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ECCE HOMO!... 
 

PIZARRO LOUREIRO 

 

Abrindo o velório da grande ribalta espiritual, na dual, numa simbólica 
representação, se desdobraria aos olhos e à consciência dos leitores de DHÂRANÂ, a 
esplêndida e inesquecível peça, que é a Seção, Especial dedicada a São Lourenço, neste 
número concluída, tive ocasião de predizer os tesouros de beleza, de ensinamentos, de 
verdades e de grandezas ocultas que ela transmitiria, entre marcações maravilhosas, 
contracenas magistrais e cenários empolgantes. Disse que ela seria uma mensagem de 
suprema significação espiritual, a antevisão de um mundo nem sempre acessível à nossa 
pobreza de Inteligência e à nossa nublada consciência e que ela filtraria, por certo, 
cachoeiras de luz através cia espessa cortina maiávica que nus separa dos manjares 
abundantes, das verdades primordiais, das belezas eternas, das paisagens de ouro e 
arminho, onde a paz perfeita e a contemplação divina, escrevem poemas Infinitos de 
ternura, de generosidade, de fraternidade e, sobretudo, de amor. 

Disse-vos que essa peça era um raro e singular privilégio a todos concedido; 
porque, em realidade, através de estranhos conúbios entre cenas materiais e quadros 
espirituais, ela traria a todas as inteligências sedentas de belo, e a todas as consciências 
ansiosas de verdade, ângulos claros e luminosos, de onde se pode vislumbrar o mundo a 
que todos aspiramos, estradas reais e Imponentes por onde passam os eleitos, jor-
nadeando diuturnamente, a grande viagem em busca da Canaã prometida desde o 
alvorecer das idades, caminho de Damasco da redenção e da Imortalidade. Como 
compére da peça fiz a sua apresentação. Mas, antes de cerrar o velório, que dá por finda 
a representação, desse Auto admirável, que ficará para sempre na vossa memória e no 
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vosso coração, dir-vos-ei algo sobre a figura que resplandece na postada do presente 
número e muita coisa também de outra figura que encarna, em nosso meio, o mistério dos 
mistérios, a supre ma responsabilidade crística dos redentores sofrimentos... 

A capa com que hoje Dhâranâ se apresenta, simboliza o "Cavaleiro das Idades", 
aquele Ser misterioso e infinita mente grande que vela pela humanidade e pelos mundos 
e que tão profunda. mente vive no coração dos homens de fé ou de sentimento, dos 
homens que ultrapassaram os umbrais da vida terrena perecível, para gozar com a vista 
do espírito o panorama das belezas infinitas e eternas que está reservado àqueles que se 
venceram a si mesmos, para integrar-se na sabedoria e verdade universais. 

Jorge, George, Gorge ou Akdorge, como é chamado em certas línguas, seu nome 
filtra nas almas, através de milênios, um duplo sentido, poético e heróico. Poético, porque 
lembra os lendários cavaleiros andantes do ideal e da honra, pelejando entre as misérias 
do mundo, no seu corcel branco, em defesa' do amor, da verdade e da beleza. 

Heróico, porque nos transmite a bravura de um Ser que não teme o mundo visível 
com todo o seu poder maléfico e enfrenta esse outro mundo simbológico, de onde as 
trevas forcejam por expulsar a luz que resplandece, como um sol de esperança, nos céus 
visíveis da humanidade angustiada e aflita, que se atropela na busca ofegante e dolorosa 
da sobrevivência. 

Maitri,  Maitréia, na Índia; Akdorge, no Tibete; Erdemi, na Mongólia; Perseu, na 
mitologia grega; Ele é o símbolo da Redenção da Mônada, isto é, da humanidade, tão 
bem  representada no Prometeu encadeado ao Cáucaso – cárcere carnal – à espera do 
Epimeteu libertador. Por isso mesmo, semelhante ao arcanjo Miguel, ou Michael, que deu 
combate aos exércitos do Mal, e que se encontra à porta do Paraíso Terrestre com sua 
espada flamejante, não para que ali não tenha guarida novamente a primeira parelha 
humana, como quer a Bíblia, mas guardando-a até que chegue a Idade do Andrógino 
Vitorioso, reconduzindo-o à sua maravilhosa Unidade primitiva, perdida com a queda no 
sexo... 

Ackdorge, como símbolo guerreiro de Maitri, representa o magnífico e fecundo 
tronco, de onde se originou, em floração humana, a prodigiosa série dos Yokanans 
anunciadores ou Arautos Dele mesmo, através de seus avataras, e de todos os Manus 
raciais, porque Maitri equivale, como Planetário da Ronda – ao Manu Semente, ao Manu 
colheita. Por isso mesmo, folhas preciosíssimas dessa eterna árvore da Sabedoria, como 
os próprios Budhas o são da Arvore de Adhi-Budha. Daí procede o significativo lema de 
certa fraternidade do Norte da Índia : Adhi Budha Vaham Budha, como expressão 
“Budha veículo e Adhi-Budha", o que só por si explica tudo quanto nos fosse dado revelar 
sobre tão transcendental mistério. 

Ackdorge é, ao mesmo tempo, o escudo defensivo da própria humanidade até que 
se manifeste, em sua forma plena e integral, Maitri, Redentor Síntese, ou, melhor, o 
verdadeiro Prometido ou Anunciado, desde tempos imemoriais, pelos Rishis, Munis, 
Arhats, Sibilas e Profetas. 

Completam ainda o mistério dessa figura de tão alto porte divino e de tão 
importante Missão na face da terra, as duas letras misteriosas: – J. e B., que muitos 
iniciados adotaram por nome Oculto. José Bálsamo (Cagliostro), por exemplo, 
representando a maçonaria egípcia, não podia deixar de possuir um nome esotérico 
contendo as duas simbólicas letras iniciáticas. Os próprio termos Jerusalém e Belém, tão 
da intimidade das tradições cristãs, lugares do nascimento e da morte simbólicas de 
Jeoshua Ben Pandira, o chamado Jesus pelos que desconhecem a vida real desse Ser 
iluminado, se relacionam com o caso. 

Do mesmo modo, Yokanan ou o mítico João Baptista (J. B.) como predecessor  do 
Messias prometido, símbolo que se biparte e que a cada idade surge na face da terra, 
porque a redenção humana se fará através de quantos Redentores sejam, necessários, 
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numericamente, para o Redentor Síntese, pois que este só poderá vir na consumação 
final da evolução humana, como integração de uma humanidade salva ou redimida pelos 
seus próprios esforços e sacrifícios. Os Yokanans são o símbolo também das colunas, 
laterais do Ilurninado templo da verdade (J. B., ou duas veredas e caminhos). A coluna 
central, ou do Karma, é Ele, o chamado Messias, o Messiah ou Sosioh persa, o Maitréia 
das tradições transimalaias, a quem se tem erguido monumentos e estátuas, no 
transcurso dos tempos imemoriais, do passado ao presente e "cuja vinda será no 
Ocidente", como afirmam, veladamente, tais tradições. 

Tudo isto está ligado, por laços invisíveis entretecidos pelo espírito do tempo, que é 
a manifestação inspiradora do próprio Logos, ao nome de Shamballah – “País do 
Ocidente" . 

A coluna do centro, simbolizada pelo Karma, é o caminho de todos os Crestos, ou 
o homem cia dor, que em Cristos se hão de tornar, quando, jornada após jornada, tiverem 
alcançado a grande Meta, que é a consciência plena de si mesmos, a integração absoluta 
do espírito com o Ego radioso, cuja fusão faz explodir, em chispas de divinas idéias, a luz 
imortal da Redenção. 

Além das definições exegéticas de Bournouff e de outros famosos conhecedores 
do sânscrito a respeito da palavra Maitréia, encontrarmos em "Fragments extraits du 
Kandjour" (Annales du Musée Guimet, T. V. pág. 84) o seguinte "Maitréia (ou do amor, 
Maitréia ou Maitri-Samadhi). Em tibetano, Byamspa, Ting-fe-hdzin é o Samadhi ou con-
templação. Byams-pa significa compaixão ou complacente e corresponde a Maitri e a 
Maitréia. Maitri é o amor distribuído entre todos os seres. Maitréia é o nome do Budha que 
deve aparecer quando acabar o período assinalado a Sakya-Muni". 

Todas estas definições são muito importantes porque enriquecem de significação, 
no entendimento dos homens, esse nome, envolto no sudário misterioso de seu casulo 
divino. Podemos, porém, acrescentar-lhe mais alguns valores de definição, que só hoje se 
podem revelar. Maitri provém de Maia – matéria ou ilusão – e tri – três –, que, traduzido 
literalmente, nos dá "três vezes ilusão". No seu mais profundo sentido oculto é, porém, 
aquele que venceu as três qualidades de matéria – os três corpos, os três mundos. É, 
portanto, o "Senhor dos três mundos", o Rei dos Reis, simbolizado maravilhosamente no 
Rei do Mundo, no seu trono de estrelas e de sóis, entre os dois ministros, suas colunas 
laterais (J. e B.); síntese dos três caminhos, lembrado também nos três reis magos, que a 
Igreja pensa terem sido reais e, como a Igreja, alguns eméritos ocultistas e teósofos. 

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

Até aqui vos falei de Akdorge, na sua glória excelsa e no seu simbolismo 
maravilhoso. Falar-vos-ei agora de um homem, que é um símbolo vivo da nova idade, que 
os séculos rolando pelo inundo vão aproximando da Humanidade. 

"No começo do século XX, um outro Ser mais instruído e mais apto será enviado 
para dar as provas finais e irrefutáveis de que existe uma Ciência chamada Gupta-Vidya 
(por outro nome Teosofia)", disse Blawatsky, na introdução da sua Doutrina Secreta (pág. 
27, vol. I). 

E, realmente, no cometo de 1900 alguém veio do Oriente para implantar no 
Ocidente, ou, antes, no continente americano, por intermédio da referida Ciência, a 
Missão gloriosa em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira . 

Esse alguém e sua companheira de Missão não são mais do que os dois DEVA-
PIS a que se refere a famosa profecia do Vishnu-Purana, afirmando que os mesmos 
"voltariam ao mundo para felicidade dos homens. E, portadores dos oito poderes da 
Yoga". Escaparem, pois, das Potências do Mal, que em todos os tempos evangélicos ou 
ciclos de civilização, se rebelam  contra aqueles que são portadores de uma 
transcendente Missão para o mundo, era coisa impossível. Palmilhando o caminho 
semeado de urzes, de espinhos e de ciladas, ambos se encontram hoje repletos de 
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cicatrizes – verdadeiros Crivatsas, ou "peitos chagados" – que são as condecorações do 
sofrimento e da bondade. O corpo a sangrar, nem sequer Eles olham para trás, onde 
ficam pedaços de sua alma, nem ouvem sequer as vozes de escárnio que  reboam da 
"negra floresta da vida". 

Eis um exemplo vivo que se oferece amorosamente a todas as criaturas e que 
serve de bússola a todos aqueles que não trepidaram, indiferentes à atoarda da 
ignorância e da inconsciência, em seguir fielmente os seus passos. 

Jesus disse, certa feita, ao referir-se a Elias : "Ele Já veio e vós não O re-
conhecestes". E essa é a razão pela qual o nosso Venerável Mestre e sua .contra-parte, 
por não terem sido "reconhecidos", são vítimas de todas as insídias, de todas as torturas 
morais, de .todos os escárnios, intrigas e maledicências por parte justamente daqueles 
que não estão em condições de "atirar a primeira pedra". 

Em vão, porém, agem as forças do mal, nas tremendas provações a que têm 
submetido os dois excelsos Seres, porque a Verdade, como o Sol, brilhará sempre, após 
os eclipses e as tormentas, e jamais o Divino poderá confundir-se com o lodo das 
vulcânicas misérias deste Mundo. 

Repletos de dores, dá angústias e de aflições, é certo; mas repletos sempre 
daquilo que não perece, da energia que só do Alto vem, da firmeza que só a origem 
supra-terrena pode doar àqueles que; em holocausto dos homens e do mundo, escrevem 
na face da Terra a eternidade da vida e a grandeza incomensurável da libertação 
espiritual. 

Henrique José de Souza não pode ser conhecido através de uma biografia, porque 
ela perlustraria séculos e fugiria à capacidade de percepção e conhecimento de uma 
inteligência comum. Dela apenas podemos dar pormenores, retalhos, simples rasgões na 
cortina miraculosa de uma vida que transcende aquilo que é feito simplesmente do barro 
humano.  

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

O Pequeno Henrique, desde o seu, nascimento, se viu cercado dos maiores 
mistérios. A medida que transcorriam os anos seus parentes mais próximos foram 
compreendendo  que uma  singularíssima criatura "viera ter ao seio da família". Os 
próprios pais, o respeitavam e admiravam e o mesmo sucedia aos médicos amigos da 
família. Dentre estes, o Dr. Nino Rodrigues, famoso cientista bahiano e iniciador dos 
estudos etnográficos no Brasil, que disse certa vez ao pai do menino prodigioso : "Se 
você não contribuir para que esse pequeno venha a ser um médico, cometerá o maior 
erro de sua vida". Mal sabia Nino Rodrigues, que Henrique José de Souza era um médico 
por vocação instintiva, um médico sem diploma, como era, também, pintor, músico, 
escritor, etc.  

Mais não foi apenas Nino Rodrigues o admirador dos valores reais e positivos do 
pequeno Henrique. Também Alfredo Brito, diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, 
assistindo às suas maravilhas, como a de adormecer diversas pessoas ao mesmo tempo, 
ofereceu-lhe um dia um espelho giratório. E recebeu estupefato, esta resposta: 
"Agradeço a valiosa oferta, por partir de um homem ilustre e digno além de amigo e 
médico de nossa família, mas devo dizer-lhe que não preciso de mecânicos para realizar 
o que faço...” O Dr. Souza Leite que pertenceu à clínica de Charcot, na Salpetrière, 
juntamente com Alfredo Brito, assistiu, em várias oportunidades, a fatos inexplicáveis, 
inclusive à hipnotização de animais. De Henrique herdou seu filho Valter tais poderes 
como prova ter, certa vez, hipnotizado um galinheiro inteiro, quando sua família residia na 
rua Mariz e Barros, 402. Já homem, vinha Henrique uma tarde em companhia de seu 
amigo Marcolino de Magalhães, antigo proprietário da Chocolataria Magalhães, na 
Ladeira da Montanha, 116 (cidade do Salvador – hoje "Casa São Jorge"), quando 
depararam ambos com uma grande aglomeração na esquina da Praça Castro Alves com 
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a Ladeira da Barroquinha. Entre os circunstantes via-se a polícia tomada de agitação pelo 
fato que ali ocorria. Tratava-se de um obsedado que, de faca em punho, mantinha à 
distância toda aquela gente, recusando entregar-se à prisão. Henrique inteirado de tudo, 
aproxima-se do louco atravessando a multidão. Este olha de frente para Henrique; num 
instante se acalma, transforma-se o seu semblante e diz em voz alta – “Eis aí o único 
homem a quem me rendo". E, ato continuo, entrega-lhe a faca, tendo a consideração de o 
fazer apresentando o cabo e não a lâmina. A polícia achou o momento azado para 
prender o louco, mas Henrique opôs-se, dizendo que "ele precisava mais de socorro 
médico do que de uma prisão injusta". 

O mesmo sucedeu muitos anos depois, numa viagem de Niterói para o Rio, com 
outro obsedado que não atendia a ninguém, nem mesmo a um pastor protestante de 
Bíblia em punho e a um espírita que fazia sinceras preces. 

O obsedado – que já tinha criticado acerbamente os dois bondosos homens, que 
procuravam livra-lo de tão graves perturbações psíquicas, acaba descobrindo, por trás do 
chapéu de uma senhora, que ocupava o banco da frente, a figura do nosso Henrique. E, 
então, pronuncia as seguintes palavras: "Só aquele que ali está, ocultando-se por trás do 
chapéu daquela mulher, pode fazer alguma coisa por mim..." E continuou com os olhos 
fixos na fisionomia do Mestre. O espírita, aproximando-se deste, sai-se com a mais infeliz 
de todas as perguntas : “Se o Sr. tem mais poderes do que nós, porque não procurou 
auxiliar  esse pobre infeliz ?" – “Antes de tudo, caríssimo irmão, eu não  pronunciei 
nenhuma palavra, muito menos, para dizer que "tinha maiores poderes do que vós 
ambos". Penso que se estivésseis no meu lugar, vendo outros prestando tão caridoso 
auxilio, não se arrogaria o direito – intolerante e desrespeitoso – de contrariar esse 
mesmo auxílio"... E, levantando-se, falou em voz alta para que o obsedado o ouvisse: "De 
acordo com o que acabais de dizer, mantende-vos tranquilo". E o "doente psíquico" 
baixou os olhos, e não disse mais nada. O fato, entretanto, obrigou o Mestre a deixar o 
seu lugar,  e postar-se na proa da barca para não servir de alvo a todos os olhares... 

O presente fato se deu em Salvador. Sua irmã mais velha mandou-o chamar para 
socorrer uma das filhas que havia perdido os sentidos desde manhã cedo e nem o médico 
nem um sacerdote, que lá encontrou, tinham conseguido resolver tão dolorosa situação. 
Chegando à casa da irmã, Henrique, em respeito ao sacerdote e à religião que a família 
professava, preferiu abster-se de intervir, aguardando que ocorresse algo capaz de 
modificar o estado da jovem. Mas, como o tempo passava e a aflição na casa crescia 
assustadoramente, aproximou-se da sobrinha, pedindo licença ao sacerdote, que o olhou 
mal satisfeito. A irmã, porém, tranquiliza o Padre, alegando a sua qualidade de irmão e o 
fato de possuir ele poderes estranhos. Henrique limita-se a soprar os olhos da 
"adormecida" e a jovem volta a si.  O sacerdote, admirado, Interpela-o: "Estou aqui há 
tanto tempo procurando com as minhas preces fazer com que ela voltasse a si... e o 
senhor, num instante, resolve o caso. Quer dizer-me como pôde realizar tal coisa ?"   "Da 
maneira que o Reverendo acaba de presenciar" – respondeu-lhe Henrique. 

O sacerdote riu da sua própria ignorância, numa humildade digna e bela. E desde 
então tornaram-se amigos. 

Certa vez, essa mesma sua irmã que o mandou chamar para socorrer a sobrinha e 
conhecedora dos prodígios do irmão, querendo caçoar com o mesmo, colocou na porta 
de seu quarto uma tabuleta com os dizeres: "Dr. Bota a mão"...  

Outro fato curioso: um velho estabelecimento, em cujo sobrado residia uma família, 
incendeia-se. O fogo toma a porta de subida. Do interior do sobrado partem gritos de 
angústia e de socorro. O Corpo de Bombeiros tardava, Henrique, que assiste à cena, não 
se contém e, sob a estupefação, de todos, invade a casa, a galgar os degraus de enorme 
escadaria, atravessando as línguas de fogo, que a tudo ameaçavam devorar... Um 
murmúrio de horror parte de todas as bocas e um frisson sacode a massa aglomerada 
defronte à casa presa do fogo. Minutos ,Minutos depois, estruge uma verdadeira 
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aclamação, entrecortada de exclamações, de alivio. Henrique, ajudado por uma 
enfermeira, aparecia conduzindo, numa cadeira de rodas, um velho paralítico... Só não se 
admiraram do fato alguns dos circunstantes que já haviam presenciado, numa noite de 
São João, o jovem Henrique passar por cima de uma fogueira, como um fantasma que 
não tem medo do fogo. 

Neste mesmo dia, o jovem Henrique, para que o trapiche de seu pai fosse salvo, 
subiu ao telhado e era de ver como carregava, com as mãos, enormes brasas que atirava 
no mar, fato que também assombrou a todos os presentes, inclusive o conhecido corretor 
de seguros, Sr. Messeder, que no dia seguinte relatou o fato ao pai do jovem herói, 
tecendo-lhe rasgados elogios. 

Curar com um copo de água magnetizada, ou apenas com a imposição das mãos 
era, para Henrique, coisa banal. Centenas de casos semelhantes acabaram repercutindo 
até nos meios científicos europeus e o Instituto Magnético de França conferiu-lhe um 
diploma de médico magnetizador, que ele, no seu horror aos diplomas, mandou para o 
fundo da arca. 

Presente a uma sessão espírita, para qual fora convidado, encontrava-se junto à 
mesa um jovem paralítico, a quem eram dados passes magnéticos, sem nenhum 
resultado. Henrique dirige-se, então, ao presidente. da mesa e diz-lhe: "Não se trata de 
um paralítico" e, virando-se para  o tio do pequeno enfermo, acrescenta : "Não é verdade 
que seu irmão morreu paralítico ?"  É, sim, contesta o homem, "Pois bem, prossegue 
Henrique,  é ele que, vivendo ao lado de seu sobrinho, produz, indiretamente, um 
fenômeno de "repercussão hiper-física". E começou a desmagnetizá-lo, ao contrário da 
magnetização a que estavam submetendo o paciente. Pouco de, pois o pequeno estava 
curado. O presente fato se deu em Salvador,. capital da Bahia, em casa do conhecido 
matemático Professor Ornelas, e na presença de inúmeras pessoas. 

Já aqui no Rio, vai, certa vez, a uma sessão no Andaras, para a qual fora 
convidado. O seu Presidente fez questão que o mesmo se assentasse à mesa dos 
trabalhos, por saber, da clarividência e outros poderes do nosso Henrique. Depois, da 
sessão, quer à viva-força saber da opinião do visitante; este, depois de muitos rogos, viu-
se obrigado a revelar as mistificações mediúnicas que havia observado. O Presidente, 
apertando-lhe a mão, teve estas palavras: "De há muito que desconfio tal coisa”, E no dia 
seguinte o tal centro deixou de existir... 

Já todos conhecem, através de sua obra "O Verdadeiro Caminho da Iniciação", 
outro fato acontecido na 'Bahia. Indo com mais dois colegas assistir a uma função de 
terreiro, em ali chegando cessaram todos os fenômenos do candomblé e o pai de santo, 
mirando-o de frente, disse-lhe : "Não queira negar que é o autor desta estúpida 
brincadeira!" Henrique assestou-lhe os focos luminosos de seus olhos; o africano baixou a 
vista e convidou-o a entrar no terreiro. Mas aquele, voltando as costas ao pai de santo, 
disse aos dois companheiros: "Aqui não é lugar para nós. Vim apenas mostrar a esse 
deslavado mago negro, que eu não sou de brincadeiras". 

E esse terreiro, de uma tal Pulcheria, até hoje é temido na Bahia; fica lá para as 
bandas do Gantuá (caminho do Rio Vermelho), próximo à praça que, se chama, 
atualmente, Duque de Caxias. 

Certa vez, aqui no Rio, tocando Henrique ao piano, as  cadeiras da, sala de visitas 
de sua casa começaram a .bailar ao compasso da música, enquanto, ó homem 
miraculoso era todo envolvido por um rolo de barbante que se encontrava no seu gabinete 
de trabalho e que ia aos poucos se desenrolando... De outra feita, todos correm a ouvir de 
perto a música que ele tocava. Ao terminá-la, diz aos presentes que .sentiu pesada mão 
afagar-lhe as, costas.  Pede-lhes que verifiquem se há, alguma marca. Nada sobre o 
paletó. Nada na camisa. Deve estar estampada na pele, diz. De fato, lá estava: uma mão 
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enorme, de dedos compridos. E Henrique, então, escreve na capa de uma das músicas 
colocadas sobre o piano.: "Sur le tombeau".  Chopin . Era uma música póstuma... 

Tocava, de outra vez, na sede social, músicas dessa natureza, perante vários 
irmãos. De repente, o teclado se foi enchendo de cravos de variegadas cores. Terminada 
a música, Henrique divide os  cravos pela assistência,  inclusive com alguém  que entrava 
no momento. ''Estranho e curioso: os cravos eram em número igual a todos os 
contemplados! E o mesmo aconteceu, também, mais  tarde com onze cavalinhos de  São 
Jorge, símbolo do Salvador do mundo, segundo seus magistrais estudos. 

O Capitão de Mar e Guerra Tancredo de Alcântara Gomes, uma das colunas 
mestras da S.T.B., já falecido, e cuja memória todos reverenciamos, recebera de 
Henrique, certa vez, uma erva misteriosa, que muito o aliviara de seus males. Pede-lhe, 
então, em outra ocasião, mais um pouco da mesma. E ele lhe responde, sorrindo : "Meta 
as mãos nos bolsos, procure também no harmonium, por trás desses quadros na 
parede..." E em meio ao assombro de dezenas de pessoas presentes, muitas ainda do 
quadro social da S.T.B., deu-se a maravilha. Nos bolsos do brioso oficial de nossa 
Marinha de Guerra, no harmonium (então fechado), atrás dos quadros, a miraculosa erva 
foi fartamente encontrada! 

De outra vez, em plena sessão, e na presença de mais de oitenta pessoas, deu-se 
um dos fatos mais extraordinários da sua vida e que teve repercussão até na imprensa da 
época, como se pode ver nos arquivos de "Vanguarda", "O Brasil", "O Estado", do Niterói, 
etc. A cicatriz que possui ainda hoje no peito, proveniente do acidente sobre a lança de 
um jardim, de todos já conhecido, começou a sangrar, e a fronte, as mãos e os pés... 

Mensagens e mais mensagens, medicamentos e mais medicamentos, 
materializados à porta do Santuário, passavam das suas mãos às dos doentes. E até, 
certa noite, materializa enorme tubo de ensaio, que passou às mãos do Capitão de Mar e 
Guerra Alcântara Gomes. Uma importante mensagem é retirada de uma bacia com água, 
na presença de mais de cem pessoas. Isto na casa da rua General Andrade Neves, 305, 
como proveitosa lição a certo mago negro, que ali fora para desrespeitar o Templo. E de 
fato era uma lição em regra a que vinha escrita na referida mensagem. 

Na casa da rua Santa Rosa, 426, em Niterói, ainda, quando ali se realizavam os 
mais assombrosos fenômenos já comentados pela imprensa carioca e fluminense, certa 
noite, alguém que fazia parte da assistência diz a Henrique, em tom de dúvida : "Falar de 
vidas passadas é coisa que não se pode provar. Eu desejava que me dissesse algo a 
respeito do meu presente." "Antes de mais nada – respondeu – eu não estou aqui para  
ganhar dinheiro, imitando prestidigitadores. Mesmo assim, faça como os demais. Entre 
para o Santuário, pondo-se de frente para mim". Instantes depois, do seu lugar na 
Diretoria, o Mestre  diz-lhe:  "O Senhor já matou um homem...  Entre muitas coisas que  
vejo da sua vida, é esta a que se acha mais visível, por lhe doer bastante na consciência". 
O homenzinho muda de cor, mira aterrado a assistência, e numa explosão de tipo bem 
freudiano, suando por todos os poros, responde: "Sim... mas foi em defesa própria". 
"Pouco importa como fosse – contesta-lhe o Mestre – mas o fato é que foi na sua vida 
presente e... de acordo com o seu desafio"... E todos os presentes olhavam assombrados 
para o homem que saía, enfiado e cabisbaixo do Santuário. Mais tarde, terminada a 
sessão, Henrique segredou-lhe : "O Senhor é um réu confesso. Trate de ir para casa 
porque aqui não é lugar para incômodos policiais dessa natureza". Como quem diz – vai e 
não peques mais. E o homenzinho desapareceu. 

Prodígios e mais prodígios vão assinalando a passagem dos vários estádios da 
vida de Henrique, marcos da sua Missão, correspondendo cada um aos complexos 
aspectos evolutivos da Obra que lhe fora destinada através dos tempos e das idades. São 
mensagens estranhas, queimaduras hiper-físicas; perfumes, o anel da sacerdotisa, 
objetos saem-lhe das mãos materializados, ante a estupefação dos presentes. É a cruz 
de cristo materializada numa das mais belas sessões, para ornar, no leito da morte, uma 
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das maiores figuras da Obra, que acabava de falecer naquele momento e ninguém ainda 
o sabia.  

Todas as músicas da S.T.B. saem das suas mãos, num misterioso e constante 
parto musical – belas é profundas. O alvorecer da 7a Sub-Raça, por exemplo, que é o 
Hino da S.T.B., é escrito em SI – sétima nota da gama musical. Cruzeiro do Sul, prefixo 
da S. T. B., tão cheio de espirituais sensações que arrebatam, é concebido através de 
audição e de clarivisão. 

Num mês de Dezembro, atacados por terrível enfermidade, os Gêmeos Espirituais, 
Henrique e Helena, encontram-se à beira do túmulo. A sua volta um círculo ofegante e 
ansioso de irmãos. De repente, Henrique volta à vida, recosta-se nos travesseiros e dá a 
suprema revelação da 10a Sinfonia de Beethoven, desconhecida do mundo, por ser escri-
ta em língua jina. Seu nome é "Ressurreição". No arquivo da S.T.B. existe a letra dos 
trechos principais, cuja parte musical Henrique executa até hoje ao piano. 

