mesmo a citar um por um, os nomes das figuras mais em 
evidência, inclusive, lentes da Faculdade de Medicina da capital da República, em 
vilegiatura na estância de S. Lourenço, advogados, professores, militares, dentre 
estes, S. Excia. o Gal. Cristovão Barcelos, cujo nome ao ser aclamado como 
representando ali o nosso valoroso Exército, foi delirantemente ovacionado por toda 
a assistência. Finalmente, da como encerrada uma solenidade, que ficará por muito 
tempo gravada na memória daqueles que sabem  apreciar valores da educação da 
mocidade, pois que, na mesma estão contidas todas as esperanças de um povo, 
principalmente o nosso, cujos destinos na História atual da Humanidade, são por 
demais conhecidos para termos, mais uma vez, de encarece-los. 

O Exmo. Sr. Juiz de Direito de Silvestre Ferraz, Dr. Pereira Brasil, pedindo 
licença, para romper a pragmática, apresentou à mesa a sugestão “de todos de pé, 
darem um Viva em homenagem ao grande amigo da cidade, o Exmo. Sr. Gal. 
Cristóvão Barcelos, ali presente, como síntese de todos as glórias do nosso 
Exército”. 

O Dr. Antônio Magalhães Alves, por sua, vez, lembra a execução do Hino 
Nacional, que foi cantado por todos os presentes. E ao ser o mesmo concluído o 
Dr. Artur de Souza Figueiredo, que se achava ao nosso lado, dá um Viva ao 
Brasil, o qual foi entusiasticamente correspondido por todos os presentes. 

A seguir, os dois oradores e o digníssimo e ilustre Diretor do Ginásio S. 
Lourenço, Dr. Antônio Magalhães Alves, foram abraçados e felicitados pelas 
figuras de maior destaque presentes à referida solenidade. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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O Dr. Rafael Cirigliano, Prefeito de S. Lourenço, conversando com os 
Diretores do conceituado estabelecimento de ensino. Olhando para nossa objetiva, 
seu secretário, Dr. Soares Ledo. Deixando o referido estabelecimento, o Gal. 
Cristóvão Barcelos, ou seja aquele que se acha de guarda-chuva aberto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O autor deste trabalho, como Presidente Cultural da S.T.B. e Diretor técnico 
do Instituto Cultural Brasileiro em companhia de seu corpo docente, no momento de 
deixarem o Ginásio de S. Lourenço, para cuja solenidade foram gentilmente 
convidados por sua muito digna e ilustre Diretoria. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

 O Dr. Artur de Souza Figueiredo e outros membros da S.T.B. e do corpo 
docente do Instituto Cultural Brasileiro, ao lado dos Diretores e professores do Grupo 
Escolar, apresentam na mais invejável disciplina os alunos do referido 
estabelecimento de ensino. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Escola Normal Sta. Ursula, S. Excia. o Prefeito deixando o Ginásio S. 
Lourenço, dirigiu-se imediatamente para a referida Escola, onde foi recebido debaixo 
de prolongada salva de palmas. Como uma homenagem especial à imprensa de S. 
Lourenço, damos a palavra a “O Arauto”, cujo ilustre Diretor-proprietário, o querido 
jornalista Sr. Orlando B. Almeida, esteve presente, como era de esperar, em ambas 
as solenidades: 

 

De acordo com o que publicamos em nosso último número realizou-se no dia 
15 à 15 hora, a aula inaugural do acreditado estabelecimento Normal de nossa 
cidade. Recebido sob uma estrondosa salva de palmas do grande auditório que se 
reuniu naquele importante educandário deu entrada no salão nobre o Exmo. Sr. Dr. 
Rafael Cirligliano, ilustre Prefeito Municipal, que aquiescendo ao convite da bondosa 
e estimada diretora Revma. Madre Ambrósia, ali deu uma notável aula de Psicologia 
subordinada ao tema “A Necessidade da psicologia no Curso Normal”. 

Às 15 horas, presente todo o corpo docente e discente daquele educandário, 
pessoas gradas e numerosa assistência, antes de iniciar o seu discurso de 
apresentação do conferencista, o ilustrado médico Dr. Gastão Otaviano Ferreira, 
digno Inspetor Federal daquela escola, fez a constituição da mesa, convidando os 
representantes dos estabelecimentos congêneres e Frei Alberto, vigário da paróquia, 
a formar a mesa e a seguir iniciou uma brilhante oração dizendo da importância 
daquele estabelecimento e apresentou ao seleto auditório o notável pedagogo, 
catedrático de psicologia da escola Normal Modelo de Juiz de Fora, o Exmo. Sr. Dr. 
Rafael Cirigliano, que depois de congratular-se com a direção do estabelecimento, 
discorreu com maestria e grande naturalidade sob o difícil assunto de sua 
conferência . 

 Estendendo-se em considerações e discorrendo tom muita facilidade disse da 
necessidade da Cadeira de Psicologia no Curso Normal, embora seja matéria que  as 
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professoras não transmitam aos seus alunos, mas que precisam conhecer para 
melhor ajuizar da capacidade de cada um deles e assim, tornar o seu trabalho mais 
profícuo e menos enfadonho, desde que, de posse desse importante conhecimento 
científico poderão aquilatar da mentalidade do escolar como preceito da pedagogia 
moderna. 

E desenvolvendo aprimoradamente o tema de sua aula S. Excia. descreveu a 
Psicologia racional e experimental, a Vida intelectual, afetiva, ativa, a seus 
desdobramentos, explanando noções sinópticas do programa de Psicologia, fazendo 
comparações, e dando detalhados exemplos, aumentando ainda mais o seu já 
renomado prestigio de psicólogo notável, cuja fama de muito já havia chegado ao 
nosso conhecimento. 

As 17h10, terminava a magistral aula que por certo ficou gravada na memória 
de quantos tiveram a felicidade de ali comparecer a despeito da chuva inclemente 
que caia por ocasião, e que servirá como marco luminoso na vida interna daquele 
importante educandário, a iluminar a inteligência das jovens estudantes e futuras 
mestras do ensino primário do nosso Estado. E dada por finda tão proveitosa e 
brilhante inauguração do Curso normal do ano letivo de 1943, foi cantado por todos 
os presentes o Hino Nacional". 

Pelo que se vê, os educadores da privilegiada estância de S. Lourenço, nos 
auxiliam mais do que outros quaisquer, no preparo da SEMENTE da geração futura. 

A S.T.B. sente-se orgulhosa em viver em comunhão de idéias e de realizações 
num meio tão culto quão seleto. 

Não há, pois, como deixar aqui consignado o nosso próprio lema: 

SPES MESSIS IN SEMINE (“a esperança da colheita esta na Semente”). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Farm. Joaquim Ribelro Franqueira 

 

Nenhum lugar mais próprio para prestar homenagem ao homem digno e 
ilustre que é o Farm. Joaquim Ribeiro Franqueira, do que este. 

Sim, porque, semelhante lugar representando uma “ponte de ligação” entre 
as escolas e a imprensa do S. Lourenço, é de fato, aquele que lhe pertence, já pelo 
reconhecido valor da sua inteligência, como também, pela formação superior do seu 
caráter. 

Nascido em Maria da Fé, a 28 de abril de 1904, há dezesseis anos que se 
acha em S. Lourenço, onde é respeitado e querido por todos quantos o conhecem e 
admiram. Formou-se pela Faculdade de Farmácia e Odontologia de Itajubá. E 
professor da Escola Normal Santa Úrsula. Tendo sido, também, Diretor do Ginásio 
de S. Lourenço. Colabora nos jornais da localidade, cujos artigos são – e com justa 
razão – muito apreciados. 

A bem montada Farmácia S. José, é de sua propriedade. 

Sentimo-nos muito honrados em contarmos com o ilustre e querido Farm. Dr. 
Joaquim Ribeiro Franqueira, no circulo escolhido de nossos amigos em S. 
Lourenço. 

A ele, pois, dedicamos esta página, num preito de gratidão e amizade. 
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Visitando a imprensa local 
 
Ilustração: foto 

Legenda: 
Em visita ao “São Lourenço-Jornal”, naquela época sob a direção e  

propriedade do conhecido e ilustre jornalista Sr. Ozório Junqueira. Fazem parte do 
Grupo, o Diretor-Gerente do tradicional hebdomadário, que tem sido durante muitos 
anos, “A Voz da estância”, o querido jornalista Sr. Antônio Benedito Junqueira, tendo 
a seu lado: o autor deste trabalho, o Dr. Artur de Souza Figueiredo e o Sr. Domingos 
Tupinambá Godinho. Fez parte, ainda, da mesma comissão, o capitalista Sr. José 
Solaira, que foi quem tirou as duas fotografias acima. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A mesma comissão em visita a “O Arauto”, o Espelho da Cidade Moça”. Firme 
e ereto – como uma coluna viva à porta de seu Templo jornalístico, o seu muito 
querido e Ilustre Dlretor-proprietário Sr. Orlando B. Almeida. 

 

“Esta cidade é, para a humanidade o seio de Abrahão, que vos acolhe 
carinhosamente, dando aconchego e conforto aos que vêm ao seu encontro”. 

“Moisés fez brotar da rocha seca e árida, a cristalina a pura água para o  seu 
povo sedento; – das nossas linfas abençoadas surge por si, divinamente, em 
borbolhões cantantes, Água... Água... Água... que revigora e dá saúde e vida ao 
corpo retalhado e enfraquecido”. 

Do Álbum ilustrado de “S. Lourenço-Jornal”, magnifico trabalho do querido 
ilustre jornalista Sr. Sinésio Fagundes. 

“A nossa estância continua sendo a mais popular das estações hidro-
climatéricas do continente, porque, uma centena de aquistas pode enganar-se, 
porém milhares, nunca”. “E todos são acordes que, além dos grandes e proveitosos 
resultados obtidos, ainda afirmam que a nossa S. Lourenço é mais agradável que as 
suas irmãs, e menos luxuosa”.  

"Todos esses motivos fazem de S. Lourenço, a privilegiada estação de cura, e 
repouso”. Edição de “O Arauto” de 22 de junho de 1941, em homenagem ao seu 5o 
aniversário.  

A Imprensa de São Lourenço e quantos na mesma colaboram, a SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA se sente no gratíssimo dever de deixar consignadas nesta 
página que lhe é dedicada, as suas felicitações pelo valioso e brilhante concurso que 
tem realizado a favor do progresso que se nota na querida estância, desde o 
momento em que, a manifestação da inteligência, veio associar-se ao esforço 
material dos homens laboriosos e empreendedores. 
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Vida e coisas da cidade 
Mirabile visu 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Em cima: Prefeitura Municipal, que, diga-se de passagem, já devia possuir 
um prédio próprio.  

Por baixo, as Casas comercial a bancária dos Irmãos DUTRA, como a 
mais famosa e antiga firma da localidade. Na esquina, a SINGER SEWING 
MACHINE.  

A seguir: CINE ODEON, de propriedade do casal Eugênio Azevedo. Foi 
arrendado pelo Sr. Francisco Souza Domingues, proprietário do BAZAR 
CARIOCA. É uma das figuras mais queridas na estância de S. Lourenço.  

No centro do clichê: A SEDUTORA. Rádios, refrigeradores e artigos 
congêneres. O seu antigo proprietário e fundador, o Sr. Domingos Romano, 
faleceu a 11 de maio de 1944, às 16 horas, devido um desastre de aviação.
 Sua morte foi sentidíssima em toda a estância, onde era multo estimado.  

Em baixo: o novo edifício da COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA.  

A seguir: o BANCO ITAJUBÁ. É seu gerente, o Sr. Manoel Ivo Gomes, 
figura proeminente e muito estimada, tanto no comércio como na sociedade 
sanlourenceana. O mesmo reside ao lado com a sua Exma. Família. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

No primeiro plano do clichê, à esquerda, a CASA POJO de propriedade do 
Sr. Geraldo Silva, figura de grande destaque, tanto no comércio, como na 
sociedade sanlourenceana. 

À direita, a CASA CANDAL, da qual é proprietário o Sr. Antônio Candal. Ao 
mesmo pertence a papelaria ao lado. O nome Candal faz parte das tradições de 
S. Lourenço.  

No segundo plano: Edifício dos Correios e telégrafos. A pessoa que se 
acha de branco, postada do lado de fora, é o Sr. Tupinamba Godinho, querido 
membro das fileiras da S.T.B.  

À direita, a Associação Comercial.  

Em baixo: Mercado Municipal. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Praça Ipiranga – Nela começa a “Estrada Federal. Nela também se acha o 
“Serviço meteorológico da cidade”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Começo da “Estrada Federal”.  

Postado à direita, o “Inspetor de veículos”. S. Lourenço dista do Rio, 333 
quilômetros. E de S. Paulo, 337 quilômetros. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Fábrica de Lacticínios “São Lourenço Ltda.”. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Charretes, tilburis e automóveis à espera dos dois trens que, em sentido 
contrário, chegam à estação de S. Lourenço pela manhã e à tarde. O prédio que se 
vê nos fundos é a Fábrica de Lacticínios Silvestrini & Irmãos. À direita: mesma 
fábrica em toda a sua extensão. Os trens obedecem hoje ao seguinte horário: 

 Partida do Rio: 7 horas. Chegada a S. Lourenço: 16h20.  

 Partida do Rio 19h20. 

Partida do Rio: 21 horas. (Cruzeiro do Sul). 

Os trens noturnos do Rio e de S. Paulo estão em correspondência com os da 
Rede Sul-Mineira que partem de Cruzeiro às 6h30 e chegam a S. Lourenço às 
10h02. 

Partida de S. Paulo às 7h30. Chegada a S. Lourenço de acordo com o horário 
acima. Os noturnos de S. Paulo partem As 19, às 20 e 21 horas. 

Partida de S. Lourenço nas direções de Rio e S. Paulo, às 10h30 e 13h42, 
este em correspondência com os trens noturnos. 

Nota – As passagens de ida e volta são válidas por 60 dias. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Alugadores de cavalos formados no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com 
a rua D. Pedro II. Aproveitamos a oportunidade para transmitir a quem de direito o 
pedido que há muito fazemos da construção de um tanque nesse mesmo lugar, onde 
os cavalos da estância, que tantos serviços prestam ao homem, possam beber água. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Sede do Aero-Clube de São Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Hangar do Aero-Clube de São Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Nas Janelas do prédio onde funciona o Aero-Clube de S. Lourenço, se acham 
diversas pessoas, dentre elas, o Dr. Ural Prazeres, em tal época, seu Presidente e 
Instrutor. Deixamos consignada nestas linhas, a nossa gratidão pelos esforços e 
maneira gentil com que tratou o nosso filho Walter Orion de Souza, quando de suas 
mãos recebia a devida instrução para obter o brevê de piloto civil, o que teve lugar em 
pouco tempo, pois, com menos de 4 horas de vôo já havia feito seu primeiro “solo”, 
merecendo da imprensa de S. Lourenço os maiores elogios. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

A IMPERIAL  

Casa de novidades para presentes. Artigos de  luxo. É seu proprietário o Sr. Deolindo 
Pinto de Mina. Rua D. Pedro II, 532. Fábrica: Benjamim Constant, 160. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

CASA DOIS IRMÂOS  

“O Magazine da Cidade”. Rua Visconde do Rio Branco, 206-214. Filial: D. Pedro II, 
502. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Esta, foi a antiga LOJA DO FILM de Moacir Costa à Rua Venceslau Braz, 35, pois, 
como foi publicado em o número anterior desta revista, ela transformou-se em uma das 
casas que mais honram o comércio de S. Lourenço. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

No frontispício, ambos os hotéis trazem os respectivos nomes. Quanto ao segundo, 
foi mandado construir pelo Sr. Manoel Gomes Costa, que o explorou por muito tempo, até 
que a morte o surpreendeu a 5 de abril de 1944, contristando a toda estância de S. 
Lourenço, onde era muito estimado. O Sr. Manoel Gomes Costa era pai do distinto 
negociante, Sr. Moacir Costa, proprietário da Loja do Film. O referido hotel pertence hoje 
ao Sr. Antônio G. Garcia. 

 
Ilustração: foto 
Legenda: 

BAZAR MR. LOOP – Casa de artigos para presentes. As maiores novidades 
em brinquedos.  

Ao lado: A BRASILEIRA, de João Antônio Mokazel, Bar, Confeitaria e 
Restaurante. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

“PAPAI NOEL” 
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 E um dos tipos de rua mais respeitado em S. Lourenço. Suas longas barbas 
concorreram para o  título que lhe deram. Quanto à sua idade, ninguém a conhece 
ao certo. O fato e que, “estava presente em TRÊS CORACÕES, quando o 
imperador D. Pedro II, inaugurou a “Minas and Rio”. Ponha-se-lhe um turbante... a 
todos o reconhecerão como um IOGUI INDIANO, para lhe não dar o título de  
“Mahatma” (“grande Alma”) que a bem poucos pertence... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Da ponte, por sob a qual passa o Rio Verde murmurando palavras 
desconhecidas... se divisa a silhueta branca da ex-Pensão S. Benedito, no 
pedestal do morro onde a construíram. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Banco Lotérico GATO PRETO 

A única agencia de jornais de S. Lourenço, explorando também: doces e 
lacticínios em geral. Propriedade de Vicente Palmieri.  

Ao lado, o BAZAR CARlOCA do Sr. Francisco Souza Domingues, ou seja o 
mesmo que se acha à porta. Brinquedos, novidades em artigos para presentes, 
etc. etc. No mesmo prédio funciona o HOTEL PONTO CHIC do Sr. Artur Gurgulino 
de Souza, como proprietário também, de todo o prédio. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Ao alto: Um trecho da Avenida Getúlio Vargas, onde se acha a “Vila Helena”, 
como Presidência Geral da S.T.B. Nos fundos desta preciosa tela, se ergue a 
“Montanha Sagrada”, dual AKASHA médio separando “o divino do terreno”...  

Em baixo: Duas poses de uma “Tríade simbólica”: PAI, MÂE e FILHO em visita 
à tradicional cancela da “ex-Pensão S. Benedito”... 

 

S. Lourenço não é uma estância hidro-mineral pare ser procurada apenas no 
verão, por aqueles que dedicam as suas férias de um modo tão proveitoso, tanto à, 
saúde como ao espírito. Mas também, para aqueles que, dispondo de maior 
liberdade na vida, queiram gozar, no inverno, de um clima verdadeiramente 
maravilhoso. É quando as águas se tornam mais radioativas. As noites estreladas e 
os dias de um azul intenso e profundo, emprestam ao ambiente um esplendor sem 
igual, numa Apoteose de Luz, que impressiona e extasia. Sonho! Encanto! Poesia! 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

 Em cima: A Vila Helena, de cuja varanda superior, além de se descortinar a 
“Montanha Sagrada", é dela. onde a maioria das vezes, procuramos fotografar os 
maravilhosos crepúsculos que vão figurar na última parte deste mesmo trabalho.  