Certo dia – além de outras muitas mensagens vindas de modo surpreendente –    
sendo que esta na Vila Helena, em São Lourenço, e na presença de diversas pessoas, 
dentre elas um médico ilustre da localidade – fica a bater sobre o guarda-louça, como se 
fora uma grande borboleta. Muitos anos antes, uma criança de 3 anos, que se havia 
trancado por dentro de um quarto, cuja janela dava para o pátio de um prédio de três 
andares, e seus pais tomados de pavor, queriam chamar um serralheiro e lançar mão de 
outros recursos ocasionais, obriga a Henrique a levantar-se do lugar onde se achava 
naquele momento, e proferir diante da porta fechada a seguinte frase : "Em nome da 
Palavra Sagrada, abre-te, porta !" E esta, obedecendo àquele sublime "Abre-te, Sésamo", 
abriu-se de par em par, porém, de modo suave para não molestar a criança que se 
achava do lado de dentro... e que dali saiu sorridente, atirando-se nos braços da mãe 
aflita. Mais tarde, a cena se repete diante do cofre de certo hotel de São Lourenço, em 
vista de, estando afastado da referida estância o seu proprietário, e a gerente ter lançado 
mão de todos os recursos, auxiliada por outras pessoas, lembrar-se do "professor 
Henrique", para isso indo pedir a sua esposa que "interviesse junto ao mesmo, afim de 
poder retirar as chaves e o dinheiro guardados no referido cofre". E tudo foi resolvido em 
alguns minutos... Certa vez, ainda, e na capital, a família indo ver uma casa na Avenida 
Paulo Frontin, para onde desejava mudar-se, o vigia fez ver que, "já sendo tarde, havia 
ele fechado a casa e levado as chaves ao proprietário, que residia um tanto distante do 
lugar". Alguém que acompanhava a família, no automóvel, insistiu com o vigia para que 
fosse buscar, as chaves, prometendo-lhe uma gorjeta... E como aquele não quisesse 
ceder a tão insistentes rogos, Henrique deixa o automóvel e pergunta ao vigia : "O Sr. tem 
certeza que fechou a porta e entregou as chaves ao proprietário? "Ora se tenho, pois fui 
eu mesmo quem fez ambas as coisas..."Henrique não esperou que a resposta terminasse 
e, encaminhando-se para a porta, com ambas as mãos, abriu-a de par em par, deixando o 
vigia assombrado... Quanto aos da família, já acostumados com tais fenômenos, por sua 
vez, deixaram o automóvel e foram examinar a casa... Fato também assombroso, foi o 
que se deu à Rua General Andrade Neves, 305, em Niterói, em relação com  o Santuário. 
Por ordem superior o mesmo foi fechado durante SETE DIAS, com a porta e a janela 
devidamente seladas e levando a assinatura do Diretor-social. No dia marcado, e como 
de antemão fora anunciado, ao aproximar-se Henrique do mesmo uns dois metros, a 
porta se abre miraculosamente, rasgando-se por força estranha o papel que vedava a 
fechadura, como se invisível chave operasse o fenômeno. Isto faz lembrar o Trachi-Lama, 
no Tibete, que ao entrar no Templo as luzes se acendiam sem intervenção alguma... 

Estávamos no dia 14 de Julho, dia da memorável Tornada da Bastilha. Realizava-
se, nessa noite, uma extraordinária e brilhante sessão. Num dado momento, a assistência 
paralisa-se de assombro. Henrique erguera as mãos para o alto e nelas se via um barrete 
frígio da Revolução francesa, dilacerado, trazendo ainda a roseta, sujo, coberto de 
manchas de sangue e de pólvora. E diante da comoção ambiente, Henrique o coloca à 
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cabeça de alguém que estava quase ao seu lado, dizendo: "Maria Antonieta ! Agora, sim, 
fazeis jús a uma régia coroa. Permiti, no entanto, que pondo o barrete que os citoyens 
franceses vos puseram à cabeça, eu vos redima de todas as faltas passadas". A emoção 
dentro do Templo foi inenarrável. E a pessoa a quem ele se dirigia, ficou banhada em 
lágrimas, porque de há muito já recebera da boca do Mestre a grande revelação sobre a 
sua vida pretérita. Esta mesma mulher, que ingressou imediatamente na Obra, assistindo 
a uma sessão, em Santa Rosa, ao ver que uma pedra se desprendia das mãos de 
Henrique e, correndo pelo soalho, ia ter a seus pés, ergueu-se chorando e disse : "Meus 
irmãos, ontem à noite, sozinha em meu quarto, fazendo a minha yoga, a meditação de 
sempre, pedi aos Mestres que me dessem nem que fosse uma pedrinha, como lembrança 
do toque de suas mãos. E é o nosso próprio Mestre que realiza o meu pedido de todos 
desconhecido". Apanha a pedra, beija-a e guarda-a para sempre, até os últimos instantes 
de sua vida. 

Outra vez, alguns momentos antes de ser iniciada, a sessão do dia, duas pessoas, 
uma delas essa mesma irmã, discutiam  um tanto vivamente, embora que gracejando 
uma com a outra : "Você precisa fechar a boca com um parafuso", ao que respondeu a 
atingida : "E você com um prego". Henrique, que estava um tanto próximo, Interveio, "Pois 
bem, aqui tem o seu parafuso" E para a outra : "E você o prego". E acrescentou : "Não 
acham que é preferível discussões mais sábias?... Ambas guardaram os objetos 
materializados. E a mulher levou consigo, muitos anos depois, no caixão mortuário, 
esse... e outros objetos preciosos. 

Outra sessão memorável foi a da comemoração de um dos aniversários da S.T.B. 
Uma menina, a quem Henrique já havia revelado ter sido sacerdotisa egípcia, em outra 
encarnação, e lhe oferecido urna cruz ansata feminina, ergue-se e faz belíssima alocução 
sobre o Egito, elogiando a Obra e o Mestre. Terminada a oração, ele, comovido, depois 
de agradecer, diz-lhe : "Minha filha, de nossa terra, o Egito misterioso, Pai da 
Humanidade, ao lado da Índia, sua mãe, só restam ruínas e areia!" E isto dizendo, levanta 
as mãos para o alto e deixa cair sobre a mesa da diretoria, diante de grande número de 
pessoas, punhados e mais punhados de areia... Areias do deserto africano ! ... Não faltou 
quem as apanhasse e até hoje guarde consigo essa lembrança tão valiosa. E à mesma 
criança ofereceu Henrique, materializados na presença de todos “um cavalinho e uma 
tartaruga", símbolos de verdades eternas. 

Certa vez, quando o conhecido médium "Professor Mozart Dias Teixeira" visitou 
pela primeira vez Niterói, hospedou-se na casa de urna doutora, até hoje residente na 
vizinha capital. Queria ele, à viva força, conhecer o Professor Henrique José de Souza. 
Este achava-se abalado com o acidente de automóvel que sofrera na Praça Martim 
Afonso, escapando milagrosamente da morte. A referida doutora telefona-lhe, pedindo a 
sua presença. Com grande sacrifício Henrique consegue chegar à casa onde se 
encontrava o Prof. Mozart. 

Verdadeira multidão de doentes se encontrava à porta, na esperança de serem 
curados. Convidado para o almoço, Henrique, a certa altura, dirige-se à dona da casa e 
pergunta-lhe: "A senhora não esteve em visita à Seção de Múmias no British Museum de 
Londres? – “Sim", respondeu ela, "e, por falar nisso, os guardas não quiseram desvendar 
a cortina verde que cobria a múmia de Katsbeth... E eu o fiz, comas minhas próprias 
mãos". "Não acha a senhora – repõe Henrique – que desde então é que a vista lhe foi 
faltando?" "É verdade", respondeu a dona da casa. O prof. Mozart, aparvalhado com a 
interpretação do convidado, deixou cair tudo quanto, no garfo, levava à boca! É inútil dizer 
que a família ficou tão assombrada que, desde então, começou a frequentar a Sociedade, 
embora tempos depois o ambiente ali não lhes fosse agradável. É que a luz era por 
demais intensa para antigos fabricadores de "múmias", que ainda hoje se sentem atraídos 
por objetos de vibrações más, como seja a mão mumificada de urna princesa asteca, o 
lençol que ela diz ter envolvido o corpo de Tiradentes, trazendo manchas de sangue, etc., 
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etc. Fato interessante: – chegando o Professor Henrique à sua residência, pois era 
domingo e tinha que presidir à sessão do dia, contou o caso não só à família, como ao 
então diretor-social de Dhâranâ. Este, completamente transformado, proferiu as seguintes 
palavras : "É estranho. Eu também fui à Seção de Múmias do Britisli Museum de Londres. 
E em lá chegando, prendi o pé numa das tábuas do assoalho, indo bater de cara no chão. 
Os guardas, rindo, fizeram-me a seguinte pergunta: "Não acha o senhor que já é bastante 
o que lhe aconteceu, para que não se aproxime daquela múmia que se acha velada por 
uma cortina verde? E, bastante preocupado, procurei sair da referida Seção". 

Convém notar que essa pessoa sofre de uma espécie de esclerosamento da 
coluna vertebral, que o pôs num estado de aparente "mumificação". Tanto esta pessoa 
como a senhora a que nos referimos, foram os "fabricadores" da múmia de Katsbeth! Um 
dia os leitores desta revista saberão melhor a história de tão nefasta múmia, com a qual 
as forças do mal quiseram, numa encarnação dos "Gêmeos Espirituais", em Tebas – “a 
cidade das cem portas" – no Egito, arruinar a sua encarnação futura. Donde as duas 
referidas pessoas – por lei de Karma – dos mesmos serem obrigadas a se aproximar... 
Roso de Luna, que era, incontestavelmente, um dos maiores Ocultistas do Mundo, e 
como tal verdadeiro Teósofo, ofereceu, entre outros originais de seus maravilhosos livros, 
"ao seu maior amigo, o Professor Henrique de Souza", o penúltimo capítulo de sua obra 
"El Libro que mata a Ia muerte o libro de los jinas", onde fala da referida múmia, como 
quem diz : "Tudo isso Se prende aos seus inimigos mortais, os "Nirmanakayas negros"... 
que, de vida em vida (direta ou indiretamente) lhes movem toda espécie de campanhas, 
sempre na esperança de prejudicar a Obra dos Deuses... 

Certa ocasião, o Sr. Aleixo Alves de Souza, digno membro da Sociedade Teosófica 
no Brasil (filial de Adyar ou sua Seção Brasileira,) visitou Dhâranâ. Na ocasião da sua 
entrada – por lei talvez de "causalidade" – mais seis pessoas faziam o mesmo, pois se 
tratava de uma sessão pública, embora que comemorativa de um dos aniversários de 
nossa Instituição. O Sr. Aleixo pronunciou uma alocução, na qual teve, ocasião de 
comparar as várias facções do neo-espiritualismo com a diversidade de flores que surgem 
do mesmo canteiro. Henrique, que presidia à sessão, e o ouvia atentamente, deixou que o 
mesmo terminasse e, após, referindo-se à imagem literária de que se serviu o visitante, 
teve ocasião de dizer, juntando a ação à palavra: "Neste caso, como o ilustre 
representante da S.T. de Adyar tivesse entrado nesta sala acompanhado de mais seis 
visitantes, e o número SETE seja o de nossa própria Missão (Missão dos Sete Raios de 
Luz, que em forma-dual ou ligada à Norte América, tem o nome "Missão Y"), eu lhes 
ofereço sete cravos de cores diferentes, sendo que o branco, como cor sintética, 
justamente àquele que acaba de proferir tão significativas palavras". A assistência ficou 
boquiaberta com aduela assombrosa materialização, não só por não haver nenhuma flor 
ornando, naquele dia, o salão, como, também, pela quase impossibilidade de se poder 
encontrar sete cravos de cores diferentes. 

A Lei sabe muito bem a quem dá poderes dessa natureza, como já foi citado em 
outros lugares deste trabalho – a passagem do Vishnu-Purana – a respeito daquele que 
devia aparecer no mundo "portador dos oito poderes da Yoga", poderes que Ele não 
poderia deixar de empregar a favor do próximo. Seria impossível citar, um por um, todos 
os fenômenos desenrolados na vida desse homem verdadeiramente miraculoso, pois, 
necessitaríamos de vários volumes, além da dificuldade para descrever aqueles que, por 
sua alta transcendência, passariam por inverosímeis, embora os fatos neles narrados 
fossem testemunhados por grande número de pessoas que até hoje o acompanham. 
Desde menino, vem o ilustre Mestre lutando contra a morte. Atacado aos sete dias de 
vida pela terrível varíola, salva-se milagrosamente. Pouco depois, .é quase atravessado 
por uma lança de jardim e mais tarde, como o mártir São Lourenço, cai sobre uma grelha 
candente. No Rio Vermelho, um dos bairros da cidade do Salvador, certa vez, fica com o 
pé, preso, quando tomava banho de mar, e quase morre asfixiado. De outra, cai de 
cabeça para baixo de um trapézio, chegando, porém, ao solo de pé. Na praia da Barra, 
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também num  banho de mar, cai num redemoinho, donde foi salvo por uma corda atirada 
por membros da conhecida família Schleyer. Salva-se do paratifo, graças a 4 ervas 
ensinadas por um Adepto disfarçado em mendigo, e com as quais – ele mesmo – tem 
salvo inúmeras pessoas atacadas de tão terrível doença. 

Por mais de urna vez, os chamados "Gêmeos espirituais", solidários na glória 
espiritual como no sofrimento físico, batem às portas da Morte, e são salvos por poderes 
que transcendem os nossos conhecimentos e a nossa faculdade de percepção, inclusive, 
quando ambos caem um ao lado do outro, para ressuscitarem diante de vultoso número 
de ir. mãos que os cercavam cheios de dor e de angústia... 

Assim também, inúmeros são os casos de "ressurreições" provocados por 
Henrique: por exemplo, quando, na sua juventude, um canarinho que, na sua gaiola, cai 
de um quinto andar na rua, e ele o faz reviver através de passes e sopros magnéticos. O 
reviver de um defunto em frente ao Chalet Parisien, vindo o pequeno Henrique da escola, 
já rememorado nesta revista, na alocução das duas imagens, no seu último número. E 
este outro, para não ir mais longe nesta lista de prodígios: realizava-se sessão memorável 
na Sociedade. O Venerável Mestre ergue, acima da sua cabeça, o símbolo sagrado que 
esteve na Obra durante sete anos e que foi, por Ele mesmo, reconduzido à Agartha, seu 
lugar de origem. Nesse momento, uma jovem ergue-se do caixão, na Praia de São 
Cristóvão, fato presenciado por inúmeras pessoas, inclusive, um membro da S.T.B. de 
nome Salvador Pereira. Passou-se do seguinte modo: um automóvel funerário passava 
pela referida Praia, quando se deu uma pane no motor. O chofer salta para verificar a 
razão de ser da parte e, neste instante, um estranho ruído se fez ouvir dentro do caixão. 
Reúnem-se várias pessoas em torno. O chofer ajudado por alguns circunstantes mais 
corajosos, pressentem a repetição das pancadas e procuram arrombar o caixão... de 
dentro do qual se ergue uma jovem de 15 a 16 anos! Voltou ela ao seio da família, e os 
jornais... devido à censura, nada puderam relatar do fato, até mesmo, para não 
comprometer a Casa de Saúde, de onde havia saído, a "morta”, nem o responsável pela 
certidão, de óbito.  

Paremos por aqui. Todos esses fatos, poucos, entre muitos que se inscrevem na 
história gloriosa da nossa Obra, pertencem ao  passado. Chegou a hora da Palavra 
Reveladora, que produziu o milagre da arrigimentação daqueles que não precisam de 
materializações nem outros fenômenos – todos eles naturais, por serem realizados dentro 
das leis da Natureza, e nunca, sobrenaturais, ou com feição de "milagres", como querem 
as religiões ocidentais, para os seus “santos", mas "diabólicos", quando realizados por 
aqueles que às mesmas não pertencem, o que é uma contradição palmar das mais 
flagrantes – dizíamos, para acompanharem o Homem que tem resposta para todas as 
perguntas, bálsamo para todos os sofrimentos, Luz para todas as consciências, conselhos 
para os aflitos e remédios, sim, para os males da alma, para o resgate cármico, pois, 
como disse o grande profeta da Galiléia: "Felizes daqueles que não viram e creram"... 

Estamos diante de uma nova Era. Alguns a pressentem e, consciente ou  
inconscientemente, procurara o "refugium peccatorum" das religiiões, das filosofias, das 
várias facções do neo-espiritualismo. Mas não falta, também, quem destes procure tirar 
proventos econômicos. 

A guerra mal acabou de firmar os alicerces da paz no mundo, para não dizermos 
que outras guerras se preparam, com ou sem bombas atômicas, ainda mal acabamos de 
banir da face da terra os principais monstros que a infelicitavam, os falsos messias 
políticos, e muita gente já se apresenta por todos os cantos do planeta com falsas 
salvações, com o decantado rótulo do Oriente, para o qual são atraídos os frágeis 
remanescentes de uma civilização em plena decadência. São os "falsos messias e 
profetas da Bíblia" e de quantas tradições os anunciam para as proximidades do ano 
2.000, ou século XXI, astrologicamente dirigido por Aquários. E até o avatara de tal época 
irão eles atraindo os incautos com folhetos coloridos, com palavras untadas de uma 
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mística estéril e vã. O nome de Blawatsky, como o de seus Mestres, volta novamente ao 
cenário cíclico, enchendo de esperanças os que buscam uma tábua de salvação em hora 
tão amarga. Mas, em verdade, cópias infiéis da Obra grandiosa em que se acha 
empenhada, sob a direção do Venerável Mestre Henrique, a Sociedade Teosófica, 
Brasileiras desde o ano de 1921, através, de lutas e sacrifícios verdadeiramente 
extraordinárias e assombrosos. O mais famoso desses Messias, criação de Annie Besant, 
Leadbeater e outros, foi Krishnamurti, o qual, em tempo, percebeu que a missão a que 
estava destinado não era aquela para a qual o dirigiam. 

Outros, porém, persistem em desviar a consciência dos que, de fato, se interessam 
pela evolução dos seus irmãos em humanidade, do que e verdadeiro e puro, para 
fatuidades e incongruências psíquicas, mas nunca mentais, porque lhes falta, antes de 
tudo, a congenitura desses poderes, grandeza de coração, sensibilidade de alma, cultura 
de inteligência e destinação para a Obra da Fraternidade Humana. 

De permeio com os falsos profetas, ressurgem as velhas Ordens secretas, todas 
elas envolvidas do mesmo pó, das mesmas teias de aranha arcaicas, de tudo quanto já 
morreu com o velho ciclo... 

Mestre entre os Mestres, mistério entre os mistérios, impenetrável às paixões, aos 
ódios, às ambições e aos egoísmos, a figura do Professor Henrique José de Souza, 
nosso Venerável e Augusto Mestre, ergue-se dentro da nossa Obra, pelo poder 
miraculoso da fé e da certeza, como a "montanha sagrada" em cujo topo o farol do seu 
espírito alumia o caminho daqueles que querem a Verdade, que procuram a Verdade, que 
amam a Verdade. 

No entanto, a Ele cabe o título de "Eterna Vítima". Sim, porque a todos pode 
socorrer, mas a Ele, nunca, absolutamente nunca... Este é o seu maior mistério ! 

Paulo, o apóstolo do Cristianismo, foi tocado pela Verdade divina quando seguia 
por certa estrada, cego de consciência. Ele encontrou, afinal, a Luz que havia de O guiar 
na edificação de uma nova era humana. Na S.T.B. trabalham, também, todos os seus 
discípulos para o advento de uma Nova Jornada para a Humanidade. Aqui há um 
caminho de Damasco; percorrei-o para que possais, como Paulo, entrar na posse da 
Verdade Eterna, que rejuvenesce a cada primavera cíclica do mundo. Finalmente, que 
desça o velário sobre tão sublime espetáculo. E que este fique para sempre gravado na 
vossa memória e ressoando – com a sonoridade grave dos bronzes eleitos - nas vossas 
consciências. E, então, sentíreis – na quietude mística da Voz do Silêncio – a razão de 
ser das vossas dores, por serem as mesmas que vos conduzirão aos sublimes Portais da 
IMORTALIDADE. 

Veni, Vidi, Vici. 

 

& 
 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

O Mundo Divino ou dos Deuses. O Mundo terreno ou das ilusões dos sentidos. 

 

 

& 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  126 e 130 – Outubro de 1945 a Dezembro de 1946 – Ano XX – X XI 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 13

 
 

JUSTUS ET PERFECTUS 
 

Honrar a Pátria, enobrecer a idade.  

Espalhar entre os homens a palavra  

Natalícia de uma outra Humanidade;  

Rasgar, na terra brasileira, a lavra  

Imortal da bendita sementeira 

Que a S.T.B. fará frutificar, 

Unindo os homens, numa só bandeira,  

Empós do ciclo prestes a raiar;  

 
Justo e Perfeito, ao pobre transviado  

O caminho mostrar do humano amor  

Sem os véus da mentira e do pecado –  

Eis a Excelsa Missão do Professor !  

 

Delta do Amor Divino e da Esperança,  

Espírito sem mácula e sem jaça,  

 

Símbolo altriz da redenção que avança,  

Ontem, hoje, amanhã - luz esotérica !  

Urdís a teia sólida da raça 

Zenital e fraterna que, na América,  

Ao Brasil caberá por justa herança ! 

Pizarro Loureiro 
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& 

SEÇÃO ESPECIAL DEDICADA A S. LOURENÇO 
 
Ilustração: várias fotos 
Legenda: 
 

O CLICHÊ DA CAPA 
 

SÍNTESE CONSTRUTIVA DA "MISSÃO Y" NA CIDADE DE NITERÓI 
1. Com esta placa, DHÂRANÂ lançou os primeiros alicerces do soberbo Edifício da 

Missão Y, até chegar o momento de mudar o seu primitivo nome para o de 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA. 

2. Nesta casa da Rua Santa Rosa, no 426, foi onde se deu a fundação material da 
mesma a 10 de Agosto de 1924, pois, a espiritual, como se sabe, teve lugar a 28 de 
Setembro de 1921, na privilegiada estância sul-mineira, que tem o nome de SÃO 
LOURENÇO.Logo nos primeiros dias de tão auspicioso acontecimento, seu fundador 
sofreu um grave acidente de automóvel, na Praça Martim Afonso, onde seu sangue 
deixava impresso na extensa lápide que serve de calçamento à mesma praça, não o 
epitáfio de um corpo que cedo baqueou a serviço da Lei, pois que outros já se tinham 
dado na sua vida... porém, o símbolo vivo, imortal da Obra grandiosa que hoje 
esplende por diversas partes do mundo, como um Novo Sol espiritual que veio banhar 
a superfície da Terra, no momento justo em que a mesma atravessa um ciclo para 
outro, conduzindo consigo cinzas e ruínas... como resultados das suas imprevidências 
passadas. O nome NITERÓI, como estamos fartos de dizer, em certa língua sagrada, 
decompõe-se em três nomes: NISH TAO RAM, que quer dizer: O Caminho Iluminado 
pelo Sol. Em semelhante casa foram realizados fenômenos daqueles que o vulgo 
ignaro denomina de "milagres", mas o Teósofo os reconhece como "naturais", justa-
mente por serem levados a efeito dentro das leis da Natureza. E todos eles, pre-
senciados por vultoso número de pessoas, inclusive representantes da imprensa 
fluminense e carioca, dentre êles, de "O Estado", "O Fluminense", "Diário do Estado", 
"A Vanguarda", "O Brasil", etc., que enchiam as suas colunas com a descrição de tão 
memoráveis sessões realizadas em DHÂRANÂ. 

Logo que a família e a Sociedade se transferiram para outra casa, o telhado 
desabou, "como se fora um aviso formal de que na mesma jamais residiria uma outra 
família". De fato, consertada a sua "cumeeira" e outros reparos de que tanto necessitava, 
transformou-se numa "Escola Pública" durante muitos anos. Agora, completamente 
transformada, tornou-se a residência daqueles que a adquiriram. Pelo que se vê, não é 
mais o velho solar dos enigmas e dos mistérios de DHÂRANÂ. 

1. Nesta casa da Rua General Andrade Neves, no 305 (Gragoatá), as "maravilhas" 
continuaram. O salão muito maior do que o da anterior, pois nele cabiam perto de 200 
pessoas, mesmo assim, não chegava para conter o vultoso número dos que vinham, 
muitas vezes, de longínquas distâncias, pata tomarem parte em semelhantes sessões, 
inclusive, os referidos representantes da imprensa. Muitos deles, ainda hoje, "se 
lembram com saudade, dos gloriosos 'tempos de DHÂRANÂ". Por isso mesmo, não 
ousariam transformar o precioso altar do seu Templo de Trabalho, no balcão vil dos 
negócios escusos, com que outros, diga-se de passagem, para orgulho da nossa 
imprensa, em número reduzido, a transformaram sim em balcão dos mais vis e 
gananciosos, porque até a honra alheia não se poupa, contanto que a fortuna dos 
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"nababos" cada vez mais aumente... Coisas, também, do ciclo agonizante. Numa 
dessas memoráveis sessões – embora que esotérica – e alguns dos referidos 
representantes da imprensa já fazendo parte das fileiras de DHÂRANÃ – teve lugar 
um fenômeno bastante curioso: a cicatriz do peito daquele que, ainda criança, sofreu 
um acidente quase mortal, ou seja o de "cair em cima de uma das lanças do portão do 
jardim existente na residência da sua família", sangrou de tal modo, que a camisa, 
nessa região do corpo, ficou ensopada de sangue... Embuste! Exclamarão dos 
fariseus de hoje. Embuste! Sim, o fenômeno também se revelar na fronte, nas mãos e 
nos pés!... Diversas pessoas, principalmente senhoras, não puderam conter as 
lágrimas. Como se sabe, o fenômeno do “estigma” já tem sido reproduzido em 
diversas pessoas. Ademais, que importa a opinião daqueles para os quais não foi 
escrito este trabalho?! Mesmo assim, se tal fenômeno vem a público, é por outros já o 
terem revelado... Chamamos a atenção para a sombra de um zimbório que se vê na 
fotografia dessa mesma casa, que, idêntica à anterior, acha-se hoje completamente 
reformada, por sinal que dividida em duas. Tal zimbório é do palácio diocesano que 
lhe fica mais ou menos fronteiro. Digamos, uma espécie de Coroa a cingir o Portal de 
antiga residência transformada em Templo... 

4. Já agora, na Rua Otávio Carneiro, no 9 (Icaraí), por sua vez, completamente 
modificada como as duas anteriores, a Obra alcançou uma das suas etapas mais 
gloriosas: além dos referidos fenômenos, cada vez mais assombroso, que se diga de 
passagem, iam aos poucos diminuindo (na razão inversa das coisas, isto é, à medida 
que diminuíam em número, aumentavam em grandeza ou potencial), o domínio do 
MENTAL foi se assenhoreando do Altar de seu Templo. Diversos membros, mais 
adiantado, foram investidos em altos graus iniciáticos, a ponto de lhes ser facultado o 
direito de poderem “oferecer de graça, o que de graça receberam”, aos seus irmãos 
em Humanidade, palmilhando o começo, ainda, da estreita Vereda da Iniciação que 
lhes coube na vida... 

5. Rua Dr. Sardinha, no 71(novamente no Bairro Santa Rosa). Os ensinamentos que na 
mesma se deram, foram verdadeiramente magnificentes... E os fenômenos, cada vez 
mais escasseando, no entanto, foram daqueles que obrigam aos mais céticos a se 
curvarem diante da “evidência dos fatos”... Tal casa recebeu a visita de um preclaro 
Membro da Grande Hierarquia Oculta, outrora chamada “Grande Fraternidade Branca 
do Himalaia”, além de outros nomes sânscritos, etc., com que, por sua vez, era 
reconhecida. 

6. Gavião Peixoto, no 284. Nesta quinta e última casa do transcurso da Obra na cidade 
de Ararigboia, mas, também, de José de Anchieta, a Sociedade já tinha mudado, há 
algum tempo, seu primitivo nome para aquele que traz até hoje. Serve de testemunho 
a placa que se vê na fotografia, no canto direito do prédio. Semelhante fotografia foi 
tirada na ocasião em que passava pela sua frente outro Digníssimo Membro da 
referida Franternidade, por sinal que inúmeras vezes citado por Helena Petrovna 
Blavatsky... Como as anteriores, esta casa se acha completamente modificada. Os 
fatos que na mesma se deram não podem ser divulgados de público, tal a sua 
transcendência... De tal casa a S.T.B. se transferiu para a Capital da República (como 
estava designado desde o seu início), ocupando até hoje os 1o e 2o andares da Rua 
Buenos Aires, no 81. Num LABOR constante de longos 13 anos em semelhante 
prédio, é inconcebível o que tem Ela feito “a favor do engrandecimento físico, moral e 
intelectual do Povo brasileiro”. Os obstáculos encontrados no seu caminho, inclusive, 
os dos insultos naturais a toda Obra de origem superior ou divina, contam-se às 
dezenas. E ela os retribui sempre, com as armas com que vem construindo o seu 
prodigioso Edifício. Sim, as Armas da Persuasão, do Amor, do Sacrifício e da 
Renúncia. Hoje, com a sua Sede e Foro em S. Lourenço, por ser o lugar onde se deu 
o seu espiritual nascimento (também apontada desde o seu início, semelhante 
transferência), tomou esta parte da Capital da República o nome de 
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DEPARTAMENTO GERAL DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA. A bem dizer, 
é a parte EXOTÉRICA ou “aquela que serve de porta-voz ao mundo social ou profano, 
dos ensinamentos e tudo mais quanto procede da referida Sede em S. Lourenço. 
Todas as Ramas esparsas pelo Brasil, e futuramente, em qualquer parte do mundo, 
encontram-se sob a sua jurisdição. 

& 
 

Diversos documentos que atestam o passado glorioso da Missão em que a 
S.T.B., outrora Dhâranâ, está empenhada 

 

"O Estado", de 20 – 8 – 1924 

 
A FUNDAÇÃO DE UMA SOCIEDADE THEOSOPHICA EM NITERÓI 

 
Nictheroy, 18 de Agosto de 1924. 

 

Prezados e illustres Redactores de O Estado,  

Saudações fraternaes: 

Tenho a honra em participar a v.v. exas. a fundação da sociedade Dhâranâ 
(palavra sânscrita que quer dizer : o summo controle do pensamento) a qual tem por 
objectivo, a educação do mental dos seus associados, afim de que os mesmos alcancem 
todo o desenvolvimento físico, moral e espiritual possível. Outrossim, a propagação dos 
ensinos herméticos: o combate ao analphabetismo, aos vícios e todos os meios que, de 
acordo com as leis do paiz e da moral, façam intensificar o Amor pela Sciencia Eterna. 

A sua Directoria ficou assim constituída Chefe ou Director Esotérico : Prof. 
Henrique José de Souza, Director social e Thesoureiro Ten. Clemente Collens. Secretário: 
Eng. civil Dr. Francisco Nascimento Barbosa. 

Com a mais elevada estima e consideração, sou atto. amo. obro.   

(as.) Francisco Nascimento Barbosa. 

 

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

De "O Estado", de 18 – 9 – 1924: 

 

UMA SESSÃO IMPONENTE EM DHÂRANÂ 

 

Com a presença de vultoso numero de pessoas que se comprimiam na sala da 
residência da família do Prof. Henrique José de Souza, e que é, por enquanto, a Sede de  
"Dhâranâ, sociedade mental espiritualista", tivemos ocasião de assistir a uma das suas 
memoráveis sessões públicas, sendo que esta, dedicada á imprensa fluminense. 

A primeira parte constou de uma belíssima alocução  do referido Director-Chefe de 
Dhâranâ, que teve ocasião de falar da Grande Fraternidade Branca do Himalaya e seu 
papel oculto a favor da evolução espiritual da Humanidade. O conferencista foi muito 
aplaudido. 

Depois de pequeno intervalo, foi aberta a segunda parte, onde tivemos ainda 
ocasião de presenciar os grandes poderes ocultos de que é possuidor o Professor 
Henrique Souza. 
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Uma jovem de nome Osíris sendo por ele hipnotizada, obedeceu a todas as suas 
ordens, em estado de sonambulismo, para depois cair em catalepsia. O operador pedindo 
o auxílio de duas pessoas, coloca-a rígida, no encosto de duas cadeiras. Depois de 
despertar a jovem Osíris, realiza o mesmo fato com um rapaz que fazia parte da 
assistência. 

Finalmente, o operador pedindo alguns minutos de concentração, anuncia o 
começo de uma terceira parte, fazendo sentir que a mesma não estava sob o poder da 
sua vontade, mas, de outros, Seres pertencentes àquela Fraternidade Oculta. 

Acompanhado de sete membros por ele escolhidos, foi realizada uma corrente 
mental dentro de pequeno santuário, onde se achava uma imagem do Budha iluminada 
por uma lâmpada de azeite, enquanto do alto se derramava por todo o ambiente, os 
clarões de uma lâmpada azul. 

Tínhamos a impressão de nos acharmos em pleno Oriente. Muito mais ainda, 
quando a mesma jovem Osíris, depois do professor Henrique Souza e demais membros 
da corrente mental vindo postar-se nos seus lugares, começou a faltar uma língua 
estranha, acompanhada de gestos que, a nosso ver,  completavam o sentido oculto do 
que a mesma dizia, como se fosse uma segunda linguagem. 

Ela quando a mesma vindo até o meio da sala, dirige-se na mesma linguagem ao 
professor Henrique Souza, e este, corno se a compreendesse, dirige-se para o piano e 
começa a executar um bailado, de estilo francamente oriental. 

E a jovem Osíris começa a mover braços e pernas, como se fora uma boneca 
maquinada, acompanhando o ritmo cadenciado daquela musica, por sua vez, 
estranhíssima. 

Toda a assistência parecia suspensa, extática diante desse quadro inédito que se 
desenrolava diante de seus olhos. 

Muito mais, quando a música tomando um novo andamento, a jovem bailarina 
transformou-se num corropio. Seus pés descalços, tinha-se a impressão de que eram 
apenas os dedos que tocavam no soalho. Finalmente, os últimos acordes, numa 
vagarosidade ou diminuendo, que a bailarina ia acompanhando, até seu corpo todo 
enroscado cair desse modo no chão. Alguém que estava ao nosso lado, pronunciou 
baixinho estas palavras : "Mais parece a Pawlova na "Morte do cisne"... 

Alguns segundos, e a jovem se levanta, docemente, indo ter novamente à porta do 
Santuário. Nova alocução em língua estranha. E finalmente o prof. Henrique Souza, 
depois de proferir algumas palavras elucidativas do que a assistência acabava de 
presenciar, deu como terminada a sessão. Deu, é um modo de dizer, porque não houve 
uma só pessoa que se levantasse do lugar. Todos se achavam como que pregados nas 
cadeiras, embevecidos ainda, pela originalidade e . grandeza daquela sessão memorável, 
ansiosos por assistirem uma outra igual. 

E o número dos que, depois, foram ter à presença do Professor Henrique Souza 
para crivá-lo de perguntas, outros querendo ingressar imediamente nas fileiras de 
Dhâranâ, foi enorme. Notava-se, entretanto, que o mesmo se achava exausto com uma 
sessão tão movimentada, inclusive para ele, que teve de abandonar o seu lugar na 
Diretoria para atender aos diversos lances da mesma sessão. 

Parabéns ao Professor Henrique José de Souza pelos agradáveis momentos que 
proporcionou a todos nós, com os votos de prolongada existência para a Sociedade que 
com tanta proficiência, amor e carinho se acha sob a sua ilustre e digna direção.  

 

********************* 
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Como se viu em outros lugares desta Seção especial dedicada a São Lourenço, 
Dhâranâ se achava sob a preciosa égide do Oriente, portanto, seu caráter era 
francamente budista e maçônico. Senão, vejamos alguns dos seus anúncios pela 
imprensa: 

 

“O Jornal”, 27 de janeiro de 1925: 

DHÂRANÂ 

Dhâranâ, quinta Rama das Confrarias budistas do Norte da Índia e do Oeste do 
Tibete” comemora hoje 27, dia das Grandes Vibrações do Oriente, a consagração dos 
primeiros Adeptos do Budismo do Norte, no Brasil. 

Para esta solenidade, só tem ingresso os Irmãos Maiores 

Tal data tomará o nome de: O Dia do Loto Azul. 

A DIRETORIA 
 

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

“O Brasil”, 10 de fevereiro de 1925: 

 

SOCIEDADE DHÂRANÂ 

 A sessão realizada nesta conhecida Sociedade mental-espiritualista, fez jus ao seu 
título, pois que a mesma obedeceu a um cunho, ao mesmo tempo científico e místico. 

 A primeira parte que, como sempre, consta de uma corrente mental no Santuário 
onde se acha a imagem de um Buda, e donde partem os impressionantes acordes de um 
harmonium tangido por mãos competentes, e também, da costumeira alocução do Diretor-
Chefe de Dhâranâ, Prof. Henrique J. Souza, que desta vez versou sobre o Hipno-
Magnetismo, seus reais valores e seus ainda desconhecidos perigos, obrigando ao 
mesmo Diretor de Dhâranâ, a entrar na parte prática para provar tudo quanto acabava de 
afirmar de modo tão categórico. 

 E foi assim, que demonstrou com uma habilidade inconfundível, como certos 
indivíduos mal intencionados vampirizam os seus semelhantes a ponto dos mesmos se 
sentirem fracos, deprimidos, etc. Ao contrário, nas mãos do insigne operador, ali presente, 
os “sujets” se levantavam da cadeira mais fortes, mais animados, prova de quer era o 
mesmo operdor, quem lhes oferecia maiores forças, em prejuízo seu. E isto se 
demonstrava na palidez e cansaço com que depois o mesmo se apresentou diante dos 
olhos dos assistentes.  

 Pedindo alguns minutos de silêncio, ao mesmo tempo, para ele poder recuperar as 
forças perdidas com semelhante demonstração, acabou anunciando que ia passar-se 
para o corpo de um jovem assíduo frequentador das sessões de Dhâranâ, e realizar os 
mesmos e outros prodígios. E que isto não era mais do que um avatara. 

 Com a cabeça pendida para trás, na cadeira em que se encontrava, tínhamos a 
impressão de que o Prof. Henrique Souza tivesse morrido. Ao contrário, o jovem por ele 
indicado, ergue-se do lugar, com as mesmas palavras e gestos de todos muito 
conhecidos, e realiza, de fato, inúmeros prodígios, dentre estes, o da hipnotização da 
jovem Osíris, que neste dia foi verdadeiramente digna de admiração, sem faltar no 
pequeno, com um desembaraço, completamente diferente do dele. No momento justo em 
que o Prof. Henrique Souza abria os olhos, o jovem também abriu os seus, olhando um 
tanto confuso para a assistência, caminha vagarosamente com os passos um tanto 
embaraçados, indo ter ao seu lugar. 
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 A assistência não sabia se batesse palmas, ou se mantivesse em silêncio. Parece 
que o Professor Henrique Souza, compreendendo o pensamento da maioria, dá como 
terminada a sessão. 

 De fato, as sessões em Dhâranâ possuem um ineditismo sem igual em matéria de 
Esoterismo. 

 Parabéns, pois, ao Professor Henrique José de Souza e a todos os membros da 
Diretoria de Dhâranâ, pelos incomparáveis momentos de Ciência e Religião, que 
proporcionam a todos aqueles que preferem ocupar o seu dia de descanso, que o 
Domingo, de uma maneira verdadeiramente tão proveitosa.  

 

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

 

“O Estado, 27 de março de 1926: 

 

NA SOCIEDADE DHÂRANÂ 

 

A reunião de Domingo e seu interessante programa: 

 

A Sociedade Dhâranâ, centro de estudos esotéricos e que goza nos círculos 
espiritualistas do país, de um grande conceito, realiza amanhã às 3h30 da tarde, uma 
interessante reunião, cujo programa é o seguinte: 

Primeira parte (Esotérica. Privativa dos sócios). 

15 h – Mantram "Dhâranâ – Música e canto. 

Corrente mental pelos Irmãos que a compõem.  

a. Segunda parte (Exotérica ou pública) às 15h30, com abertura da sessão. 

b. Conferencia do professor Manoel da Silva Ornellas sobre a Quarta Dimensão. 

c. Conferencia do Diretor social, de acordo com o seguinte sumário: O segredo, 
da Esfinge nos píncaros do Himalaya – A fórmula da Fabricação do ouro re-
velada – O concurso da ciência e os elos da Religião – O paradoxo divino e a 
pseudo-maldade dos deuses – Dhâranâ; ante a Liga das Nações – O Caminho 
da Paz e a Alvorada da Fraternidade, após a grande guerra – Os trabalhos de 
Hércules e a Chave de Sócrates – Saudação final. 

d. Prece de Dhâranâ, à guisa de meditação, a favor da Fraternidade Universal. 

e. Hino Dhâranâ – Composição do maestro Eduardo Souto. 

 

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

 

"O Brasil", na sua edição de 30 de Setembro de 1926, dava a seguinte notícia , de 
uma das mais valiosas solenidades transcorridas em Dhâranâ: 

 

NA SOCIEDADE DHÂRANÂ 

Pela primeira vez no Brasil são realizadas duas interessantes cerimonias  

segundo os ritos budistas 
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Esta conhecida sociedade ocultista realizou no dia 27 do corrente duas cerimonias 
interessantes, segundo os ritos budistas: a primeira, foi a consagração de diversos sócios, 
à guisa do batismo cristão, pois, até o círio aceso, o óleo bento, os padrinhos, etc. foram 
usados no referido ritual. Cada urna dessas pessoas envergava urna capa branca, e ao 
chegar à porta do santuário retirava na sandálias que trazia nos pés logo se 
encaminhando para um altar onde se achava a Imagem do Buda, iluminada por uma 
lâmpada de azeite, alem da elétrica que pendia do tecto e dava uma tonalidade azulada 
ao místico ambiente onde se processava semelhante cerimonia. E a cada um, o Diretor 
esotérico de Dhâranâ, o eminente Professor Henrique José de Souza depunha sobre os 
ombros uma faixa de cor, trazendo determinada Palavra sânscrita, em relação com 
aquele que a recebia. E cuja faixa passava por uma dobra à altura dos rins. 

Completava esse quadro de caráter, ao mesmo tempo oriental e ocidental, uma 
música verdadeiramente transcendente, executada ao harmonium, porem, quase surda, o 
que dava a impressão de sua procedência ser outra bem distante do lugar onde se 
realizava semelhante cerimonia. A seguir, foi cantado um mantram ou hino oriental, por 
todos os presentes, quando justamente o harmonium alteando a voz, enchia o ambiente 
de tonalidades sonoras, ao acompanhar a musica estranha, mas, com um  fundo religioso 
bem diverso de quantos temos ouvido até hoje. A seguir, foi convidada a sacerdotisa de 
Dhâranâ a dirigir-se a um outro compartimento, onde auxiliada por duas senhoras, pôde 
completar as suas vestes nupciais, colocando o véu, a grinalda, etc. para logo dar entrada 
no salão, acompanhada por dois pagens, ou sejam duas lindas crianças de sexos 
diferentes, que sustinham a cauda do rico vestido, que a mesma ostentava, enquanto 
uma outra mais atrás era portadora de uma salva de prata contendo diversos objetos 
necessários à cerimonia, inclusive a tradicional aliança. 

A assistência, por sua vez, trajava vestes brancas, acompanhando a 
ornamentação, tanto do santuário como do salão, o que enriquecia ainda mais aquele 
ambiente de paz e de magnificência, como soe acontecer a momentos mais ou menos 
idênticos em que somos obrigados a abandonar por completo, o mundo grosseiro era que 
vivemos, para vivermos o mundo subtil e espiritual que, a bem dizer, é o da nossa própria 
origem, e do qual nos achamos afrutados. 

Enquanto isso, se fazia ouvir a marcha nupcial de Mendelssohn, magistralmente 
executada ao piano pelo conhecido e acatado maestro Eduardo Souto. 

E a sacerdotisa de Dhâranâ fazia a sua entrada triunfal no santuário, sendo 
recebida no portal, pelo professor Henrique Souza acompanhado dos seus dois auxiliares, 
para a grande solenidade da "União mística NARADA". O primeiro, tomando-a pela mão, 
conduziu-a até o altar, onde se achava a imagem do Buda, em cuja frente, se erguia, por 
sua vez, a coluna central, em cuja pira ardiam raros perfumes orientais. O professor 
Henrique Souza, depois de explicar o sentido iniciático da cerimonia, recita urna longa 
oração em língua sânscrita, para finalmente colocar no dedo da sacerdotisa a aliança, 
retirada da salva trazida pela criança incumbida de semelhante papel. A seguir, foi 
executado o mantram a Agni, "o fogo sagrado", cantado pela massa coral de Dhâranâ e 
acompanhado ao harmonium pelo mesmo professor Henrique Souza, que, como nos foi 
dito, é o seu autor, como de todas as musicas sacras destinadas aos rituais da instituição 
por ele dirigida.  

Terminado este ritual de tão grande transcendência, e do qual foi lavrada uma ata, 
assinada por todos os presentes, os dois fundadores de Dhâranâ se encaminharam para 
o salão de reuniões, seguidos dos seus auxiliares e demais pessoas que formam a sua 
multo digna e ilustre Diretoria. 

A palavra concedida aos presentes, foi aceita pela conhecida poetisa e membro de 
Dhâranâ , a Sra. Gracilia de Bittencourt Baptista, que recitou um dos seus belíssimos 
versos, tendo sido delirantemente aplaudida pela assistência. Em nome da Imprensa ali 
presente, e representando o nosso jornal, por sua vez, tomou a palavra o Sr. Rosalvo de 
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Queiroz Costa, que, num brilhante improviso, falou da Obra em que a Sociedade Dhâranâ 
está empenhada tanto para o Brasil, como o mundo inteiro, elogiando ao mesmo tempo 
os esforços despendidos nesse sentido, pelo seu muito culto e digno Director-Chefe, o 
Prof. Henrique José de Souza, o orador, por sua vez obteve prolongada salva de palmas. 

A seguir, o professor Henrique Souza deu como terminada a solenidade do dia. E 
convidou a assistência a passar para sala contígua de sua residência, onde se achava 
uma lauta mesa de doces e refrescos. 

E todos saíram daquele lugar tão alheio de  às formas grosseiras do mundo, 
repletos de gratidão, respeito e amizade, por tudo quanto se cultua em Dhâranâ, 
sociedade mental espiritualista, com sede em Niterói, à rua General Andrade Neves,  

805 1. 

 
 

COMENTÁRIOS 
 

Antes de mais nada, fazemos lembrar que, naquela época, a nossa Instituição se 
achava sob a égide e controle das "Confrarias Budistas do Norte da índia e do Oeste do 
Tibete", como prova, além de muitas outras razões – inclusive, documentos e objetos com 
o timbre das referidas "Confrarias" – a Saudação que lhe foi enviada do referido lugar, e 
do conhecimento dos leitores deste trabalho, para termos novamente de transcrevê-la. 

Nesse caso, em pleno período da "Maya-Budista", da qual também já nos 
ocupamos no primeiro capítulo deste mesmo trabalho dedicado à estância de São 
Lourenço. 

O dome NARADA, que foi dado à "União mística" de 27 de Setembro de 1926, é o 
mesmo que tem, nas teogonias orientais, o "deus macho-fêmea" (Ardha-Narisha), como 
Andrógino e construtor do Universo, etc. São suas duas partes, em outras teogonias: 
Osíris e Ísis, Castor e Pollux, Hélios e Serene, etc. etc. E a prova que as duas jovens que 
firmaram os alicerces de nossa Obra, dando entrada em nosso lar de modo 
surpreendente, chamavam-se Osíris e Ísis. 

Acaso ou não, é que o termo NARADA lido anagramaticamente, excluindo o "H 
aspirado", apresenta o glorioso nome DARANA. 

Tal "União mística", entretanto, não fora a primeira, porquanto – como devem estar 
lembrados os nossos prezados leitores – a primeira se deu "no cume da Montanha 
Sagrada, em 1921", através da Benção lançada pelo "Cavaleiro das Idades", por outro 
nome, Maitri ou Maitréia, além da investidura na chefia da Obra em que, três anos depois, 
a Sociedade seria a sua única e fiel detentora. 

Alguns anos depois de Dhâranâ passar a chamar-se Sociedade Teosófica 
Brasileira, outras aduas uniões místicas tiveram lugar na: presença de  vultoso número de 
pessoas, à guisa das mesmas que se realizam nas diversas religiões do mundo, inclusive 
no Cristianismo; a terceira, numa crise mortal do. autor destas linhas, onde não faltou, 
sequer, uma "Marcha nupcial", que antes devera ser a "Fúnebre de Chopin". E a quarta e 
última dessa natureza, novamente no Santuário da Obra, através de uma solenidade 
muito mais transcendente talvez, do que a segunda ou NARADA. Todos os presentes, 
quando o referido ritual chegou ao fim, ergueram suas taças ou cálices – “como 
verdadeiros Cavaleiros do Santo Graal" – saudando a Obra e os seus dois Dirigentes. 
Novamente foi executada a "Marcha Nupcial de Lohengrin", da autoria do grande Mitólogo 
e Ocultista" Richard Wagner. 

                                                        
1 A presente notícia vinha ilustrada com a fotografia do Diretor-Chefe de Dhâranâ. 
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Finalmente, não podia deixar de haver uma "quinta união", porém, desta vez – de 
acordo com os Dois Poderes, ou o Espiritual e o Temporal ("Dai a César o que é de 
César. E a Deus, o que é de Deus"), pertencente ao mundo material, pois outra não foi, 
senão, a do "casamento civil". 

Todos compreenderão agora, porque esta ficou por último. 

Pois bem, aquela "aliança lunar" colocada no dedo da Sacerdotisa Helena, na 
"União Mística Nárada" (seu próprio nome esotérico), foi a mesma que Henrique José de 
Souza tornou a colocar no seu dedo, e na presença de vultoso número de convidados, 
quando o Meritíssimo Juiz de Casamentos, Dr. Oscar Menna Barreto Pinto lhes deu 
"como civilmente casados"  2 . 

Semelhante "anel", faz-nos lembrar aquele outro de que já tratamos na descrição 
de nossa "Viagem ao Norte da Índia", no capítulo anterior, justa mente quando falando de 
Lisboa ou Boa Lis, penetrando nas profundezas da mais preciosa de todas as chaves, 
que é a filológica, o comparamos com o mito lógico Ulissipa, ou seja o que lhe foi dado 
por seu fundador Ulisses, o famoso herói "da guerra de Tróia". Em relação, ainda, com a 
princesa atlante, Ulipi, Uliapa, Lissipa, etc., cuja "aliança" tendo caído no rio, foi ter ao 
buxo de um peixe, que depois veio ter às suas mãos; do mesmo modo que hoje o 
fazemos, com o de "Ulipi, filha do rei Manipura, de que fala o Vishnu-Purana. Seu pai foi o 
rei dos Nagas, Kauravya, etc. E com esta sua filha acabou casando, o grande Herói, por 
sua vez, do grande poema épico o Mahabharata, por sinal que discípulo de  Krishna .  

Outros "anéis misteriosos" possuem Henrique e Helena, um, deles materializado 
na presença de vultoso número de pessoas, por sinal que, retirado da "trípode do Fogo 
Sagrado, mantido no Santuário de "Dhâranâ". 

Finalmente, cinco uniões ou casamentos: 4 místicas ou espirituais, e uma civil ou 
temporal. Quatro filhos nos Quatro Braços da Cruz mística da Obra. No Centro "o Dois em 
Um", ou o Andrógino-síntese (o "Pai-mãe" das escrituras sagradas). A ROSA E A CRUZ. 
Por CINCO CASAS passou a Obra, como se viu, em Niterói. Cinco são os Tattvas ou 
Forças sutis da Natureza. Cinco dedos possui o homem em cada uma das suas mãos. E 
em um deles, o de MERCÚRIO, é colocado o símbolo precioso da Família : a ALIANÇA. 
Cinco, também, são os sentidos do homem. Do mesmo modo que os continentes onde o 
mesmo habita, isto é, a FAMÍLIA ESPIRITUAL, que se chama: 

 

HUMANIDADE 
 

                                                        
2 A sua primeira esposa teve que entrar na sua vida por motivos que só interessam História da Obra em que a S.T.B. está empenhada. 
Seu ciclo de vida, foi assinalado com grande antecedência. E, assim, uma alma bondosa e digna, desapareceu, do mundo no momento 
, justo que lhe estava designado. Como sabem os membros da séries mais adiantadas da S.T.B., não foi esta apenas a Mensagem 
premonitória na vida de um homem que desde o eu nascimento foi sempre cercado dos maiores mistérios e senhor de grandes 
poderes, a ponto de causar admiração a membros ilustres dos diversos setores da própria ciência oficial, dentre eles, na Medicina, os 
Drs. Nina Rodrigues, Alfredo Brito (este, Diretor da Faculdade de Medicina), Souza Leite (da clínica de Charcot, na Salpetrière), fatos 
antes já citados inúmeras vezes nesta revista para termos de repeti-tos. A morte de seus pais em 1907 foi anunciada com um ano de 
antecedência, para que o mesmo pudesse tomar certas diretrizes na sua vida. E a mensagem que o mesmo recebeu neste sentido 
fazia-lhe ciente que, dentro de mais alguns anos, teria que deixar a terra que passa por ser a do seu nascimento, a fim de encontrar-se 
com amigos ainda desconhecidos, e realizar o papel que lhe estava destinado no mundo". A referida Mensagem também incluía outras 
palavras, mais do que reveladoras, em relação ao vasto programa realizado pela S.T.B. nos seus longos 21 anos de existência, "a 
favor do engrandecimento físico, moral e intelectual do Povo Brasileiro, visando em primeiro lugar a infância, por ser nesta onde se 
acham contidas todas as esperanças de um futuro radioso para a própria Humanidade". Tudo mais o diz, o próprio lema adotado desde 
o começo da Obra, isto é, SPES MESSIS IN SEMINE ("a esperança da colheita reside na Semente"). 

Para as pessoas de espírito mais esclarecido, como são aquelas que fazem a leitura desta revista, com o carinho e admiração que a 
mesma merece, prova exuberante da sua evolução espiritual, e, portanto, à vanguarda dos que se deixam apenas levar pelas 
exterioridades do mundo; tomamos a liberdade de lembrar "aquele acidente de Lisboa", apontado na Descrição da viagens ao Norte da 
Índia, o mesmo em que perdeu a vida, "a mulher que devia ser a sua esposa, para não dizer, desde logo, a sua companheira de 
missão". Uma das anotações do referido trabalho, em relação ao mesmo "acidente", é por demais clara para termos de entrar em 
maiores detalhes. 

Acontece, porém, que as interpretações de fatos e coisas de ordem superior quando feitas por indivíduos vulgares, são sempre de 
acordo com os "complexos de inferioridade" desses e mesmos indivíduos... Res non verba. 
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A Estrela de CINCO PONTAS, que tem o nome cabalístico de 
TETRAGRAMMATOM, por trazer no centro uma "quinta coisa", que outra não é, senão, a 
Palavra Sagrada (Jehovah ou JOD-HE-VAU-HE ), é a mesma que fulge, no Zimbório 
Oculto de nossa Obra. Por isso mesmo:  AGIOS, ATHANATOS, ISCHIROS, ELEISON 
HIMAS. TETRAGRAMMATOM ! 

Salve, Missão Y! Salve, Dhâranâ! Salve, Sociedade Teosófica  Brasileira! Salve, 
quantos Homens dignos, honrados, ilustres ousaram seguir fielmente os passos daqueles 
a quem foi conferido o ESPIRITUAL BASTÃO DA MISSÃO Y, no cume de uma Montanha 
Sagrada! 

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

DHÂRANÂ ! 
Já noticiamos o festival que Dhâranâ efetuará amanhã, no Instituto Nacional de 

Musica. 

A angústia de espaço nos obrigou a omitir o programa desse festival o que 
fazemos abaixo, na íntegra: 

PRIMEIRA PARTE 

1. Le Cid – Massenet;  

2. Três Frases – C. F. Góes;  

3. Faust (Ballata e Aria) – Gounod – Canto – Pela professora D. Carlinda 
Filgueiras Lima Costa. Acompanhamento ao piano pelo maestro J. Filgueiras. 

SEGUNDA PARTE 

1. Palavras do Dr. P. P. Penna e Costa;  

2. Matemática transcendental – O Cálculo Satânico. As Somas Maravilhosas. No 
Turbilhão dos Algarismos, etc. – Pelo prol. Manoel Ornellas:  

3. Humorismo e Caricaturas - Pelo Dr. Raul Pederneiras, presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa. 

TERCEIRA PARTE 

1. Ropp. - Op. 388 - Concerto Fantasia - Pelo flautista sr. Moacyr Lisserra;  

2. O Sr. Lyrio Panicalo, ao piano, nas seguintes musicas de sua autoria :  

a. Prelúdio;  

b. Valsa em lá menor;  

c. Tango caprichoso;  

3. Canções brasileiras de Eduardo Souto, pela aplaudida cantora senhorita 
Zizinha Castro :  

a. A despedida;  

b. Nunca mais;  

Senhorita Jesy Barbosa :  

a. A Esperança;  

b. Magoas;  

Senhorita Zaira de Oliveira :  

a. Romantismo;  

b. O sabiá;  

4. Doppler - op. 35 - Fantasia Húngara para duas flautas e piano, pelos maestros Moacyr 
Lisserra, Aureliano de Azevedo e Eduardo Souto. 
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************************* 

 

O SEGUNDO ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE DHÂRANÂ 
 

Em comemoração ao segundo aniversário da sociedade mental-espiritualista 
Dhâranâ, realizou-se, em sua sede, uma sessão solene, à qual compareceu grande 
número de pessoas da elite carioca e fluminense. Usou da palavra o professor Henrique 
José de Souza, director-chefe da sociedade. Foi executadoum programa, em que 
tomaram parte a Sra. D. Gracilia Baptista, senhoritas Lucilia, Julieta e Edith Faria, 
maestros Luiz Moura e Ananias Telles da Silva. O director-social de Dhâranâ fez um 
estudo retrospectivo da sociedade. A solenidade terminou com a execução do hino 
Dhâranâ. Foi, a seguir, distribuída uma mensagem da sociedade ao povo brasileiro e 
servida lauta mesa de doces e refrescos. 