 Em baixo: O carteiro de nossa zona, Sr. Francisco Floriano Lefol, sempre 
solícito e bondoso, atende ao pedido de posar para a nossa objetiva. O mais 
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interessante – segundo ele mesmo nos fez ver – “naquela data fazia 22 anos de 
casado”. Confere com os “22 arcanos maiores da Obra”, e portanto, o começo do 
IVo ciclo. Felicitações ao nosso carteiro, foram os nossos votos naquele dia, e 
depois, quando veto despedir-se, por ter sido transferido para Pouso Alegre. 
Substituiu-o, o antigo carteiro, Sr. Osvaldo Bueno Brandão, muito estimado em toda 
S. Lourenço, por sua lhaneza de trato, cumprimento de dever, quer na vida 
particular, quer na profissional. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Três pequenos engraxates; que disputam entre si, qual o que vai lustrar os 
nossos calçados... E como há diversos residentes na Vila Helena, a “distribuição” e 
feita eqüitativamente... Preferimos, entretanto, que eles estivessem freqüentando 
uma escola qualquer, pois que os engraxates dessa idade, proliferam de modo 
assustador na estância de S. Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Como diz o postal, “Pepino” é o nome do antigo carteiro de S. Lourenço, hoje 
aposentado, e a “daí muitos dedos de prosa” com os seus velhos amigos, quer 
residentes na localidade, quer aquistas, que nunca mais deixaram de visitar a sua 
estância preferida... Quanto ao cavalo, como segundo que lhe foi oferecido, e o “Tupi 
II”. “Anda Tupi, que é noite. E teu patrão suspira”... dizia ele, ao voltar para casa, 
depois da última distribuição da correspondência do dia. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Antigo e tradicional palacete, situado à rua Cel. Justino, hoje, pertencente ao 
Dr. Joaquim Cardoso, uma das figuras proeminentes da estância de S. Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Sr. Vicente de Lorenzo, o mais antigo construtor da localidade. Para fazer 
jus ao seu segundo nome, preferiu S. Lourenço a Lambari, onde viveu durante 
muitos anos. E lá possui ainda diversos parentes. Foi ele quem construiu a VILA 
HELENA. E com certeza, construirá o edifício do Instituto Cultural de S. Lourenço, 
nos terrenos que lhe ficam ao lado. Em 1893 – com 19 anos de idade, o Sr. Vicente 
Lorenzo trabalhou com seu pai, o Sr. Miguel de Lorenzo, o qual era chefe das 
turmas de operários contratados pelo engenheiro Alfredo Capelachi. Em Lambari, 
alguns anos depois, trabalhou com o eng. Dr. João Carvalho Jor, que faleceu a 16 
de dezembro de 1938. E era um dos membros proeminentes da S.T.B. E de todos 
multo querido, por sua excessiva bondade e aprimorada inteligência. 

 

Serviço de águas da prefeitura de S. Lourenço 
 

Não havendo nenhum membro da S.T.B. – em tal ocasião – em condições de 
tirar algumas fotografias do lugar e da aparelhagem empregada pela Prefeitura de 
S. Lourenço para a depuração das Águas de que a mesma se serve para o 
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fornecimento da cidade, tomamos a deliberação de realizar esse trabalho sem outro 
auxiliar, que não, o próprio charreteiro Geraldo, como um dos mais antigos da 
localidade, e nosso velho conhecido e servidor há mais de 15 anos. Ademais, não 
era a primeira vez que íamos só em busca deste ou daquele lugar, para tirarmos a 
grande parte das fotografias que ilustram este trabalho, ou para entrevistar os 
residentes mais antigos da localidade, a respeito da sues história e outras coisas 
mais... 

A charrete tendo ficado na planície, próximo à casa das máquinas, tivemos 
os dois que escalar o morro, em cuja parte mais alta se encontra o serviço de 
depuração das águas. Em chegando a tal lugar, tínhamos o coração aos pulos. A 
dificuldade de respirar era enorme. Mesmo assim, procuramos sorver o ar em doses 
mínimas, até chegar o momento de podermos encher os pulmões por completo. E 
com esse exercício de respiração profunda, dentro de alguns instantes éramos 
outro... 

E então, começamos o nosso trabalho fotográfico e de indagações ao 
administrador e demais operários sob às suas ordens: 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Lugar onde a água é tratada por meio de sulfato de alumínio e cal. À porta, o 
administrador Sr. José Honórlo da Silva (valham-lhe as iniciais...) nos mostra a 
referida, mistura num tubo de ensaio graduado. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O depósito visto de mais longe. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Deste “decantador” a água vai ter em baixo no filtro, para passar pelo processo 
do cloro. E a seguir, ao reservatório. AS bombas incumbem-se de conduzi-la à outra 
caixa para ser, finalmente, distribuída à cidade. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Panorama tirado do cima do morro, vendo-se em baixo, a casa das máquinas, 
filtro etc. e um pequeno recanto da cidade. 

 

 

Já agora em baixo, tiramos as seguintes fotografias: 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O zelador ao lado do poço, cuja capacidade é de .... 100.000 litros d’água por 
dia. Sua profundidade é de 124 metros. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Aparelho regulador do cloro. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Na casa das máquinas se acham duas bombas, cada uma delas com a 
capacidade de puxar, do Rio Verde, 500.000 litros d’água por hora. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Casa das máquinas, filtro, aparelho regulador, etc. vistos à  distância. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Uma partida de futebol entre o América e o S. Lourenço 

À direita: Linha atacante do América. À esquerda: O Sr. Moacir Costa 
proprietário da Loja do Film. 

 

Foi o mesmo que teve a gentileza de nos oferecer, não só, a sua fotografia, 
como as outras quatro, em recordação do encontro entre o América e. o S. 
Lourenço, cujo desenrolar do jogo foi por ele filmado. 

Até nisso, a “lei de causalidade” se manifesta: o América vai jogar na 
privilegiada estância de S. Lourenço, no momento em que, a “Missão Y"”(ou do 
continente americano) completa seus 22 anos de existência, e  um fato digno de 
admiração... 

 Pena que não tivesse havido um empate ou “equilíbrio” entre os 
representantes da “capital política ou material do Brasil”, e os da sua “capital 
espiritual”. Como era de esperar, venceu o América. Deixemos de parte o score. 
Mesmo porque, o S. Lourenço, se portou à altura dos seus gloriosos méritos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Três fazes do jogo. 

 

O tradicional “Congado” em São Lourenço 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 As duas fotografias acima, foram tiradas a 10 de agosto de 1931, quando nos 
achávamos hospedados no HOTEL MIRANDA, cujo prédio É aquele que se vê do 
lado oposto da multidão. 
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  A “multidão” que acompanha o “rancho”, é formada de sócios e simpatizantes 
dessa festa, ao mesmo tempo, “guerreira e religiosa”. 

 

Tal festa, cujo nome indica a sue origem africana, no entanto, tem algo de 
comum com os “ranchos de Reis”, na Bahia e em outros Estados do norte. Todos 
eles “a caminho da Lapinha”, ou seja um grande “presépio” armado na igreja. E 
como todo “presépio”, trazendo a “sagrada Família”, além dos Três Reis portadores 
de preciosas dádivas. O “rancho” que primeiro chega na “lapinha”, recebe por 
prêmio um “ramo” de ouro; o segundo, um de prata, e finalmente o terceiro, verde. 

“Três ramos” com a mesma expressão iniciática dos “Três Reis Magos” –  
Branco, amarelo (e não mulato, como diz o vulgo) e negro, na razão de “três 
ramos raciais” ou europeu, asiático e africano. Quanto à Sagrada Família, 
expressão mística da Santíssima. Trindade, ou tríplice Manifestação do Logos 
Criador: Pai, Mãe (ou Espírito Santo) e Filho. Brahmã, Shiva e Vishnu (na 
mitologia Indiana), Cloto, Laquesis e Atropos (na grega), Osíris, Ísis e Horus (na 
egípcia). E assim por diante.  

Como é natural, a festa do Congado (ou Congada, como querem outros) é 
realizada em S. Lourenço a 10 de agosto de cada ano, por ser o dia justamente 
do seu padroeiro. A fundação material de nossa Instituição, quando ainda 
portadora do nome “Dhâranâ” se deu a 10 de agosto de 1924, ou 3 anos depois 
da fundação espiritual nessa mesma estância. O que, diga-se de passagem, não 
foi por essa razão, mas outras de ordem esotérica, à parte as estreitas relações 
que tem o nome LOURENÇO com a nossa Obra. 

Pelo que se vê, “ranchos de reis, de Congada, do carnaval”, e até as 
procissões religiosas, possuem a mesma origem, pouco importando os milênios 
que pesem sobre a mesma, porém, alegorias ou figurações, boas ou más, quer 
de uma só divindade, quer de muitas. 

O mesmo “Rei Momo” do Carnaval, outro não é, senão, o “deus Marâ” (o 
tentador) da Mitologia indiana. Sua esposa  seria a “deusa, Mayá” ou a da “ilusão dos 
sentidos”. Como acontecia na capital com os “ranchos carnavalescos”, na sua 
maioria, procedentes dos morros e dos subúrbios, acabavam sempre em “lutas 
verdadeiras”, com, a intervenção da polícia, (feridos e mortos jaziam estendidos na 
Praça Onze, de República, em qualquer lugar, em suma, onde os mesmos se 
encontrassem), assim também, em S. Lourenço, a tal festa acabava sempre com a 
intervenção da polícia. E esta permite ainda a saída de tais ranchos, sem o direito 
porém, de virem ao centro da cidade... Ficam nos morros, outra vez, caminho a 
Silvestre Ferraz. E perlo que se sabe, “as lutas guerreiras” acabaram de vez... 

Por infelicidade, o “africanismo” não penetrou apenas no espírito das massas 
incultas e fanáticas, pois, n”o falta quem passando por "elite social”, nã viva nas 
“macumbas” procurando melhorar de vida, e até... querendo desgraçar o seu 
semelhante, pedindo a sua morte, em resumo, verdadeiras "práticas de magia 
negra”.. 

For sua vez, as nossas estações de rádio como já dissemos em outros 
lugares, e com pequenas exceções, massacrando os ouvidos dos que não trocam os 
clássicos de divina arte, pelos cantos ou pontos africanos. Isto indica que os amantes 
de, tal música são os mesmos que vivem nas “macumbas”. Não bastassem as 
novelas a Ponson du Terrail, Maupassant (este mesmo tendo enlouquecido em 1891) 
e outros trágicos escritores, com que as mesmas estações nos presenteiam durante 
o dia, onde, tanto choram os atores como os  “rádio-ouvintes”. 
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 E que dizer das aventuras “para crianças de todas as idades”, com um 
Vingador e Tarzan à frente arruinando o caráter de nossa juventude, prejudicando 
enormemente o futuro de nossa Raça, ao contrário do patriótico a espiritual Trabalho 
em que estamos empenhados há longos vinte e quatro anos? 

 

Lançamento da pedra fundamental  
do Instituto Cultural de S. Lourenço  

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

1. No terreno ao lado da Vila Helena vai ser realizada a solenidade do “Lançamento 
da Pedra Fundamental do Instituto Cultural de S. Lourenço”. Um alto-falante 
postado mesmo edifício, transmite a execução do Hino Nacional, acompanhando 
o coro da S. T. B. e da própria assistência. 

2. O Presidente cultural da S. T. B. Prof. Henrique José de Souza faz a leitura da 
sua alocução.  

3. O Dr. Euripedes Prazeres, conceituado e ilustre clinico da estância de S. 
Lourenço, convidado pelo mesmo Presidente, foi quem cortou a fita para dar 
entrada ao vultoso número de pessoas que assistiram a semelhante solenidade.  

4. O Dr. Artur de Souza Figueiredo lê as mensagens e telegramas dirigidos ao 
Presidente cultural da S. T. B. dentre eles, os de S. Exas. o Dr. Benedito 
Valadares, Governador do Estado de Minas Gerais e Dr. Gustavo Capanema, 
Ministro da Educação.  

5. O Escrivão e Tabelião de Notas de S. Lourenço, Sr. Aparicio Justino Ferreira, 
cimenta a pedra Fundamental. 

 

 Depois de lida a ata polo Eng. civil Dr. Eduardo Cícero de Faria, a mesma foi posta 
dentro da caixa, onde já se achavam jornais e revistas do dia, moedas da época, etc. 
Depois da mesma devidamente fechada com um cadeado todo especial, os Dois 
Fundadores da S. T. B. Prof. Henrique José de Souza a sua Exa. esposa D. Helena 
Jefferson de Souza, carregando a mesma, depuseram-na no respectivo lugar. Sendo 
neste momento executado o Hino da S. T. B. através do alto-falante acompanhando a 
massa coral. 

 A seguir, a assistência foi convidada a se dirigir para o Hotel Jina, a fim de 
assistir a segunda parte do programa, da referida solenidade a qual constou de uma 
exposição das telas de autoria da Sra. Iolanda Campelo, membro proeminente da S. 
T. B. E outra, de trabalhos confeccionados por diversas irmãs da mesma Sociedade. 
Chá a doces, servidos em diversas mesas aos referidos convidados. E durante essa 
parte chic do referido Programa, além de serem cantados diversos números clássicos 
pela Srta. Lucilia Faria, membro também da mesma S. T. B., a filha do ilustre Eng. 
civil Dr. Eduardo Cícero de Farias, um dos mais antigos membros dessa mesma 
Instituição, foi realizado um leilão dos referidos trabalhos em benefício da construção 
do Instituto, cuja pedra fundamental acabava de ser lançada. 

 

ESTUDO ESOTÉRICO 39 

                                                        
39 Aproveitando a demora que houve na publicação deste trabalho incluímos nele o estudo acima, porquanto, a parte Social, ja foi 
publicada em o número 116-118 desta revista. 
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 Às treze horas do dia 25 de Abril de 1943 – Domingo de Páscoa – sob o mais 
entusiástico sentimento de brasilidade na presença de uma assistência composta do 
que de mais seleto possui a sociedade sanlourenceana, além de membros da S. T. B. 
residentes na localidade e outros vindos da capital e de S. Paulo, autoridades civis e 
militares, teve lugar a solenidade do “Lançamento da pedra fundamental do Instituto 
Cultural de São Lourenço”, como uma das realizações de maior importância da S. T. B. 
na Pátria gloriosa onde firmou os alicerces do seu sublime Edifício. 

 Escolhemos o Domingo de Páscoa, do mesmo modo que, as treze horas, 
obedientes às leis que regem o Universo, pouco importa se ainda desconhecidas do 
vulgo, como tudo mais que exige o termo “Esotérico”. 

 Como tivemos ocasião de dizer em nossa alocução proferida nessa ocasião, “o 
Instituto Cultural de S. Lourenço é, ao mesmo tempo, ESCOLA, TEATRO E TEMPLO” 
comparável aos antigos COLÉGIOS INICIÁTICOS da Grécia, do Egito, e até hoje, ainda, 
do Oriente, pois que, na Índia e no Tibete, tal sistema de ensino continua em vigor. 
Quanto aos da Grécia, como se sabe, foi dos mesmos que surgiram no mundo, homens 
como Pitágoras, Platão e outros mais. 

 Oficialmente falando, o Instituto Cultural de S. Lourenço, irá dos estudos 
primários, do curso de humanidades, até os de Alta Cultura. 

 Teosoficamente falando, cultivará ele a ÉTICA, com o fim de ser melhor 
compreendido pelo vulgo, o verdadeiro sentido da palavra FRATERNIDADE. A seguir, o 
estudo comparado das religiões, das filosofias, Línguas sábias e quantos métodos, 
conhecidos e desconhecidos, possa o mesmo lançar mão para a investigação das leis 
que regem o Homem e o Universo. 

 O mesmo Pitágoras fazia inscrever no portal de seu. Templo: “Aqui não entra 
quem não souber Matemática, Música e Pintura”. Sim, porque, na ciência dos 
NÚMEROS, dos SONS e das CORES estão contidos todos os mistérios da vida. Nesse 
caso, Escola, Teatro e Templo, como sói acontecer ao desenrolar dessa mesma vida. 

 Assume ela a categoria de Teatro, não só pelos grandes dramas da cultura e da 
inteligência humana, como pelos fatos históricos de espetacular renome. Haja vista, o 
Descobrlnlento da América por Cristóvão Colombo, valioso Drama ou espiritual 
Testamento, que tem por não menos excelso codicilo, a magnifica APOTEOSE que fez 
Cabral desta Terra de Santa Cruz, a Canaã do mundo. Brasil, cujo nome indica que e 
nele onde vivem crepitantes, as BRASAS de Agni, o Fogo Sagrado. 

 Que dizer, ainda, da espetacular FUGA de um jovem com 16 anos apenas de 
idade, saindo da cidade do Salvador, Estado da Bahia, para Lisboa, capital também do 
País, que ao lado de Espanha, foram muito antes, os Heróis de tão grandes façanhas? 

 Mas, o final da peça, não estava ainda terminado: rumou o Herói adolescente 
p ara S. LOURENÇO DE GOA, Índia portuguesa, donde, depois de pequeno estágio, foi 
ter a Ceilão, e daí a Calcutá, capital das Índias inglesas, até alcançar o Norte da Índia... 
Daí em diante, o mistério insondável de sua própria Missão. 

 

 Volve ele, entretanto, para a cidade do Salvador, no começo do século XX, isto é, 
4 séculos justos depois da “cabraIina Façanha”...  

 Mas, de permeio a tão preciosos Dramas, pequenas e grandes TRAGÉDIAS se 
desenrolam no “palco cênico” ao mundo, nas quais, somos forçados, muitas vezes, a 
passar de simples espectadores a atores ou protagonistas. Dentre as menores, por 
exemplo, Trintão e Isolda, Romeu e Julieta, sem falar naquelas que a imprensa 
diariamente nos apresenta, no “palco cênico de suas colunas” cuja leitura nos obriga, do 
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mesmo modo, a tomar parte nas referidas tragédias, que, diga-se de passagem, quando 
sua descrição é por demais detalhada ou representada ao vivo, pode conduzir a outras 
tantas tragédias. Sim, o poder da sugestão sobre os “impúberes psíquicos”... 

 Dentre as maiores Tragédias, figura a do Gólgota. Quem da mesma não foi ator, 
ao menos no coração procura revive-la ou ser parte integrante... 

 E tudo isso não representa, também, Escola e Templo? 

 Através das “experiências” o homem – a menos que seja um degenerado 
psíquico e fisiológico, pois conhecemos alguns que, quanto mais velhos ficam, mais 
crianças se tornam... – vai adquirindo maior cabedal na sua trajetória evolucional para o 
Divino. 

 Em resumo: como Templo, o Instituto Cultural de S. Lourenço, desejando 
consolidar essa FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, pela qual nos batemos desde o 
início da Obra, "afim de ser construído um dique tutelar contra as águas invasoras do 
materialismo bravio”, transformar-se-á no tradicional Templo dedicado ao Culto de 
Melquisedeque, ou seja: o do AMOR distribuído equitativamente por todos os seres da 
Terra, como filhos que são de um Pai Comum, ou melhor, nascidos da mesma Origem. 
Razão das suas Portas se acharem abertas, de par em par, a todos os credos 
religiosos. 

 Façamos de conta que o mesmo já se elevasse para os céus, na sua majestática 
imponência, e no seu interior estivéssemos todo diante do Fogo Sagrado. 

 Nesse caso, caber-nos-ia o papel do Evocador do dia. 

 Façamos, pois, a referida Evocação:  

 Hestia! Aos teus pés as Musas rendem Homenagem ao Fogo Sagrado! Por elas, 
este Fogo inextinguível descerá em breve ao fundo das consciências adormecidas pela 
ignorância e a maldade! E então, os homens que transpuserem o Umbral deste 
maravilhoso Templo, participarão do imenso Poder, que fará da sua Vontade, a PEDRA 
DO LAR, o ALTAR DA PÁTRIA, que é o teu próprio, ó Hestia! Os perfumes nele 
queimados, elevando-se em magníficas espirais através das sublimes regiões do 
Espaço, acabarão por alcançar o maior e mais excelso de todos os TRONOS, por ser 
Aquele onde se assenta – na sua ONI e ARMIPOTÊNCIA – o único e Verdadeiro Deus 
de todas as religiões do mundo”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O terreno que se vê na fotografia, e que fica ao lado da Vila Helena, é aquele 
onde vai ser construído o edifício do Instituto Cultural de S. Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O mesmo terreno com a tabuleta indicadora dos fins a que se destina. 

 

 Falemos do Culto de Melquisedeque:  

 O mesmo se acha, implicitamente, ligado ao de quantos cultos se conhecem, 
inclusive, os relacionados com as Ceias, Comunhões ou Eucaristias ministrados por 
todas as religiões e associações esotéricos do mundo, a começar pela “Ceia do 
Senhor”, onde o mesmo divide, entre os seus apóstolos, “o Pão e o Vinho”, e o AMOR 
por todas as criaturas (“Amai-vos uns aos outros”), oferecendo-os, como “sua própria 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  125 – Julho a  Setembro de 1945 – Ano XX 

Redator : Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 98

CARNE e SANGUE”. Outrossim, na “Taça do Santo Graal”, onde se conserva o referido 
Sangue, que e a mesma da “Ceia do Senhor”, pois, segundo as tradições mais 
secretas, foi nela, onde Nicodemo e José de Arimatéia, os mesmos que ajudaram o 
Cristo a levar o pesado madeiro, no “caminho do Gólgota”, recolheram o sangue e a 
água, que escaparam da chaga aberta no peito do “Filho do Homem”, pela lança do 
centurião Longino"  40 . Na mesma razão, a de outras tradições secretas, como por 
exemplo, a do “Velho da Montanha” (no Líbano), das quais os Templários foram 
portadores para a Europa medieval. Finalmente, no da ROSACRUZ cabalística, símbolo 

                                                        
40 Algo comparável àquele que aos 4 anos de idade, tendo caído sobre a lança do Jardim da residência de sua família, junto ao 
Passeio Público, e hoje transformado em palácio da Aclamação, que é o do Governo do Estado da Bahia, dizíamos, traz até hoje uma 
“cicatriz” no peito, bem em cima do “coração”. 
---------------- 

Aproveitamos esta anotação para falarmos da Taça ou cálice, que alguns julgam ser apenas ligada à vida de Jesus, quando ela as 
acha muitíssimo mais ligada à do Buda, como vamos demonstrar nas palavras que se seguem:  

Karashahr, cidade muçulmana o onde existem inúmeros templos subterrâneos abandonados, não é apenas um baluarte dos calmucos 
karashahres, mas também, o último lugar histórico onde pousou o Cálice de Buda. O Cálice do Bem-aventurado, foi trazido de Pesha-
war e naquele lugar desapareceu. De acordo, com a profecia oriental, “o Cálice de Buda será encontrado de novo quando se aproximar 
o Tempo de Maitréia”, que tanto vale dizer, “o tempo de Shamballah”. 

Purushapura ou Pershawar foi durante muito tempo a Cidade do Mice de Buda. Depois da morte do Mestre, o Cálice foi levado para 
ali, onde, durante muitos anos, foi motivo de profunda reverência. Nos tempos do viajante chinês Fah-sien, 40, a.C., encontrava-se em 
Pershawar, rum mosteiro especialmente construído para ele. Era de várias cores, predominando o preto (talvez devido a Kali-Yuga ou 
Idade negra em que estamos até hoje). E as silhuetas dos cálices (quaternário da Terra, quatro elementos, etc.) que o compunham 
eram vistos claramente. 

Porém no tempo de Ssuan-tsang, outro viajante chinês, 630 de d.C., já o mesmo Cálice não se encontrava em Pershawar. 
E sim, na Pérsia ou talvez novamente em Karashahr. 

No Oriente não se pode desprezar a idéia de um Cálice ou Taça.  

O Cálice de Buda era milagroso e inesgotável: um verdadeiro Cálice de Vida. 

Não se deve esquecer o cálice de Aritha (ou Amrita) e a luta por sua posse, tal como o narra de modo tão poético, o 
Mahabharata. Indra apodera-se do cálice do Rei dos Nagas e leva-o para o céu.  

Segundo as tradições persas, quando Jemshid começou a lançar os alicerces da cidade de Istaker, encontrou um cálice 
milagroso. O mesmo era de turquesa e continha o precioso néctar de Vida. 

As lendas do mosteiro de Solovetz, ao tratar dos personagens do Antigo Testamento, mencionam o cálice do rei Salomão: 

“Grande é o Cálice de Salomão, feito com uma só pedra preciosa. No Cálice há três versos gravados em caracteres 
sumerianos, que ninguém pôde explicar...” 

Os muçulmanos de Khandakhar possuem seu Cálice Sagrado. 

Em Kharran também há um Cálice sagrado, Faa Faga. De tal cálice bebem os que tomam parte nos grandes Mistérios. No 
sétimo dia, anunciam: 

“Ó Mestre! permiti que se manifeste o Invisível!” 

Nas cerimônias védicas, búdicas e mazdeistas se utilizavam do sagrado símbolo do Cálice de Vida. 

Jataja narra a origem do Cálice de Buda: “Então, das quatro terras vieram quatro anjos custódios do mundo e ofereceram 
cálices de safira; porém o Buda não quis aceitá-los. Tornaram a voltar, portadores de quatro cálices de pedra negra 
(muggavanna) e ele, movido de compaixão pelos quatro gênios, acabou por aceitá-los.  

Colocou um dentro do outro e ordenou: “Que se  tornem UM”! 

E as bordas dos Quatro Cálices se tornaram visíveis como se estivessem esculpidas. E os quatro Cálices tornaram-se um 
só. 

O Buda aceitou alimento no Cálice recém-formado. E daquele havendo provado, deu graças a Deus (Na Ceia do Senhor, 
alguns séculos depois, também há um Cálice contendo “o sangue do Cristo”. E um pão dividido, como seu corpo ou carne). 

O Lalita Vistara, descrevendo os Sacramentos do Cálice de Buda, atribui no Bem-aventurado o seguinte discurso 
significativo, que ele dirigiu aos Reis que trouxeram os referidos cálices: 

“Tribute respeito a Buda, no nome do Cálice. E este será para ti como um vaso de Sabedoria. 

Se ofereceres o Cálice aos teus semelhantes, não permanecerás nem em memória, nem em juízo. (“Pérolas aos porcos” ou 
Margaritas ante porcus...). 

Mas, aquele que oferecer o Cálice a Buda, não será jamais esquecido, quer em memória, quer em sabedoria.” 

Este Cálice, Arca de Vida, Cálice de Salvação, há de ser descoberto de novo. 

Assim é dito nos desertos do Oriente. Mas, no Ocidente, dizemos nós, o mesmo já foi encontrado e revelado. 

Tanto é a Pedra da sua própria Riqueza, como e o Cálice da sua Realização. O que nos faz lembrar o Lápis Exillis, cantado pelo famo-
so meistersinger Wolfram von Eschenbach, através do seguinte verso: 

“Und dieser Stein inst Gral Gennant! 

“E esta pedra (também o cálice, dizemos nós), se chama GRAAL.” 

Quem ousaria refutar que “o mistério do Santo Graal” não é representado pela Obra grandiosa em que a S. T. B. está empenhada?... 

Quebra o teu Cálice profano. E vem beber no nosso, ó peregrina da Vereda da Vida! 
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e síntese de todas as iniciações postas em prática desde os tempos mais remotos da 
História, pois que representa o maior dos mistérios celestes, que outro não é, senão, o 
do próprio CRUZEIRO DO SUL... Como se sabe, foi organizador da Ordem Secreta, que 
levava tão excelso nome, um dos maiores Iniciados aparecidos no “palco cênico do 
mundo”, ou seja, Christian Rosenkreutz, cujo nome por si só daria para se escrever 
todo um capítulo, pois, além do mais, não passa de um pseudônimo secreto, porque, 
seu verdadeiro nome era bem outro. A própria Maçonaria – como fiel conservadora dos 
preciosos símbolos e iniciações do passado longínquo do mundo, principalmente do  
Egito – de tal nome se serviu para o seu “grau 18”, ou do “Cavaleiro Rosacruz". 

 Em nosso COLÉGIO INICIÁTICO tal símbolo, como uma das suas maiores 
Revelações, está expresso do seguinte modo:   I + 8 =                      , que é a letra SHU,  

 

vedantina, com a qual se escreve, por exemplo, SHUKRA ou Vênus (“Taça de Shukra 
ou de Vênus, enquanto a de Soma, é a Lua”), e a qual, repetida 4 vezes ou nas 4 
posições cósmicas (pontos cardeais, etc.), 

 

ou seja  forma a mesma Cruz com a Rosa no centro,                 sem falar em  

 

outros simbolismos, que não, podemos revelar ao mundo profano. 

 Quanto ao planeta Vênus de que acabamos de falar, foi sob a sua égide e de 
Taurus (25 de Abril) que teve lugar o “Lançamento da pedra fundamental” do futuro 
edifício do Instituto Cultural de São Lourenço. 

 Culto, dizemos mais uma vez, dedicado ao AMOR UNIVERSAL, ou seja o 
mesmo que deve existir entre todos os seres da Terra, de acordo com o “Amai-vos uns 
aos outros. Mesmo porque, segundo tivemos ocasião de dizer em outros lugares deste 
estudo, tendo todas as criaturas nascido do mesmo tronco ou Origem, como irmãos se 
devem considerar, ao contrário do que até hoje acontece, para vergonha e descredito 
de uma Humanidade que se ufana em ter alcançado o máximo do sua evoluão e, no 
entanto, mais uma vez se acha envolvida na “rubra. mortalha da guerra”, que muitas 
vezes explode internamente, ou “entre irmãos da mesma Pátria”, Já que a Fraterni-
dade Universal, nem todas com ela se preocupam, e até chegam a perseguir aqueles 
que da mesma fazem propaganda... 

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

 O termo PÁSCOA provém do hebreu PESAG, que quer dizer: trânsito, passa-
gem, etc. No inglês, é equivalente a EASTER, cujo, por sua vez, provém de OSTARA, 
a deusa escandinava da Primavera. Era o símbolo da Ressurreição de toda a 
Natureza. Porlsso mesmo, adorada no começo da estação florida. 

Era costume entre os antigos escandinavos, na referida época ano, permutar “Ovos de 
cor”, chamados “Ovos de Ostara”, que acabaram sendo as atuais “Ovos de Páscoa”. 

 Segundo está expresso na obra “Asgard e os Deuses” (melhor dito, a Agarta, 
Asgardi, etc. Terra dos Deuses), “o Cristianismo deu outro sentido a esse antigo 
costume, relacionando-o com a festa da “Ressurreição do Salvador”, o qual, como a 
vida latente no ovo, “dormiu três dias no sepulcro”, antes que despertasse à nova .vida. 
Tal fato era muito natural, porquanto, Cristo é um termo que se acha identificado com 
aquele mesmo Sol da Primavera, que desperta em toda a sua glória, depois da lúgubre 
e prolongada morte do inverno. Ademais, seu número cabalístico sendo 608, faz 
lembrar o de um ciclo solar. 
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 Esta mesma idéia, embora que, ligeiramente velada (com seu Véu ou Maia), a 
expõe Goethe, na belíssima e pitoresca cena do Domingo de Páscoa, na primeira parte 
do Fausto. 

 Uma das provas mais visíveis da íntima relação existente entre o Cristianismo e 
o Culto do Sol e da Lua – como no Egito, o de Osíris e Ísis – é aquela de haver fixado, 
a Igreja Romana, a festa da Páscoa da Ressurreição no domingo (como se sabe,  “Dia 
do Sol”), que segue imediatamente ao décimo quarto dia da Lua de Março. Por sua 
vez, os cristãos do Oriente celebravam a referida festa no décimo quarto dia da Lua”, 
ou seja, o que segue ao equinócio de primavera, pouco importando o dia da semana 
em que caísse. Dal, o nome que se lhe deu de “quarto-decimans”. Por outro lado, 
vemos uma nova relação entre a festa pascoal e a vida da Natureza, na significativa 
distinção entre a Páscoa da Ressurreição ou a florida – assim chamada por ter lugar 
na época do florescer das plantas, e a Páscoa de Pentecostes, designada vulgarmente 
em Catalunha, pelo nome de Granada, a qual o celebrada sete semanas mais tarde, ou 
seja, no tempo em que começa a colheita dos frutos da terra, e quando, nas Escrituras 
é designado pelo nome de “Festa das Primícias”, que celebravam com grande 
solenidade, os Judeus, cinquenta dias depois, também, da primeira Páscoa. Quanto ao 
termo Ressurreição, nossa Obra, por sua vez, o assinala em diversas das suas 
Efemérides, mas que, infelizmente, não podem ser trazidas pare o mundo profano. 

 Pentecostes (do hebreu), quer dizer: Qüinquagésima. É a festa que celebra a 
Igreja Romana, cinqüenta dias depois da Páscoa da Ressurreição, porque, no referido 
dia – segundo se lê em Atas (Feitos) cap. II, “o Espírito Santo desceu, em forma de 
línguas de Fogo sobre os Apóstolos, que logo começaram a falar diversas línguas", ou 
seja, o mesmo fenômeno do despertar de Kundalini, que fez do discípulo um Adepto, um 
Iluminado ou Homem Perfeito, justamente por ser envolvido na Mente Universal. 

 Já se viu a razão da escolha do Domingo para a Páscoa e, portanto, temos 
também o direito de lembrar uma das muitas razões de nossa Obra, florescer, na “Terra 
da Brasa,” (ou Brasil), melhor dito, do “Fogo Sagrado”, a 10 de Agosto de 1924, 
porquanto, esse espiritual florescer, teve lugar três anos antes, ou seja a 28 de 
Setembro de 1921 e em plena Primavera... Nesse caso, um período de espera, sono ou 
Pralaya, pois que aí o que prevalece e o número e não o tempo, na razão da “vida 
latente num ovo ou sepulcro maior”, que é o do próprio Cosmos, justamente por 
obedecer à Astrologia, e tudo mais quanto dizia respeito ao Domingo ou 10 de Agosto 
de 1924, no ambiente, envoltório, casca terrena, etc. onde a mesma deveria firmar-se. 

 Por outro lado, a palavra Domingo (Domenicus) se acha estreitamente ligada à 
grega Demiurgo, que entre os gnósticos, é “o Criador do mundo”. 

 Baco, o deus da Mitologia romana, e dedicado à cultura do vinho; e o mesmo 
Dionisios grego. Ambos, entretanto, representam duas das várias formas ou expressões 
que toma o “Deus Único e verdadeiro”, através das suas múltiplas manifestações ou 
criações no mundo terreno. 

 Nas escrituras ocultistas e teosóficas, o Sol Espiritual está oculto, ou por trás do 
pseudo-sol físico que concorre para os dias e as noites em nosso planeta e outros 
tantos fenômenos, conhecidos e desconhecidos da própria ciência oficial. 

 Para alguns, isto é, os que, de fato, prescrutam os mistérios do Infinito, o Sol 
espiritual a que acabamos de nos referir, por sua vez, e aquele que tem direito ao nome 
de MERCÚRIO. 

 Razão pela qual, o mesmo Gautama, o Buda, respondeu a um dos seus 
discípulos mais avançados, quando lhe perguntou sobre “o que está acima de 
Brahmã?”, com esta única palavra: PARABRAHMA. E acrescentou: “E não me 
perguntes mais nada”.  
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 Ora, Para, em sânscrito, quer dizer “Além” (mais adiante, acima, etc.). Por nossa 
vez, não podendo dizer mais nada sobre as excelsitudes de nossa Obra, a não ser o 
que já temos dito até hoje, inclusive neste mesmo trabalho, responderíamos a quem 
desejasse ir mais adiante nas suas descabidas perguntas: “Para lá, mais adiante, além-
Akasha... do próprio NIRVANA. 

 Passaríamos, com certeza, por LOUCO, mas, esse termo tanto provém do Logos 
(ou verbo no grego), como de LOKA (sânscrito) que quer dizer “lugar”, região, etc. Nesse 
caso, um outro lugar ou estado de consciência no qual muitas vezes nos colocamos, 
principalmente quando não queremos dar respostas à perguntas dessa natureza, a quem, 
por sua vez, não se encontra num lugar ou estado de consciência capaz de compreender 
as nossas palavras... Além do mais, seria estabelecer confusão no espírito do interlocutor, 
qual aconteceria nas escolas primárias, se um professor quisesse ensinar altas 
matemáticas a alunos ainda as voltas com as “quatro primeiras operações”. 

 O termo impúbere-psíquico – ao qual nos referimos a cada passo – responde pelo 
resto, isto é, “alma jovem”, pessoa não possuidora ainda de uma consciência bastante 
evoluída, para poder compreender assuntos que esse mesmo vulgo denomina de 
“transcendentes”. 

 Donde, a necessidade da adoção das religiões para uma grande maioria da 
Humanidade, como já tivemos ocasião de dizer no início deste nosso humilde trabalho. 

 Volvendo ao termo Pentecostes, também era celebrada pelos judeus, com grande 
pompa, cinquenta dias depois da Páscoa do Cordeiro, em memória da Lei, ou dos 
mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai, “cinquenta dias depois de ter ele deixado 
o Egito”. Razão porque também a denominaram  de “Festa das primícias”, porque, no 
referido dia os israelitas levavam ao templo as primícias dos frutos de seus campos”. 

 Tudo isso obriga-nos, também, a falar do termo Solstício, porém, desta vez, 
servindo-se das palavras do erudito sanscritista francês Emile Burnoff: 

 “O culto cristão obedece à marcha do Sol a da Lua. O nascimento do Cristo 
coincide com o Solstício de Inverno; a Páscoa segue, de perto ao equinócio da Primavera. 
No Solstício de verão é celebrada a festa do Precursor (o Arauto, o Jokanan ou Yokanan, 
etc.), quando se acendem as “fogueiras de S. João” (na mitologia grega, também se 
acendem os “fachos ao deus Yaccho”). As demais festas são distribuídas, 
metodicamente, pelas outras partes do ano, seguindo uma ordem comparável com a das 
cerimônias védicas”. Deve-se notar, acrescenta o referido autor, que o Solstício de 
inverno ocorre quatro dias antes da Natividade, e o do verão, quatro dias antes da Festa 
de S. João. O dia da Páscoa é regulado pelo equinócio, embora tenha lugar em um Do-
mingo, ou seja, o que segue ao plenilúnio, depois do equinócio da Primavera”. Pelo que 
se vê, pouco importando os nomes dos santos, seja do que for, tais festas são 
antiquíssimas, pois que sempre coincidiram com os solstícios. 