("O Globo", 16-8-926). 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NICTHEROY 

Ilustração: Brasão da Prefeitura 

Legenda: 

 Actos officiaes 

GABINETE DO PREFEITO 

Requerimentos despachados 

Sociedade Mental Espiritualista “Dhâranâ” – Deferido, devendo comparecer à 
Procuradoria dos Feitos a fim de fornecer os elementos indispensáveis à minuta do 
contrato. 

 

Esta revista, por sua vez, como órgão oficial da mesma Sociedade, publicava a 
auspiciosa notícia, do seguinte modo, em o número 14, e páginas 6 e 7: 

"A Câmara Municipal de Nictheroy, com a sancção do Sr. Prefeito Dr. Villa Nova 
Machado, acaba de conceder à "Sociedade Dhâranâ" uma arca de terreno para serem 
construídos o seu templo e a sua sede. 

A bondade dos dirigentes materiais desta cidade serviu de complemento aos 
desejos de nossos Dirigentes espirituaes. 

Elles, portanto, que os abençoem e recompensem pelo bem que acabam de 
praticar a favor de nossa Causa, que, em verdade, é a Causa Commum de toda a 
Humanidade". 

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

"DHÂRANÂ" 
 

Na sua sede, à rua General Andrade Neves, 305, em Niterói, Dhâranâ realizou a 
sua segunda conferencia publica, com o salão repleto de uma assistência seleta. 

Essa sociedade que já tem o seu nome em todo o Brasil, e cujo programa em prol 
do engrandecimento moral de nossa raça já foi reconhecido até mesmo pelas autoridades 
municipais de Niterói, concedendo-lhe uma área de terreno, para nela serem edificados a 
sua sede, templo e demais dependências de educação física, mental e moral de seus 
associados e respectivas famílias, já conta com um numero avultado de sócios em todo o 
Brasil. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  126 e 130 – Outubro de 1945 a Dezembro de 1946 – Ano XX – X XI 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 25

Parabéns á Diretoria de Dhâranâ. ("O Estado", 15-10-926) 
 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

As diversas capas com que DHÂRANÂ tem sido apresentada ao mundo, como 
Porta-Voz dos preciosos ensinamentos divulgados pela Sociedade Teosófica Brasileira. 

 
Os primeiros contatos com o eminente teósofo e 

cientista espanhol Dr. Mario Roso de Luna 

 

ESOTERISMO 

SOCIEDADE DHÂRANÂ 

Sabemos que este poderoso núcleo mental-espiritualista, cuja missão especial 
para a América latina, já é por demais conhecida de nosso público de cujo número de 
mantenedores da sua obra grandiosa é composto de abnegados e  distintos cavalheiros, 
tendo à sua frente o incansável propagandista da "Ciência Eterna” – o Sr. professor 
Henrique J. Souza, vem de entrar em contato direto com a maior celebração teosófica da 
atualidade e único interpretador de H. P. Blavatsky – o Dr. Maria Roso de Luna que, além 
da carta fraterna e amiga que enviou ao dirigente de Dhâranâ, ofertou-lhe diversas obras 
suas e... cúmulo da gentileza, (ocultando um pensamento que somente as mentes 
evoluídas o podem decifrar), acompanhadas de originais seus, não só das ditas obras 
remetidas, como também, de artigos para serem transcritos pela revista "Dhâranâ". 

Sabemos, ainda, que a revista Dhâranâ, no seu próximo numero, fará 
interessantíssimas revelações sobre a missão dessa sociedade, como também, dará 
início à publicação dos artigos do ilustre teósofo – Dr. Mario Roso de Luna. 

Parabéns ao Sr. Henrique J. Souza e a todos os seus distintos companheiros de 
lutas, pela vitória completa que vêm alcançando dia a dia, embora os obstáculos 
encontrados na grande vereda pela qual marcham gloriosamente, acompanhando as 
pegadas de seu mestre oculto, obstáculos esses, representados pelas demonstrações 
mais soezes que caracterizam as mentalidades interiores, incapazes, portanto, de julgar 
uma obra valiosa como esta.  

( "O Brasil – 6 – 4 – 927.)  

 

Tempos depois se dá, um fato interessantíssimo que, diga-se de passagem, só  
acontece entre Seres de certa hierarquia! 

O mesmo Teósofo, desdobrado de sua  casa em Madri, vem apresentar ao Diretor 
esotérico de Dhâranâ, o Prof. Henrique José de Souza, as suas homenagens, além do 
mais, dando-lhe o nome de "cabrero", etc. Ao despertar, o Prof. Henrique Souza dirige-se 
ao seu gabinete de trabalho e escreve uma carta ao insigne teósofo espanhol, dizendo-
lhe que estava ciente da sua visita astral, agradecendo-lhe o termo. E concluía "Cabrero", 
sim, como condutor de cabras, na mesma razão de "Pastor de almas". 

E sua resposta imediata, como toda  a sua correspondência, no arquivo particular 
do autor deste trabalho, estabeleceu o espiritual contato entre ARAUTO ou Anunciador e 
Obra ou Anunciado, recebendo o mesmo teósofo o número 7 das fileiras da Obra, pois, 
que tal número era, por sua vez, uma Homenagem àquele que, em 1909-1910, realizando 
as suas Conferências Teosóficas na América do Sul, "de direito e de fato", foi o Arauto de 
semelhante Obra. 
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Dhâranâ, já tendo mudado seu primitivo nome para Sociedade Teosófica Brasileira 
e fundado a sua primeira Rama no Brasil, eis três anúncios das suas conferências 
públicas: 

 
AS CONFERÊNCIAS DA LOJA MORYA 

 
FALA HOJE O ENGENHEIRO ANTONIO FERREIRA 

Hoje, ás 20 horas, na sua sede social, à praça Tiradentes, 73, 1o andar, será 
realizada sessão pública para continuação da nova série de estudos sobre o tema : "A 
origem da literatura medieval", que será desenvolvida pelo engenheiro Antonio C. 
Ferreira. 

É franco o ingresso.  

TEOSOFIA 

LOJA MORYA DA SOCIEDADE TEOSOFICA BRASILEIRA 

Amanhã, ás 20h30, na sede social da Loja Morya, da Sociedade Teosófica Brasi-
leira, à praça Tiradentes no 73, 1 o andar, realizar-se-á uma sessão pública, em 
continuação da serie desenvolvida pelo engenheiro Antonio C. Ferreira,  sobre o "Estudo 
Crítico do Cristianismo", de acordo com o seguinte sumário: 

Origem Ária da História Mítica de Jesus, o Cristo.  O Mahâbharâta e as lutas épicas 
dos Suryavanshas e Chandravanshas. Os Reis de Mathura e os Lunares. Kaursa, o 
degolador dos Inocentes. Devahi, sua irmã; a Virgem Mãe do Deus Krishna. A 
perseguição dos Ascetas, Vasichta. O chefe dos Giemosofos. Nauda, o Rei dos Pastores. 
Infância de Krishna. A visão do Monte Merú. As provas migiaticas A serpente de Kalayoni. 
Nysumba, a necromante. Morte de Vasichta. Karusa vencido. Martírio de Krishna. Sua 
influência na civilização".  

É franco o Ingresso. 

 

SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

Hoje, sábado, 21 do corrente, ás 20h30, esta Sociedade – cuja sede central é em 
Niterói, á rua Gavião Peixoto, no 284 – realizará na "Loja Morya", à praça Tiradentes, no 
73 (1o andar), uma sessão solene "in memoriam" ao Dr. Mario Roso de Luna, falecido em 
Madrid, a 8 do corrente, a qual obedecerá ao seguinte programa : 

1. Abertura da sessão pelo presidente da S.T.B., Prof. Henrique J.Souza; 

2. Estudo biográfico do eminente polígrafo espanhol, membro proeminente desta 
Sociedade e lançador em 1910 dos fundamentos da Obra que a mesma está 
pondo em execução, pelo engenheiro Antonio Castaño Ferreira. 

3. Em nome da "Loja Morya" falará seu presidente, o engenheiro civil Eduardo Cí-
cero de Faria, em homenagem ao extinto. 

São convidadas todas as pessoas que, conhecedoras dos valiosos benefícios 
prestados á Causa da Humanidade pela inconfundível cerebração de nosso século, que 
foi Roso de Luna, desejem compartilhar desses tributos de gratidão e, respeito á sua 
memória. 

A Diretoria. 
 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  126 e 130 – Outubro de 1945 a Dezembro de 1946 – Ano XX – X XI 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 27

PALESTRA TEOSÓFICA PELO RÁDIO 
 

Ocupará, amanhã, ás 20h30, o microfone da Rádio Sociedade Mayrink Veiga, o 
presidente da "Sociedade Teosófica Brasileira", Prof. Henrique J. Souza, que numa 
palestra teosófica de 15 minutos, intitulada "Iniciando pelo Rádio", fará um estudo 
simbólico do "Som" e o que representa, esotericamente, o Hino da S. T. B., de sua 
autoria, o qual será logo cantado pelo coro da mesma Sociedade, com acompanhamento 
ao piano pelo autor. ("O Jornal", 20-3-932). 

 

Foi esta a conferência:   

"INICIANDO PELO RÁDIO” 

Prezados ouvintes 

Sinto-me feliz por ocupar – pela primeira vez – o microfone de uma Estação de 
Rádio – cujo microfone simboliza – tanto agora como em todas as vezes que serve de 
transmissor do SOM – aquilo que em TEOSOFIA denominamos de ANTAKARANA ou 
ponte que separa duas coisas entre si, como por exemplo: a vida da morte; o homem 
encarnado de sua essência espiritual e até, como liame entre o Mental Superior e o 
Inferior, etc. 

Pelo que se ver, este, como qualquer outro microfone das diversas Estações 
irradiadoras do mundo – é a PONTE que separa o lugar onde é irradiado, ou melhor, 
transmitido o SOM de outros lugares onde se encontram inúmeras pessoas interessadas 
por esta ou aquela palestra, por esta ou aquela música, etc. 

Esotericamente falando, o centro de força no homem, que pode ser chamado de 
Antakarana, é a garganta ou lugar donde saí a voz. Algumas horas antes do homem partir 
deste baixo mundo, advém-lhe uma vida toda fictícia e, como "um canto de cisne" na hora 
de sua morte, ele se despede dos seus e do mundo, por meio de palavras repassadas de 
ternura e muitas vezes até, de saber elevado, como provam todas essas frases 
memoráveis, que a História subscreve e que foram proferidas por diversos homens 
célebres do mundo. Porém, logo chegado o derradeiro  momento, ou melhor, do 
abandono do corpo físico pelos demais veículos de que o mesmo se compõe, ele perde 
por completo a voz, restando-lhe apenas um ronco surdo e estertoroso na garganta –  
misto de humano e de animal, a que o vulgo chama de "cirro da morte", mas um 
verdadeiro mar de gosma ou de saliva, que lhe embargando a voz, é como se fora a 
última de todas as tempestades que o mesmo teve de sustentar nesse mar difícil de 
navegar... que é a vida ! 

Porém... como a morte seja "a maior de todas as mentiras", como disse São Paulo, 
mas um simples "adeus" ou até breve, dirigido aos que ficam – o corpo físico volve ao 
Sancta Sanctorum da Mãe-Terra,  transformando-se logo em miriades de vidas à parte, 
enquanto a alma, a sua peregrinação, em busca do esposo – tal como inconscientemente 
já o buscava em vida – segundo nos ensina a célebre fábula grega de Psiké – e cujo 
esposo outro não é, senão, o Espírito, ou melhor, o Eu de cada homem. Daí o dizer-se: 
"Busca dentro de ti mesmo o que procuras fora". E que concorda, ainda, com o "Nosce te 
ipsum" ou Conhece-te a ti mesmo do famoso templo de Delfos. 

No caso vertente, o fato está simbolizado do seguinte modo: o físico ou material, 
nos ouvintes; o psíquico ou anímico, na Estação irradiadora – que os ouvintes sentem ou 
sabem existir, mas não vêm e que é ainda – aquela que provoca sentimentos de várias 
naturezas na alma humana; enquanto que o espiritual está representado no próprio SOM, 
que, embora apercebido pelos nossos ouvidos, não é visível ou palpável ! ... 
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A própria palavra PESSOA ou PER-SONA se faz demasiadamente clara para 
demonstrar o que acabamos de dizer, isto é, PER-SONA, ou "aquilo pelo qual o SOM se  
manifesta. 

Aqueles que praticam certas YOGAS ou exercícios orientais, apropriados à 
vitalização desses – mesmos corpos e que tendem, portanto, a formar o Homem Sintético 
– já que o próprio termo Yoga implica em UNIÃO – sabem que existe um centro de força 
no Homem, que está diretamente ligado á questão do SOM ou Éter Sonoro, isto é, a 
GARGANTA, ou o mesmo de que já tratamos no começo. A pessoa psiquicamente 
desenvolvida por tais processos ou exercícios, começa desde logo a ouvir vozes 
estranhas – muitas vezes frases inteiras e até músicas de harmonia transcendente que 
lhe fazem deixar, por momentos, as pesadas cadeias que a prendem ao mundo físico!...  

Dentre tais frases figuram algumas pronunciadas pela própria pessoa em 
existências anteriores, e quando, simultaneamente é desenvolvida a visão – aliás, pelo 
centro de força '' existente na fronte, o chamado "olho” de Shiva" ou o "ureus mágico" dos 
egípcios e que os faraós tinham por símbolo, nesse lugar uma serpente de bote armado 
para a frente – além dos sons; se manifestam cenas perfeitas de fatos, não só estranhos 
à pessoa; como relacionados ás suas vidas anteriores!... 

 Infelizmente, a exiguidade do tempo não me permite abordar um assunto que 
poderia ocupar vários volumes de Ciência oculta, ficando isso para ser desenvolvido em 
doses fracionadas por outros que futuramente venham ocupar este microfone e talvez, 
com muito maior proficiência do que aquele que ora vos dirige a palavra. 

Como sabeis, a Música é a arte de sentir e de pensar em sons; de modo que, 
agindo sobre nós, tanto pode estimular-nos intelectual corno emocionalmente. 

Vivemos constantemente assediados e inoculados pela música e o ruído. Nossos 
corpos vivem como antenas frágeis sob as constantes influências, ou melhor, impactos 
desse imenso oceano de vibrações que nos banha por toda parte. E dessas vibrações, as 
auditivas, ou as que impressionam o nervo auditivo, são as mais capazes de promover 
transformações bruscas, favoráveis ou desfavoráveis, em nossas humanas naturezas. 

Assim é que, além dos momentos de prazer que o Rádio pode produzir em nossas 
almas – quase sempre entristecidas pelas grandes lutas que somos forçados a sustentar 
neste campo de batalha que é o mundo – quer pela música saltitante e alegre, tão do 
feitio de nova gente, como um misto ou reminiscência do sangue nobre do português 
fundido no da raça guerreira do tupi; quer pela dos clássicos – principalmente dessa 
Tríade inspiradora da Humanidade, que foi Beethoven – Wagner – Bach – como ainda, 
através as valiosas e instrutivas palestras que aqui fazem diariamente os homens cultos 
de nossa terra – pouco importa se de caráter político, social, filosófico. religioso, etc., etc.. 
são fatalmente gravadas como Som físico nesse AKASHA ou Éter Sonoro de que já 
falamos é que foi motivo da ultima palestra do ilustre confrade Engenheiro civil Dr. 
Eduardo Cícero de Faria – Presidente da nossa Loja Morya, que funciona nesta capital. 

A palavra sânscrita AKASHA, traduzida para a nossa língua, tanto vale por "a 
causa psíquica e espiritual do SOM". Akasha (que alguns pronunciam erroneamente 
Akasa), representa, ainda, a matéria plástica primordial. 

É o Grande Livro da Vida, pois que é nele onde se registam todos os fatos da 
História, como também os que se prendem ao mistério insondável das várias vidas 
percorridas pelas "mônadas", em busca de Experiência, desde que, por vez primeira, 
saíram do Seio de Ishvara ou o Ser Supremo, o Logos donde emanaram  todas as 
individualidades!... 

Esotericamente falando, esse AKASHA tem estreitas ligações com Venus e o 
grande mistério da "Balança – signo desse mesmo planeta  e que resolve, para os 
Iniciados – o chamado "Problema do Sexo", da "Queda dos anjos" ... e até, o da 
futura transformação dos "12 signos zodiacais" em Dez, como mui veladamente falam os 
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Livros Sagrados do Oriente! As religiões ocidentais se referem ao Anjo Mikael ou Miguel, 
"com a sua espada flamígera à porta do Paraíso", ou o Gan-Éden das Escrituras 
sagradas (donde proveio, por exemplo, a palavra inglesa "Garden" - jardim, etc.) – esse 
mesmo Mikael a quem nós chamamos de "o adversário virgem do dragão Apophis", de 
quem toda alma fracamente unida ao seu espírito imortal é a vitima. Do mesmo modo, 
ainda, quando tais religiões afirmam ser ELE quem pesa na BALANÇA as boas e más 
ações, deixam velado o verdadeiro sentido que, somente Teósofos ou Iniciados podem 
decifrar ou desvendar – embora que lhes seja vedado divulgar aos profanos!... 

Referem-se, ainda, a tão magno problema, as palavras atribuídas ao Nazareno: 
"Quem semeia ventos, colhe tempestades'', ou então, "Pedro, quem com ferro fere, com 
ferro será ferido", e até, as do bendito Mahoma: "Dente por dente, olho por olho". Sim, 
porque tais frases demonstram fartamente que, tanto as boas como as más ações, são 
escritas no Grande Livro da Vida dos Seres! 

Aquele que deseja, portanto, evoluir, ou melhor, alcançar os mais elevados 
degraus da "grande escada da visão de Jacob" ou seja a da evolução humana – tal como 
um aeróstato que necessita elevar-se pelas regiões do espaço, tem que se alijar do 
pesado lastro de seus maus atos e pensamentos gravados ou escritos – como vibração 
ou Som – naquele referido lugar – para que sua alma unida ao seu Espírito – até então 
divorciados ou separados pela matéria grosseira construída pelo próprio homem – chegue 
um Dia a fundir-se no Espírito Universal, segundo o verdadeiro sentido da "Parábola do 
Filho Pródigo" que volta a Casa Paterna e não a grosseira interpretação que lhe dão as 
religiões ocidentais. 

Não raro é ouvir-se dizer : "Não sei porque razão hei de sofrer tanto nesta vida, 
pois não me lembro de mal algum ter feito a outrem !... 

Nem sempre o sofrimento é uma reação produzida por atos e pensamentos maus 
desta vida mas sim, de anteriores. E a "lei de Causa e Efeito", ou a que todos os Teósofos 
do mundo conhecem como a lei de "KARMA" e... a única razão das varias encarnações 
por que passa o Ego ! ... 

A pessoa não se lembrar de suas vidas anteriores, é devido à ilusão natural da 
matéria física que nos rodeia, ou aquela, que nós mesmos tecemos para com ela nos 
vestirmos ! ... 

Revoltar-se contra tal Lei "é malhar em ferro frio", ou proceder como a mariposa 
que tanto voluteia em torno da chama de uma vela... que acaba queimando as suas lindas 
asas ! E por isso mesmo, aí está aberto ou desdobrado o misterioso Livro Akhasico – à  
guisa de cerúleo manto do Firmamento – onde irão chocar-se as formas mentais de nossa 
rebeldia contra a Lei Universal!... 

Nunca se deve esquecer o velho aforismo "Quanto mais pesado fizeres o mundo, 
mais o mundo pesará sobre ti"!... 

Inútil, portanto, toda e qualquer queixa, toda e qualquer súplica esperando que a 
chamada Divindade lhe venha em auxílio, porquanto o seu próprio Filho ensinou aos 
homens: "Fazei por ti que eu te ajudarei" e não, revolta-te contra o meu e o teu Pai, que 
Eu te ajudarei!... 

Por tudo quanto ficou dito, os nossos prezados ouvintes deduzirão que o próprio 
homem é uma Estação irradiadora – tanto de "boa, como de má música", segundo seus 
atos e pensamentos e, por isso, é dever seu procurar irradiar tudo quanto se harmonize 
com o Bom, o Bem e o Belo, criando, desse modo, no interior e exterior de si mesmo, um 
ambiente que lhe fará feliz e a todos quantos de si se acercarem – já que a felicidade 
material é uma consequência lógica da espiritual!... 

Orfeu, fazendo vibrar as cordas de sua Lira, nos ensinava que devemos trazer 
harmônicas, ou melhor, afinadas pelo Diapasão Divino, as cordas de nossa Lira – a 
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chamada Vina de Shiva, das escrituras orientais – cujas Três Cordas desferidas em 
uníssono, fazem vibrar as Sete da gama musical celeste, por isso mesmo, representam 
elas: Harmonia, Melodia e Ritmo. Ou melhor. segundo a Teosofia, as três Cordas ou 
"gunas" (qualidades de matéria), denominadas : Sattva – a Harmonia. Rajas – a Atividade 
e Tamas – a obscuridade! E muito mais transcendentalmente os três Corpos de que o 
Homem se compõe, segundo a teoria de Plutarco de que "enquanto o homem se acha na 
Terra seu corpo físico a ela está ligado; o psíquico ou Alma á Lua eo Espírito ao Sol!... " 

E eis ainda a razão por que os livros sábios da Índia nos dizem: "Aquele que 
ultrapassa o Akosha, é fonte de toda Riqueza (melhor dito, pureza). É um Keshara ou o 
próprio Logos manifestado, isto é, a união de Brahmã, Shiva e Vishnu... sintetizadas na 
Palavra Sagrada de que falou o nosso ilustre confrade Dr. Cícero de Faria, na segunda-
feira passada, e cuja Palavra é composta justamente de três letras (tal como as três 
cordas de nossa Lira) e que logo pronunciadas, deixam de ser Palavra para ser SOM, 
demonstrando assim o mistério do Três em UM!... 

Para terminar esta desvaliosa palestra chamo a vossa benévola atenção para o 
Hino da S.T.B., que vai ser cantado pelo Coro da mesma sociedade, com 
acompanhamento ao piano... e cujo Hino a mesma Sociedade tem a honra de dedicar-vos 
no dia de hoje, com o valioso concurso da "Rádio Sociedade Mayrink Veiga". 

Se algum valor ele possui, não é o do autor, que nada conhece de Música, mas do 
que ele mesmo (Hino) tem escrito ou gravado nos Anais Akashicos ou Éter sonoro, de 
que nos ocupamos nesta palestra – pelas várias vezes que tem sido executado. A sua 
letra é a síntese maravilhosa da missão em que estamos empenhados para o Brasil –  
missão que é bem vossa! E é por isso que ele tem por título: "O Alvorecer de um Novo 
Ciclo"... 

Ademais, os seus primeiro e último tempos obedecerá à tônica Si, ou sétima nota 
musical, de acordo com a nossa missão, isto é, a 7a sub-raça ariana – embora que, nos 
demais tempos, se sujeite às exigências musicais, isto é. entre no domínio de outros tons 
– á guisa da Obra grandiosa da Criação que se sujeitou, por sua vez, às sete notas da 
gama musical ,celeste – através os Sete DHYANS-CHOHANS das tradições tibetanas, os 
Elohim dos hebreus ou os Arcanjos das religiões ocidentais, copiados dos símbolos 
milenares do Oriente – até mesmo nos candelabros de 7 luzes, que ornam os altares de 
seus templos. Aí estão, ainda, os "7 Dias de Brahmã ou da Criação", pois, como diz um 
dos Puranas : "O Grande Arquiteto do mundo dá o primeiro impulso ao movimento 
rotatório de nosso sistema planetário, caminhando alternadamente sobre cada planeta e 
sobre cada corpo" e cujos planetas, como sabeis são 7 e coincidem com os 7 dias da se-
mana – que, aliás, possuem os seus nomes: do mesmo modo que 7 são as cores do 
espectro solar e mil outras coisas que o tempo não me permite citar. 

Em referência ao Brasil, já temos dito por vezes várias, que o seu Nome bem 
indica que é nele onde se mantêm vivas e crepitantes as brasas do Fogo Sagrado ou da 
Sabedoria! E, por isso mesmo, é o berço da futura civilização anunciada pelos Super-
Homens que se fizeram Guias da Humanidade, embora que desde já, como uma Nova 
Canaã ou Terra da Promissão, onde encontrarão asilo seguro todos os homens da Terra  
- sem distinção alguma – tal a riqueza incomparável de seu solo e a fraternal 
hospitalidade que caracteriza a alma de seus filhos!... 

Dizem os livros sagrados : "Entre as cores e sons descansam as chaves para os 
resultados objetivos dos processos ocultos do pensamento. Não só por eles se produzem 
os efeitos diretos, como também, por seu uso – consciente ou inconsciente – os poderes 
elementais da Natureza podem ser captados e guiados pela Vontade!" 

Toda a Magia dos antigos consistia em se dirigirem eles aos seus deuses nas suas 
próprias linguagens, isto é, segundo os ensinamentos ocultos de que "a linguagem dos 
homens não pode atingir aos Senhores". Para dirigir-se a tão elevados Seres, mister se 
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faz empregar  a linguagem de seu elemento respectivo... E sobre a natureza da 
linguagem de tais elementos, são eles, ainda, que nos ensinam : "Ela é composta de 
SONS e não de palavras; de Sons, de números e formas. Aquele que souber servir-se 
dessas três coisas conjuntamente, atrairá a resposta do poder dirigente, isto é, do Deus, 
do gênio ou Força regente do elemento especial de que tem necessidade. 

É a mesma linguagem, pois, das encantações ou dos mantrans, como são 
chamadas nas Índias. O SOM é, com efeito, o agente magico mais poderoso e eficaz e a 
primeira das chaves que abrem a porta de comunicação entre os mortais e os imortais. 

O Hino da S.T.B. obedece – tanto quanto possível – a tais processos, razão por 
que, podeis estar certos de que, ao ser ele irradiado, é como se pudésseis presenciar no 
espaço inumeráveis ovos ou conchas sonoras com as cores amarela e azul  - símbolo do 
Amor e da Sabedoria que devem existir entre os homens – povoando, assim, o 
Firmamento azul de nossa Pátria – onde brilha em sua incomparável grandeza o Cruzeiro 
do Sul – já que, poder maior não nos assiste de irradiarmos tal Hino ou Mantram sobre o 
mundo inteiro – hoje mais do que nunca, sob a dolorosissima influência de seus próprios 
erros do passado !... 

Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a 
Natureza, porque, conhecendo e obedecendo ás suas leis, a Natureza – submissa e 
escrava – obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os 
homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis como a humana 
natureza. 

E com Isso vos agradeço a benévola atenção dispensada às minhas humildes 
palavras, corno á "Radio Sociedade Mayrink Veiga", seu valioso concurso prestado á 
Obra grandiosa emque a S. T. B. se acha empenhada. 

E, sucessivamente foram surgindo da ÁRVORE SIMBÓLICA da S.T.B. plantada no 
solo pátrio, as Ramas que têm os seguintes nomes, inclusive aquela de que já nos 
ocupamos: MORYA, KUT-HUMI, HILARIÃO, SERAPIS, CRUZEIRO DO SUL e HERMÉS. 

Quanto à Rama Hilarião, fundada pela heroína de nossa Obra, a Sra. Gracilia de 
Bittencourt Batista, hoje no “mundo-jina”, foram tais os serviços prestados à infância 
paraense, que S.Excia, o major Interventor J. Magalhães Barata, a reconheceu de 
utilidade pública. 

Em o número 72 de Dhâranâ, foi publicado o referido decreto: 
 

A LOJA HILARIÃO DA S.T.B. CONSIDERADA DE UTILIDADE PÚBLICA 

 

Transcrevemos do Diário Oficial do Estado do Pará, edição de 5 de Novembro de 
1932, o Decreto que considera de utilidade pública a Loja Hilarião com sede em Belém. 

 

Decreto no 778 de 29 de Outubro de 1932. 

Considera de utilidade pública a Loja Hilarião com sede nesta capital. 