 Sendo de cinquenta segundos por ano a precessão dos equin6clos, acontece que, 
quatro dias correspondem, aproximadamente, a 7 mil anos; porem, os quatro dias podam 
não ser completos. 

 Em resumo, se tudo no Universo obedece às leis por sua. vez, regidas por uma 
Força única, é lógico supor que, as próprias manifestações da Divindade (avataras, etc.) 
também estejam sujeitas a essas mesmas leis... E assim, o que é Cósmico, seja obrigado 
a tomar forma humana, na razão do “verbo se fazer Carne. E o filho se fazer Luz”... 

 E com isso, desde as menores as maiores Jerarquias celestes, se acham em 
função neste mesmo globo em que somos obrigados a viver... 

 Já na Atlântida, a Oitava cidade, onde se ocultava o Celestial Mistério, como 
Síntese e Origem das demais cidades, cada uma delas governada por seu Rei, ou sejam 
os tradicionais REIS DO EDOM (do Éden ou “Paraíso terrestre”), era chamada de APTA. 
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E tal nome significa: “Lugar onde nasce o Sol”, Oriente, etc. Mas também, Presépio, 
Manjedoura, Creche, Berço, etc., etc., o que vem provar, não só a questão cósmica, 
como a puramente terrena, física, material, etc. no sentido de nascimento de um ser 
humano, criança, etc.". 

 No sânscrito, pois que a velha Índia  (ou Aryavartha), do mesmo modo que o 
Egito representou o “Pai-Mãe da Humanidade”, Como nos mesmos os cognominamos –  
a palavra APTA, (além dos significados que já lhe demos anteriormente) quer dizer: –  
“Aquele ou Aquilo que atinge a Consciência do Eu”. Nesse caso, tal cidade, lugar ou 
região conservava em si, “por trás daquelas altíssimas muralhas”, que a cercavam, mais 
astral do que fisicamente, algo tão excelso, tão divino, que seria o mesmo dizer, 
segundo o significado sânscrito de APTA, “a própria Consciência Universal”, pouco 
importa a maneira pela qual a mesma se manifesta. 

 Em hebreu o termo, CAIJAH, como “Segundo poder de Neschamah”, representa 
o “Oitavo princípio do Homem”. Ora, se este, teosoficamente falando, possui “Sete 
princípios", é lógico deduzir que o “Oitavo” se acha fora do referido ser, embora se 
refletindo no seu imo ou interior. Donde a existência de um “liame espiritual”, chamemo-
lo assim, ao qual as mesmos escrituras denominam de Sutratmã ou “fio de Ouro” (“Colar 
de Sutratmã”) , Não esquecer que o mesmo “sistema planetário” possui um Sol central 
ou “oitava coisa”, girando em seu redor, sete globos, astros ou planetas. 

 Os deuses da Mitologia egípcia, por exemplo, além de representações, ao mesmo 
tempo, humanas e animais, (relacionados com as duas cadeias da evolução da 
Mônada: lunar e terrena), os mais excelsos eram francamente cósmicos, Como por 
exemplo: Osíris, o Sol, e Ísis, a Lua  41 . Seu filho era Horus, que, a bem dizer, 
formavam uma Sagrada Família”, como aquela da Igreja Romana, conhecida como 
José, Maria e Jesus. Astrologicamente falando (preferimos esse termo ao de 
“astronomicamente”), Sol �   Lua  �  (ou   ????? ) e a Terra onde os mesmos esta-

vam manifestados = ⊕⊕ mais os quatro elementos. E tudo isso, em síntese =  S ou 
Mercúrio, o Filho. Este, porém, quer em atividade evolucional (manifestações avatáricas 
ou outras quaisquer... ), quer cósmica, no Seio da Terra (razão de nossas próprias 

                                                        
41 Já dissemos em outros lugares, que a Virgem. Maria, ora traz a Luz em cima da cabeça, ora em baixo dos pés. Outras vezes, é a 
serpente negra ou do Mal, mesmo assim em semicírculo, representando um “quarto lunar”.  

As sete semanas da Quaresma possuem, nessa mesma Igreja, nomes humanos: Ana, Bagana, Rebeca, Suzana, Lázaro a Ramos. Por 
sinal que, SETE. Em forma de verso: 

      Ana, Bagana,  

      Rebeca, Suzana  

      Lázaro, Ramos, 

      Na Páscoa estamos. 

Na Mitologia, quer a Indiana, quer a grega, essas sete Semanas não são mais do que as SETE PLÊIADES. Também chamadas na 
primeira, “de Amas ou Mamas. Mães, etc. do Karttikeya”, que é a mesmo Maitréia, Akdorge, etc. ou o Cavaleiro, o Guerreiro, do 
qual se falou no texto e em outros mais lugares deste estudo. 

Tais amas, mamas, mães, etc. têm o nome  na Mitologia Indiana de Krittikas. 

As Plêiades constituem o grupo central de toda, a simbologia sideral. 

Chefiando a constelação de Taurus, elas foram consideradas por Madler e outros, “como o grupo central da Via Láctea”, 
essa “Grande Serpente celeste”, e que para a Cabala, como para o Esoterismo Oriental, é “o setenário sideral” nascido do 
primeiro lado manifestado do Triângulo Superior Oculto, Símbolo do Um e também do Aleph (primeira letra hebraica), o 
Touro ou Boi cuja síntese é o Dez (10) ou IOD, letra e número perfeitos. As Plêiades e especialmente Alcione, até mesmo 
pela Astronomia oficial, é considerada como o ponto central, em torno do qual gira toda a grande massa de “estrelas fixas”, 
que compõem o nosso universo”; o foco sobre o qual converge e age incessantemente o Divino Sopro, que produz todo o 
movimento vital do Universo durante o presente Manvantara. Razão de, aos simbolismos siderais da Filosofia Oculta, este 
circulo com a cruz de estrelas em sua face, e aquele que representa o principal papel” 

Os “4 elementos” ou a própria Cruz da Terra   Æ   é reflexo ou inverso de Vênus � . Donde se dizer que, “Jesus – enquanto 
ainda criança – vivia fazendo cruzes”, isto é, aquela onde devia ser crucificado. Masa, em verdade, por ser a sua própria 
expressão, como foi dito anteriormente, ou como uma das manifestações do Planetário da Ronda, pouco importa, a classe 
ou categoria. Na mesma razão, “José, o carpinteiro”, ou “o Mestre de Obras maçônico”, com o qual o mesmo Filho aprendeu 
a fazer “tais cruzes”... 
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palavras, ou sejam, “que a Terra vive em estado gravídico de um outro Sol”, isto é, por 
viver   em seu 

 SEIO, em sua Matriz, em seu Útero) toma a forma de Marte                  vemo-lo assim, a 

carregar sua Cruz nos ombros, como a Humanidade inteira a carrega, até chegar ao 
máximo de sua Evolução. Ou seja Ele o símbolo precioso da Redenção humana. Mas, 
como seu defensor”, Guerreiro ou matador do “dragão infernal”, que se acha ferido por 
sua lança, debaixo das 4 patas do Cavalo branco (símbolo da Perfeição absoluta) ou 
“Kalki-avatara”. Não podia deixar de tomar aquela mesma forma, de que tanto nos 
temos ocupado. E acreditem ou não as incréos desse século, pseudo de “luzes”, mas 
em verdade, Ciclo agonizante, e Ele o mesmíssimo que nos apareceu no cume da 
Montanha Sagrada, a 28 de Setembro de 1921. 

 Res non verba! 

 Quanto à hora da solenidade do “Lançamento da pedra fundamental do Instituto 
Cultural de S. Lourenço”, foi – como se viu – às treze por ser justamente a mesma do 
planeta e Tatva ou força sutil da Natureza, que vibrava naquele dia e momento. 

 Glorifiquemos, portanto, a PÁSCOA de 1943, pois, além do mais, foi com ela e 
consequente solenidade, com que terminou a estação de. De águas, este ano, em S. 
Lourenço. 

 “Exegi monumentum aere perennium”. Ergui um monumento mais perdurável  do 
que o bronze, diria Horácio, entusiasmado com as suas Odes. Nós outros, entretanto, 
preferimos o ITA DIIS PLACUIT, isto é: “Assim aprouve aos Deuses”. 

   

Um pouco de história 
  “Gutta cavat lapidem" (“A gota acaba por cavar a pedra”. O que equivale dizer: 
“Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura”. 

 

 A sentença latina que encabeça este capitulo, tanto se aplica ao metabolismo que 
se processa nas entranhas da terra, como as prodigiosas Águas da privilegiada estância 
sul-mineira, cujas Águas irrompendo um dia da rocha bruta – límpidas, cristalinas e 
“virtuosas” – começaram a correr, felizes com a sua integral liberdade, vencendo todos os 
obstáculos encontrados no caminho... corno ao sobre-humano esforço daqueles que 
procuraram fazer do lugar – “outrora, um campo de pastagem, região severamente 
castigada por constantes inundações” – a “Cidade Moça” que hoje se conhece, mas em 
breve, “a cidade fantástica” de nossas aspirações teosóficas, a mais procurada de todas 
as estâncias hidro-minerais, não só do País, como de toda a América do Sul, pois que o 
Brasil por si só ocupa dois terços da sua formidável  extensão. 

 Razão de ter sido escolhido como  “Santuário da excelsa Missão em que a S. 
T. B. está empenhada”. 

 Localizada no planalto da Mantiqueira  42 , com 867,50 m de altitude, 42 Km2 de 
superfície e cortada pelo caudaloso Rio Verde, que nasce na mesma Serra, a estância 
                                                        
42 O termo “Mantiqueira” – segundo temos ensinado em outros trabalhos por esta mesma revista, provém do latino “mantica” 
(ou manteiga). Nesse caso, Mantiqueira ou “mantegueira”, é o objeto destinado a conservar o precioso alimento. E é a 
razão, ainda, porque todo o Estado de Minas Gerais, possui como maior produto, a “manteiga”, para  não dizer desde logo, 
“os lacticínios”. Tudo isso faz jus ao termo DWIPA (sânscrito), que se dá – nas escrituras orientais – a qualquer dos conti-
nentes já existentes e por existir, no globo terrestre, sendo que no “privilegiado sétimo”, ou o nosso, donde há de surgir um 
dia a 7a raça-Mãe, pois que antes, aparecerão as duas últimas sub-raças do ciclo ário, a 6ª em Norte -América, e a 7ª em Sul-
América, dizíamos, a esse  “privilegiado sétimo continente” se dá o nome PUSHKARA, que quer dizer: “mar de leite ou de 
manteiga clarificada”. O que quer dizer que, “este último continente será habitado pelos homens da mais pura, cristalina, 
tranqüila, elevada, enfim, CONSCIÊNCIA. Consciência, portanto, igual ao do 7º principio teosóf ico. Com outras palavras”, 
principio crístico Atmã, etc. senão, “a união perfeita do Homem com a Divindade (ou Unidade) donde procede. 

Verdadeiras eternidades descerão ainda sobre a Humanidade, até que a mesma possa alcançar semelhante “estado”. 
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hoje conhecida pelo nome de S. Lourenço, quando uma simples vila e já possuindo uma 
ou mais das suas “águas virtuosas”, em estado rudimentar, chamava-se “Águas Santas 
do Viana”, em vista do seu primeiro dono chamar-se Antônio Francisco Viana. E daí por 
diante terem passado por diversas mãos: José Rodrigues, Joaquim de Souza; mais tarde, 
aos seus herdeiros – Mateus Ribeiro da Luz e Ernesto Riche; os de Mateus passaram 
para seus filhos, cujo tutor fora Antônio Ribeiro da Luz Junqueira. E afinal, os destes 
vendidos a Antônio Justino Ferreira, cap. Manoel Dias Ferraz e João Antônio de Oliveira. 

 Passam-se os anos, e com a fundação da cidade, cujo nome basta para se saber 
quem foi, de fato, o seu fundador, começa ele a correr de boca em boca, através do termo 
“amigos de S. Lourenço”, comprovante do reconhecimento por parte dos mais sinceros, 
para com o lugar onde tinham obtido a cura de seus males. 

 "Estação de cura e repouso”, naquela época ninguém pensava em exibir, como 
hoje, ricas toiletes, nem exposição constante e perniciosa do luxo, se este, além de 
concorrer para a falta de conforto, para despesas supérfluas, serve de mau exemplo aos 
deserdados da sorte, que, muitas vezes, para obtê-lo lançam mão de meios escusos. 43 

 A mesma Empresa das águas, em tal época, fazia pedidos, mais ou menos 
idênticos ao que se segue, por meio de tabuletas expostas nos canteiros do parque da 
Gasosa e nas imediações da “Magnesiana”: “Pede-se aos Srs. aquáticos não abusarem 
do luxo, afim do evitar o constrangimento por parte de outros que para aqui vêm em 
busca de  cura e repouso”. 

 O rústico chapéu de palha e uma simples vara, indo ter acima do ombro, 
completavam a campesina indumentária . 

 Possuímos em nossos álbuns de família – como deve acontecer  a outros do 
“aquistas” que frequentam a privilegiada estância de S. Lourenço, desde aquela época – 
diversas fotografias comprovantes de quanto vimos de enunciar. Dentre elas, as que 
ilustram este trabalho. 

 Nos referidos álbuns também consta, tudo quanto a mão do progresso foi 
imprimindo de belo e grandioso na querida estancia de S. Lourenço. 

 E isto, porque, "Obra e S. Lourenço" se acham ligados por “indissolúveis Iaços de 
espiritual geminidade”. 

 Entre as poucas residências existentes, naquela época, no “Bairro Carioca”, 
figurava a da família Vivaldi Junqueira Cotti, ou seja – como se viu em outros lugares 
deste estudo – os primeiros amigos que tivemos o prazer de encontrar na localidade, e, 
hoje novamente fazendo parte dos seus moradores. É conhecedor, pois, dos 
assombrosos fenômenos que se deram na “Pensão S. Benedito”, onde estávamos 
hospedados. Rara a noite que esse velho amigo (o Sr. Vivaldi Junqueira Cotti) não 
aparecia na “pensão”, trazendo amigos ou parentes seus, quer para nos pedir conselhos, 
quer pare obterem curas dos males físicos que os afligiam... 

 Desde esses memoráveis tempos, as. inundações foram escasseando. S. 
Lourenço foi saindo do pantanal onde vivia, qual “Loto Sagrado fazendo a sua espiritual 
eclosão do fundo das Águas”... Assim também acontece as almas impuras, surgindo do 

                                                        
43 Já tivemos  ocasião de dizer em outro artigo nosso intitulado “À guisa de credenciais”, publicado nesta revista:  

“A sociedade é responsável pelos crimes de que se queixa e que rebaixam o seu prestígio. 

Inconscientemente ou não, os favorecidos da sorte, excitam os apetites das classes inferiores, pois, não é arrojando aqui e 
ali um porta-moedas, mais ou menos recheado, com que se há de calmar a sede do ouro entre os deserdados. 

O exemplo tem que vir de cima, se é que se deseja par termo aos sentimentos que explodem em forma de roubo, assassínio 
ou anarquia.  

Quando um povo colocar a instrução acima do dinheiro; quando todas as honras forem para o homem instruído, ao sábio, ao 
benfeitor, o pobre atraído, também, pelas radiantes fulgurações de semelhante ideal, seguirá o exemplo que lhe dão, porque, 
o povo é um grande imitador e, segue, portanto o caminho traçado pelos que vão à sua frente. Se nele apenas o vício 
encontra, para este se vê atraído; se, ao contrário, é a virtude para esta também se voltará contente e feliz”. 
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pantanal imundo da matéria, em busca do divino. Sim, a Luz da Vida ou da. Superação da 
Mônada.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 OS Dois fundadores da S. T. B. A entrada do Bosque. 

 

 A História de S. Lourenço, inclusive a sua própria fundação, deixa muito a desejar. 
Cada qual a conta a seu modo, pois, onde todos estão de comum acordo, e justamente 
depois da mesma fundada. Nesse caso, o que o vulgo ignora, e talvez o mais precioso, 
por ser o oculto ou esotérico. Quanto a esta parte da História de S. Lourenço, nos 
arrogamos o direito de dizer que a conhecemos de sobejo, mas, infelizmente, por ser 
“oculta, secreta ou esotérica", bem pouco podemos falar a seu respeito. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

 No dia em que foram pela primeira vez a “Montanha Sagrada”. 

 

 Nesse caso, empreguemos, mais uma vez, a “Maya-Budista”, com a qual se 
iniciam os homens: 
 Nos arredores da estância havia um homem louro e de olhos azuis chamado Josud 
Mateus. Tratava-se de um Ser mais elevado do que o famoso “Chico Taquara” das 
tradições de S. Thomé das Letras. O mesmo que não precisava de curral para prender 
seu gado: riscava no chão um círculo mágico e o gado se sentia defendido, como se 
estivesse no referido “curral”...  Já dele falamos na Seção que esta revista dedicou a 
S. Thomé das Letras. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Junto ao “caramanchão da Pensão S. Benedito”. De pé, o autor deste 
trabalho, tendo ao lado o arrendatário da referida pensão, mais conhecido por 
“Sr. Antoninho” (Antonio Freitas). Assentados: Helena, ao lado da filha mais 
velha do referido arrendatário da pensão. E, a seguir, a mais jovem carregada 
pela empregadinha. No segundo plano, o “Bairro Carioca”, com umas cinco ou 
seis casas apenas. 

 

 Nosso Querido Jina ou Tode, Josué Mateus, para poder passar por “vulgar” 
entre os seres da Terra, disfarçava-se em “carreiro”... vindo das bandas de 
Cristina. E segundo as lendas que correm de boca em boca entre os residentes 
mais antigos da estância e seus arredores, “inúmeras vezes, na curva da estrada 
quando aparecia Josué Mateus, à frente de seu carro conduzindo pedras de 
amolar e outros objetos, cuja procedência ninguém sabia, bois, carro e carreiro 
desapareciam diante dos olhos estupefactos dos que o tinham visto e esperavam 
adquirir alguns desses objetos...Um deles, chegou a afirmar que “possuía ainda 
uma pedra de amolar comprada ao misterioso Josué Mateus, sempre vindo das 
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bandas de Cristina para S. Lourenço...” E quando o mesmo – dizemos nós –  
completou seu ciclo dessa natureza, transformou-se em fiel Guardião da 
Montanha Sagrada. Sim, preparando-a espiritualmente, para a 28 de Setembro de 
1921 – uns tais “Gêmeos espirituais” – receberem o precioso Bastão de Comando 
ou chefia dessa gloriosa Missão que tomou o nome de “Missão Y”. E à qual, 
através deste trabalho estamos prestando as nossas humildes homenagens. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Um “Tode ou Jina” autêntico, residente no “seio da Terra”. E que vindo à sua 
superfície, preferiu repousar – da sua longa jornada, no dorso de um “Totem” ou 
animal sagrado um javali ou “verraco”. Os mesmos termos “Tode e Totem” se 
confundem... 

 

Os fundadores do Império 
 
Ilustração: gravura 

Legenda: 

 Manco-Capac e Mama Occlo, fundadores da cidade de Cuzco, surgindo 
sobre uma ilha do Lago de Titicaca. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

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

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

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

 

 Conta a lenda que os povos destas paragens viviam na mais completa 
barbárie, como restos degradados que eram de velhos ramos atlantes. 

 Adoravam tudo quanto lhes causasse estranheza e praticavam ritos atrozes 
durante os quais, entre horrendos festins, se sacrificavam crianças e virgens. O Sol, 
pai de todas as coisas, condoído da sorte destas gentes, mandou-lhes seus filhos 
Manco-Capac e Mama-Occlo com a missão de iluminar aquelas mentes obscurecidas 
e que entre si viviam em lutas perenes.  

 Apareceu, então, o casal de “irmãos-esposos”, numa ilha do lago de Titicaca. E 
para saberem onde deviam fundar a Capital do Império, dera o Sol a seu filho 
Manco-Capac, um “Bastao de Ouro”, que no local escolhido devia enterrar-se. Tal 
fato se deu, justamente, na colina de Huanacaure, a 80 léguas do lago Titicaca. A 
cidade ali erguida recebeu o nome de CUZCO, que significa: centro ou umbigo do 
mundo.  

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

 Com outras palavras: “o homem ensinava na cidade alta aos do seu sexo (ou 
as coisas do mental, parte alta, portanto, do corpo) e a mulher, na cidade baixa, as 
suas companheiras (parte interior ou baixa do corpo; o que diz respeito ao papel 
função de mãe, dona de casa, etc.) 

 Reformados os costumes e pacificadas as tribos, a direção do divino casal e 
de seus descendentes o grande império se ergueu glorioso por toda a América do 
Sul e Central, cobrindo-se de cidades ciclópicas, onde se elevaram templos 
majestosos que Manco-Capac dedicou a seu Pai, o Sol. Assim também vai 
acontecendo, à LAURENTA sul-mineira. 

Ilustração: 

Legenda: 

 Apud de The National Geographic Magazine 

 CHICHEN-ITZA, no Yucatan (México) visto de avião. No centro da “cidade-jina” dos 
Maias se erque o “Templo do Sol”. 

 

Respeitemos o Mistério... 
 

 Sim, “respeitemos o mistério” que paira sobre o lugar do qual nos vamos ocupar, 
pois que a Lei não admite que o mesmo seja ilustrado com a fotografia que possuímos. Já 
sabemos em demasia a quanto pode chegar a bisbilhotice humana, a ponto de profanar 
tudo quanto é de origem divina. 

 Nesse caso, vem em nosso auxílio a deusa Maya, com, seu poder fascinador de 
encobrir a Verdade, com o “véu diáfano da Fantasia”. 

 Em certa região da Serra do Cimarron, no Novo México, existe uma fazenda 
dividida em duas partes: uma delas é dedicada à lavoura; a outra, à criação de gado  
vacum e ovelhum. Os proprietários e empregados de semelhante fazenda, a bem dizer, 
são membros de uma só Família, por sinal que mais ilustres do que à primeira vista 
parecem... 

 Distante do lugar onde ficam as residências dessa família original e ilustre acha-se 
oculto às vistas profanas, e cercado por espessa vegetação, um grande mural de granito. 
Nele figuram diversas inscrições e símbolos, dentre eles, o de uma “cruz trazendo no 
centro uma Rosa”. Logo abaixo, pode ser vista a Constelação do Cruzeiro. Ambos esses 
símbolos ficam em perpendicular à uma abertura feita na rocha. Esta, e  representada 
par um animal de cara humana e chifres semelhantes aos do veado. Visto de longe, 
ninguém dirá que o corpo do mesmo animal, formado pela abertura da caverna e 
disfarçado pela cara e o rabo, completados na rocha... não é mais do que uma das muitas 
entrada – através de enormes galerias subterrâneas – que vão ter ao País Maravilhoso, 
que tem o nome de Agarta. 

 E isto não é de admirar ao mais cético de todos os seres terrenos, se estes 
mesmos para evitarem a morte, através das suas criminosas descobertas, empregadas 
nas guerras, que eles mesmos desencadeiam uns contra os outros, constróem hoje 
“cidades subterrâneas” onde podem viver durante todo o tempo que possam perdurar 
semelhantes guerras... Nesse caso, que se pode dizer daqueles que formam uma 
Humanidade à parte, verdadeira “Semente” escolhida que, em ocasião oportuna, deverá, 
manifestar-se na face da Terra? – Para isto fazemos lembrar aquela passagem da 
Profecia do Rei do Mundo, já conhecida dos leitores dessa revista, que a seguinte: 
“Então, enviarei um povo agora desconhecido, que com mão firme, arrancará as más 
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ervas da loucura e do vício e conduzirá aqueles 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. No qüinquagésimo ano, três grandes reinos, apenas, se elevarão e 
serão felizes durante setenta e um anos. Em seguida, haverá dezoito anos de guerra e 
destruição... Então, os POVOS DA AGARTA sairão das suas cavernas e aparecerão na 
face as Terra...”. 

 Não é demais citar neste lugar, interessantes passagens das lendas tibetanas 
relacionadas com “o mundo subterrâneo”: 

 “De uma cova aberta na rocha, saiu um estrangeiro muito alto e misteriosamente 
vestido. Foi ao bazar de Turfá. comprar algumas coisas, pagando-as com uma moeda de 
ouro. Depois, quando examinamos melhor essa moeda, verificamos que havia mais de mil 
anos que a mesma não circulava. Esse homem veio da Terra Santa”. 

 “De uma das passagens subterrâneas, saiu uma mulher alta, de aspecto severo, 
e cuja pele era mais escura do que a nossa. Veio ao povo para o auxiliar e proveniente 
da Terra Santa”. 

 “Cavaleiros de aspectos desconhecidos, foram vistos nas proximidades de uma 
gruta. Em seguida, desapareceram. Provavelmente, o fizeram através de uma passagem 
subterrânea de seu País. Por muitas dessas entradas se pode até passar a 
cavalo". 

 Eis aí uma das muitas razões porque temos a hombridade, por exemplo, de afirmar 
que, “Jeanne d'Arc, segundo seu próprio nome, é uma Jina (Jana, Jnana, etc.) da Arca ou 
Agarta”. Mesmo que, “arco” fosse tal termo, ligado estaria ao simbolismo que tem o “arco-
íris”, como “ponte de fio de navalha”, que conduz as almas de um mundo para outro... 

 Quanto aos fenômenos pela mesma realizados, e tidos por “milagres”, são provas 
indiscutíveis de uma origem bem diversa da daqueles que habitam a face da Terra... 

 “Laboratório do Espírito Santo”, é chamado nas escrituras ocultistas, o seio da 
Terra. Não se deve esquecer que, ao ser queimada Jeanne d'Arc, em inquisitorial 
fogueira, da sua boca saiu uma “pomba”, ao exalar o último suspiro. O Espírito Santo, 
como se sabe, é representado por uma “pomba”. 

 Nesse caso, Jeanne d'Arc, como outros da mesmo origem, não são mais do 
que, “Avis rara in Terris”. 

 E como o Espírito Santo, no Dia de Pentecostes tivesse aparecido aos 
Apóstolos, em forma de “línguas de fogo”, (como ao discípulo que se torna Adepto, o 
Fogo de Kundalini), muito natural é que, o corpo de todos esses Seres 
incompreendidos para os homens vulgares, sejam queimados em “fogueiras”, pouco 
importando a maneira. A “fogueira” da difamação, na maioria dos casos, queima muito 
mais do que aquela que produz braseiro. 

 Sim, tanto queima ao que sofre tal “castigo”, como àquele que a atiça... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 "A Pedra da Gávea", onde o nosso Champollion brasileiro, Bernardo Ramos, 
decifrou a principal das inscrições que na mesma existem, ou seja: YETBAAL 
TIRO FENICIA PRIMOGÊNITO DE BADEZIR. O que ele, entretanto, não 
descobriu é que esse monumento de granito, que deslumbra por seu aspecto 
verdadeiramente fantástico, foi ao mesmo tempo TÚMULO E TEMPLO. Este, 
dedicado ao pai, pois seu próprio nome (Badezir) o dá como “deus”, do mesmo modo 
que aos “faraós” se emprestava o titulo de “divindades”. E  aquele (o túmulo), ao 
filho... e sua esposa. Quem nos pode garantir que no seio de semelhante 
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monumento, não existem as suas múmias e outras coisas mais que lhes dizem 
respeito, inclusive, inscrições, mais do que reveladoras? E não vão, com isso, “os 
profanadores de templos e túmulos”, fazer explodir a “Pedra da Gávea” para 
esmiuçar as suas entranhas! Preferível, mil tezes, que nos tomem por “visionários”. 
Em caso contrário, fazemos lembrar o que aconteceu a Lord Carnavon e a outros, da 
sua comitiva, por terem “profanado” o túmulo do TUT-ANK-AMEM, no Egito... 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 

 Este modelo de esfinge fenícia comparado com a chamada “Pedra da Gávea” é 
uma demonstração insofismável de que foram representantes desse mesmo povo, que 

deram o feitio que possui tal monumento, cuja origem remonta a algunsmilênios. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Um membro da S. T. B. (o Mordomo Sebastião Vieira Vidal) na “coroa real” ou 
parte mais alta como se fosse o “gageiro no cesto da GÁVEA” procurando avistar 
“terra”... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Quatro membros da excursão que fez a S. T. B. à Pedra da Gávea, postados 
na parte mais alta do misterioso monumento, de que os fenícios se serviram para os 
fins já apontados em outro clichê... A quinta pessoa que aí se vê, é o “guia”, já 
acostumado a essa perigosa escalagem, pois um simples descuido, pode ocasionar 
a morte. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Belíssima apoteose à “Missão Y”.  

 A Srta. Vera de Souza Reis, das fileiras da S. T. B. desfralda, no ponto mais 
elevado da “Pedra da Gávea”, as duas Bandeiras: a da Pátria e a da S. T. B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
 Inscrições rupestres de S. Thomé das Letras, fartamente estudadas pela S.T.B. 
que fez o várias excursões ao referido lugar. Com enorme tristeza, repetimos mais 
uma vez, que tanto S. THOMÉ DAS LETRAS, COMO LAGOA SANTA, deixaram de 
ser verdadeiros “museus naturais”... diante da destruição sistemática, a golpes de 
ponteiros, alavancas e picaretas, de que se servem gananciosas firmas comerciais, 
que anunciam com títulos pomposos, aquilo que “de direito e de fato” pertence ao 
Estado, senão, ao próprio mundo, para estudos mais completos a respeito da sua 
pré-história. 
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 As várias excursões da S. T. B. a S. Thomé das Letras, debaixo dos maiores 
sacrifícios, inclusive, da própria saúde e do outros homens ilustres, como o Barão 
Homem de Melo, Hermes da Fonseca Filho, etc., etc. foram inúteis.  

 O Dr. Ural Prazeres, que foi o ilustre chefe da primeira excursão da S. T. B. a 
S. Thomé das Letras, já escrevia na sue carta dirigida ao Presidente da mesma 
Instituição (Vide nº 104 desta revista), entre muitas coisas, as  seguintes:  

 “S. Thomé das Letras é um verdadeiro monumento nacional, abandonado pela 
administração de Baependi, triste é dizê-lo, a cujo foro pertence. E destruído vem 
sendo, aos poucos, pelos criminosos ponteiros e picaretas manejados por inimigos 
do Brasil, da Ciência e da própria História da Humanidade. 
 Tenho certeza de que, se o interventor do Estado de Minas, e muito mais, S. 
Excia. o Sr. Presidente da República, auxiliado, como sempre, pelos patrióticos 
desbravadores de nossos sertões, com o Gal. Rondon à sua frente, além de outros 
preciosos elementos do Exército Nacional, estivessem ao par de semelhante obra de 
vandalismo, tomariam imediatas e enérgicas providências, inclusive, uma eficaz e 
permanente fiscalização desses lugares, como verdadeiros museus naturais da 
História”. 

 E isto se deu em 1940! Cinco anos são passados! Agora, diremos apenas: 
“De ti, S. Thomé das Letras, não ficará pedra sobre pedra!...” 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Como na “Pedra da Gávea”, as duas Bandeiras – da Pátria a da S. T. B. são 
desfraldadas no alto de uma das PEDRAS MISTERIOSAS de S. Thomé das Letras. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A igreja de S. Thomé das Letras. À esquerda se acha o bloco de pedra 
contendo as inscrições. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A imagem de S. Thomé descida do altar a fim de ser fotografada pelo grupo 
excursionista. Embora pequenina possui algo das esculturas antigas. Quanto a 
palavra “Tomé”, quer dizer em grego: Gêmeo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Trecho da “Lagoa Santa”, em Minas Gerais, célebre pelos estudos 
arqueológicos do sábio Lund que em seus arredores se entregou a explorações de 
cavernas, grutas e lapas, onde conseguiu notável êxito para a sua obra da pre-
história americana. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

 Esse elefante de pedra, que pode ser encontrado na zona Sorocabana (Estado 
de S. Paulo), recorda-nos o “GANESHA” indiano – o símbolo da Sabedoria. Nas 
ruínas de Palenque (América Central), acharam-se estatuetas do mesmo animal. 
Os Puranas menores tratam especialmente da glória e grandeza do deus de 
cabeça de elefante. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 S. Lourenço também possui as suas cavernas, os seus mistérios... Aquela que 
aí se vê com a bandeira da S. T. B. servindo de “cortina”, e com o seu “mordomo” 
olhando pare fora, é a mesma que, em 1921n quando nos achávamos hospedados 
na Pensão S. Benedito, sobre o morro que lhe fica fronteiriço, o caçador Engenio 
Junquelra, pessoa insuspeita e de um ramo muito extenso no sul de Minas, se 
deparando com uma manada de caititús, estes se meteram pela caverna a dentro. O 
que presenciou no seu interior, o referido caçador, até hoje quando narra o fato, “os 
seus cabelos ainda ficam de pé... segundo suas próprias palavras. Coisa tão séria, 
que o obrigou a deixar no interior da mesma caverna, uma garrafa contendo petróleo, 
a qual muitos anos depois foi encontrada (no mesmo dia em que se obteve a 
fotografia acima) pelo Mordomo da S. T. B., Valter (filho do autor deste trabalho) e o 
Dr. Ural Prazeres. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

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

 

Cuidado com os “Chavantes” 
Ilustração: foto 

Legenda: 
 Eis aí um dos lugares mais perigosos da “Serra do Roncador”. Verdadeiro 
“tabu” ou “lugar- jina” vedado nos chamados “civilizados”. Quantos tentem devassa-
lo, pagarão caro a sua ousadia... Um dia, entretanto, soará em que a impossibilidade 
de hoje se torne “possibilidade”. 

 

 Transcrevemos aqui trechos interessantes relacionados com “os Chavantes”, 
que figuram numa carta, enviada pelo fi1ho do autor deste trabalho, de nome Carlos 
Gonçalves de Souza, funcionário do Banco do Brasil, na sua agência de Rio Verde, 
no Estado de Goiás. O que ele nos manda dizer, por sua vez, foi-lhe narrado por 
pessoas insuspeitas, em cujos lares esteve hospedado nas suas longas viagens, 
muitas delas, como a última, de oitenta léguas a cavalo, parando por toda a parte, 
conhecendo coisas de imenso valor da sua própria Terra, pois, quem menos a esta 
conhece, é o brasileiro: 

 "Existe na Barra do Rio S. Marcos “um anacoreta”, que é tido pela população 
do lugar, “como louco” e cujo nome é Laurindo. E que visita a todos os moradores da 
região, dizendo a uns: “Você pode ficar aqui sem susto algum”. Enquanto a outros: 
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“Trate de se mudar quanto antes, pare não sofrer as conseqüências da sua 
teimosia”. 

 Dentre as pessoas da sua amizade, figura um fazendeiro de nome João David, 
por sinal que baiano. Certa vez, numa visita, que Laurindo lhe fez, teve ocasião de 
lhe dizer: “Você não deve temer os Chavantes. Estes jamais lhe farão nenhum mal.
 Ao contrário, se você duvidar, um grupo deles lhe virá fazer uma visita. E o 
fazendeiro sorriu com ar de quem levou o caso como simples pilhéria. No dia 
seguinte, ouvindo o fazendeiro seus cães a ladrar e uivar no terreiro, tomou de uma 
carabina e foi enfrentar os “caitetus”, pois para ele, não podia ser outra coisa... Mas, 
deu de cara, com um “Chavante”, que o fitou por muito tempo. E do lugar saiu com, 
mais nove que o fazendeiro não tinha visto...” 

 Há também no lugar, um casal cujo marido sai durante o dia, enquanto a 
mulher vai lavar roupa num córrego distante. O Laurindo embora desconhecendo tal 
fato, procurou a mulher que sempre o presenteia com, alguma coisa, para lhe dizer: 
“Os Chavantes já a viram no córrego, mas eu lhes falei, a seu respeito, pedindo-lhes 
que nenhum mal lhe fizessem. Mesmo assim, se algum dia se atreverem a faltar com 
a sua promessa, basta você, gritar por Laurindo”...” 

 Há bem pouco, os Chavantes foram à uma fazenda e mataram várias pessoas, 
inclusive, mulheres. Só uma não morreu porque a borduna não a pegou em cheio na 
cabeça. Reuniram-se diversas pessoas e foram atacar a taba dos Chavantes, a 14 
dias de viagem a cavalo. Trucidaram, a tiro e facão, diversos índios, pois que, alguns 
fugiram. O interessante, porém, do caso, é que os que tombaram feridos, antes de 
serem mortos pelos “civilizados”, falaram em bom português. E a maioria deles, era 
de tez clara e cabelos loiros. Tais “civilizados” mataram, até, crianças de peito, que 
as mães foram forçadas a abandonar, chegando ao ponto de lhes cortarem as 
cabeças a facão. Um deles, disse chamar-se “Pedro”. 

 Diante de tudo isso, só nos resta fazer uma pergunta: “Quem será este 
“anacoreta” de nome Laurindo (do mesmo étimo de Laurentus, Laurenta, Lourenço, 
etc. ) a quem os Chavantes respeitam e obedecem?”... 

 

Ouvindo os residentes, mais antigos de São Lourenço 
 

 “Quanto aqui cheguei, disse-nos o caçador Eugenio, nosso amigo e companheiro 
entre os excursionistas da S. T. B. a São Thomé dos Letras, poucas casas encontrei. 
Conheço alguma coisa do lugar, mas existem outros, que tendo vindo antes de mim, o 
conhecem melhor; dentre esses, o Cel. Manoel Dias Ferraz. Sei, ainda, que isso aqui não 
passava de um campo de pastagem para onde os fazendeiros dos arredores enviavam os 
seus animais. 

 Assisti as mais sérias inundações, onde diversas casas foram arrasadas... Durante 
muitos anos ninguém ousou construir uma só casa no lugar. Naqueles tempos a Gasosa 
e a Magnesiana corriam através de taquaras... 