O Major Interventor Federal neste Estado, por nomeação legal do Governo 
Provisório da República, usando de suas atribuições e atendendo ao que lhe requereu o 
Presidente da “Loja Teosófica Hilarião”, Rama da Sociedade Teosófica Brasileira, em 
requerimento de 25 do expirante mês; e 

Considerando os elevados fins a que se destina a mesma, entre as quais, a intensa 
propaganda em prol da fraternidade humana, o combate intensivo ao analfabetismo, aos 
vícios e maus costumes sociais e a criação da “Liga da Bondade Helena”, destinada à 
educação moral e cívica de senhorinhas e crianças; 
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Considerando, finalmente que a aludida “Loja”, provando ter personalidade jurídica, 
com o registro no Cartório do Registro especial desta cidade, de seus estatutos, faz jus ao 
favor que ora pleiteia do Governo: 

Decreta: 

Art. 1o– É  considerada  de utilidade pública, neste Estado, a “Loja Teosófica 
Hilarião” fundada nesta cidade de Belém, capital do Estado do Pará, aos três (3) dias do 
mês de Julho de 1931. 

Art. 2o – Revogam-se as disposições em contrário. 

O Secretário Geral do Estado assim o faz executar. 

Palácio do Governo do Estado do Pará, 29 de Outubro de 1932 – J. de Magalhães 
Barata – Clementino de Almeida Lisboa. 

 

E quando por falecimento da sua fundadora e presidente, passa às mãos do seu 
atual Presidente, o Dr. Carlos Lucas de Souza, por sua vez, S. Excia. o prefeito de Belém, 
Dr. Abelardo Leão Conduru, lhe faz doação de valioso terreno, segundo o decreto que vai 
abaixo: 

"DECRETO No 290 

Abelardo Leão Condurú,  Prefeito Municipal de Belém, por nomeação do Exmo. Sr 
Dr. Interventor Federal neste Estado, usando de suas atribuições, atendendo ao 
requerimento que lhe foi dirigido pela Loja Teosófica Hilarião, 3a Rama da "Sociedade 
Teosófica Brasileira", com sede nesta capital, regularmente constituída. e "considerada de 
utilidade pública" pelo Decreto no 778, de 29 de Outubro de 1932, do Governo do Estado, 
solicitando o aforamento do lote de terras, de propriedade desta; Prefeitura, situado á 
Avenida Assis de Vasconcelos, angulo com a Rua Riachuelo, para a construção de um 
edifício destinado á instalação de sua sede social: 

atendendo a que a dita Sociedade é genuinamente brasileira, independente e 
autônoma, com fins exclusivamente culturais e objetivo de concorrer, na medida de suas 
possibilidades, para o preparo físico, moral e intelectual do povo brasileiro; 

atendendo a que, no exercício de suas profícuas atividades, a referida Sociedade 
há vários anos mantém, com seus exclusivos recursos, uma Escola frequentada por seus 
associados e a Liga da Bondade Helena, devidamente registrada na Diretoria de 
Educação e Cultura, destinada ao ensino a crianças e senhoritas, de prendas domésticas, 
declamação e educação cívica, 

Decreta 

Art. 1o – Fica concedida por aforamento perpetuo e gratuito, à LOJA TEOSÓFICA 
HILARIÃO, 3a rama da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, com sede nesta capital, 
um lote de terras. beneficiada com um muro construído por esta Prefeitura, situado à 
Avenida Assis Vasconcelos, ângulo com a Rua Riachuelo, medindo por aquela Avenida, 
para onde faz, frente, 13 metros (treze metros, e por esta Rua, onde faz ângulo, 20m,25 
(vinte metros e vinte e cinco centímetros), com uma área total de 263m.2,25. 

Art 2o – Fica estabelecido para inicio da referida construção no terreno ora cedido, 
o prazo improrrogável de um ano, a contar da data do presente decreto sob pena de 
caducidade da presente concessão: 

Art. 3 – Da concessão de que se trata o art. 1o do presente decreto, lavrar-se-á o 
necessário termo, observadas as formalidades legais com a declaração expressa de que 
ficará o beneficiário obrigado ao pagamento dos respectivos foros à Prefeitura de Belém. 

Art. 4 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Belém, 16 de Fevereiro de 1939. 
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(a) Abelardo Condurú". 

 

Passam-se os tempos, e a Rama Hilarião é honrada com a visita do General 
Zenobio da Costa, que depois lhe dirige uma carta concebida nos seguintes termos 

Belém, 17 de Dezembro de 1941. 

Srs. Diretores da Sociedade Teosófica Brasileira. 

Respeitosos cumprimentos. 

Da visita que fiz hoje a essa Sociedade, trouxe a mais grata das impressões. 
Cumprimento, pois, mui sinceramente. a sua Diretoria, bem como todos os que trabalham 
nesse templo de cultura, bondade e civismo. Obras como essa deveriam ser distribuídas, 
em larga escala, pelo nosso imenso território. Elas são bem o reflexo dos seus dirigentes, 
que labutam, diuturnamente, com a preocupação única de aumentar a cultura de nosso 
povo; principalmente da mulher patrícia, e por conseguinte, a grandeza do Brasil.  

Saudações. - (ass) General Zenobio da Costa". 

 

E Dhâranâ, em seu número 112, anuncia outras valiosas realizações da Rama 
Hilarião, em Belém do Pará: 

"INSTITUTO CULTURAL PARAENSE” 

No dia em que os povos livres da América comemoraram a data mais significativa 
de suo história contemporânea, o DIA PAN-ANIERICANO, a Rama HILARIÃO, a preciosa 
jóia que rutila nas terras do Pará, Inaugurou o INSTITUTO CULTURAL PARAENSE, 
vencendo galhardamente mais uma etapa do vasto programa de difusão cultural, como é 
o da Sociedade Teosófica Brasileira, que o vem cumprindo há longos 21 anos.  

O Instituto compreende o Curso Superior de Preparatórios Oswaldo Cruz, a Escola 
Operária Duque de Caxias, a Escola Doméstica Gracilia Batista e a Escola Primária e 
Jardim de Infância Helena. 

A criação desse Estabelecimento de Ensino causou a melhor das impressões nos 
meios cultos da cidade de Belém, tendo a imprensa local, por intermédio da “Vanguarda” 
e da “Folha do Norte”, feito referências elogiosas a tão auspiciosa realização. 

Transcrevemos a seguir um trecho da nota publicada a  respeito na "Vanguarda”, 
edição de 14 – 4 – 4 2 : 

 "Razão existe para que a data da instalação do Instituto Cultural Paraense seja a 
de 14 de Abril. É que há 21 anos a Sociedade Teosófica Brasileira vem trabalhando em 
prol do Ideal maior de Pan-Americanismo, coordenando por melo de Intensa e Inteligente 
propaganda as forças espirituais americanas, apontando-lhes um destino de PAZ, de 
AMOR, de SABEDORIA e JUSTIÇA. 

Um dos seus últimos empreendimentos de relevo, foi a publicação dum número 
especial do seu órgão, a revista "Dhâranâ", inteiramente dedicado ao Pan-Americanismo, 
edição essa preparada muito antes da conferencia do Rio de Janeiro e dada à publicidade 
justamente no dia em que se reuniam em magna assembléia, os representantes dos 
povos livres da América, dispondo sobre o destino da Humanidade". 

 

Ilustração: 5 fotos 

Legenda: 

1. No dia do lançamento da pedra fundamental, o então Prefeito de Belém, do Pará, Dr. 
Abelardo Condurú, colocando a primeira pedra;  

2. O edifício da Rama depois da sua construção, pendo-se claramente o seu nome;  
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3. 4.  e 5. – Diversos aspectos do interior da Rama. 

 

E a mesma revista publica a seguinte entrevista do Presidente geral da Sociedade 
Teosófica Brasileira: 

 
"O "DIÁRIO DE NOTÍCIAS" ENTREVISTA O PRESIDENTE DA S. T. B.  

A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA E SUAS ATIVIDADES CULTURAIS 
COMO O PRESIDENTE DESSA ENTIDADE, 

PROF. HENRIQUE DE SOUZA, ENCARA O MOMENTO MUNDIAL 
 

O Instituto Cultural Brasileiro, fundado e mantido pela Sociedade Teosófica 
Brasileira, realizou a 16 do corrente o encerramento do primeiro período letivo deste ano 
no seu curso secundário, onde o ensino é ministrado gratuitamente. 

Sobre as finalidades dessas duas instituições e suas atividades culturais, seus 
pontos de vista em face do momento internacional, o professor Henrique José de Souza, 
dirigente supremo da S.T.B. e fundador do Instituto, fez-nos as seguintes declarações 

 -  Espiritualmente – começou o prof. Henrique José de Souza – a Sociedade 
Teosófica Brasileira nasceu em S. Lourenço, a 28 de setembro de 1921, segundo já 
anunciavam as velhas tradições que apontavam está parte do mundo como fadada a ser 
o berço de um surto racial, que deveria finalizar o grande ciclo de esplendor dos velhos 
árias. Só a 10 de agosto de 1924, porem, é que ela toma forma militante com o nome de 
Sociedade Dhâranâ, na rua Santa Rosa, 426, em Niterói. Procuramos, então, demonstrar, 
de público, com a assistência da imprensa, que todos os fenômenos de ordem oculta, 
relatados, na antiga literatura mística do Oriente, podem ser realizados na época atual 
desde que se esteja qualificado para tanto. E perante os olhos assombrados de uns e o 
ceticismo, logo vencido, de outros, provocamos toda sorte de fenômenos super normais, 
obtidos com o auxílio de poderes psíquicos naturais ou desenvolvidos, como 
materializações de objetos, de mensagens redigidas com estranhos e arcaicos símbolos, 
oriundos de remotas Fraternidades secretas da Índia, Tibete, Mongólia, China, Egito e 
Ásia Menor; músicas de imensa beleza, algumas parecendo ecoar de um passado 
longínquo. Mas, seria um nunca acabar de fatos se quiséssemos, recorda-tos todos. Mais 
tarde, a Sociedade tomou o nome de Sociedade Teosófica Brasileira, porque a Teosofia, 
tal como H. P. Blavatsky a lançou para o Ocidente, tinha-se corrompido e ia perdendo de 
vista uma das suas principais finalidades: provar que todas as religiões existentes se 
originaram de uma doutrina primitiva única que abarcava todos os ramos do 
conhecimento e da atividade humanos, e não constituía uma religião como hoje se 
concebe com igreja, cleros, ou quaisquer intermediários entre a divindade abstrata e 
inefável e os homens.  Por isso não devia cogitar o teósofo de se filiar a qualquer religião, 
mesmo procurando interpreta-la esotericamente, senão reviver a antiga e eterna doutrina 
primordial que está acima de qualquer religião passada, presente ou futura, porque todas 
dela brotaram e nela devem desaparecer, quando o homem se iluminar diretamente ou 
pela iniciação. 

Era preciso reerguer essa doutrina sincretista, que já se ia desagregando 
novamente em tantas religiões esotéricas quantos eram os chefes que surgiam. Isto 
apenas quanto ao nome adotado, não quanto à missão espiritual que nos cabia. Esta diz 
respeito ao Brasil. Incumbe-nos disseminar algumas das verdades até hoje mantidas em 
segredo nas Fraternidades ainda existentes, para preparar o povo brasileiro, instruindo-o, 
e combatendo ideologias perversas que tentam degradá-lo, assim encaminhando-o para 
os seus altos destinos que a nossa infalível ciência conhece de antemão". 
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A AMÉRICA DENTRO DE UMA NOVA CIVILIZAÇÃO 
 

Passa, depois o Sr. Henrique de Souza, a discorrer sobre o momento mundial e as 
.perspectivas que se abrirão para o mundo após o atual conflito: 

" – A  civilização ocidental, puramente européia, entrou em colapso. Estamos num 
fim de ciclo e na alvorada de um outro, que, terá por centro cie gravitação as Américas. 
Em inúmeros artigos insertos em nossa revista "Dhâranâ", e há quase três lustros, 
previmos a atual hecatombe e procuramos alertar os homens de boa vontade para as 
suas causas e conseqüências ; previmos a grande luta em que os povos, hoje, se 
debatem e afirmamos que seria o choque de duas correntes político-sociais opostas. 
Ainda, mais,  dizíamos que: o nazi-fascismo e o comunismo neste recontro terrível 
desapareceriam, e que o mundo de após-guerra encontraria na Democracia purificada e 
consciente, a sua Nova Ordem, sob a égide  dos povos jovens da América, A civilização 
mudará de eixo, sem querer fazer trocadilho, gravitando, na sua evolução para o 
Continente da Esperança". 

APOIO À POLITICA PANAMERICANISTA 

O pan-americanismo – prossegue o prof. Henrique de Souza – deve ser, assim, a 
política fundamental dos povos do Continente. Por isso mesmo foi que, coroando uma 
campanha que alimentamos desde a fundação da S.T.B., a revista "Dhâranâ" publicou no 
dia 15 de janeiro do corrente ano, quando se instalava a III Reunião de Consulta dos 
Chanceleres Americanos, um número especial dedicado à América e aos ideais pan-
americanos. Todos os representantes diplomáticos americanos acreditados junto ao 
nosso Governo brindaram a “Dhâranâ” com mensagens  autógrafas e todas a Américas, a 
inglesa, a espanhola  e a portuguesa, nela  figuraram com as, mais altas expressões do 
seu gênio político, literário e artístico. Abrimo-la com um pórtico de homenagem do Brasil: 
confundimos, numa tríade tutelar, as figuras de Washington, Bolívar e José Bonifácio; 
homenageamos a memória dos que rasgaram o cenário da América para o mundo; 
fizemos, enfim, uma obra que não teve similar, em nosso país, naquela quadra de tão 
altas e significativasvibrações pan-americanistas. Defender a América é defender, para a 
humanidade, a terra generosa de onde brota a esplendente árvore de um novo e glorioso 
capitulo da civilização. 

 

AS FILIAÇÕES DO I. C. B. 
 

Expõe, por fim, o Prof. Henrique de Souza, os objetivos do Instituto Cultural 
Brasileiro: 

 - O Instituto representa a concretização do nosso programa de intensificar o 
conhecimento, de difundir a cultura, de elevar o nível espiritual e zelo patriótico, como o 
prova a solenidade do  encerramento do primeiro período letivo do seu curso secundário, 
a qual teve o apoio mora da alta administração carioca do ensino. Em Belém, capital do 
Pará, a nossa Rama Hilarião, mantém igualmente uma escola gratuita, cujos serviços ao 
país foram: galardoados pelo governo local com o reconhecimento de "utilidade pública". 
O prefeito local, entusiasmado pela obra, doou à referida escola o terreno, onde ela está 
sendo atualmente edificada. 

E, assim, a S T. B. trabalha pelo Brasil, pela América e Bela civilização„ futura, da 
qual seremos usufrutuários por direito de herança, de amor, de trabalho e de justiça". 

(Transcrito do "Diário de Notíciais", de 27-6-42) 
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"NOITE DE ARTE NA PRD-2 
 

A Sociedade Teosófica Brasileira fez realizar no dia 26 de Junho do corrente ano 
uma festa artística nos "studios" da PRD-2, RÁDIO CRUZEIRO DO SUL, que teve inicio 
às 22 horas, perante escolhido auditório, apesar do mau tempo reinante . 

O programa foi iniciado com o novo prefixo musical das irradiações habituais da S. 
T. B., denominado pelo seu autor, o Prof. Henrique José de Souza, de "SANTUÁRIO DO 
BRASIL", cantado pelo coral da Sociedade, sendo solista aSta. Lucilia Faria. 

Prestaram seu concurso, para maior brilho da festa, duas artistas brasileiras de real 
valor, a aplaudida cantora Sra. Ruth Valadares Corrêa e a insigne pianista Sra. Ana 
Carolina, ambas figuras de notável relevo no mundo da arte, e já conhecidas sobejamente 
do público que frequenta a melhor casa de espetáculos do Rio, o Teatro Municipal, onde 
inúmeras vezes se têm feito ouvir e aplaudir.  

Dirigindo-se ao Povo Brasileiro, em nome da SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA, o Dr. Adalberto Pizarro Loureiro, conhecido homem de letras e jornalista de 
renome, diretor da "VOZ DE PORTUGAL", pronunciou vibrante oração que transcrevemos 
a seguir: 

Caros ouvintes do Brasil: 

A Sociedade Teosófica Brasileira não surgiu no Brasil, corno 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 velo 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 espirito 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. 

Nascendo espiritualmente em S. Lourenço, a 28 de Setembro de 1921, tornando 
forma objetiva em 10 de Agosto de 1924, como Sociedade Dhâranâ, mais tarde tomaria o 
nome de Sociedade Teosófica Brasileira, para defender e preservar da contaminação 
desagregadora a ciência divina de que Blavatsky foi, no Ocidente, a anunciadora. A 
Teosofia, e eterna doutrina primordial, guardada, através dos séculos, nos colégios 
iniciáticos, devia ser mantida na sua pureza primitiva. pois dela emanaram todas as 
religiões e todos os conhecimentos humanos e, nela, todos se hão de fundir, quando o 
espírito dos homens redimido e liberto, puder entrar no gozo perpétuo de Ilustração: fotos 

Legenda: 

Vários  aspectos da noite de arte na PRD-2. 
 

Da bem-aventurança e da plenitude no seio da Divindade. 

Mas a Teosofia não é a sua finalidade e, sim, o miraculoso instrumento com que o 
seu dirigente supremo e o seu colégio iniciático abrem a porta das almas e dos corações, 
para a aleluia de um novo ciclo humano prestes a raiar tramontando o horizonte do 
mundo, hoje, enegrecido pelo furor da tragédia  bélica, que angustia a humanidade: 

A sua missão é preparar, com a sagrada fecundidade dos germes da verdade 
incorruptível, a estrutura do povo que há de realizar na imensidão finita da terra, a mais 
alta e a mais maravilhosa obra humana da Ronda em que vivemos. O seu dirigente 
supremo foi buscar à Índia partindo adolescente ainda da cidade do Salvador, no recesso 
das Fraternidades que se espalham pelo orbe como  focos lustrais de perene 
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ressurreição, o facho da Lei, cumprindo o espírito das profecias da Serra de Sintra e os 
augúrios das avoengas tradições que apontavam 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 
caleidoscópico dos velhos árias. 

Em nossas fileiras só militam aqueles homens de boa vontade, desejosos de 
implantar no coração e no cérebro de seus semelhantes as virtudes do caráter, os 
esplendores do espirito e o alimento divino da sabedoria. Nós propiciamos 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, fortes e belos. 

Alguma coisa, porém, sobrenada e sobrenadará à hecatombe atual porque 
nenhuma força do mal poderá aniquilar aquele pequeno colégio de eleitos, que sofrem 
vendo sofrer, mas que passam indenes bela destruição, como a Salamandra pelo fogo, 
porque são depositários da sabedoria eterna das Idades. São esses os que tudo 
recomeçam, e, sentindo embora sangrar o coração e partirem-se as cordas da alma, 
recolhem a experiência de todos esses males e misérias humanas para plantar 
novamente, sobre a terra de uma cultura morta, o germe fecundo de uma outra 
civilização. 

Assim como o camponês preserva das intempéries o seu campo de lavoura, a 
Sociedade Teosófica Brasileira vela, defende e preserva a América e o Brasil, porque, 
como afirmou o Prof. Henrique José de Souza, nosso Mestre Venerado e Venerando, 
"defender a América e o Brasil, é defender, para a humanidade, a terra generosa de onde 
brota a esplendente árvore de um novo e glorioso capitulo da civilização".  

Brasileiros : 

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

As nossas portas, sempre abertas, são o limite desse mundo desgraçado e infeliz. 
Lá 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 espirituais para 
todos os povos e nações, tal como o sol, o majestoso filantropo manda a todos os 
planetas, mundos e seres, a mensagem luminosa de sua benção de vida. Atraídos para 
uma obra gigantesca como esta, sereis a semente preciosa que se transformará nas 
fartas messes deste amanhã resplandecente, que é a esperança dos próprios deuses. E 
essa é a razão por que o nosso dirigente deu-lhe por lema: Spes Messis in Semine – A 
esperança da colheita reside na semente. 

Brasileiros de todas as idades, sexos, raças e condições sociais: Aproximai-vos da 
fonte, daquela mesma fonte, onde a Samaritana deu de beber a Jesus. Ali, os que sofrem 
de sede, de fome e nudez espiritual encontrarão a água, o pão, e o vestido da palavra que 
vivifica. Vinde, pois, todos vós que quereis participar, pela Eucaristia da Verdade, no 
divino banquete do futuro!  

Ali ajoelhar-vos-eis perante a sabedoria daquele que nos guia e conduz, como 
Moisés guiou e conduziu o seu povo, para a Terra da Promissão. Não o fareis, porém, 
brasileiros, como ato de humilhação, mas, como os reis,  para serdes coroados! 
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Esta, é a mensagem que a Sociedade Teosófica envia a todos os brasileiros, 
mensagem de paz, de esperança, de fraternidade, de certeza nos destinos gloriosos da 
nossa Pátria. 

Encerrando essa hora mágica de arte e transcendente espiritualidade, que 
arrancou dos presentes entusiásticos aplausos, cujas harmonias e ensinamentos foram 
transportados pelo éter sonoro aos quatro cantos do Brasil pelo poder infinito do Cruzeiro 
do Sul, nome que serve à Estação PRD-5, numa dessas felizes causalidades, foi cantado 
pelos membros da S.T.B. o Hino Social - ALVORECER DE UM NOVO CICLO – fecho de 
ouro a tão magnificente espetáculo de arte e de cultura".  

 

ARMAS E ESCUDOS DA CASA DE SOUZA 
 

A Casa de Sousa é, talvez, a mais antiga da Árvore Genealógica de Portugal que, 
depois da descoberta do Brasil, estendeu os seus ramos à Terra abençoada onde devia 
frutificar a prodigiosa Semente da Nova Civilização. Um Cruzeiro – ou seja essa mesma 
"Cruz da Ordem de Cristo" a que pertenceram Gonçalo de Sousa, "o Bom", e outros 
ilustres membros da referida Casa, erguido numa proeminência da enseada de Porto 
Seguro, cujo ritual místico-religioso transformou-se numa verdadeira Apoteose dedicada à 
espiritual fusão da Mônada ibérica com a autóctone, na formação da privilegiada RAÇA 
que hoje povoa o vasto território que tem o nome Brasil. Sim, Brasil, cujo nome exprime 
que é nele onde se mantêm vivas e crepitantes as BRASAS DE AGNI, o FOGO 
SAGRADO. Brasil, "Santuário da Iniciação moral do gênero humano a caminho da 
sociedade futura". 

Como se sabe, o primeiro Governador da Bahia foi Tomé de Souza. E isto é uma 
confirmação de que, tanto na história política de Portugal, como na do Brasil, o nome 
Sousa teve uma grande influência . 

Ilustração: tela 

Legenda: 

Descobrimento do Brasil por Pedro Alvares Cabral a 22 de Abril de 1500. 

 

Em Portugal, depois de nomes ilustres e heróicos que firmaram as primeiras bases 
da referida Casa, como fossem D. Faião Soares, D. Soeiro Belfaguer, D. Huso Soares 
Belfaguer, D. Huso Huses, Conde D. Gonzoi, Conde Nichi Gonzoi, D. Gomes Echigaz, o 
primeiro a usar o nome de "Sousa" foi D. Egas Gomes de Sousa, em virtude de provir da 
terra de Sousa, da qual foi ele um dos povoadores. Foi Senhor de Novelas e Governador 
da província de Entre Douro e Minho. Tomou parte em diversas batalhas, dentre elas, a 
em que Gonçalo Mendes de Maia encontrou a morte. 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

Bandeira do Descobrimento (∗∗)  

                                                        
(∗∗)  No centro da bandeira do Descobrimento do Brasil, figura a Cruz da Ordem de Cristo. O Império manteve como nacionais as Or-
dens Militares Portuguesas de Cristo, de Aviz e de S. Tiago da Espalada. Pela bula PROECLARA PORTUGALDIAE ALGARBI-
ORUNQUE REGNUM, do Papa Leão XII, de 30 de Maio de 1827, foi criada no Brasil a ORDEM DE CRISTO, desligada de Portugal. 

D. Pedro I criou as seguintes Ordens, que tiveram os graus de Cavaleiro Oficial, Comendador, Grande Oficial e Grã Cruz : 

Do CRUZEIRO DO SUL, na qual foram admitidos desde logo como Grã Cruzes o tenente General Curado e Antonio Carlos, irmão de 
José Bonifácio. 

De D. Pedro I, em 16 de Abril de 1826, na qual além da família imperial só dois brasileiros foram admitidos: o Marquês de Barbacena e 
o Duque de Caxias. 
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Ilustração: desenho 

1o Governador Geral – Bandeira de Tomé de Souza. 

 

Mas antes disso, pediu-lhe que assumisse o comando em seu lugar. Adotou por 
armas "quatro luas crescentes", em correspondência com as quatro bandeiras que tomou 
do inimigo. A seguir, D. Mendo Viegas de Sousa, sucessor de seus pais no Senhorio da 
"Casa dos Sousas" e Rico-Homem. D. Gonçalo Mendes de Sousa foi o imediato, como 
primogênito entre os cinco filhos do anterior. Este foi lugar-tenente do rei D. Afonso 
Henriques, Senhor das terras de Sousa, Alcanhede, Castelo de Aguiar, Pena e Mongues. 
D. Gonçalo, "o Bom", foi assim cognominado no antigo Livro de Linhagens e na escritura 
do mesmo Rei D. Affonso Henriques. O Conde D. Mondo Gonçalves de Sousa, sucessor 
de seu pai, na "Casa de Sousa" e na dignidade cie Mordomo-Mor, tornou-se conhecido 
como o "Sousão", por ser um tanto gordo. Segundo Damião de Góis, em um livro de 
linhagens existente no  arquivo da Torre do Pombo, "o Conde de Mendes foi o mais 
Honrado e o maior Senhor que existiu em Portugal, depois do Rei D. Sancho. E prova 
evidente da alta consideração em que foi tido é o fato de ser sempre o primeiro a assinar 
em todas as confirmações, antepondo-se a todos os senhores e, muitas vezes, aos 
prelados". D. Garcia Mendes de Sousa entra nesta sequência cronológica, embora não 
tendo sido Senhor da Casa dos Sousa. Mendo Garcia de Sousa foi o imediato. Cavaleiro 
de grande valor que, juntamente com seus irmãos, tomou parte nas campanhas de 
Alentejo, Andaluzia e Algarve, cooperando pela vitória dos estandartes de D Sancho lI. D. 
Maria Mendes de Sousa, com a morte do Senhor seu pai, que só deixou duas filhas; 
herdou o Senhorio da Casa, depois de quase setecentos anos, ou doze gerações na 
posse dos primogênitos varões. A seguir, D. Inês LORENZO de Valadares e Sousa. 
Casou-se com D. Martinho Affonso Chichorro, assim chamado por ser de pequena 
estatura. Como se sabe, o mesmo era filho "del Rei, com descendência neste reino", 
segundo refere o Conde D. Pedro. O segundo deste mesmo nome é conhecido corno "o 
Jovial Cavaleiro, Rico-Homem, Senhor de Lalim, Eixo, Daens, Amarante e muitas outras 
terras de Portugal". Martim Affonso de Sousa, terceiro deste nome, Rico-Homem de 
Portugal, Fronteiro-Mor do Algarve e segundo Senhor de Montanha, por ter sucedido a 
seu irmão Vasco Martins de Affonso. O quarto deste mesmo nome e Senhor de Gouvêa 
foi casado com D. Violante Lopes de Távora, filha mais velha de Pedro LOURENÇO de 
Távora, Senhor de Morgadouro e Mirandela, Alcaide-Mór de Miranda do Douro, 
Resposteiro-Mór do Rei D. João I. Pedro de Sousa Seabra é o imediato. Servidor da Casa 
de Bragança e Senhor da Terra do Prado, foi Alcáide-Mór de Sanabria, em Castela. Lopo 
de Sousa, Senhor da Vila e Terra do Prado, de Paiva e de Baltar, do Conselho do rei D. 
Manoel e Aio do quarto Duque de Bragança. D. Jaime, que mais tarde o fez Alcaide-Mór 
de Bragança e do Castelo do Outeiro. Foi valoroso cavaleiro nas Armadas da Índia, como 
afirma João de Barros, em diversas partes das suas "Décadas". Martim Affonso de Sousa, 
quinto deste nome, é cantado por Camões nos Lusiadas (Canto X - Estância 67) . 