 Quanto as terras onde resido até hoje, com a minha família, foram adquiridas ao 
Dr. Noel da Veiga, parente dos Srs. Bernardo e Lourenço da Veiga”. 

 À noite do mesmo dia em que tais coisas nos contou, veio ter à Vila Helena, todo 
satisfeito, trazendo os outros dados fornecidos pelos Cel. Manoel Dias Ferraz, o qual se 
acha hoje com a idade de 96 anos, e raramente sai de casa. Trazia ainda consigo, a 
fotografia que honra e ilustra semelhante lugar de nosso humilde trabalho. 

 Soubemos assim, que o benemérito e prestigioso Cel. Manoel Dias Perraz, ao lado 
do Dr. Silvestre Ferraz (fundador da cidade vizinha que leva seu nome), Adolfo Schmidt e 
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Almeida de Caldas, foram os primeiros que deram o impulso vigoroso ao lugar onde hoje 
se ache a “cidade moça”, a cidade, dizemos nós que ainda possui “Amigos” que sabem 
velar pelo seu progresso e felicidade de quantos nela residem. 

 Soubemos, outrossim, que essas três figuras imponentes da História de São 
Lourenço, adquiriram as primitivas terras, dos órfãos de um velho lavrador mineiro 
chamado Mateus da Luz. Nesse caso, mais dois nomes de valor para a parte esotérica 
dessa mesma História, ou sejam: Mateus e Luz.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O Sr. Eugênio Junqueira, em companhia de seus filhos José e Otávio. E a valiosa 
matilha de cães com que dá caça aos veados, lobos e outros animais das selvas 
mineiras. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O Cel. Manoel Dias Ferraz, um dos mais antigos residentes no Iugar. É 
fundador da Santa Casa de Misericórdia de S. Lourenço, além de maior acionista da 
Companhia de Força e Luz  de Tombo de Carangola. 44 

 Mehr licht! Mais luz! diz Goethe, nos seus últimos momentos, que podem ter duas 
interpretações: Mais luz! dentro do seu quarto, porque a vista lhe estava faltando. Mais 
luz! também, ou seja a espiritual, que ele talvez pressentisse na hora final da sua vida. 
não ter sido a suficiente, para transpor os umbrais do Mundo Jina ou de Duat: o mundo 
astral com todas os seus mistérios... 

Quer do ponto de vista material, quer do espiritual, nenhum outro lugar na terra 
possui MAIS LUZ do que São Lourenço! 

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

Ninguém melhor para ser ouvido a respeito da História de São Lourenço do que o 
Sr. Aparício Justino Ferreira, muito digno e querido Escrivão e Tabelião de Notas da 
referida estância, se por suas mãos têm passado todos os documentos que, por si sós, 
dizem do progresso da Cidade, seus homens, sua vida, essa mesma História, enfim, 
que muda de nuances – como o nosso próprio caleidoscópio – na movimentação das 
várias opiniões, ou seja, a maneira pela qual os mais antigos moradores do lugar a 
relatam. Mas, todas elas aproveitadas, como fizemos, acabam se completando. E com 
isso, firmam na mente do leitor deste trabalho uma idéia muito mais perfeita do que se 
tivéssemos agido como outros, preferindo apenas uma forte informativa, mesmo que a 
da prefeitura local, ou da de Silvestre Ferraz, Conceição do Rio Verde, Baependi e 
outras, se todas aqui se acham na boca de quantos por nós foram ouvidos e se tornam, 
desse modo, nossos dignos e prestimosos colaboradores, desde o mais humilde ao 
mais letrado. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Sr. Aparycio Justino Ferreira, Escrivão e Tabelião de Notas de São 
Lourenço. Já pelo cargo que ocupa, já pelos tesouros morais e intelectuais que 
                                                        
44 É com pesar que deixamos estampada nestas linhas, a notícia do falecimento do Cel. Manoel Dias Ferraz, em agosto do 
corrente ano. Paz àquele que nesta vida tantos benefícios prestou aos seus semelhantes, e à cidade que tanto amamos e 
respeitamos. 
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caracterizam a sua personalidade, é um dos homens mais queridos e de maior 
prestígio na localidade, à parte a sua reconhecida modéstia. 

 

O Sr. Aparicio Justino Ferreira, nasceu nesta localidade, a 24 de Outubro de 
1896, sendo casado com a Exma. Sra. D. Maria Ondina Negreiros Ferreira, nascida a 
24 de Abril de 1896. São seus filhos: Helena, Celeste, Hélio, Celina (falecida), Celio, 
Hilton, Helcio, Herrnano e Hercilio. 

O sr. Aparicio Justino Ferreira é escrivão há 28 anos em São Lourenço. 

O Sr. seu Pai, o Cel. José Justino Ferreira, nasceu nesta localidade, na fazenda 
que tem ainda hoje o nome de “Santa Helena (por lei de causalidade”, a mesma, em 
cuja parte montanha, nasceu, também, a nossa Obra a 28 de Setembro de 1921), a 8 
de Agosto de 1870. E veio a falecer a 15 de Fevereiro de 1941, depois de ter sido 
delegado durante 43 anos. E chefe político, desde o início de S. Lourenço até chegar 
ao Estado Novo. Com 17 anos, foi gerente da Empresa de Águas denominada “Águas 
do Viana”. Foi proprietário do Hotel Central, um dos mais antigos da cidade. 

Casou-se aos  22 anos, a 28 de Maio de 1892, com a Exma. Sra. D. Lidia Maria 
de Jesus, que contava nessa época 16 anos. E com o casamento passou a chamar-se 
Lidia. Purcina Ferreira. A mesma é filha de Pouso Alto, onde nasceu aos 19 de Março 
de 1876. Seus pais foram: Francisco M. da Costa Passos e D. Purcina Maria de Jesus. 
Deste enlace, nasceram 13 filhos: João (falecido), Maria Lidia (falecida), Aparicio, 
Pedro (falecido), Antônio, João, Mário (falecido), Odete, Erasmo, Maria de Lourdes, 
José e Germana (falecida) e Geralda, sendo as Últimas gêmeas. 

Quando o Presidente Antônio Carlos, de passagem por esta estância e 
hospedado no antigo Hotel Brasil, o Cel. José Justino Ferreira foi à sua presença para 
fazer-lhe ver “que São Lourenço precisava ter a sua Prefeitura”. E no dia em que a 
mesma foi fundada (1º de Abril de 1928), o mesmo P residente Antônio Carlos, 
abraçando-o, teve ocasião de dizer: “que fundava a Prefeitura em seu nome, como 
patriarca de São Lourenço”. 

À margem do Rio Verde e nas proximidades do campo de futebol, se acha a 
poética residência de D. Lidia Purcina Ferreira, viúva do Cel. José Justino Ferreira. 
Cuja residência é visitada por vultoso número de pessoas amigas, tal a estima em que 
a mesma é tida, não só pelas suas virtudes, como também, por ser uma das mais 
antigas e respeitáveis moradoras de São Lourenço. 

 O nome Cel. José Justino Ferreira, que figura em uma das ruas de nossa 
querida estância, pelo que se viu, e um dos que mais honram a sua História. 

E o homem humilde, que nao gosta de falar de si e dos seus, que é o nosso 
querido entrevistado, prefere  apontar outros nomes, também de valor, nessa mesma 
História de S. Lourenço, dentre eles, o Sr. Francisco Isidoro da Silveira Pinto, como 
um dos grandes mentores da política local, e residente entre Silvestre Ferraz (onde 
também era muito querido) e S. Lourenço, além do mais, por suas brilhantes curas em 
centenas de doentes, sendo ele apenas um quintanista de Medicina. E vêm logo, os 
nomes de LOURENÇO PEDRO DA VEIGA que, com seus irmãos Saturnino, José e 
Ângelo, fundaram a Empresa de Águas com a denominação de Veiga & Cia. Diz mais, 
que o engenheiro contratado para a captação das águas, segundo os planos traçados 
pelo engenheiro de Minas, Urbano Vasconcelos, foi o Sr. Alfredo Capelachi, tendo 
como auxiliar um homem competente, cujo nome era Manoel Esteves, por alcunha, 
“Manoel espanhol”. 

Um pouco mais tarde, continua o nosso prezado informante, se deu a liquidação 
da referida firma, passando a parte principal para um dos sócios, que logo depois a 
transferiu para um filho do Sr. Afonso França, cujo nome era Antônio de Noronha 
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França. Este, por sua vez, transferiu-a mais tarde, a Vieira Matos & Cia. e mais outros, 
ficando a primeira sozinha até chegar a Direção do Banco Mercantil do Rio de Janeiro, 
que formou a atual Sociedade Anônima, tendo passado, desde então por diversas 
administrações, sendo a atual, a que mais concorreu para o progresso de São 
Lourenço”. 

Devemos, ainda, ao Sr. Aparicio Justino Ferreira, a antiga planta de São 
Lourenço, que ilustra e enriquece o presente capítulo deste nosso humilde trabalho, 
pelo que deixamos aqui consignados os protestos da maior gratidão e amizade por seu 
brilhante concurso a parte histórica que fazemos, da privilegiada estância sul-mineira. 
A mesma que, há longos vinte e dois anos faz parte da nossa própria existência e de 
quantos hoje, abandonando todos os interesses da vida, sem medirem sacrifícios 
alguns, vieram fixar residência na referida estância. E, portanto, concorrer – cada qual a 
seu modo – a favor do progresso, da paz e da felicidade, enfim, do abençoado rincão de 
nossa querida Pátria, onde, por sua vez, desejam repousar seus restos mortais. 

 Que semelhante gesto de honra e nobreza, que é também, da mais elevada 
espiritualidade, possa servir de exem 

plo a outros homens da mesma estirpe, no menos, vindo prestar – quando lhes 
permitam os encargos penosos da vida – as suas homenagens à verdadeira AMGA DO 
BRASIL, “cidade santa pare seu Povo”, sua “capital espiritual”, onde além dos naturais 
privilégios, que possui, também haverá dentro em breve, não a famosa mesquita de 
Kaaba, mas o Templo dedicado a todas as religiões do mundo, como a maior e mais 
sublime de todas as realizações levadas a efeito na face da Terra. 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM... 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Planta das Águas Minerais de S. Lourenço. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O Sr. Ignácio Uchôa da Veiga Ilustre e digno herdeiro do nome dos Fundadores da 
privilegiada estância de S. Lourenço. 

 

Este lugar e página foram propositadamente reservados a um dos maiores 
amigos da cidade fundada pelo ramo genealógico a que o mesmo pertence: o Sr. 
Ignácio Uchôa da Veiga. 

“Caído do céu”, como aviador civil que é – e dos mais competentes – aqui 
aparece duas e mais vezes anualmente, sempre risonho, alegre e feliz, dispensando 
carinhos, amabilidades sem conta, a quantos vai encontrando no caminho, pois que, 
vultoso é o número de amigos que possui na estância. 

 “Caído do céu” – porém no tempo em que a “aviação” não passava de uma das 
muitas.. “fantasias e extravagâncias” do romancista francês Júlio Verne, mesmo que 
hoje considerado o maior clarividente do século” – aqui também apareceu a figura 
majestosa 

do ilustre e digníssimo bandeirante  Lourenço Pedro da Veiga, acompanhado de seus 
irmãos Saturnino, José e Ângelo.  

Vinham, como outrora, “os desbravadores de nossos sertões” – quais mitológicos 
Argonautas, em busca do “Tosão de Ouro” – mas em verdade, para nós outros Teósofos 
– debaixo de um duplo aspecto: o patriótico e o esotérico. Nesse caso, “Arautos de 
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nosso trabalho”, do ponto pie vista material, porquanto, do espiritual, a outro ou outros 
foi o mesmo incumbido. E com isso S. Lourenço viesse a ser “capital espiritual do 
Brasil”. E o Brasil, “santuário da Iniciação moral do gênero humano a caminho da 
sociedade :futura”. 

 Quantos lhes sucederam, não foram mais do que projeções complementares no 
incomparável esforço do tão nobres quão ilustres Bandeirantes. Acharam, pois, o 
terreno preparado, porquanto as primitivas Águas já captadas, as suas virtudes corriam 
de boca em boca através do Brasil inteiro. 

  Os primeiros esculpiram a prodigiosa Estátua, que a bem dizer, é a “Glalatéa 
Mineira”, pela qual se apaixonaram e apaixonam ainda, os Pigmaliões de todas as 
camadas sociais, grandes e pequenos, brasileiros ou estrangeiros. Seus sucessores, 
porém os que burilaram os florões que ornam a cabeça dessa mesma Estátua. Florões, 
louros, lauréis a que faz jus a LAURENTA BRASILEIRA.  

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

Apresentado um dia ao Sr. Ignácio Uchôa da Veiga, por nosso querido e ilustre 
amigo Dr. Ural Prazeres, tivemos a gratíssima e surpreendente revelação de que “a sua 
Família foi amiga do Dr. Liberalino da Costa Duarte, casado com Maria José de Souza 
Duarte. E que por morte de ambos, seu digno e ilustre pai o Dr. Gabriel da Veiga, 
Tabelião na capital bandeirante – tinha sido tutor de um dos seus filhos, a quem muito 
queria e todos os membros da sua Família, por se tratar de um jovem multo distinto e 
possuidor das altas qualidades herdadas dos seus progenitores”.  

Maria José de Souza Duarte era irmã do autor deste humilde trabalho... E o filho,  
portanto, .seu sobrinho. 

 O Sr. Ignácio Uchôa da Veiga – filho desse Homem que honra, não só a 
Magistratura, como a História Bandeirante, é casado com a Exima. Sra. D. Lúcia da 
Veiga, por sua vez, descendente de uma das mais nobres e ilustres famílias do Estado 
de S. Paulo. 

Sua grande atração pela Teosofia, demonstra também a sua grande cultura. Sim, 
porque, se “Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos”, este último termo é 
sinônimo de “eleito ou elite”, pois era  o que desejava dizer com semelhantes palavras,o 
autor da conhecida sentença,  “que mais vale a qualidade do que a quantidade” 

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

 A demora desta seção especial dedicada a S. Lourenço, obriga-nos 
entretanto, ao penoso dever de completar esta página em homenagem ao querido 
amigo Ignácio Uchôa da Veiga, com a dolorosíssima notícia da sua morte, por um 
acidente de aviação a 24 de Junho p. p. 

E isto, no cumprimento do humanitário dever de conduzir uma dose de penicilina 
destinada a uma Sra. de Campanha, gravemente enferma, quando regressava ele de S. 
Lourenço pilotando seu avião, em que tinha por companheira a Srta. Margarida Castro 
Amaral, pertencente à sociedade local.  

O desastre se deu ao passar o avião sobre a Serra da Mantiqueira, nas 
proximidades de Passa Quatro, devido a denso nevoeiro. 

  À Exma. família Uchôa da Veiga, apresentamos os nossos mais profundos 
sentimentos de pesar pela perda irreparável do querido Ignácio Uchôa da Veiga.  

Ao seu enterro nos fizemos representar na pessoa de nosso ilustre amigo Dr. Ural 
Prazeres que, além do mais, acompanhou os seus despojos de Passa Quatro à capital 
Bandeirante.  

Paz à sua alma! 

------------------- 
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Alguém nos informou que o Sr. Pascoal Hipólito é um dos residentes mais antigos 
do lugar. E que para o mesmo veio depois da chegada do engenheiro Capelachi com os 
referidos operários, que trabalharam na captação das águas. 

O Sr. Pascoal Hipólito, proprietário de vários terrenos e casas nesta localidade, 
reside à Avenida Daniel de Carvalho, 60. 

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

Dois antigos residentes nesta localidade – à rua Aristotelina Bitencourt, 706 –  por 
sinal que muito estimados, o Sr. Manoel Medeiros Terra e sua irmã Ana Medeiros Terra. 
Ele, português (da ilha Faial, onde nasceu a 12 de Setembro de 1896). O Sr. Manoel 
Medeiros Terra veio para o Brasil em 1879. E para S. Lourenço, acompanhado de sua 
irmã D. Filomena Terra, ou seja a mesma por quem chamava o filho do engenheiro 
Alfredo Capelachi, naquela noite trágica do narração acima – em 1901. Para aqui vieram 
ambos a convite de sua sua D. Celina, casada com o Sr. João Rosa Pereira, major 
honorário do Exército e proprietário do Hotel Bonsejour, com cujo nome foi ele mesmo 
apelidado,  tomando depois o referido Hotel o nome de S. Lourenço. 

D. Filomena Medeiros Terra (hoje falecida) acabou sendo agente do Correio de S. 
Lourenço, tendo por auxiliar sua irmã Ana Medeiros Terra. E isso, desde o ano 1006 e 
1933, quando ambas se aposentaram. 

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

Há também um homem, que tendo nascido no lugar, e hoje com 58 anos de 
idade, conhece bastante a História de São Lourenço. Seu nome não podia, pois, ficar no 
esquecimento, embora o que tivesse para nos dizer já fosse narrado por outros: é o Sr. 
Azarias Luiz Pereira.  

Até há  bem pouco, trabalhava  na Prefeitura, além de condutor de malas, nos 
Correios. Hoje, por estar cansado de uma vida tão agitada, opinou pelo segundo 
emprego. 

O Sr. Azarias Luiz Pereira, com a sua digna família, residem em S. Lourenço 
Velho. 

Trata-se de um homem trabalhador, digno, cumpridor de deveres. Razão de ser 
muito  estimado na terra privilegiada onde nasceu.. 

Com estas palavras, procuramos prestar nossas homenagens a um dos mais 
antigos moradores no lugar, justamente por ser seu filho. 

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

Outra pessoa que merecia ser ouvida – embora que jovem ainda para falar do 
lugar, mas, devido ao seu espírito do investigação, e assimilação, é o tipo clássico do 
Jornalista  de escol – o Sr. Orlando. B. Almeida, diretor proprietário de O Arauto. 

Por intermédio de nosso distinto e ilustre Irmão e Amigo, Sr. Tupinambá Godinho, 
enviou-nos ele – acompanhados de honrosas dedicatórias, que muito nos 
desvaneceram, diversos números do seu conceituado órgão de imprensa, inclusive o 

número “Especial” dedicado no seu quinto ano de existência, onde vêm publicados 
diversos artigos em referenda à estância de São Lourenço. 

Ficamos muitos gratos ao ilustre jornalista e amigo, por. mais esta prova de 
distinção, respeito e amizade, desejando-lhe e ao seu querido jornal – como partes 
integrantes que são, um do outro – as maiores felicidades possíveis...  

Desses quatro valiosos números de O Arauto – que representam um tour de 
force jornalístico, inclusive o “Especial” (edição de 23 de Junho de 1940), preferimos 
transcrever neste lugar de honra, o maravilhoso artigo publicado na edição de 6 de 
Setembro de 1942, e da autoria do íntegro jornalista, cujo título é o seguinte: 
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“SÃO LOURENÇO, A DÁDIVA DE DEUS NO 

SEIO DA TERRA OPULENTA DE MINAS GERAIS” 

São Lourenço, que nasceu de um sonho de nossos antepassados, e hoje uma 
realidade tangível para os presentes, evoluindo sempre, e sempre, crescendo no seio 
opulento e grandioso de nossa terra dadivosa e farta. 

 

HISTÓRICO 

No tempo das bandeiras paulistas que partiam da velha Piratininga tendo o 
seu pouso onde hoje se ergue a soberba Taubaté, e de onde firmavam os roteiros 
que deviam seguir em demanda das 

cobiçosas terras das minas gerais, uns preferiam seguir o Vale do Paraíba, outros mais 
ousados e afeitos as aventuras, galgavam a Mantiqueira e se embrenhavam pela terra do 
passa quatro, vindo pousar alto depois de valejar pelo vale do pequeno Rio Verde. 

Nesse pouso que ficou célebre, escolhiam novas rotas para o prosseguimento da 
bandeira, que dali demandava as várias e ricas minas das terras, que depois passaram a 
denominar-se das campanhas, tantas foram as desavenças e os desentendimentos 
havidos entre os bandeirantes que demandavam este setor das já famosas terras das 
minas gerais. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

O ilustre e querido jornalista Sr. Orlando B. Almeida Diretor proprietário de “O 
Arauto” o “Espelho da Cidade Moça”. 

 

Ficaram célebres nessa afastada época as minas de São Gonçalo, as da 
Campanha, as de Baependi, as do Córrego do Ouro, as da Conquista, a de Ouro Feio e 
muitas outras. 

O pouso alto foi progredindo e passou a ser em pouso tempo a conhecida 
povoação de Pouso Alto. Além desse pouso 

vários outros como Aiuruoca, Baependi, Campanha e São Gonçalo prosperaram e, 
já no último quartel do século XVIII, eram lugares conhecidíssimos dos ousados 
Bandeirantes, dilatadores de nossa Pátria e conhecidos também, ainda que de nome, da 
maioria dos habitantes de Santo André da Borda do Campo, dos da Vila de Piratininga e 
dos de Taubaté, que foi por assim dizer, o maior centro irradiador das Bandeiras naquela 
remota época da nossa história e, até mesmo, das que partiam de São Vicente e 
Itanhaém. 

 Por  essa afastada época ainda ninguém conhecia ou não se referia ao pedaço 
de chão que hoje compõe o nosso minúsculo mas progressista Município, pelo menos 
não se encontra uma só referência a esse respeito. 

Só aí por volta de 1827, segundo tive  notícias, falava-se nas propriedades do 
Barão de Pouso, Alto, (que não  sei se título verdadeiramente nobiliárquico ou apenas 
popular, como muitos, que por aí existem até hoje), e essa lacônica referência que 
consegui,  dizia apenas que todas as terras aquém da Serra da Soledade velha, eram 
de propriedade do Barão. 45 

                                                        
45 Informação de um velho morador local que ignora a idade, mais disse ter mais ou menos 9 anos, quando coroaram D. Pedro II. 
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Mas voltemos ao assunto principal, sobre os primórdios da nossa comuna. Por 
volta de 1737, enviado pelo governo para descobrir as famosas minas do sul, 

chegava ao povoado do Campanha em 12 de Outubro, o ouvidor da Câmara do Rio das 
Mortes, Cipriano José da Rocha, que aí fundou o Arraial de S. Cipriano, que logo foi 
elevado a Freguesia, 46 porém, como esse povoado não era outro senão o 
conhecidíssimo e célebre pouso das campanhas iniciado por volta de 1748, o que é a 
verdadeira origem da hoje Cidade do Campanha, não suportou por muito tempo o nome 
com 

que o Sr. Ouvidor o cognominou, e já em 1752, por carta régia foi instalada a 
Freguesia Coletiva do Campanha, e em 9 de Março de 1798, foi erigida em Vila, por 
Alvará Régio do Governo de Portugal, dado e passado na Cidade de Lisboa, em 
Dezembro de 1797. (Segundo parece a Ordem de Aviz tem que ver com o fato, 
dizemos nós). 

No decorrer de 1799, começou a falar-se em desmembramento do enorme 
Município do Campanha, cujos dilatados limites se estendiam pelo Sul, desde o Norte 
do Itatiaia pela serra da Mantiqueira, até a nascente do Rio Canoas, nas proximidades 
do Triângulo Mineiro, delimitando-se com a Capitânia de São Paulo ex de São Vicente, 
do qual foi desmembrada das terras dos Campos de Cataguás, por Carta Régia de 21 
de Fevereiro de 1720, e que passou a constituir-se Capitânia de Minas Gerais, por 
Alvará de 2 de Dezembro do mesmo ano. Desse ponto do Oeste descendo o Rio 
Canoas até a confluênciacom o Rio Grande e subindo por esse rumo Leste, até 
encontrar novamente o sopé das Agulhas Negras, onde se ergue o majestoso Itatiaia. 
Perdida na vastidão imensa, lá estava, quase no centro, o pequeno Povoado da 
Campanha e pouco além, o de São Gonçalo, às margens do Sapucaí, o maior afluente 
do Rio Grande, em terras do grande  Município que em verdade, só começou a ser 
necessariamente retalhado, em 1814, quando já se encontrava no Rio de Janeiro, El 
Rei D. João VI. E a primeira mutilação foi feita desmembrando-se Jacuí em cujo  
território hoje se alinham 10 prósperos municípios, e daí por diante seguiram-se outros 
desmembramentos, seguindo-se Pouso Alegre, que do Município de Campanha foi 
desmembrado em 1831 quando já tínhamos uma Pária Livre, e Pouso Alegre, que tem 
esse nome devido também aos Bandeirantes, que partindo dos Campos de Piratininga, 
através da Serra da Mantiqueira no local hoje denominado Bandeirantes, vindos de 
Judiaí, aí faziam os seus campos de plantações e de pouso, afim de refazerem-se do, 
estafante caminhada, e como o aspecto da região e muito formoso, o cognominaram 
de Pouso Alegre, nome que até hoje conserva, e que foi desdobrado em 26 Grandes 
Municípios. 

 A seguir, foi desmembrado Baependi que tinha ao Norte a Serra de São Thomé 
por limite, e ao Sul a Serra da Mantiqueira, ao Leste ainda, a mesma Serra, e ao Oeste 
o Rio Verde até o Ribeirão do Aterrado e desse até alcançar a Serra dos Pintos e pelas 
cumiadas alcançava a Serra da Mantiqueira, e cujo território comporta hoje 13 
Municípios, entre eles, o de Pouso Alto ao qual pertenceu uma parte de nosso 
minúsculo mas progressista município, parte essa que e a que fica, à direita do Rio 
Verde, enquanto a outra parte embora desmembrada também de Pouso Alto, e na 
mesma ocasião, pertencera ao Município de Itajubá, que foi desmembrado em 1848 de 
Campanha e desdobrou-se em 5 municípios, entre eles o de Brazópolis (Vila Braz), de 
onde saiu o de Silvestre Ferraz em 1901, ao qual pertenceu a parte esquerda do Rio 
Verde até aí por volta de 1917... 

E em 1927, quando o para nós benemérito  Presidente Antônio Carlos ocupava o 
Palácio da Liberdade, resolveu diante do anseio do povo deste pedacinho encantado de 
chão da nossa grande Pátria, dar-lhe autonomia Municipal, e no dia 1 de Abril daquele 
                                                        
46 Extraído de notas fornecidas pelo arquivo do Museu “D. Inocencio” de Campanha. 
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ano, assinava-se num dos salões onde é hoje o Cassino Brasil, em meio de grande 
regozijo o decreto nº 7.582, alcançando São Lourenço a sua tão almejada 
independência Municipal, e cujo decreto está assim redigido: 

 “Palácio Presidencial do Estado de Minas Gerais, 

Decreto Nº  (será dado o  nº  em Belo Horizonte).  

“Cria uma Prefeitura provisória, no Distrito de São Lourenço, Município de 
Pouso Alto, e marca o dia das eleições  do Conselho Deliberativo e Juizes de paz.  

O presidente do Estado de Minas Gerais, usando da atribuição que lhe e outorgada 
pelo Art. 57 da Constituição e, de conformidade com o disposto nos Decretos 373 de 
17 de Setembro de 1903 e 338 de 23, de Dezembro de 1901, resolve:  

 Art. 1o – Fica criada, provisoriamente, uma Prefeitura no Distrito de São 
Lourenço, Município de Pouso Alto, a qual será seguida, ate a expedição do 
regulamento, pelo Decreto No 1777, de 30 de Setembro de 1904.  

Art. 2o – Fica marcado o dia 17 do corrente mês, para a eleição do Conselho 
Deliberativo de que trata o art. anterior e para os dos Juizes de Paz. 

Palácio da Presidência do Estado de Minas Gerais em São. Lourenço, 1 de Abril  
de 1927”.  

 (a) Antônio Carlos Ribeiro de Andrada 

 Djalma Pinheiro Chagas 

 

 Tendo sido referendado pela Lei No 987 de 20 de Setembro do mesmo ano. 

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

Não andou errado o benemérito presidente ao dar autonomia a este pedaço 
privilegiado das montanhas de Minas, atendendo os anseios de 3.000 habitantes 
daquela época, entre os quais, muitos ainda integram os 9.000 que atualmente aqui 
vivem (isto em 1940, dizemos nós). 

 

A CIDADE E SEUS PRIMÓRDIOS 

Na primeira metade do século passado, isto é, aí por volta de 1835, começava a 
povoar-se muito esparsamente o território do nosso atual município que então era 
conhecido como Águas do Viana, por ter por aqui se mudado um português que 
atendia por esse nome e aqui viveu por muito tempo, como proprietário de um pedaço 
de terra onde brotavam as águas e não se cansava de fazer propaganda das virtudes 
terapêuticas e curativas das mesmas, que brotavam no pantanal, e sua propaganda, a 
despeito das dificuldades e meios rudimentares empregados, surtiu tal efeito, que em 
pouco tempo, as Águas do Viana tornaram-se muito conhecidas. E mais tarde, por 
ordem da Cia. que deu o nome de Águas de São Lourenço as já famosas Águas do 
Viana, foram captadas pelo  competente engenheiro Capelachi.  

Foi no fim do século passado, que se formou em São Paulo, a primeira Cia. 
para a exploração racional das nossas magníficas Águas, e cuja Cia. foi formada com 
o nome de Cia. das Águas de São Lourenço, aí por volta de 1890, com o capital de 
500 contos, e gozando de um prazo de 30 anos, segundo os contratos assinados, e 
tendo a sua primeira Diretoria contado com os nomes dos grandes brasileiros Srs. Dr. 
Dino da Costa Bueno, como presidente, secretariado pelo Dr. João Pedro da Veiga 
Filho, e gerenciada pelo ilustre campanhense Comendador Bernardo Saturnino da 
Veiga.  

E em 1895, o Governo Mineiro reconheceu a existência da dita Cia. 
autorizando-a a explorar racionalmente as águas mineralizadas existentes em terrenos 
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da margem esquerda do Rio Verde, na altura do quilômetro 80 da E. F. Minas e Rio, 
hoje, Rede Mineira de Viação.  

 

SUBSÍDIOS PARA A HISTÓRIA DO NOSSO MUNICÍPIO 

Volvendo ao ano de 1890, vamos encontrar como acima ficou dito, um pugilo de 
sonhadores patrícios que aspiravam fazer do local onde brotavam as famosas Águas 
do Viana, uma grande e progressista cidade, e assim em reuniões sucessivas em São 
Paulo, por esforço do finado Dr. João Pedro da Veiga Filho, em que tomaram parte 
vários elementos entre eles as Srs. Dr. Antônio Dino da Costa Bueno, e Dr. Inácio Marcondes de 
Rezende, com o fito de formarem uma Cia. para a exploração racional das milagrosas Águas do 
Viana. 

 Chegando ao conhecimento do Sr. Comendador Bernardo Saturnino da 
Veiga, em Campanha onde residia e dirigia o semanário “Monitor da Campanha”, que em  
Silvestre Ferraz, havia Águas Minerais e que em São Paulo já se promoviam reuniões com o fim 
de fundar uma Empresa que tratasse da sues exploração, mandou seu sobrinho Sr. José Pedro 
da Costa, entender-se com o proprietário ou proprietários das terras onde brotavam as ditas 
Águas para saber se queriam vendê-las. 

Chegando o emissário do ilustre campanhense a Silvestre Ferraz, dirigiu-se para a 
fazenda do erudito Francisco Isidoro da Silveira Pinto, a quem pertencia parte das terras e 
foram por intermédio desde prestimoso cidadão, iniciados os entendimentos, com os outros 
proprietários. E mais tarde com a presença dos Irmãos Veigas, foram os contratos da 
compra das terras efetuados, e cujas terras abrangiam 30 alqueires mais ou menos, e foi 
adquirido dos demais proprietários contratantes, o perímetro necessário para os trabalhos 
das captações das fontes existentes e o descobrimento de outras. 

Eram proprietários dessas terras, por essa época os seguintes senhores: Antônio 
Justino Ferreira, Comendador Manoel José de Souza, Francisco Lobo de Almeida e João 
Jeronimo. Resolvido o negócio, os irmãos Veigas, não dispondo de capitais necessários para 
tamanho empreendimento, embora todos possuíssem alguns recursos, rumaram para São 
Paulo, e confabularam com os iniciadores do projeto de captação das Águas do Viana, tendo aí 
encontrado o irmão mais velho Sr. João Pedro da Veiga (pai) que era Lente Catedrático de 
Direito, publicista e político, e que possuía recursos próprios. Obtida a sua anuência naquela 
capital, foi ele o principal elemento da Cia. que então ficou constituída com a denominação de 
Companhia das Águas de São Lourenço, nome com que batizou, também o arraialzinho 
que aos poucos vinha surgindo, em homenagem à memória do Cel. Lourenço 
Xavier da Veiga, ilustre membro da importante Família Veiga, de grande tradição 
não só no Sul de Minas coma na Capital Bandeirante. Mas só em 1895, a importante 
Cia. foi reconhecida polo Governo de Minas Gerais. E no Governo do inolvidável Marechal 
Floriano Peixoto, São Lourenço abrigou, devido à situação anormal porque passava a 
Nação, vários foragidos políticos de Minas e com eles, alguns de S. Paulo, 
contando-se nomes ilustres entre os quais, o Conselheiro Domingos de Andrade Figueiras, Dr. 
Augusto de Souza Queiroz e vários outros. For essa ocasião superintendia os trabalhos aqui, o 
Sr.  Conselheiro João Pedro da Veiga, que na qualidade de amigo do Sr. Antônio Figueira, e 
por se tratar de pessoa de maior destaque em São Lourenço, até então, resolveu dar à fonte 
magnesiana o nome de Andrade Figueira, nome que conserva até hoje. 

 A Cia. que então se formou manteve cerca de 850 trabalhadores, tendo realizado os 
seguintes trabalhos: 

Assentamento de 3 quilômetros de “decauville” e longos e difíceis aterros, e a captação de 
duas fontes e a Igrejinha de São Lourenço Mártir, que recebeu uma bela imagem, 
oferecida pelo Dr. Luciano Luiz da Veiga, Deputado desde a Monarquia e pai do Dr. 
Edmundo da Veiga que também muito fez pela nossa localidade naquela afastada época. 
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Os trabalhadores habitavam em palhoças formadas com os galhos da mata derrubada, e 
embora vivendo em tão rudimentares habitações não se registrou nenhum caso de febres ou 
outros moléstias de qualquer espécie, o  que atesta a salubridade do clima privilegiado da nossa 
Estância e o valor das milagrosas Águas Mineralizadas de São Lourenço. A Cia. fol dissolvida 
com lucros para diversos sócios, e cerca de 350 contos de prejuízo para o seu principal 
organizador Sr. Dr. José Pedro da Veiga Filho, e tendo a seguir passado por diversas 
fases, e por várias mãos. Em 1927 deu-se a formação da Empresa de Águas de São Lourenço 
S/A que formada por um grupo de capitalistas ardorosos pelo progresso desde encantado 
pedaço de chão, destacando-se a trindade benfazeja representada pelos ilustres nomes dos Srs. 
Jayme Lino Sotto Maior, Dr. Joaquim Ferraz Ribeiro da Luz e José da Costa Soares, este 
competente e íntegro Gerente da importante Empresa e representante entre nós do grupo que 
desmentiu o velho conceito popular deixando de lado o comodismo tão habitual dos 
possuidores de fartos haveres que sempre deixam como está para ver como fica, e esse 
fato devemos ao Sr. Soares, que muito dedicado jamais deixou de dar à Empresa o 
máximo de seu esforço construtivo e o trabalho daquela aí está como um atestado de alta 
competência dos seus diretores. 

Observações – Todos os grifos são nossos, chamando a atenção de pontos que 
condizem com a parte esotérica de nosso trabalho, mesmo que evitássemos fazer os 
respectivos comentários. 
 

O jornalista Sinesio Fagundes 
Trata-se de uma figura multo conhecida, e portanto, querida, na estância de S. 

Lourenço. 

Entretanto, para aqueles que não o conhecem, ou sejam os alheios aos homens 
e as coisas da referida estância, as linhas que se seguem dizem bem da sua 
personalidade. 

Sinesio Fagundes nasceu a 22 de Julho de 1912, na circunscrição do 
Sacramento, Capital Federal. Com um ano de idade foi para S. Paulo, onde seu pai, 
João Álvaro Fagundes, teve que assumir seu emprego no escritório da Empresa 
cinematográfica Francisco Serrador. Era o mesmo casado com a Sra. D. Leonor 
Macedo Fagundes. 

Na capital bandeirante, aprendeu as primeiras letras no Externato Freitas, 
dirigido pela professora Cecilia A. Freitas. Fez o curso primário no Externato 
Imaculada Conceição dirigido pela professora Hilda de Araujo. Em 1924, matriculou-se 
no Ginásio Moura Santos, dirigido pelo poeta Amadeu Amaral, prof. Sud Menucci e 
Máximo de Moura Santos, onde obteve seu diploma de bacharel. 

 Em 1930, não podendo prosseguir nos estudos, por falta de recursos, seguiu 
para Soledade, onde seu pai possuía uma agencia cinematográfica. 

No tempo de estudante, colaborou na antiga revista “A Cigarra”, e no “Jornal das 
Moças”. Viajando pelo Sul de Minas, colaborou em quase todos os jornais desta 
região. A sua carreira literária, porém, foi animada por. dois grandes jornalistas 
montanheses: Américo Pena e Mário Lara, diretores, respectivamente, da “Folha 
Nova” de Silvestre Ferraz e “O Patriota” de Baependi. Colaborou no “Correto Mineiro” 
de Belo Horizonte. Em 1931, fixou residência em S. Lourenço, onde esteve sob a sua 
direção o “S. Lourenço-Jornal”. 

 Em 1935, casou-se com D. Isaura Junqueira, de tradicional família desta região, 
e publicou o seu primeiro livro: “Álbum Histórico e Ilustrado de S. Lourenço”. 

Ingressou no quadro social da Associação Brasileira de Imprensa, por proposta 
do Com. Oscar da Graça Fagundes. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  125 – Julho a  Setembro de 1945 – Ano XX 

Redator : Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 123

Em 1936, lançou o opúsculo “Estância Hidro-Climática de S. Lourenço”. Por 
indicação do escritor Dr. Manuel Viotti, foi aclamado, unanimemente, para sócio da 
“Liga Cultural Brasileira”, com sede em S. Paulo. Em 1942, lançou o primeiro número 
de “A Montanha”. 