"Este será Martinho, que de Marte  

O nome tem co'as obras derivado;  

Tanto em armas ilustres em toda parte,  

Quanto em conselho sábio, e bem cuidado" (∗) 

                                                                                                                                                                                        
Da ROSA, criada em 17 de Outubro de 1829, em comemoração ao seu casamento com D. Amélia de Leuchentemberg. A mesma per-
tenceram, respectivamente, o pai e o avô do autor deste trabalho. O Barão do Rio Branco também pertencia à Ordem da Rosa. Do 
mesmo modo que outros brasileiros ilustres. 
(∗)

Síntese do que se encontra na revista no 7 – Ano IV – 1o  Semestre de 1943, do Instituto Genealógico Brasileiro – Voluntários da 
Pátria, 2912 – São Paulo. Filiar-se ao Instituto Genealógico Brasileiro, é dever de todo homem culto, que deseje reunir, aos seus 
diversos conhecimentos, o da Genealogia e da Heráldica. Teosoficamente falando, ou melhor, de acordo com o Movimento Cultural-
Espiritualista em que a S.T.B. está empenhada desde o ano de 1924, equivale ao da fusão da Mônada Ibérica – como foi dito no texto 
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Às páginas 315-316 do Vol. VI (ano 1944) do ANUÁRIO DO INSTITUTO GENEA- 

LÓGICO BRASILEIRO, do qual é Presidente perpétuo o ilustre Coronel Salvador de 
Moya, como um dos mais provectos conhecedores do assunto, encontra-se o seguinte: 

"1314 a 1347 – SOUSA – Os que procedem de Martim Affonso Chichorro  
esquartelão as Quinas de Portugal com as Armas de Leão. Timbre: um Leão das armas 
com uma grinalda sobre a cabeça de prata, florida de verde. Os que vem de Affonso Diniz 
trazem as mesmas Quinas esquarteladas com quadernas de meias Luas. Timbre : Um 
Castelo de ouro lavrado de preto. A estes chamam os Sousas de Arronches, por haver 
sido sua a Alcaidaria mor daquela Vila. As Luas dizem ser as Armas antigas dos Sousas: 
ajuntarão-lhe os Leões pela descendência que traziam dos Reis de Leão, assim como as 
Quinas por virem dos de Portugal. 

Procedem de Martim Affonso Chichorro, e de Affonso Diniz filhos del Rei D. 
Affonso III que casaram com duas netas de Mem Gracia de Sousa, neto do Conde D. 
Mendo, o Sousão, em que veio ficar nesta Família. 

O solar desta Família a Vila de Arrisana de Sousa que fundou D. Fayão Soares 
tronco deste apelido. Sam Sousas os Marqueses das Minas, Os Marqueses de 
Arronches, os Senhores de Gouvêa, e outros Morgados. 

 

Ilustração: desenhos dos brasões 

Legenda: 

1344 (antigo) – De vermelho, com uma quaderna de crescente de prata. 

1345 (de Arronches, ou de Affonso Diniz) Esquartelado: 1 e 4 de Portugal antigo; 2 
e 3, de vermelho com uma quaderna de crescente de prata. 

1346 (de Prado ou de Martim Affonso Chichorro): 1 e 4 de Portugal antigo; 2 e 3 de 
prata, com um leão de púrpura. 

1347 (de Gonçalo de Sousa, Mestre de Cristo): Esquartelado : 1 e 4 de Portugal 
antigo; B e C de prata, com um leão de púrpura, e uma CRUZ DA ORDEM DE CRISTO, 
firmada em bordos do escudo, brocante sobre o esquartelado. ( è) 

"A armada de Cabral que aportou ao Brasil em 22 de Abril de 1500 trouxe 
desfraldada e pintada em suas velas um pavilhão branco com a cruz de Cristo potente de 
vermelha, vazada de prata, abrangendo todo o campo, tocando-o em suas pontas. Essa 
insígnia pertencia à Ordem Militar de Cristo, criada pela bula AD EXEQUIBUS CULTUS 
AN GEATUR DIVINUS, em 14 de Março de 1329, tendo como emblema a mesma cruz 
vermelha dos Templários, porém, com uma outra incolor incrustada de prata e sem as 
legendas. Não era como muita gente pensa insígnia de Portugal. O Tesouro real nada 
despendia com as expedições do descobrimento. Portugal tinha a soberania das terras 
descobertas ou conquistadas, mas os cavaleiros, ou antes, a "Ordem de Cristo" exercia a 
jurisdição civil e a supremacia militar e a Cobrança do dízimo". 

Para que se tenha melhor elucidação sobre o assunto, convém ler o nosso artigo 
Colombo e Cabral; onde, além do mais, falando de várias Ordens de Cavalaria, 
incluímos a de Cristo. O referido artigo foi publicado em o no 110 desta revista. 

                                                                                                                                                                                        
– com a autóctone, na sublime formação da Raça Brasileira. Sim é a ÁRVORE GENEALÓGICA sobre a qual esplende o “Curzeiro do 
Sul”. Convém, ainda dizer, que os governos federal, estadual e municipal, reconhecendo o falor dos estudos referentes ao assunto, 
subvencionam este conceituado Instituto. 
( è) A cruz que figura no centro do escudo acima (o de no 1347), como se viu, é o da ORDEM DE CRISTO. 
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EXPLICAÇÕES NECESSÁRIAS 

 
Tanto no número anterior desta revista, como no 110, tivemos ocasião de falar a 

respeito da casa. considerada "monumento nacional", situada à rua Carlos Gomes, na 
Cidade do Salvador, Estado da Bahia. Era na mesma "onde se, reuniam os chefes 
políticos bahianos no tempo do Império, quase todos pertencentes às Ordens de Cristo e 
de Aviz, dentre eles o avô e o pai do autor deste trabalho, ou sejam: os Comendadores 
Jacinto José de Souza e Honorato José de Souza. São, por sua vez, aparentados com o 
mesmo ramo o falecido Barão Henrique Antunes da Silva Neves e a Sra. Baronesa 
Helena da Silva Neves. 

Henrique José de Souza e Helena Jetferson de Souza, o casal fundador da S. T. B. 
e dirigente da Obra em que a mesma está empenhada, possuem os mesmos nomes do 
casal anterior, isto é, Henrique e Helena. As famílias de ambos, por sua vez, são 
aparentadas com a do famoso poeta português Guerra Junqueiro. 

E quanto ao referido Movimento Cultural-Espiritualista de que ambos são Chefes 
ou Dirigentes, possui o seguinte emblema ou brasão esotérico (outros o chamariam de 
Ex-Libris) 

 

Ilustração: desenho do brasão. 

 

As três iniciais que o vulgo pensa referir-se ao nome de CRISTO, ou mesmo que 
fosse com a Ordem a que pertenceram alguns membros da chamada dos Sousas" (H.J.S. 
ou J.H.S. tanto vale), possui diversos significados, inclusive na língua hebraica, que 
infelizmente não podem ser ditos de público. O mesmo termo "esotérico" (secreto ou 
oculto) o diz. Os 4 filhos do casal têm os nomes apontados nas referidas iniciais : Hélio, 
Selene, Jefferson e Hermés. Quanto à Cruz, que nos escudos da Casa dos Sousa tem o 
número 1347, é a mesma do "Símbolo-Vivo da Rosacruz", que ilustra um outro lugar 
deste trabalho, 

Diversos emblemas trazendo uma CRUZ possui o autor deste trabalho, por sinal 
que figurando em seu peito em algumas das suas fotografias. 

Quanto à fortaleza com as suas DUAS TORRES, Taça, correntes, etc., referem-se 
ao Arcano XIX do TARO: OS GÊMEOS, o Sol, etc. Além disso, o termo "altas muralhas", 
com que se apresenta o dito Arcano, isto é, cercando DUAS CRIANÇAS, responde por 
tudo mais quanto quiséssemos dizer, inclusive, "a Mônada aprisionada neste mundo (ou 
globo) em que vivemos, até alcançar o máximo da sua Evolução. E consequentemente 
volta ao Mundo Divino". O termo APTA representa um quaternário para certo nome 
sagrado composto de 28 letras: 7 X 4 = 28. Como termo independente, quer dizer : 
creche, presépio, manjedoura, mas também: "lugar onde o Sol nasce". E como estamos 
fartos de ensinar, o próprio termo "Cristo" equivale ao número 608, que é o de um ciclo 
solar. Em sânscrito, o referido termo (APTA) significa: "Aquele que atingiu a Consciência 
do Eu". 

Finalmente, a respeito de "cruzes", porém, no seu sentido de dor, sofrimento, etc., 
vejamos o que diz o nosso aparentado Guerra Junqueiro, em forma de verso: 

 

"Cruzes, cruzes sem fim, de cedro ou de granito.  

De topo em topo e monte em monte e serra em serra,  

Como braços de angústia abraçando o Infinito,  
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Como punhais de dor apunhalando a terra".  

 

Nunca essa mesma Terra esteve tão coberta de cruzes, como agora depois de 
uma guerra tão tremenda. E quem sabe ? na iminência de outra... Cruzes, pois, que se 
transformam em punhais para apunhalar a quantos seres na mesma habitam! 

Diante de tudo isto, não há como dizer:  Beati possidentes (Felizes os que estão 
de posse). 

"Encontra-se ainda e infelizmente – diz Armando de Mattos – quem veja num 
brasão somente um motivo de condenáveis vaidades; de pomo discordante na nivelagem 
democrática; vestígios de privilégios rácicos e de castas inacessíveis; de absolutismos 
medievos; de desprezo pelos humildes e outras mentiras dessa natureza. 

Mas, esses indivíduos bárbaros e incultos como as suas opiniões e quase sempre 
com presunções dogmáticas, não vêem nem compreendem o que há de belo num desses 
símbolos, quando neles se sabem perscrutar os sentimentos honrosos que lhes deram 
origem, as razões sociais que lhes assistem, o papel altamente moral que representam e 
a justíssima aspiração humana que sintetizam" . 

Quem diz Heráldica, diz "estudo auxiliar da História". São os seus próprios 
"florões", engalanando as suas passagens mais brilhantes, que não devem, ser 
esquecidas dos pósteros. Heráldica e Simbologia Arcáica são coisas que se completam, 
porque a História não é propriamente aquela que a ciência oficial conhece, como prova 
chamar de pré-história, a tudo aquilo que se conserva nas dobras multisseculares de um 
passado desconhecido da Humanidade. O Brasil, entretanto, possui por todos os seus 
recantos, trechos inteiros, que falam bem alto da sua desconhecida História. São os 
mesmos a que nós outros Ocultistas e Teósofos denominamos de "Lugares Jinas do 
Brasil". 

Razão pela qual podemos afirmar que a origem dos "brasões" e das ordens de 
Cavalaria, seja andante ou montada, se firma na maior e mais excelsa de todas as 
Ordens chamadas "secretas", ou seja a Grande Hierarquia Oculta, cujo aparecimento no 
mundo data dos meados da 3a raça-mãe, a Lemuriana, anterior à Atlante, da qual já 
alguns cientistas mais afoitos e conscienciosos afirmam de modo peremptório a 
existência. 

Tal Hierarquia, também conhecida pelo nome de GRANDE FRATERNIDADE 
BRANCA DO HIMALAIA, até há bem pouco se firmava no Oriente, debaixo do precioso 
nome de SUDHA-DHARMA-MANDALAM (Sudha - pureza; Dharma - Lei e Mandalam - 
Fraternidade. Em síntese: Os Irmãos da Pureza, Aqueles que seguem a Lei, etc.). Hoje, 
com o ciclo francamente ocidental, os seus componentes estão espalhados por diversas 
partes do mundo. 

A Idade Média não é mais do que o esoterismo do passado vertido no esoterismo 
daquela época. 

Assim, tornou-se, como diz Sérgio D. T. de Macedo, autor de "A Cavalaria 
Hereditária", "o período do romance, a fase heróica da história do mundo, a grande era do 
idealismo guardando em si mesmo tudo que é nobre, é altivo, é digno. Ela surge diante de 
nós, modernos, com vagos tons de mistério, com todo o encanto das passagens de lenda 
envoltas nas brumas do sonho, que a despeito de tudo o homem cultiva e cultivará 
sempre, porque o sonho é a própria vida". 

Sem o estudo comparado entre as religiões, filosofias e línguas, tanto orientais 
como ocidentais, segundo os métodos teosóficos, inclusive em nosso Colégio Iniciático, 
não se pode ter uma idéia perfeita do que seja SIMBOLOGIA ARCÁICA. 

Assim é, por exemplo, que os termos "terçar armas", "justas", "torneios" e quantos 
jogos e lutas perduram até hoje, possuem a sua origem em tempos muito afastados da 
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História. Não pertencem, pois, à Idade Média, como julga a maioria. Muito menos, que 
fosse o Cristianismo que tivesse "a altíssima honra de criar as Ordens de Cavalaria", etc., 
e sim, que se tivesse servido desse arcaico método de defesa, o qual já trazia os nomes 
de "escudo", "cobertura", etc. Nós outros preferimos chamá-lo, hoje, de "Círculos de 
Resistência". 

Tem-se uma prova irrefutável de que somos nós que estamos com a razão, no 
fenômeno, por exemplo, acontecido entre os "Cruzados": inúmeros foram aqueles que se 
chocando com a cultura árabe, seus ensinamentos iniciáticos conservados em custódia 
(em "arcas", no verdadeiro sentido do termo "arcano"), e outras tantas verdades até hoje 
encobertas para o mundo profano, tão deslumbrados ficaram com tudo aquilo que ouviam 
pela primeira vez, que nunca mais quiseram voltar ao pais da sua origem. 

No Egito, o qual estamos fartos de dizer, foi o herdeiro direto da Atlântida, como 
prova, os seus primeiros reis – verdadeiros Manus raciais – serem daquela origem, já se 
praticavam as lutas, os torneios, justas, etc. E quanto às ordens secretas, é reconhecido 
ainda hoje pelas Instituições dessa natureza, inclusive a AMORK, na América do Norte, 
que foi Amenófis IV, por outro nome Kunaton (o esposo de Nefer-tit), o seu verdadeiro 
"patrono". No seu salão nobre, nos próprios diplomas, é ele homenageado com o maior 
respeito e carinho. E pelo que se sabe, a referida dinastia egípcia data de 1.375 anos 
antes de Cristo. 

As lutas e outros jogos realizados nos circos greco-romanos, as "touradas" na 
península ibérica (região francamente Atlante) são verdadeiras reminiscências iniciáticas 
herdadas dos referidos povos. 

Seus reis eram os primeiros a tomar parte nos torneios e justas (Vide nosso artigo 
Reminiscências Atlantes, no 104, desta revista). Cada um deles trazia o seu próprio 
emblema, que era, ao mesmo tempo, o da cidade que dirigia, pois, como dissemos no 
referido trabalho, "a Atlântida era dividida em sete cantões, cidades, etc., também 
chamados de "países", além de um oitavo, sob cuja jurisdição, tanto espiritual como 
temporal, se achavam os mesmos países. 

O fato, por exemplo, de se usar em heráldica unicamente os dois metais, ouro e 
prata (na Atlântida, no Egito, etc., todas as coisas eram reguladas pela Astrologia), e pela 
simples razão esotérica de serem os mesmos metais dos planetas Sol e Lua, 
representados – por sua vez – nas "Duas Colunas do Templo, de Salomão", adotadas até 
hoje na Maçonaria. Os esmaltes também obedecem às cores dos demais planetas que a 
bem dizer são as mesmas dos “Tattvas” ou forças sutis da Natureza". 

Numa anotação como esta, não  era possível fazer um longo estudo sobre o 
assunto.  O  leitor interessado, que se reporte ao no  110, desta revista, onde  falamos de 
Colombo e Cabral, Paracelso, Cagliostro e S, Germano. No  próximo número, ao 
comentarmos os IV e V capítulos de O Rei do Mundo, além de outras coisas 
interessantes, teremos ocasião de abordar o verdadeiro simbolismo do Santo Graal, dos 
Cavaleiros da Távola Redonda, etc.  

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

Com a devida vênia transcrevemos aqui o Capítulo III intitulado "História da Heráldica", de 
"A Cavalaria Hereditária", da autoria do ilustre escritor Sr. Sérgio D. T. de Macedo 
(excluindo as anotações): 

"A História de Portugal é uma epopéia. Em "período essencialmente militar, 
empreendedor e varonil, durante a guerra de oito séculos que agitou a península numa 
perpétua fronteira, num continuo hostilizar, em algara, rebate ou cavalgada surge 
Portugal, nome originado de antiga povoação chamada Cale, no rio Douro, de porto muito 
freqüentado. Formou-se assim a palavra Portucal,  com os tempos metamorfoseada em 
Portugal (para nós, o termo provém dos dois "Porto e galo ou gaulês", conforme já o 
apontamos em outros estudos" nossos).  
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O antigo território portucalez (ou antes, dizemos nós, portogaulês), compreendia, 
ao norte e ao sul, o Douro, a Beira, a Estremadura, parte de Além Tejo e o Algarve; para o 
oriente, a Estremadura Espanhola, Castela e Leão. 

Povos diferentes habitavam essas terras. No Douro, Minho e Traz-os-Montes 
ficavam os lucenses e bracanos, tribos em que se dividiam os povos galegos.   

A Beira, a Estremadura e parte do Além-Tejo eram habitados pelos lusitanos, – a 
melhor raça de Portugal – povo de origem céltica, meio guerreiro, meio pastor, de 
costumes bárbaros, em permanente estado de guerra com seus vizinhos lucenses e com 
os cuneences, tribus estabelecidas no Algarve e em parte do Além-Tejo. 

Diversas invasões, no rolar do tempo, sofreu a antiga Lusitânia, ou melhor toda a 
península. Foram a principio, no século XV antes de Cristo, os Fenícios que se 
estabeleceram no litoral lusitano. Depois, com a queda de Tyro, em 575 a. C., os gregos 
dominaram o país, cessando a influência fenícia. 

Mais tarde os cartagineses se apossaram dos territórios do sul e do Ebro e da 
Lusitânia, até que, vencida, Cartago ao fim das  guerras púnicas(264 – 146 a.C.), Roma, 
com Scipião, o Africano se apossa  da Ibéria. 

Processa-se então, por parte dos lusitanos, violento movimento de reação. 
Comandados pelo, célebre Viriato, pastor selvagem da Serra da Estrela, levantaram-se os 
lusos, vencidos, afinal, por uma longa série de batalhas encarniçadas. 

Sertório, general romano, proscrito, foi então governar a Lusitânia. Morto este 
reduziu Júlio César a Lusitânia à condição de província da Espanha. Tiveram lugar 
posteriormente as invasões dos suevos, dos vândalos, dos godos, dos visigodos e dos 
árabes, que dominaram toda a Espanha. 

Com o tempo processou-se a reação. A Espanha ergueu-se numa vitoriosa e cristã 
guerra de reconquista. E surgiu, sujeito à Galiza, em meados do século IX, o Condado de 
Portugal, começando no Alto Minho, terminando no Sul do Douro, acrescido, no reinado 
de Afonso VI de Leão e Castela, dos territórios de Santarém e Coimbra. 

A História de Portugal é uma epopéia! A crônica portuguesa é o relato mesmo das 
lutas de religião, do combate sem quartel aos inimigos do cristianismo. 

Da França vieram muitos cavaleiros a guerrear os mouros, entre êles o Conde D. 
Henrique de Borgonha, neto de Roberto, rei de França. 

Pelos notáveis serviços prestados, Afonso VI concedeu-lhe a mão de sua filha 
bastarda Dona Tereza, e o governo do Condado de Portugal com direito de conquista 
sobre os mouros da península. 

Falecido Afonso VI, D. Henrique, que, como diz Pinheiro Chagas, foi "o progenitor 
dos reis de Portugal", cuidou de alargar e tornar independente o seu território. Nessa 
empresa encontrou a morte, numa lança moura, no cerco de Artoga, em 1114. deixando 
um filho de três anos de idade, D. Afonso Henriques. 

Assumiu, então, a regência do Condado, Dona Tereza. 

Mulher inteligente, conhecedora dos planos e ambições do marido, continuadora 
do que hoje denominaríamos a sua política; prevendo as guerras que seriam travadas 
pela independência, Dona Tereza, com o fito estratégico de tornar fortificadas as terras de 
Soure, em Coimbra, doou-as em 1128 à Ordem dos Templários, fundada em Jerusalém, 
como já vimos, introduzindo, assim, em Portugal, a primeira Ordem Militar de Cavalaria. 

Em 1130, Dom Afonso Henriques, com 17 anos, assumiu o governo. 

Ardoroso e combativo, invade terras da Galjza, travando as batalhas de Badajós, 
Ceneja e Val-de-Vez contra os espanhóis e de Ourique contra os mouros, aos quais toma 
vários territórios, entre os quais Santarém, Lisboa, Palmela e Evora. No ano de 1140, D. 
Afonso Henriques funda a nacionalidade portuguesa, adotando o título de Rei e 
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declarando o reino tributário da Santa Sé, cuja proteção solicitou e obteve. Começa, 
assim, com D. Henriques a Heráldica e a Genealogia Portuguesa. 

Sendo a Heráldica o estudo das Armas de um povo, e consequentemente das 
famílias, como formadoras das nacionalidades, por Heráldica portuguesa devemos 
entender o estudo dos brasões de Portugal e de suas famílias. 

Necessário se faz dizer que a Heráldica é uma só ciência, com a mesma origem, 
os mesmos fundamentos, as mesmas regras. As peças que compõem um brasão não 
pertencem com exclusividade a este ou àquele país, pois que a "Heráldica obedece a 
princípios internacionais. É uma ciência Internacional relacionada em todas as épocas e 
sujeita a mutuas convenções e mútuos princípios basilares de ordem geral", diz Afonso de 
Dornelas na sua "História e Genealogia". E o Visconde de São Payo, no seu "Elucidário 
Nobiliárquico", nos conta que a heráldica portuguesa sofreu influência normanda anglo-
saxônica. 

Não comporta as proporções deste trabalho, é bem de ver-se, e foge aos nossos 
propósitos o estudo dos brasões portugueses. Assim nos limitaremos a dizer que o 
primeiro escudo que Portugal possuiu foi o do seu primeiro rei – em campo de prata uma 
cruz de azul, – a falar das Ordens Militares e a enunciar as dinastias portuguesas. 

As Ordens Militares de Portugal vêm do começo da nacionalidade. A Dom Afonso 
Henriques se deve a criação da Ordem de Aviz, em 1162, e de São Tiago da Espada, em 
1175. Em 1318, Dom Diniz criou a Ordem de Cristo, com os bens da extinta Ordem dos 
Templários. Essas Ordens Militares religiosas, às quais se fez larga doação de terras, en-
tregando-se-lhes vários castelos como os de Alcacer, Palmela, Arruda, Almada, etc., 
constituíram uma grande força de guarnição e defesa das incertas fronteiras de Portugal, 
em seu princípio. 

Sob o reinado de D. Diniz foram nacionalizadas essas Ordens Militares. 

A Ordem de São João de Jerusalém, a histórica Ordem de Malta, teve um ramo 
português, autônomo. 

Somente em 1459 foi criada por Dom Afonso V a Ordem da Torre e Espada 
destinada a premiar os cavaleiros que fossem às conquistas da África. 

Quatro dinastias reinaram em Portugal: 

1. Afonsina ou Borgonhesa, de 1095 a 1385, com nove reis: D. Afonso, D. Sancho 
I, D. Afonso II, D. Sancho II, D. Afonso III, Dom Diniz, Dom Afonso VI, D. Pedro 
I e D. Fernando. 

2. Aviziense, de 1385 a 1580, com oito soberanos : D. João I, Dom Duarte, D. 
Afonso V, D. João II, D. Manuel, D. João III, D. Sebastião, Dom Henrique. 

3. Filipina, de 1580 a 1640, com três soberanos : D. Felipe I, II e III.  

4. Bragantina, com D. João IV (Duque de Bragança, o Restaurador), D. Afonso VI, 
D. Pedro II, D. João V, D. José I, D. Maria I, D. João VI, D. Pedro III, D. Maria II, 
D. Pedro V, Dom Luiz I e mais seis soberanos até a República. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Emblema recebido dos mãos de um preclaro Membro da Grande Fraternidade 
Branca, estando o Presidente cultural da hoje Sociedade Teosófica Brasileira, com 28 
anos de idade (em 15-9-1911). O referido emblema é substituído por outro, muitos anos 
depois... 
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Ilustração: foto de Henrique J. de Souza  

 

Henrique José de Souza, nascido em 15-9-1883, na Cidade do Salvador, Estado 
da Bahia. É filho legitimo de Honorato José de Souza e Amélia Elisa Guerra de Souza. Os 
avós paternos foram o Comendador Jacinto José de Souza e Maria Luiza Souza; e  
maternos: Antonio de Souza  Guerra e Maria Rosa de Souza. 

Seus estudos primários foram feitos de 1890 a 1899. E os secundários de 1900, a 
1907, ambos na referida cidade. Curso incompleto de medicina e outros ramos científicos. 
Profissão: Professor de línguas, filosofias e religiões comparadas, além de jornalista. 
Atividades: abandonou os estudos em 1907, devido à morte de seus pais (ele, a 10 de 
Agosto de 1907, e ela, a 27 de Maio do mesmo ano), pois teve que tomar conta e dirigir 
os bens pelos mesmos deixados. Foi proprietário de diversos cinemas, empresário teatral, 
além de se dedicar à parte comercial herdada de seu pai. Em 1914 transferiu-se para a 
Capital da República, onde exerceu diversas profissões, inclusive, comércio, imprensa, 
etc., etc. A 10 de Agosto de 1924 fundou, em Niterói, capital do Estado do Rio, "Dhâranâ" 
– Sociedade Mental-Espiritualista". E, no ano seguinte, a revista do mesmo nome, como 
órgão oficial da referida Sociedade. A 8 de Maio de 1928, a mesma Sociedade passou a 
chamar-se SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, que depois de mais alguns anos 
transferiu a sua Sede pAra a Capital da República, ou seja a 3  de Novembro de 1932. 
Finalmente, com a mesma denominação, e sem solução de continuidade, transferiu-se 
para o Município de SÃO LOURENÇO, comarca de POUSO ALTO, Estado de Minas 
Gerais, por ser o lugar, onde, a 28 de Setembro de 1921, foram construídos os primeiros 
alicerces da Obra em que a mesma Sociedade se acha empenhada. o Professor 
Henrique José de Souza – além de Presidente perpétuo da referida Sociedade e Redator-
Chefe da revista Dhâranâ – é membro do INSTITUTO GENEALÓGICO BRASILEIRO, da 
Associação Brasileira de Imprensa, da Associação Paulista de Imprensa, da SOCIETÉ 
MAGNÉTIQUE DE FRANCE, de cujo Instituto possui um diploma de "Magnetizados e 
FISIOTERAPISTA". Tomou parte em diversos Congressos científicos e teosóficos, dentre 
eles, o "2o Congresso Internacional de Psicologia Experimental", realizado em Paris, no 
ano 1913. Viagens: de Salvador (Bahia) a Lisboa (Portugal), donde se dirigiu – com uma 
comissão de homens ilustres – para Goa (Índia portuguesa), onde esteve durante algum 
tempo, seguindo depois para Calcutá (capital das Índias Inglesas), tocando antes em 
Ceilão. De Calcutá, para o Norte da Índia, visitou diversas cidades, dentre elas Allahabad, 
Delhi, Simlah,  SRINAGAR, Leh, etc., etc.. E tudo isto em 1899-1900, além de artigos 
pela imprensa fluminense e carioca, e no referido órgão oficial da S.T.B. (iniciais com que 
é  conhecida a mesma Sociedade no continente americano), é autor da obra de crítica, 
teosófica e ocultista OVERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO; tem em preparo uma 
outra de grande fôlego sobre ciências, filosofias, religiões, etc., intitulada OS MISTÉRIOS 
DO SEXO. E mais outra de exercícios práticos para o desenvolvimento integral do  
homem, intitulada A CIÊNCIA DA VIDA ou COMO SE TORNAR ADEPTO. 

O Professor Henrique José de Souza foi casado a primeira vez com D. Hercília 
Gonçalves, nascida em 29-8-1886, de cuja união nasceram oito filhos: Alberto, Isabel, 
Carlos, Alzira, Alina (falecida), Altair, Selene e Valter. A mesma senhora faleceu em 18-7-
1931 e era filha de José Gonçalves e D. Custódia Gesteira Gonçalves (o primeiro morreu 
em 1900, e a segunda em 1935). Seu segundo matrimônio se deu com D. Helena 
Jefferson Ferreira, que, depois do casamento, passou a chamar-se Helena Jefferson de 
Souza. São filhos do casal: Hélio (nasc. em 1-3-1938), Selene (nasc. em 26-8-1940), 
Jefferson (nasc, em 13. 5-1942) e Hermes (nasc. em 6-2-944). Os pais da sua segunda 
esposa são João Augusto das Neves Ferreira (fal. em 25. 12-1945) e Agostinha Castafio, 
o primeiro português, e a segunda, espanhola. Este casal teve os seguintes, filhos : 
Antonio, Helena e Clementina, todos três brasileiros, sendo que o primeiro nasceu em S. 
Paulo a 8-11-1903, a segunda em Pontalete, Minas Gerais, em 13-8-1906, e a terceira no 
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Rio, a 12-10-1914. O Professor Henrique José de Souza teve mais três irmãos: Maria 
Luiza, que depois de casada com o Sr. Virgillo Manzini de Souza (da família nobre dos 
Manzini, de Milão), passou a chamar-se Maria Luiza Manzini de Souza (a mesma fale teu 
em 1945, com 72 anos de idade; o segundo, Antonio (falecido em 1904); a imediata, 
Maria José, passou a chamar-se Maria José de Souza Duarte, por se ter casado com o 
Dr. Liberalino da Costa Duarte, ambos falecidos em Belém do Descalvado, São Paulo, ela 
em 1912, e ele em 1917. Os pais do Professor Henrique José de Souza, do mesmo modo 
que os de sua segunda esposa, são aparentados com o famoso poeta português Guerra 
Junqueiro, e os Barões Henrique e Helena Antunes da Silva Neves. É da mesma 
linhagem dos "Souza", na cidade do Salvador, a família do Com. Francisco Santos Souza, 
por alcunha "Chiquinho Santos Souza", já falecido há muitos anos  ( ∗∗∗) . 

 

HOMENAGEM À SERRA DE SINTRA 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A "Serra de Sintra" – onde, além do mais, se acha a sibilina profecia, tantas vezes 
publicada nesta revista, e condizente com a nossa Obra, por isso mesmo anunciadora de 
um Novo Ciclo civilizador para o mundo – é o pivô  espiritual desta mesma Obra, para não 
dizer desde logo, que maior esplendor possui na "Viagem de Henrique e Helena a 
Lisboa", a caminho do Norte da Índia, tocando antes em Goa, a seguir Ceilão, Calcutá, 
etc., etc. 

 
HOMENAGEM AO BUDA BRANCO DO OCIDENTE 

 
Ilustração: foto do Buda Branco 

 
Em velho artigo nosso publicado nesta revista, tivemos ocasião de ilustrá-lo com a 

galeria de Budas existente no mosteiro de Chigat-sé, o qual fica bera próximo do que terra 
o nome de Tjigad-jé,  também chamado de Trachi-Lumpo, por ser o "Retiro Privado do 
Trachi-Lama", o famoso Guardião da maior e mais preciosa Biblioteca de todo o Oriente, 
senão, do mundo inteiro.. Na referida galeria de Budas, em número de sete, o último 
possui a tez branca, para indicar que "o futuro Buda sairá do Ocidente". Além disso, o 
adorno que lhe fica por trás, em riquíssimo painel, é uma grande ferradura de ouro 
cravejada com as sete pedras dos planetas (raios, estados de consciência, etc.). Até hoje 
nenhum ocidental soube interpretar semelhante símbolo, o que foi feito pela primeira vez 
naquele nosso referido artigo. A ferradura não é leais do que o símbolo do "Kalki-avatara" 
ou "Cavalo Branco", isto é, de Maitréia, como Redentor-Síntese da Humanidade. 

No entanto, o Buda da fotografia acima, a qual já foi também publicada nesta 
revista, eira mais de um artigo nosso (dentre eles, O Tibete e a Teosofia, este, porém, de 
parceria com a eminente teósofo espanhol Dr. Mário Roso de Luna), foi oferecido por 
Marco Polo, quando da sua passagem pela Mongólia. 

A mesma imagem é feita em jade, com lavores de ouro e prata e donde esplendem 
riquíssimas pedrarias. É impossível calcular o justo valor de semelhante imagem. 

                                                        
( ∗∗∗) A síntese desta biografia já foi publicada em "Contemporâneos Inter-americanos" e brevemente o será na revista do Instituto 
Genealógico Brasileiro. 
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Pelo que se vê, seu semblante também obedece à mesma tradição, pois que os 
traços são mais ocidentais do que orientais. E com alguns, mesmo daquele que foi 
esculpido em 1899, no Norte da Índia, de acordo com a máscara de gesso tirada do rosto 
de certo adolescente que naquela época esteve em visita ao famoso templo de Srinagar 
construído na encosta do Everest.  

 
TETO INICIÁTICO DA CATEDRAL DA CIDADE DO SALVADOR 
 

Na Praça 15 de Novembro – antigo Terreiro do Paço – está situada a Catedral 
bahiana, Igreja de São Salvador, tendo a seu lado a Faculdade de Medicina. 

O postal acima é mais um trabalho artístico do fotógrafo Sr. José Leal Menezes. 
mala conhecido por "Zito", como ele próprio assinalou no referido postal. Trata-se de um 
trecho do riquíssimo teto do referido Templo, todo ornado de cruzes de braços iguais, 
douradas a fogo, sobressaindo no centro enorme custódia na qual se encontram as 
Iniciais J.H.S., sobrepujadas por uma cruz. 

O artista decorador de semelhante teto não podia deixar de ser um rosacruriano. A 
grande cruz central, com a sua enorme rosa, donde partem diversos raios, tem no centro 
as três iniciáticas letras: J.H.S. E a mesma é ladeada por outras cruzes menores – todas 
de braços iguais – trazendo no centro um adorno em forma de rosa. 

Tudo isso nos faz lembrar, quando o "calouro Henrique" – como acontece a outros 
que no primeiro ano das Escolas Superiores têm que passar por certas "provas", muitas 
delas bem pesadas, foi posto no primeiro balaustre da fachada da Catedral, por meio de 
uma escada. Improvisado ele em orador, e não só vultoso número de estudantes, como 
uma multidão enorme ali estacionada (naquele tempo os bondes da "Linha Circular" 
estacionavam na referida praça) aguardavam as palavras do "calouro", cujo tema era: a 
"Guerra de Canudos". E a voz do jovem estudante – no começo trêmula, depois mais 
forte, num crescendo admirável se fez ouvir em toda a praça, onde, se diga de passagem, 
figuram mais 4 Igrejas: S. Domingos, S. Pedro Novo, S. Francisco e Ordem 3a de S. 
Francisco (a Bahia tem 365 igrejas, como os dias do ano !...). 

"Ó vós pigmeus que me pusestes num altar Improvisado na parte externa deste templo 
tradicional, onde viveu – além de outros luminares da Igreja – o famoso jesuíta Antonio 
Vieira. Este mesmo templo, donde fugiram pelo seu enorme subterrâneo, indo ter ao farol 
da Barra, todos os jesuítas, quando um oficial, cuja força se achava postada nesta mesma 
praça, lhes deu voz de prisão, servindo de eco ao grito guerreiro e decidido do Marquês 
de Pombal. Sim, pigmeus que sois, desejais ouvir a palavra de um gigante, que não 
recusa terçar armas, onde quer que esteja, mesmo que pairando nos ares protegido por 
"Santos de pedra", como são aqueles que ornam o frontispício desta Igreja, com vis 
mortais, que se julgam superiores em "linhagem"... Nesta mesma praça, outrora se deram 
outras justas... e o número de "cavaleiros" abatidos foi enorme. Os heróis eram 
aclamados por suas "damas" ... Enquanto os "vencidos" – verdadeiros "cavaleiros da 
triste figura" – eram vergonhosamente apupados... Que diríeis vós se vos quisesse dar 
esse mesmo título, pelo fato de quererdes terçar armas comigo... à distância ? Não vedes 
que isto é vergonhoso para todos vós, que de mim reclamais reproduzir as façanhas dos 
"heróis" de, Canudos... contra os ferozes guerreiros das hostes sertanejas, como foram os 
"fanáticos de Antonio Conselheiro" ? 

Mais adiante 

"Canudos! Canudos! Também são os pistolões com que vindes galgando os seis 
degraus, (seis anos) desse Templo, que se chama FACULDADE DE MEDICINA DA 
BAHIA! 
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De posse de vossos diplomas... o maior privilégio que vos sobra de tamanha 
vitória, é o de poderdes enviar para o "outro mundo" com as perigosas credenciais de um 
atestado de óbito, a quantos infelizes hajam caldo nas vossas mãos!... 

As suas palavras – bem pesadas – eram repetidamente aclamadas com uma salva 
de palmas. E isto mais encorajava o "calouro", que nunca se virá em tão maus lençóis, 
inclusive dentro de um nicho, improvisado, ao lado dos santos que até hoje ornam o 
frontispício da referida igreja. Neste momento, porém, as palmas se confundiam com as 
gargalhadas dos estudantes e da multidão, cada vez maior, que se acotovelava no velho 
Terreiro do Paço. 

Novamente a escada no seu lugar, e o herói, do dia desceu, para cair nos braços 
dos seus colegas, "calouros" também entusiasmados com a brilhante maneira pela qual o 
mesmo se saíra daquele primeiro: "trote". 

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

Bahia de Rui Barbosa, de Virgilio Damasio, de Vitorino Pereira, Carneiro Ribeiro, 
Castro Alves e outros grandes vultos que honram a nossa História. 

A Tua capital é SALVADOR. E foi aí onde a manúsica parelha ibero-americana 
Diogo Alvares Corrêa e Catarina Paraguassú construiu o Berço da Civilização Brasileira. 

Terra de Seleta Cruz ! TODOS OS SANTOS Te adoram! Terra de Promissão, os 
próprios Deuses Te veneram ! 

Por tudo isso, e muito mais ainda, foi que Rui, como um dos maiores de Teus 
filhos, procurou homenagear-Te com estas palavras 

"Bahia, grandeza do meu torrão natal, gênio do futuro brasileiro!"  

H. J. SOUZA 

 
SÍMBOLO VIVO DA ROSACRUZ 

 
Ilustração: desenho da Rosacruz 

Legenda: 

HENRIQUE – HELENA e seus "quatro" filhos : Hélio, Selene, Jefferson e Hermés. 

 

 

SINITE PARVULOS VENIRE AD ME... 
 

Ilustração: 7 fotos 

Legenda: 

Esta é uma pequena parte da preciosa SEMENTE da "Missão Y" espalhada por 
todos os recantos do BRASIL, na razão do sete construtivo lema: SPES MESSIS IN 
SEMINE. 
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HOMENAGEM DA S.T.B. AOS  
SEUS DOIS DIRIGENTES 

 

Ilustração: fotos circundadas por um desenho em coração 

Legenda: 

COMO EM 1899 

Preferimos conduzir o leitor aos comentários já feitos na legenda do Teatro S. João 
e na Viagem ao Norte da Índia..." em o número anterior desta revista. 

HOMENAGEM À AMÉRICA 
Da América irradiará pelo globo o verbo consciente da PAZ. Sentimentos nobres, 

aos clarões da Razão iluminados. reunirão povos em finalidade única. E sobre as ruínas 
materiais da força bruta pairará o Direito, apoiado no Direito. (Dhâranâ, no 25, de 1928). 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Cristovão Colombo e seu brasão 

Pedro Alvares Cabral e seu brasão 

 
HOMENAGEM DA S.T.B. À ROSACRUZ AMERICANA 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Evocação do fogo Sagrado no Supremo Templo da Ordem ROSACRUZ, em São 
José da Califórnia (AMORC) – (Apud Rosacrucian Digest)  

Ilustração: 2 fotos 

Legenda: 

Como em Norte-América, na parte esotérica da S.T.B. também se realizam 
diversos rituais, sendo que o principal deles, uma corrente mental a favor da Paz entre 
todos os seres da Terra. Sua felicidade, enfim, material e espiritual.  

As duas fotografias acima foram tiradas no dia em que terminou um desses 
valiosos rituais da série mais adiantada da S.T.B. Numa delas, figuram os homens.  

Na outra, as senhoras. O número de "pupilos" que ai é visto está muito longe de 
ser o verdadeiro. Do mesmo modo que o dos homens e senhoras constantes de ambas 
as fotografias. 
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RESSURREIÇÃO DE PERI E CECI 

 
Sim, "Peri e Ceci" foram salvos de dois incêndios no romance do grande Jina 

brasileiro, que foi José de Alencar, depois musicado por aquele outro Jina imortal, que se 
chamou Carlos Gomes, salvaram-se do incêndio do castelo dos Marizes. E na vida real, 
do incêndio do Teatro S. João, graças ao heroísmo, de um grupo de soldados do Corpo 
de Bombeiros da capital bahiana, do mesmo modo que o foi, o busto de Castro Alves, o 
mavioso cantor de "Ode ao Dois de Julho", "Navio Negreiro" e outras tantas epopéias que 
honram o nome glorioso da BAHIA, senão, de toda a Pátria Brasileira. 

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

Ilustração: foto 

Legenda: 

A maravilhosa cópia fotográfica que ilustra estas linhas – acompanhada de 
diversas informações – nos foi enviada por nosso infatigável e ilustre Irmão e Amigo Dr. 
Jaddo Couto Maciel  ( ∗∗ ) . Incumbiu-se de semelhante trabalho o artista-fotógrafo bahiano 
Sr. José Leal Menezes (mais conhecido por Zito). Assim, ficamos sabendo que a referida 
tela havia sido salva do incêndio do Teatro S. João, de modo quase milagroso, em virtude 
de alguns bombeiros terem mantido uma mangueira próxima ao precioso tesouro artístico; 
do mesmo modo que a estátua de Castro Alves. Ainda mais: que a mesma se achava há 
bem pouco na Pinacoteca, passando depois para o "Museu da Bahia", a cujo Diretor, o 
Dr. Valadares – especialista ainda jovem, com um curso de quatro anos nos Estados 
Unidos – deve o Dr. Jaddo Maciel o direito de poder encontrá-la. Não são poucos os 
bahianos que ignoram até hoje a sua existência. 

Assim, cabe à revista DHÂRANÂ – graças aos esforços de um homem ilustre e 
patriota – ser portadora de tão auspiciosa noticia a quantos se interessam por tudo quanto 
diz respeito à grandeza e felicidade da sua Pátria. 

Pela parte que nos toca, nosso entusiasmo chegou ao auge, quando nos 
defrontamos novamente com essa tela primoroso (da autoria do famoso pintor sergipano 
Horácio Hora), diante da qual permanecíamos horas inteiras, embevecidos com a 
interpretação do genial artista, que a concebeu de modo um tanto diferente da do 
romance, porquanto, ao invés da "palmeira", ele colocou uma "piroga", que o índio fidalgo 
e amoroso preparou, à margem do rio Paraíba, para que a sua senhora, "de olhos azuis e 
cabelos loiros", pudesse descansar dos últimos e trágicos momentos passados ao lado da 
sua família... E já agora, a caminho do litoral, a fim de ambos  - segundo a promessa 'feita 
pelo índio ao seu amigo D. Antonio de Mariz – se dirigiram a Lisboa, a famosa "Ulíssipa 
mitológica", cujo nome foi herdado do seu fundador: ULISSES. 

É, pois, digna de verdadeira admiração a maneira pela qual Ceci repousa no fundo 
da canoa improvisada... Do mesmo modo que a silhueta do índio, num contraste 
maravilhoso com a claridade que ilumina o corpo por inteiro da nobre dama portuguesa... 
E que dizer daquele olhar tristonho do índio em direção ao castelo dos Marizes, já agora, 
em ruínas ?... 

Como devem estar lembrados os bahianos daquela época, o pano de boca do 
Teatro S. João – outra tela de raro valor, que, infelizmente, foi por completo destruída –  
representava o ALVORECER: Apolo em seu carro de ouro, arrastado por fogosos corcéis 
alados, desce do céu e vem iluminar a Terra com seus raios benfazejos... 

                                                        
( ∗∗ ) O Dr. Jaddo Couto Maciel, devido a seus altos dotes morais e intelectuais, deixou o seu cargo de Diretor do Patrimônio Municipal 
para ocupar o de Assistente técnico junto ao Gabinete do Sr. Prefeito da Cidade do Salvador. Felicitações ao nosso querido e ilustre 
Irmão e Amigo, que tantos serviços vem prestando à nossa Obra. 
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Apolo, por sua vez, faz-nos lembrar aquela estátua do jardim de certo solar de 
Goa, na qual todos os domingos uma jovem ia depositar braçadas de flores... 

Vejamos, porém, como um dos jornais de maior circulação da Capital bahiana 
descreve o referido incêndio: 

"ERAM RUÍNAS SAGRADAS 
DEPOIS DO OPRÓBRIO, O INCENDIO CRIMINOSO? 

O VELHO S. JOÃO DESAPARECEU ESTA NOITE EM POUCAS HORAS 

 

O velho S. João! Era das tradições mais antigas da cidade, como o primeiro templo 
de arte aqui erguido, casarão secular ainda reboante das grandes vozes dos nossos 
poetas, Castro Alves sobranceando a todos; dos nossos oradores, Nabuco, José do 
Patrocínio, Manoel Victorino e do maior de todos, Ruy; dos nossos escritores teatrais ou 
candidatos a isso Agrario de Menezes á frente, dos nossos atores ou projetos deles, Xisto 
Bahia destacando-se entre eles... 

Muitas noites de gloria, à luz das gambiarras, registram as crônicas de várias 
épocas extintas; ruidosas manifestações em que as platéias cindiam, vibrantes em 
partidos, odes, hinos e palmas às "estrelas" de primeira grandeza, memoráveis comícios 
políticos pelas grandes causas nacionais, a abolição e a República. 

Mas tudo isso passou. 

Só restava um pardieiro em ruínas, que, a não ser transformado á altura, melhor 
valia ser substituído por um teatro moderno. As tradições ligadas a ele deviam ficar, mas 
o casarão podia perfeitamente desaparecer, – sem nenhuma ofensa ao passado e à 
arte...  

(Transcr. de "A Tarde" em 6-6-923)". 

 

Ilustração: desenho 

Legenda: 

Teatro São João. 

 
 

AS SETE ROSAS QUE ORNAM A RÉGIA  
COROA DE  S. LOURENÇO 

 
Ilustração: desenho 

Legenda: 

... E que as águas do céu, caindo sobre a Montanha, se espalhem pelas SETE 
EMBOCADURAS SAGRADAS, como o sangue que corre nas veias da Terra...  

 

Ilustração: 7 fotos 

Legenda: 

 Silvestre Ferraz, Maria da Fé, S. Thomé das Letras, Itanhandu, Pouso Alto, 
Aiuruoca, Conceição do Rio Verde. 
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Frente única espiritualista 
 

Bis repetita placent (Agradam as coisas que  

são repetidas) - Arte poética – Horácio. 

 

"O momento que o mundo atravessa, imerso no mais tremendo dos cataclismos 
bélicos que a história registra, deve chamar à reflexão todos aqueles que, acima dos 
partidos, das simpatias, dos credos e das escolas, colocam os supremos interesses da 
humanidade e da civilização. 

O espetáculo a que assistimos, verdadeiro crepúsculo de sangue, embalado pela 
sinfonia dantesca do sofrimento universal, não pode ser indiferente, sob pena de traição 
aos ideais do amor, da beleza e da paz, aos homens que pregam doutrinas, que sonham 
utopias divinas, que agitam as verdades do espírito, a única coisa que os "tanques" e as 
granadas não podem destruir. Não basta anatematizar, os Césares sanguinários, repudiar 
os métodos brutais da força, escalpelar as doutrinas políticas que, destruindo povos e 
nações, pretendem transformar o mundo num montão de escombros fumegantes. Não 
basta pregar a união dos Estados. Mais que tudo, é preciso pregar a união dos espíritos. 
É indispensável, diante dos campos, das cidades e dos mares talados pelas hordas nazi-
fascistas, o estabelecimento de uma frente única espiritualista em todo o mundo, sem 
distinções de credos, seitas, religiões ou filosofias. 

O momento não comporta distinções, dogmas, princípios ou votos. Quem crê no 
espírito conhece muito bem a sua potencialidade e o quanto pode realizar a sua, 
influência. Manter essa força irresistível dividida, neste instante de angústia, é renegar os 
postulados basilares do verdadeiro Cristianismo; é contribuir para o enfraquecimento 
espiritual daqueles que, de armas na mão, defendem a causa sagrada do direito, da 
justiça, da paz e da liberdade. 

A frente única espiritualista, não apenas alentará as almas, as inteligências e os 
corações dos combatentes pela honra e integridade dos povos livres, mas, sobretudo, 
formará o clima humano necessário à reconstrução do mundo, quando este terrível 
pesadelo terminar. Só o espírito poderá fixar, em bases seguras e duradouras, a 
experiência trágica destes dias dramáticos; dar às sociedades, aos povos e aos Estados o 
equilíbrio, a plasticidade e a harmonia necessária ao mundo que foste possa penetrar os 
umbrais de uma nova era de paz, de trabalho, de progresso e, sobretudo, de fraternidade. 

A Nova Ordem terá que ser espiritualmente plasmada. E jamais ela será a projeção 
real, no tempo e no espaço, de tantos sonhos generosos e belos da humanidade, se os 
materiais de sua estruturação tiverem o selo do partidarismo das idéias, mais daninho 
ainda que as paixões políticas. O que importa, portanto, vencer nesta guerra é a própria 
guerra. É preciso que a Vitória não sirva, como em 1918, de prelúdio a outra hecatombe; 
que; o sangue e as lágrimas de milhões de homens que lutam pela liberdade não se 
derramem em vão no combate às legiões do Mal, dos vândalos do século XX. 

E se imperiosa se faz assim, uma FRENTE, ÚNICA ESPIRITUALISTA! no mundo, 
que acompanhe, como a alma ao corpo, a frente das Nações Unidas, com muito mais 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  126 e 130 – Outubro de 1945 a Dezembro de 1946 – Ano XX – X XI 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 54

razões se torna urgente e imprescindível a frente nacional, porque essa união no plano 
geral está intimamente condicionada à unidade interna dei, cada um dos países em luta 
contra o Eixo. Foi a ruptura ou a pouca consistência, da união espiritual interna da França 
e de outros países europeus, que os levou ao desastre e os pôs à mercê dos apetites e 
dos interesses dos bárbaros invasores. 

DHÂRANÂ, eco no mundo profano dos ideais alevantados e nobres da Sociedade 
Teosófica Brasileira, cumpre o seu dever espiritualista, lançando este apelo, conclamando 
todos os homens de boa vontade, todos aqueles que, em nossa terra, por caminhos 
diversos, embora, se batem pela supremacia do espírito, pela beleza da fé e pelo 
engrandecimento do destino humano, para que, pondo de parte diferenças religiosas, 
discordâncias filosóficas ou antagonismos de idéias, cerrem fileiras em torno do ideal 
comum da defesa do Brasil e da sobrevivência dos altos e gloriosos princípios da 
fraternidade, que hão de conduzir a humanidade, sob a proteção do Divino, para dias 
mais augustos, mais prósperos e mais felizes". 

A maior prova de que, desde o início da Obra em que estamos empenhados, já 
pugnávamos por uma FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA  é a nossa própria alocução de 
1o de Janeiro de 1926, na RENASCENÇA FLUMINENSE, ou seja, no dia da 
Confraternização dos Povos, e da qual extraímos os trechos mais .interessantes: 

No dia de hoje, que os Povos consagram à Fraternidade Universal da Humanidade, 
por isso mesmo agindo de  acordo com a "Lei que a tudo e a todos rege", aqui estamos 
reunidos, como se fora o mais suntuoso de todos os Templos, em defesa de um Ideal que 
por si só inclui a todos o: outros, pois que representa a própria Vontade Divina, para não 
dizer, desde logo, uma exigência concretizada no termo EVOLUÇÃO, que vai do Uno ao 
diverso e do diverso ao Uno. Outro sentido não possui a iniciática frase de S. Agostinho, 
ao dizer que "Viemos da Divindade e para Ela havemos de ir". 

Representando DHÂRANÂ, não vim aqui para fazer a apologia do Ocultismo e da 
Teosofia, muito menos para enaltecer os valores da Instituição que humildemente dirijo 3 . 

Seria contradição palmar, a qualquer um de nós aqui presente, fazer uso de 
semelhante processo, muito menos em uma data das mais preciosas que a História atual 
da Humanidade subscreve. E onde a Mente e o Coração de mãos dadas queimam 
perfumes na mesma Ara, a favor de um só e mesmo Ideal, de uma só e mesma Religião, 
de uma só e mesma Verdade. A Religião do Amor compartilhada entre todos os seres da 
Terra. 

Sim, prezados Irmãos e Amigos, DHÂRANÂ sai da obscuridade onde tem vivido, 
pouco importando o muito que dela os homens, a mesma Imprensa tem falado, para 
aderir a este concerto harmonioso e belo, que bem demonstra a sinceridade das 
intenções daqueles que o promoveram. 

Por isso mesmo, é seu melhor e maior desejo, que o espiritual sentimento que nos 
une no dia de hoje, não fique apenas expresso em nossas palavras, em vãs teorias, mas, 
com uma repercussão permanente, dentro e fora deste recinto, onde viemos erguer o 
mais precioso de todos os altares, ao Deus único e Verdadeiro de todas as religiões do 
mundo. E ao mesmo tempo, um Escudo defensivo contra todos os males, contra todas as 
perturbações que dentro em breve ameaçam esmagar a Humanidade, por se ter desviado 
das diretrizes traçadas por Aquela mesma Divindade, que se manifesta como Lei bem 
certa e infalível, dentro da própria 31atelnática Divina"  4 . 

Mais adiante: 

                                                        
3 Infelizmente, os representantes dos demais credos e facções do Neo-Espiritualismo, não fizeram outra coisa, senão enaltecer os 
seus, dando-os como "únicos e verdadeiros". Em resumo, uma contradição palmar à solenidade que, em tal dia e lugar, estava sendo 
levada a efeito. 
4 O destaque é para provar que o prognóstico, por sua vez, era infalível. Que o diga a guerra atual, ameaçando destruir a tudo... e a 
todos.  
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"Peço-vos vênia para reproduzir nesta data memorável o gesto verdadeiramente 
digno de ser imitado, do fundador do Behaismo no mundo, Abdul Baha (Abbas Effendi), 
quando da sua visita a Londres: entrando ele em um templo protestante, da grande 
metrópole, teve ocasião de assistir à celebração do culto, e logo o mesmo terminado, e 
também a prédica do Revmo. Campbell, sobre "O emprego da Vontade na Prece", toma 
ele a palavra "para exortar aos fiéis ali reunidos, à prática do Bem e do Amor, dentro da 
sua própria religião. Encaminhando-se, depois, para a Bíblia, nela escreveu : Este é o 
livro santo de Deus, de celestial inspiração. É a Bíblia de Salvação, o nobre Evangelho. 
Nele se acha o Mistério do Reino e sua Luz! É o dom divino, sinal do governo de Deus". 

Esse gesto inimitável emocionou a todos os presentes: um muçulmano no templo 
de outra religião, falando aos fiéis, da Verdade do Espírito Santo, do Deus da Paz! 

De fato, amor sublime, tolerância e respeito, tríade bendita, digna de ser imitada 
por aqueles que pregam o Amor e a Paz, entre todos os seres da Terra.  

Da sua Mensagem ao mundo, consta, no final, o seguinte apelo: 

"Agora, mais do que nunca, deveriam os povos – sob o mesmo estandarte humano 
– não se afastar do preconceito: amar e crer em todos os profetas. Assim como os 
cristãos crêem em Moisés, deviam os judeus crer em Jesus, e os em Mahoma. Desse 
modo, desapareceriam todas as disputas, unindo-se os homens sob um só e mesmo 
espiritual ESTANDARTE. 

Abbas Effendi vem com o propósito de unir todas as religiões em uma só, 
levantando o Estandarte da Unidade, da Honra, da Dignidade Humana; no centro do 
mundo! Devemos, agora, rodeá-lo e procurar com o coração e a alma, que resplandeça a 
FRATERNIDADE HUMANA". 

Eis aí o critério teosófico na boca de um santo, de um Iluminado. 

Abbas Effendi, com semelhante gesto, reconhecia a mesma Verdade, por baixo 
dos vários prismas que os homens lhe deram, Sim, na mesma razão do que está escrito 
no Rig-Veda, como um dos mais antigos livros do mundo : "Há uma só Verdade, embora 
que os homens lhe dêem nomes diferentes". 

E continuamos em outros lugares: 

"Diz o filósofo Herder: – “As religiões são como as cordas da mesma lira. Cada 
uma delas tem a sua nota particular, mas, a perfeição da música resulta da união 
harmoniosa desses diferentes sons". 

Sim, porque o Budismo prega e cultiva a RENÚNCIA, a vitória que devemos 
alcançar sobre os nossos desejos, as nossas paixões ou sentimentos inferiores, o que 
representando a base de toda disciplina é, por sua vez, o caminho para a Perfeição, a 
Superação.  

O Bramanismo exalta a natureza espiritual do homem e da criação. Somente o 
espírito existe e perdura; as coisas materiais não passam de ilusão. 

O Zoroastrismo é a nota de combate espiritual, que exprime a idéia da eterna luta, 
do conflito gerador de todas as desordens humanas e, por conseguinte, o combate, a luta, 
o conflito na alma humana. 

O Confucionismo admira, antes de mais nada, a idéia da ordem e do equilíbrio, 
procurando levar a humanidade à. compreensão, à imitação da calma, da beleza e da 
ordem infinita da natureza. 

O Judaísmo representa a idéia da imparcialidade, da justiça sôbre as quais deve 
estar fundada a sociedade humana. 

E o Cristianismo? perguntareis vós. 

O Cristianismo, digo eu, está no fundo de todas essas religiões, como deve estar 
no fundo do coração de todos os homens, desde que se o conceba de acordo com o seu 
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verdadeiro significado: Iluminação, Conhecimento, Sabedoria Perfeita, na mesma razão 
de Budismo, Teosofia, etc. 

Não são atos de verdadeira cristandade, o que as mesmas pregam e praticam? 
"Fora da Caridade não há salvação" é o lema do Espiritismo. De semelhante lema ele fez 
a mais sublime de todas as práticas. 

Atos, ainda, da mais elevada cristandade, os praticados pelas Irmãs de Caridade; a 
mulher também da Cruz Vermelha, que, abandonando lar, riquezas, a própria vida, se 
posta à cabeceira dos doentes; nos hospitais, nos próprios campos de batalha, onde a 
fúria humana denuncia toda a sua animalidade! Sim, para consolar e socorrer os feridos, 
os moribundos, sustentando-lhes a cabeça sobre o peito, como se fossem suas esposas, 
suas noivas, irmãs e demais parentes distantes!  Muito acima de tudo isso, porque é o 
amor desinteressado, fraterno e amigo, de quem tudo dá e nada recebe, senão os 
próprios valores espirituais de uma crença inabalável, num Deus único e verdadeiro, uma 
Lei infalível, que a tudo e a todos rege...  

Quereis maior demonstração de cristandade do que esta CEIA FRATERNA E 
AMIGA em que estamos todos aqui comungando? Sim, a excelsa e bendita  CEIA ONDE 
COMUNGAM TÔDAS AS RELIGIÕES DO MUNDO?  

Finalmente: que o Alvo Estandarte da Paz Universal possa, em breve, ser 
desfraldado sobre  todas as nações do mundo. Assim seja! 

Dezessete anos são decorridos depois da alocução acima. Vejamos, agora, uma 
outra CEIA FRATERNA E AMIGA, dentro dos verdadeiros moldes teosóficos, cristãos, 
budistas, etc. Entra, novamente, em ação "o caleidoscópio de policrômicas e sucessivas 
mutações". 

Apreciemo-lo. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Na quietude mística do lugar onde se acha a tradicional capela de São Lourenço, 
foi tirado o grupo acima, formado pelos dois fundadores da S.T.B., vários membros da 
mesma Instituição, sendo que a nobre dama, ao lado dos dois primeiros, é a Sra. Ida 
Lage, digna esposa do Sr. João Lage, proprietários do Hotel Brasil, o mais rico da estân-
cia. Zeladora que é do tradicional "Santuário", ninguém melhor do que a Sra Lage, para 
dedicar – com inexcedível zelo e carinho – uma grande parte de seu tempo, a favor do 
que de mais perto toca o coração dos residentes na localidade, e quantos amam, de fato, 
a privilegiada estância sul-mineira. E isso, sem o fanatismo exagerado e prejudicial dos 
que só reconhecem valor na sua religião, quando o Deus de todas elas é o mesmo.
 "Tolerante e respeitosa" para com todos os credos, como sol acontecer a todas as 
pessoas de educação aprimorada. A tradicional capelinha foi mandada construir no morro 
onde se acha a nascente da prodigiosa "Fonte Magnesiana". Assim, em místico e 
fraternal amplexo, três Fontes ali estavam representadas, no momento de nossa visita ao 
sagrado lugar, erguidas no Altar da Natureza: a Fonte, que realiza curas miraculosas; a 
Fonte inesgotável do Cristianismo; a Ponte da Vida ou da Sabedoria Iniciática das 
Idades. 

Glória a quantos trabalham pela evolução material, moral e intelectual da 
Humanidade, como excelsa Tríade, da única e Verdadeira Espiritualidade". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A tradicional capela de São Lourenço. 
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Ilustração: 

Legenda: 

O altar-mor da mesma capela. 

No centro, o Padroeiro da cidade : São Lourenço. Da esquerda para a direita o 
Sagrado Coração de Maria, Coração de Jesus. A seguir, S. José e S. Sebastião. Em cima 
(não apanhado pela objetiva), N. S. Aparecida. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Diversos membros da S.T.B. em visita ao Templo Evangélico Batista. Os Drs. O. P. 
Maddox e J. R. Allen, abnegados e ilustres missionários das Igrejas Evangélicas Batistas, 
neste Estado, residentes em Belo Horizonte, realizaram belíssimas conferências no 
referido Templo, às 19  horas dos dias 24 de Fevereiro a 4 de Março de 1942, quando o 
mesmo Templo comemorou o seu 3o aniversário de lutas e vitórias na privilegiada 
estância de São Lourenço. 

Em uma dessas valiosas conferências, estiveram presentes diversos membros da 
S. T. B., dentre eles, a Prof. a Martha Mathiessen de Queiroz, digna esposa do engenhei-
ro da Prefeitura do Distrito Federal e diretor social da S.T.B., Dr. José Henrique da Silva 
Queiroz; o Dr. Arthur de Souza Figueiredo e sua Exma. esposa, a Prof., Edith de 
Figueiredo; o capitalista Sr. José Solaira, a Sra. Hermengarda Bastos e o negociante no 
Distrito Federal, Sr. Oscar Queiroz. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Membros da S.T.B. visitam o Centro Espírita de São Lourenço. O grupo que aí se 
vê é formado pelos referidos membros de nossa Instituição, e o corpo docente da Escola 
que o Centro mantém na sua magnífica obra de auxilio aos pobres da querida estância.  

Completam o grupo os alunos aí educados sob os  princípios da "Doutrina 
Espírita".  

É Presidente do referido "Centro Espírita" o Sr. Antonio Modesto Negreiros, 
proprietário do Hotel que leva este nome. E figura muito querida na localidade, por sua 
grandeza de caráter. 

 
Tudo e todos a favor da Frente Única Espiritualista! 

 
Ilustração: 

Legenda: 
Estátua do Sagrado Coração de Jesus, no Parque das Águas, à direita de uma 

escadaria que vai ter à capela de São Lourenço. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

A catedral da cidade, cujas obras estão quase terminadas. A fotografia foi tirada 
em um domingo, depois da missa. 
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E NOVAMENTE ENTRA EM AÇÃO O NOSSO CALEIDOSCÓPIO 
 

Parques, Fontes, Lagos, gansos, cisnes... Sim, "Primus inter pares"... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
Como se sabe, "a primeira fonte de S. Lourenço corria através de uma taquara", 

em uma simples grota. Esta, porém, é a gasosa, que teve seu tempo, sua fama, suas 
tradições. A primitiva fonte foi inaugurada a 10 de Agosto de 1880, dia do patrono da ci-
dade, e nome, portanto do seu verdadeiro fundador Lourenço Pedro da Veiga. 

Eis a, forma graciosa em que a mesma se converteu. Tem-se a impressão de uma 
capelinha, santuário estilo grego, no meio da vegetação agreste, onde habita um 
anacoreta, famoso por suas curas, pela sua bondade, grande amor aos seus 
semelhantes. Demos-lhe um nome qualquer, por exemplo, o sânscrito RABI-MUNI, que 
quer dizer: "o místico da floresta, da montanha, etc., etc.". Chamem a tudo isso de 
"fantasia"... Sim, devido ao poético ambiente que envolve semelhante "Fonte"; a 
vegetação que sobre a mesma desce, como verdadeiras serpentes enroscadas nos seus 
anéis... O perfume delicioso que da mesma transcende... A frente, dois tapetes relvosos. 
Dos lados, braçadas de flores... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O tradicional "bondinho", que já teve sua época em São Lourenço. Em 1921, 
quando aqui estivemos pela primeira vez, ele já existia. Mas a presente fotografia, de 
nosso álbum de família, foi tirada em 1929. E todos os passageiros que nele se acham... 
são gente bem nossa.  

 

Ilustração: 

Legenda: 

A primitiva Fonte Magnesiana. Quantas vezes, em 1921, descíamos a carcomida 
escada de tijolos, para receber com as nossas próprias mãos o "sangue precioso que 
corre nas veias da terra", e que tantos "milagres" produz ? 

Do lado de fora, um dos garotos que vendiam "pé de moleque", único doce que se 
encontrava naquela época, pois, quem desejasse coisa melhor, tinha de ir buscá-la em 
Baependi, Caxambú, etc. Hoje, tudo isso mudou por completo. 

Naquele tempo, adquiríamos quanto restava no tabuleiro, além do mais, para 
repartir com os nossos amiguinhos, que nos cercavam no caminho, contentes e felizes... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A segunda reforma dá-lhe o aspecto de um templo grego. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Tal como se encontra hoje, na sua majestosa imponência, desafiando as mais 
famosas fontes minerais do mundo. 
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Ilustração: 

Legenda: 

Na outra extremidade da Magnesiana, está a Fonte Alcalina no 5. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Ferruginosa – Em 1921, quando aqui estivemos pela primeira vez já tinha sido 
captada, e seus primeiros alicerces estavam sendo construídos. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

FONTE VICHI (Alcalina no  3) Templo de saúde construído à beira do lago. Vista de 
longe dá a idéia de um portaló de navio naufragado, que ali foi ter por milagre das ondas. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

De perto é bem outra coisa.... Que o julgue o leitor amigo. 

Ilustração: 

Legenda: 

A mesma Fonte, em outra posição. Do lado oposto, refletindo-se no lago, o 
BALNEÁRIO. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Outra pose das imediações da Magnesiana. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Uma das mais belas roseiras do parque. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

O lago visto do morro fronteiro (Rua Cel. Justino Ferreira), por trás da Catedral, dá 
a impressão de um espelho gigantesco. Por trás, a "Fonte Vicki. A minúscula silhueta 
branca, que se distingue no morro. à direita, é o prédio em ruínas, da ex-Pensão São 
Benedito. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

"Ilha dos amores". 

 

Ilustração: 
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Legenda: 

O "porto dos barquinhos" apinhado de gente. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Os barquinhos vistos através de uma touceira de bambus, que fica do lado oposto 
do lago. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

As "gaivotas" atracadas no pequeno cais do lago. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

O segundo grupo que vem da "Fonte Magnesiana" em direção ã nossa objetiva é 
formado de membros de nossa família e outros Irmãos da S.T.B. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

A Srta. Aurea Forni, diplomada pelo Instituto Nacional de Música elemento, de 
destaque na S.T.B., tira esta pose cercada de flores, em plena Primavera de 1942. 

(Não seria esta "apoteose florida" o prenúncio de um novo ciclo na sua vida, pois 
que, algum tempo depois, ou seja 19 de Maio de 1945, se unia pelos laços matrimoniais, 
com outro membro da S.T.B., o Prof. Gemy Ribinick? E como esta revista demorasse 
tanto tempo para ser publicada, é com imensa  satisfação que damos tão grata notícia, 
com os votos de muitas felicidades para o casal irmão e amigo). 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Segundo o próprio postal: Lago – Balneário – Hotel Brasil. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Não há que temer o hipertenso em vir fazer a sua estação de águas em São 
Lourenço, pois que os banhos carbo-gasosos lhe farão baixar a pressão arterial em 
poucos dias. Além disso. 867,5 m representam uma altitude relativamente média, 
comparada à de outras estâncias hidrominerais. Tal altitude, além do mais. concorre para 
uma temperatura amena e agradável. Quanto ao Balneário –  até há bem pouco, o 
primeiro da América do Sul – dispõe de 24 banheiras (para os banhos carbo-gasosos); 
duas salas para ducha escocesas; duas outras, para inalações individuais; gabinete para 
consultas médicas e a respectiva sala de espera, além de outros compartimentos e 
instalações inerentes aos melhores estabelecimentos no gênero. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Salão dos espelhos no Balneário – Esplêndida fotografia feita pela Loja do Film, do 
Sr. Moacir Costa. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Outro valioso aspecto do mesmo salão. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A "Fonte sulfurosa" em estado rudimentar. Chamam-na os aquistas de "Fonte da 
Beleza", embora tenha ela outras aplicações, de acordo com as prescrições dos médicos 
da estância. 

Vê-se a "bomba hidráulica" em pleno funcionamento e algumas pessoas aspirando 
as emanações sulfurosas, por meio de dois tubos colocados verticalmente. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A mesma "Fonte" vista de perto. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Alçado para os céus, com os braços estendidos na superfície da terra... e refletida 
mo lago a sua parte superior, o Hotel Brasil dá a idéia de uma Cruz, toda crivada de 
pregos... 

Este postal por si só representa uma Apoteose dedicada à privilegiada estância de São 
Lourenço. Parabéns à Loja do Film por mais este trabalho verdadeiramente artístico. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um ângulo do "Salão de Honra" do Hotel Brasil. 

 

Que tem a dizer o nosso ilustre e querido leitor diante das "sucessivas e po-
licrômicas mutações de nosso caleidoscópio", que se transforma, ainda, em aparelho 
cinematográfico, na exibição de um filme, ao mesmo tempo, natural, dramático, algumas 
vezes com visos de tragédia, para logo se transformar em comédia... mas, em verdade, 
INICIÁTICO. 

Vejamos o restante, cada vez mais empolgante. 
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PÁGINA POÉTICA 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Rio São Lourenço – num gemido surdo e aquoso – “dormente e silente como o 
próprio Ganges" entoando mantrans, hinos sagrados. num rolo de música, todo crivado 
de notas. 

Véu também de noiva,  plissado, bordado. a perder-se da visão do gênio do artista 
embevecido diante da tela móvel. que se estende para a frente, numa tarja branca e 
retilínea, servindo de adorno a esmeraldino manto... Acolá, o repicar do sino de uma 
capelinha, ornando também com a sua silhueta branca, a montanha verdejante. Montanha 
que se repete por toda a parte, indefinidamente... Pássaros que emudecem diante do 
mistério. Gentes que deslizam, fantasmas de si mesmas, recatadas e penitentes, a 
persignar-se religiosa, misticamente... Ave Maria  geme o bronze, "silente, dormente 
como o próprio Ganges"... fugindo pelas planícies, pelas florestas, pelo solo a dentro... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Lá em baixo escondida pela vegetação agreste, sulco profundo como se fora um 
coração aberto, a confluência dos Rios Verde e São Lourenço. Sim, num místico e 
fraternall amplexo, qual germinal ou andrógina união, que se processa um pouco abaixo 
do morro, onde repousa o velho prédio da ex-Pensão São Benedito. Dois ramos que se li-
gam : "Missão Y". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

E as águas trêmulas, indecisas. acabam por seguir o seu próprio destino, felizes e 
contentes, acompanhando o tilintar das "campainhas astrais”, no fundo das grotas, das 
cavernas distantes... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Bem em frente ao lugar onde os dois rios se abraçam – símbolo da "Missão Y" – 
uma touceira de bambus, que, enfileirados, montando guarda... murmuram enigmáticos 
segredos que os homens não podem saber. E uma "balaustrada de pinheirinhos" serve de 
remate a tão maravilhoso quadro. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Por entre bambus e pinheirinhos – estes mesmos formando o "V" da Vitória e o "Y" 
da Missão – numa espécie de "pano de boca" ao natural cenário, são vistos na orla do 
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canteiro, beijado pelo lago... grupos de patos, de gansos e cisnes. sempre irmanados. e 
na fantasmagórica impressão de "arminhos vivos", ali deixados por mão de fada... 

 
Crepúsculos e Mistérios do Céu de S. Lourenço 

 
Nesta Terra privilegiada, tudo é belo e grandioso! Até mesmo os crepúsculos, o céu em 
pleno dia, se transformam em maravilhosas telas pintadas por mãos de Devas. 

Serve-lhes de inspiração, a prodigiosa música dos Gandharvs, acompanhada pelo ritmo 
cadenciado dos apsáricos bailados. 

O AUTOR. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A “naveta” ou “Lâmpada iniciática” – semelhante à maravilhosa de ALADIN (Allah-
djin, “o Jina de Allah”, etc.) – da qual já falamos em outro número desta revista, como o 
seu ex-libris estampado na parte externa da capa. “Lâmpada” que simboliza a Luz do 
Conhecimento. Luz que realiza verdadeiros prodígios da inteligência. E que tanto 
representa Aquela que a S.T.B. espalha, quer como Colégio Iniciático, aos membros das 
4 séries, quer através de seu Órgão Oficial, a revista DHÂRANÂ. É esta a sublime e 
iniciática APOTEOSE que se desdobra diante da Vila Helena, como Presidência Geral da 
S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 As nuvens que se elevam por trás da “Montanha Sagrada” oferecem aos nossos 
olhos a tela impressionante de um vulcão a vomitar das suas entranhas, cinzas e lavas... 
que são divulgados a grande distância, digamos, por todas as cidades que cercam o “Sol 
central de nosso geográfico sistema”... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A cidade envolvida no véu espesso da noite deixa ver nitidamente, nas nuvens, 
vultoso número de “fisionomias”, como se fossem “almas peregrinas”, espreitando os 
horrores que se passam na Terra... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Um vulcão em franca erupção. O belo junto ao horrível. 

 Com um pouco de esforço é possível divisar, no meio do fumo, das cinzas e das 
lavas, a figura de uma mulher envolvida numa mantilha: a velha Europa, mas, também, 
Ásia, Áfica, Oceania!... Dois terços do mundo envolvidos no vulcão destruidor da 
GUERRA! Resta um Continente! Resta um Santuário! Esperança única do mundo: o 
Continente americano! Brasil, Terra do Fogo Sagrado! 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

O céu é uma laje marmórea... Mas, por ele a dentro varou o poste elétrico da 
esquina de nossa residência, como se estivesse dando entrada na "quarta dimensão"... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

"Rara nantes In gurgite vasto..." (Raros náufragos nadando em vasto abismo) –  
Eneida – Virgílio. 

Quem ousaria descrever semelhante "pôr do sol" ? Seria preciso afastar-se da Ter-
ra e falar com linguagem bem diversa daquela que os homens conhecem. Procuremos, 
entretanto, em sobre-humano esforço, dizer o que nos acudiu à mente, ao contemplarmos 
mais essa surpresa, que nos ofereceu a estranha máquina fotográfica que possuímos. 

A Terra – que começa a estender sobre seu corpo, cansado, martirizado por tantos 
esforços vãos em fazer dos homens que nela habitam, os excelsos Seres que lhe deram 
vida e forma no começo – puxou de uma só vez, e dos pés à cabeça, transida de pavor, o 
sombrio manto da noite, para não ver, sequer adivinhar, que enorme e estranho animal é 
aquele que dela se aproxima, de grossos e eriçados pelos, narinas fosforescentes, 
deixando cair de disforme e movediça queixada, repelentes destroços, quem sabe ? de 
seres humanos, que lhe serviram de felino banquete, lá para outras bandas, onde a 
Justiça Divina não pôde conter a sanha terrível de certos animais com forma de gente! 

Sim, é o espectro terrível da Guerra em toda a sua hediondez, sedento de sangue, 
cruel e esmagador, arrastado, cie roldão, pela impetuosidade de um cicio em franca 
decadência... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A presente fotografia dá a impressão de um fundo de mar, por onde deslizam es-
tranhos peixes acima de um espongiário, onde foi cair misteriosa pérola, desagregada de 
uma rocha próxima. 

Essa mesma pérola teta a forma de uma "lira", um coração fendido ao meio. Nesse 
caso, no mar caiu, por se ter desprendido de um peito humano, onde pulsava 
amorosamente por alguém. Amor de mãe, de esposa, sabem os deuses de quem! mas, 
coração que muito amou, apaixonadamente... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Para se descobrir o que significa semelhante crepúsculo, mister se faz penetrar no 
"reino da fantasia". Esta mesma "fantasia", que em realidade se torna, como por exemplo 
as criadas pelo gênio intuitivo de Julio Verne. Nesse caso, vemos ai o "Nautilus encalhado 
no fundo da gruta da "Ilha Misteriosa" . 

Outros, porém, sugestionados pela guerra atual, dirão: eu vejo um submarino posto 
a pique, no selo do Atlântico e adernado para estibordo. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Montanha rochosa formada por caras estranhas. E todas elas olhandoo pata o céu, 
corno se fossem "almas penadas", inclusive a de um rei com a sua coroa, que é 
justamente a primeira. 

Ao mesmo tempo, dá a Impressão da "Pedra da Gávea", completamente trans-
formada: o Rei Badezir, cuja coroa é aquela que forma a sua cúpula (observatório ou 
posto do vigia, que dá nome ao próprio monumento de granito, ou seja "gávea", onde 
outrora, o "gajeiro" dava o sinal de "terra à vista", etc.), dizíamos, tal “rei”  e as demais 
figuras em seu redor, estivessem implorando a bênção celeste para a cidade, do Rio de 
Janeiro, cujo nome, por sua vez, quase a apagar-se, encontra-se mais abaixo, nas 
nuvens. Mistério! 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O globo terrestre projetado no céu deixa ver, à sua direita, a cara monstruosa de 
Hitler, com uma falsa coroa na cabeça, olhos cavos, profundos... nariz carcomido... Enfim, 
"o espectro do maior monstro que a História subscreve..." 

Em cima, sombria e horrenda máscara de língua de fora e voltada para baixo... 
contempla a obra destruidora que, "amo e escravo", ousaram fazer no mundo... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Porém... a “Mão da Justiça Divina” (dois dedos sumidos nas sombras do Mistério e 
três, que são Saturno, Sol e Mercúrio) aponta a “Montanha Sagrada” como quem diz: “Foi 
daquele lugar, monstros tiranos de uma civilização decrépita, donde partiram as primeiras 
e espirituais vibrações que hoje se irradiam por toda a face da Terra, a começar pelo 
continente americano! 

 

 Dentro em breve, tu e outros “monstros” a quem serves de “guia” e diabólico 
exemplo, da mesma serão banidos... e para sempre! 

 Três dedos para a mesma sentença: 

 MANE THECEL PHARES! 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A nuvem que se ergue por trás do morro fronteiro à Vila Helena, deixa nele 
impressa a palavra MU, que se dava à Atlântida. 

 Juntando-se as letras de cima com as debaixo, obtém-se mais estas: Mu-Ísis, Mu-
Iska, etc. – ou sejam, duas outras palavras, também atlantes: as de “uma parelha 
manúsica” que foi sacrificada pelos “Kakshasas negros”.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Uma caravana de camelos acampada em pleno deserto. 

 O Simum, que acaba de passar, deixa as areias revoltas... 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

 Uma caverna no céu?... Sim, por causa, talvez, de quem dentro da sua viveu por 
muitos anos, guardando a “Montanha Sagrada”. 

 Mais abaixo da entrada da caverna, dois olhos misteriosos parecem responder, 
com as nossas próprias palavras, a pergunta acima formulada... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Uma “cidade-jina” com suas casas, templos, obeliscos, minaretes, etc., apontados 
para o céu... 

 E isto, no “Horizonte Perdido”, mais além do Hotel que traz o mesmo nome. E bem 
por cima do “bairro dos ciganos gitanos”... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O "astro-rei", o glorioso deus APOLO, oculta-se por trás de densa nuvem, triste, 
envergonhado com o próprio mundo por ele iluminado... 

Gravada no centro da "densa nuvem", a FLORDE-LIS, emblema de nossa Obra. 
Símbolo precioso do GOVERNO ESPIRITUAL DO MUNDO! 

Lilium pedibus destrue  

Lilium pedibus construe !... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

"Quando o Dragão celeste caiu do céu, arrastou, com a sua cauda, tudo quanto foi 
encontrando no caminho. E, com isso, fez apagar VINTE E DUAS ESTRELAS". E estas, 
dizemos nós, chegando com Ele à Terra... transformaram-se em "Arcanos Maiores" (Do 
Livro de Dzyan, o mais antigo do mundo). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Lá no alto, brilhando nos céus, o "astro-rei" procura tomar a forma do deus Cronos 
ou Saturno... 

 

Vemo-lo agora enraivecido, a abandonar a Terra, caminho do Céu, em busca da 
sua "Antiga Morada"... 

Mas, o verdadeiro "Senhor das Eternidades" – que é o Jeová das santas escrituras 
– desperta e... em voz de trovão, como o mesmo Júpiter olímpico assentado em seu 
Trono, aponta novamente a Terra ao revoltado "dragão", que a quis deixar antes de 
tempo: "Não vês, monstro cósmico, nascido do minha própria Essência, que a hora não 
soou ainda no "Relógio do Tempo", se Cronos, minha própria Sombra na Terra, vive a 
contar as idades, os ciclos que passam, grão por grão de areia !... 

Enquanto isto, o espectro de Virgílio, assentado no Orco, lendo a sita ENEIDA, 
aponta ao leitor amigo, a esquecida frase: "Monstrum horrendum, informe, ingens" 
(Monstro horrendo, informe, ingente). Ou seja aquele mesmo gigante Polifemo a quem 
Ulisses quis vazar seu único Olho... 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  126 e 130 – Outubro de 1945 a Dezembro de 1946 – Ano XX – X XI 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 67

Cuidado, leitor antigo, pois, se agora não compreenderdes o mistério, jamais tereis 
de ti tamanho orgulho. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Da varanda da Vila Helena vamos acompanhando a evolução das nuvens na 
esperança de um crepúsculo maravilhoso. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Elas vão na direção do Hotel Brasil, tomando formas estranhas, ora as de 
acachapados zimbórios, torreões, etc., ora as de esfinges com cabeça de leão... 

E já é tarde. Fazem alguns minutos que o "astro-rei" desapareceu por trás das 
montanhas... A cidade começa a envolver-se no véu espesso da noite... A lista prateada 
que divide o solo ao meio é um braço do Rio S. Lourenço, o qual vai unir-se com o Rio 
Verde, uns mil e quinhentos metros mais adiante. 

Procuramos outra posição para tirar uma pose das nuvens, que, num envolver de 
correntes atmosféricas em sentidos opostos, já agora vão tomando uma forma 
completamente diversa... 

Que efeitos de luz poderíamos apanhar se no Brasil já se empregasse a 
TECNICOLOR ! 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A cidade na penumbra ! 

O sol, despendendo raios multicores de outras bandas do globo, vem emprestar a 
essa tela de valor inestimável, algo de celestial magia difícil de ser interpretada pela 
humana linguagem... Vemos aí, "a Entrada do Céu", em deslumbrante Apoteose, que, de 
ser natural, causa inveja àquela outra do final de Fausto... As nuvens mais baixas 
enovelando-se pelos cumes fronteiros à Vila Helena, mais parecem "serpentes aladas"... 
Outras que se movem no plano seguinte – num focado semi-diáfano – dão a impressão 
de várias classes – Devas. Apsaras, Ghandarvas, etc., executando misteriosos bailados, 
ao som de músicas estranhas, desferidas no Heptacórdio Divino. São os gênios, sim, que 
defendem o Portal Gigantesco do Mundo Celeste. 

No centro dessa tela maravilhosa, uma silhueta de braços abertos parece abençoar 
o mundo! Sim, esta é a tela assombrosa que se desdobra diante de nossos olhos 
maravilhados com o Enigma, com o Mistério das interpretações crepusculares, com que a 
"Cidade-Jina de S. Lourenço" termina os seus dias agitados; os da luta, pela vida: 
"Ganharás o pão com o suor de teu rosto" Nos fundos desta gruta, de gênios e mistérios, 
vibra – num tom prateado, com lampejos alaranjados, que a nossa máquina, infelizmente, 
não pôde apanhar... uma gaze fluídica, através de pequenos rasgões, talvez propositais, 
para que "olhos pequeninos" – olhos de Devas ou Anjos – estejam a espreitar o que se 
passa na Terra... E mais além de tudo isto? a Arca de Aliança, a Mercabah, o Carro, o 
Trono, a própria Divindade com a sua corte celeste... "Fantasias"! Extravagâncias, que as 
próprias religiões adoram e respeitam...  

Quem na Terra pode julgar Aqueles que só falam das coisas divinas ? 

"A César o que é de César. A Deus, o que é de Deus !" 
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Loucos, insensatos, sim, os que se arvoram em Juizes, quase sempre, por 
despeito, inveja, maldade... vendo nos demais o espelho da sua consciência! 

Para estes, a mesma Divindade reservou um lugar a que se dá o nome de 
INFERNO. O Inferno das consciências pervertidas. E em cujo Portal – em oposição ao 
nosso assombroso crepúsculo – viu Dante escritas as seguintes palavras: 

"LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI, CH’ENTRATE !" 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O “Castelo do Rei Artus”, do mesmo Lohengrin, construído na “Ilha Imperecível” – 
Walhalah, Shamballah, (“Vale de Allah”, de Deus, ou melhor, dos “deuses”), irradia para 
os céus, ao lado da Montanha Sagrada, e, em aurifulgente projeção, as excelsas 
vibrações da “Mansão dos Deuses”... Diante do “castelo”, o Cordeiro (Carneiro ou 
ÁRIES), signo de Marte, do “guerreiro AKDORGE”. Símbolo, ainda, do Jokanan imolado, 
sacrificado em lugar do Cristo... Agnus Dei que tollis peccata mundi! 

 Embaixo, a “cidade-jina” começa a vestir-se com o isíaco véu da noite, para 
despertar – noiva entre as noivas! – com seu manto solar osirificado de “robles e lilases”. 
Como em nosso prefixo: “Um raio de luz projetado do céu, a Terra vem beijar, feliz. Terra 
de Santa Cruz, bendiz!” 

OBSERVAÇÕES: a fotografia acima serviu de inspiração à valiosa tela de autoria da Sra. 
Yolanda Campello, membro da S.T.B., que foi arrematada pelo Eng. Civil Dr. Eduardo 
Cícero de Faria, também membro da mesma Sociedade, na exposição realizada no Hotel 
Jina, no dia do lançamento da pedra fundamental do