 É funcionário público estadual, nomeado, por concurso, pelo Governador do 
Estado. 

Até fins do corrente ano lançará: “Manual de Hidrologia, Climatologia e Terapia 
Física". 

Várias monografias, como sejam: “A criação da Paróquia de S. Lourenço”, “A 
História da Imprensa de S. Lourenço”, “Agiografia do mártir S. Lourenço" e o livro de 
poesias “Horas místicas”, vão ser dentro em breve reeditadas. 

Pelo que se vê, o dinamismo que ressalta do seu caráter, é fruto de seu próprio 
nascimento: nasce em 1914, que foi o ano agitado da anterior conflagração européia. 
Tendo por planeta o Sol, e signo Leo, não podia deixar de ser dotado de grande 
inteligência. E é a razão porque sabe manejar a pena de jornalista, como se fora a 
espada do militar valoroso. Algo idêntico ao mago que, ao traçar nas 4 direções 
cósmicas, tanto tom a Bagueta como com a Espada, nas misteriosas evocações aos 
“quadro elementos” (ou espíritos da Natureza), grava ao mesmo tempo nos anais 
acásicos, as prodigiosas palavras que devem permanecer para sempre, no Livro 
Eterno da Evolução da Mônada. 

Cantor das belezas mantiqueirenses – razão de ter “sido animado par dois 
jornalistas montanheses” – não podia deixar de escolher por título da sua revista: “A 
Montanha” . 

Pobre, como sói acontecer a todos os intelectuais e artistas – o seu maior 
arrimo na vida, esta consubstanciado nos régios tesouros da sua inteligência. 

 Dorme, por ser isto um fenômeno natural da vida, para o repouso físico das 
lides diárias. No entanto, continua a trabalhar em sonhos verdadeiramente fantásticos, 
por serem os construtivos do amanha das suas próprias idéias. 

 O seu “Roteiro de S. Lourenço”, abre conosco uma Nova Rota ou Destino à 
privilegiada estância, contrariamente aos rotineiros, negativistas, retardatários e 
pusilânimes, que preferem continuar estagnados no lamaçal em que vivia outrora a 
hoje “Cidade Moça”, a “Cidade dos encantos e das Maravilhas” a que nós outros, os 
Teosofistas – “os Homens também dos sonhos, das fantasias e das extravagâncias" –  
lhe demos o nome estilizado e esotérico de LAURENTA SUL-MINEIRA. 

Enfim, enquanto o “Roteiro de S. Lourenço”, de Sinesio Fagundes, representa a 
parte material desta “Nova Rota” destinada à querida estância, o nosso, em etapas 
evolucionais, que começaram em 1921, e agora assumiu proporções gigantescas, 
tanto o roteiro material, como anímico e espiritual para os homens de cultura, ou 
sejam aqueles que se extasiam diante dos Grandes Mistérios que envolvem os VINTE 
E DOIS ARCANOS MAIORES. 

Para tais Homens, o canto enigmático da Natureza, vale mais do que o dos 
maiores poetas. Um crepúsculo circumvolando no espaço sideral, enfeitado de nuvens, 
tom as sete tonalidades do espectro solar, possui maior encanto e valor, do que uma 
prosa descabida, cantando louvores a uma sereia humana, ou tecendo elogios a um 
bojudo capitalista, pois que é no ventre onde repousa toda a sua inteligência. 
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A abelha que retira o mel de uma flor, e não o faz de outra, não é por simples 
casualidade, pois que demonstra o poder da sua “inteligência”, dirigida pela Mente 
Universal, que e também aquela por onde se dirigem os Grandes Magos da 
Inteligência, no LABOR quotidiano, a favor da construção do Grande Edifício Humano. 
Tanto a “abelha operaria”, a quem não falta um rei e uma rainha, como o Homem da 
mesma natureza, conhecem a sublime Ciência dos sons, dos números e das cores, 
que em verdade, são manifestações vivas das potentíssimas vibrações provindas do 
Heptacórdio Divino. 

Parabéns ao jornalista Sinesio Fagundes, por sua obra, sua vida e tudo quanto 
tem feito a favor da privilegiada estância sul-mineira. 

 

Página dedicada ao “Lopes Fotógrafo” 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
O Sr. Francisco Lopes Ferreira – o “Lopes fotógrafo” – reside nesta estância há 

mais de trinta anos, pois, sua cidade natal e Campanha, onde viu a luz do dia a 24 de 
Fevereiro de 1888. É casado com a Exma. Sra. D. Arminda Candal Lopes. Desse enlace 
tão harmonioso pois que ambos se completam e compreendem, até na arte fotográfica, 

nasceram os seguintes filhos: Alzira, Gabriela, Antônio e Daniel. Todos eles – 
tendo herdado de seus pais as características de uma arte qualquer – um se dedica  
pintura, outra à musica. E assim por diante. A o que se pode chamar “uma família 
privilegiada”. 

Quem não conhece o “Lopes fotógrafo", quer na estância de São Lourenço, 
quer fora dela, se em todos os albuns de aquistas e visitantes seus, tal nome se acha 
estampado e trazendo por baixo uma data qualquer? 

 Nesta mesma revista figuram diversas fotografias nossas com o nome do “Lopes”, 
desde o ano 1921, que foi a primeira vez que visitamos São Lourenço. 

Pouco comunicativo, talvez por tempo lhe não sobrar “para dar com a língua nos 
dentes”, como o faz a maioria dos homens, no entanto, quantas vezes tem ele 
pronunciado, na sua profissão de fotógrafo, as seguintes palavras? – “"Faça um 
sorrisinho alegre, moça. Não, assim é demais; a boca está muito rasgada. Corrija o 
vestido. Endireite o pescoço. Agora, sim, está bem... Pronto. Não se mexa. Vai ficar um 
bom retrato. Obrigado”. 

Sim, desde “os tempos das flores de laranjeiras, rosas, jasmins e trepadeiras”, até 
chegar aos atuais, quer a entrada do bosque, como no Parque da Gasosa, da 
Magnesiana, da Vichi e outras mais... nos exóticos caramanchões enfeitados de flores, 
nos ricos gramados, donde surgem lindas e perfumosas roseiras. Onde irrequietas e 
policrômicas borboletas vem pousar, atraídas pelos encantos das flores... Borboletas, 
também humanas, louras ou morenas, postadas em frente a objetiva do fotógrafo 
obsequioso; ora com as asas pendentes do corpo, outras vezes, uma para cima e outra 
caída languidamente para o solo; quando não, ambas voltadas para “o cerúleo manto do 
firmamento”, como se quizessem alçar o vôo pelo espaço em fora... 

 Outras vezes, guapos mancebos ao lado de suas noivas. Mães e filhos. Grupos 
inteiros da mesma família, ou de parentes e amigos... 
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Esta tem sido a vida um tanto patriarcal, um tanto agitada do “Lopes fotógrafo”, 
borboleta também, mas pedalando sempre uma bicicleta, por asas não ter, senão a 
mala que lhe pende do corpo... 

E lá vai, correndo, voando, a borboleta querida de toda gente: “o Lopes 
fotógrafo”. 

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

E com isto, ficou sendo também esta página, uma entrevista, porem humorística, 
a única que se encontra num trabalho de grande responsabilidade, que a bem dizer, vai 
do mundo terreno ao divino, através das Sete camadas ou “planos”, em que a 
Consciência Universal se manifesta. 

“Hlumorismo”, sim, mas inofensivo, sadio, bom, espiritual, fraterno, carinhoso, 
repleto de gratidão e amizade para aquele que, desde o ano 1921 entrou em contato 
direto com a nossa vida. Falam bem alto – no seu esplendor iniciático – as fotografias e 
legendas existentes em nossos álbuns de Família; desde aquela época até hoje. 

 

O Barão Feliciano Maria 
Uma figura que não podia ficar, de modo algum, esquecida na vida da cidade, 

embora que pouco saiba da sua História, é o “Barão Feliciano Maria”, que – segundo ele 
mesmo diz, “está em vésperas do seu centenário”, mas, para nos deve beirar os 110 
anos. 

O “titulo” que possui, foi-lhe dado pela Câmara de Baependi, por serviços 
prestados à cidade, além de outros, por benemerência, isto é, “salvando a vida de 
algumas pessoas de destaque na localidade, e libertando outras das mãos de 
criminosos”. 

Com semelhante idade, não demonstra o menor sinal de cansaço! Seus músculos 
são tesos, fortes, sem tremuras. A marcha é rápida, embora que ligeiramente curvo para 
a frente, como o são todas aqueles que se dedicam à vida de carreiro e tropeiro, devido 
às marchas longas durante muitos anos. 

A todas as perguntas, ele responde imediatamente e com a maior facilidade. 
Lembra-se das menores coisas de sua vida. E um verdadeiro arquivo humano, pronto a 
ser consultado pelos mais exigentes investigadores, pois como se disse, foi durante a 
maior parte de sua vida, “carreiro e tropeiro”. As que mais sobressaem entre todas, Pouso 
Alto e Silvestre Ferraz e, finalmente São Lourenço, onde se deixou ficar, residindo agora 
na Fazenda do Dr. Ismael de Souza, “trabalhando apenas o suficiente para comer”. Nas 
suas terras existem as duas melhores nascentes de água potável, onde muita gente vai 
abastecer-se diariamente. 

Foi ele, ainda, quem à frente de outros carreiros, fez a mudança da família Ferraz, 
onde vinha também nesse meio, o Cel. Manoel Dias Ferraz. E isso, de Boa Vista para 
Criminosos – hoje fazenda do Sr. Augusto Ferraz. Lembra-se até do primeiro dos carros, 
que foi “quatorze”, o que, esotericamente falando, possui um valor muito significativo. Sim, 
tanto o número como o termo CARRO... 

“Daquele lugar, continuou ele, os membros da família Ferraz se ramificaram por 
vários lugares de Minas, inclusive o Cel. Manoel Ferraz, que acabou fixando residência na 
estância de São Lourenço”. E nela acaba de morrer, dizemos nós, deixando um grande 
vácuo no coração de todos que o conheciam, amavam e respeitavam. 

Mas, o “barão” – enquanto nos preparávamos para tirar diversas fotografias suas –  
ainda tom algo a dizer: 

“Tive a honra de dançar com minha senhora, a Dona Helena, com o salão cheio de 
gente fina, inclusive, as que vieram da Corte (como era chamado, no tempo do Império, o 
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Rio de Janeiro). Todos me queriam muito bem. E em mim depositavam a maior 
confiança”, conclui o nosso querido visitante. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O “Barão Feliciano Maria”, que nos veio visitar em companhia de nosso ilustre 
Irmão Sr. Tupinambá Godinho, sente-se honrado e feliz em posar junto ao “monumento 
comemorativo da fundação espiritual de nossa Obra”. 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A imperturbável fisionomia do “Barão Feliciano, vista mais de perto. Seus traços 
são um verdadeiro “marroquino”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Numa atitude mística e serena, contempla os céus, as nuvens que passam... como 
se fossem verdadeiros rolos de papiros, contando a história de uma alma simples, mas 
bondosa, de todos falando bem e com saudade... “Alma Branca num corpo de negro”. 
Mais do que “barão”, se príncipe é do Amor e da Concórdia. Mais que isso: um Rei que na 
Terra preparou seu próprio Trono, onde há de se assentar depois da morte... Causalidade 
ou não, do lado direito dos céus, a silhueta de um touro, “um boi de carro”, a mirar o seu 
antigo guia, o velho “carreiro”. BARÃO, PRÍNCIPE E REI das estradas mineiras... 
Esotericamente: a constelação de TAURUS... 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Como um dever de hospitalidade, demos-lhe a grata honra de ficar no centro. Bem 
por trás de nós no alto da MONTANHA, se acha a tradicional “árvore-cruz”... Sim, 
“Cruzeiro às costas!”... Quem não o traz na vida, se todos somos obrigados a sofrer as 
dolorosas picadas do “aguilhão do carreiro” que tem o nome de Karma, pouco importa se  
individual ou coletivo? 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Uma das casas mais antigas do lugar.  

 Foi mandada construir pelo Sr. Manoel José Faria de Souza, casado com a 
Sra. Helena Francisca de Andrade Junqueira. Possuía o mesmo, 4 fazendas 
denominadas: Lagoa Seca, Barãosinho, Lobos e Pecegueiros. Na Fazenda Lobos 
veio a falecer, antes de residir na referida casa. E hoje seu proprietário, o Sr. Hugo 
Hipólito, residente em Cruzeiro e casado com a neta do antigo proprietário, a Sra. D. 
Carmem Junqueira de Souza. Reside atualmente no velho solar, a sogra do Sr. Hugo 
Hipólito, acompanhada de sua filha. As outras casas mais antigas do lugar, são: a 
que hoje se conhece como Hotel Central (depois de passar per diversas 
remodelações) e situada, bem em frente ao edifício dos correios e telégrafos. 
Pertenceu ao Cel. José Justino Ferreira. Vem a seguir, a que fica em frente ao Hotel 
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Silva, com o nome hoje de Hotel São Lourenço, e outrora, BONSEJUR, no qual 
também funcionava a antiga agenda, dos correios; uma outra à margem do Rio 
Verde, conhecida outrora, como “casa de D. Candinha”: e finalmente, a que se acha 
quase em ruínas, e onde funcionou a Pensão S. Benedito, pertencente naquela 
época a D. Augusta Ferreira de Souza, que a arrendou ao Sr. Antônio Freitas 
(Antoninho) quando na mesma estivemos hospedados em 1921. 

 

 Já agora o leitor conhece, em linhas gerais, a história da privilegiada estância que 
tem o nome de SÃO LOURENÇO. 

Para que este capítulo de nosso trabalho possuísse o cunho mais verídico 
possível, procuramos ouvir, muito propositadamente, o homem que tanto conhece a 
cidade como as selvas, ou seja o caçador Eugênio Junqueira. Uma autoridade civil 
aparentada com um ramo ilustre dos que firmaram, os primeiros alicerces da privilegiada 
estância: o Escrivão de Paz e Tabelião de Notas, Sr. Aparicio Justino Ferreira. A seguir, 
o Jornalista, o investigador sereno de tudo quanto diz respeito ao bem público: o Sr. 
Orlando B. Almeida, Diretor-proprietário de O Arauto. Do mesmo modo, o fotógrafo mais 
antigo de S. Lourenço, cujo nome está gravado nos álbuns de todas as famílias que têm 
visitado a referida estância, muito antes do ano 1921, quanto aqui viemos pela primeira 
vez. Algumas delas como se disse anteriormente, ilustram esta mesma revista, no que 
diz respeito nossa própria família e  de quantos ousaram seguir fielmente os nossos 
passos. Não escapou o Vox-populi, embora que manifestado pela boca de um homem 
humilde, mas digno, honrado, (benemérito e com um título, que pode servir de ridículo 
aos que só vêm as coisas pelo lado puramente grosseiro ou material... Título, sim, que é 
nada diante dos privilégios morais, que possui “o preto de alma branca”, quando há 
milhares de “brancos de alma negra, sombria, pretíssima”, sem o que, o mundo não 
estaria esmagado sob o peso da tirania de verdadeiras feras em corpos humanos... 
Donde, a famosa sentença oriental: “Quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o 
mundo pesará sobre ti”. 

 Faltam, entretanto, muitas coisas interessantes que o leitor não conhece, a 
menos que assíduo visitante da estância Primus inter pares, de quantas outras existem 
em nosso País, para não dizer desde logo, em todo o continente americano. 

Sim, as suas belezas naturais, conjugadas com os ingentes esforços de todos 
aqueles que, de fato, têm trabalhado a favor do seu progresso, do bem estar de seus 
habitantes e quantos a procuram como “estação de cura e repouso” . 

É justamente o que vai acontecer no capitulo que se segue, ajustado a uma 
Síntese Espiritual da Obra grandiosa em que a S. T. B. está empenhada. 

Prepare-se, pois, o leitor amigo para as grandes maravilhas com que vamos 
terminar esta Seção especial dedicada a S. Lourenço. 

No entanto, há ainda a ler uma “página suplementar” e o SUMÁRIO do próximo 
capítulo: 

 

Página Suplementar 

 

Primeira Feira Exposição Agropecuária e Industrial em São Lourenço 

 
Pelas razões já conhecidas do leitor, ou a demora da publicação de um só 

número especial desta revista, que foi substituído por diversos, com o título SEÇÃO 
ESPECIAL DEDICADA A S. LOURENÇO, somos forçados a acrescentar em todos os 
números, qualquer acontecimento que tenha lugar na referida estância, além do mais, 
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com o fim de enriquecer semelhante trabalho que lhe e  dedicado durante 4 trimestres 
ou um ano. 

 Assim é que, o atual é concluído com a “Primeira Exposição Agropecuária e 
Industrial em São Lourenço”. 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Entrada principal da Exposição inaugurada no dia 19 de agosto do ano 
corrente, tendo por local, o Stadium Jaime Sotto-Mayor. 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Trecho do palanque oficial, na ocasião em que lia o seu discurso, S. Excia. o 
Prefeito Dr. José Ribeiro Lage, abrindo o certame. E também, prestando homenagem 
ao Gal. Mascarenhas de Morais, que é aquele que se acha por cima do dístico 
“Diretoria”. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Duas cenas do desfile de animais concorrentes à classificação a prêmios, que 
serão efetuados durante os oito dias da duração da Exposição. 

 

A S E G U I R: 

 

Síntese construtiva da Obra: as 5 casas por onde Dhâranâ firmou os seus 
espirituais alicerces, interpenetrando-se no glorioso nome SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA. Ou Oriente e Ocidente! 

Valiosas palavras da imprensa fluminense e carioca a respeito das 
fenomenais sessões realizadas em Niterói. 

Expressão viva da ROSACRUZ. 

Novamente S. Lourenço: Parques, fontes, lagos, gansos, cisnes, etc., etc. 

AS SETE ROSAS QUE ORNAM A ESPIRITUAL COROA DE S. LOURENÇO. 

FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA: um belo capítulo de ilustrações, 
legendas, alocuções, etc., dedicado as sete principais religiões do mundo. 

Página mística. 

Santuário do Brasil: Prefixo musical e letra do autor deste trabalho. 

O Alvorecer de um Novo Ciclo: Música e letra do autor deste trabalho. 

CREPÚSCULOS E MSTÉRIOS DE S. LOURENÇO. Grandes surpresas para 
os leitores desta revista. 

Apoteose à Missão Y: Magnífica tela em policromia, acompanhada de uma 
longa descrição segundo o esoterismo profundo dessa mesma Missão. A tela é da 
autoria da exímia pintora das fileiras da S. T. B. Sra. lolanda Campelo. 

ENIGMA: Uma página dedicada à máquina que escreveu todo este trabalho. 

E V O C A Ç Ã O ! 
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Desce o pano: A deusa Maya, da ribalta, dirige-se a platéia, dando a peça 
como terminada. Acta est fabula (A peça esta acabada). 


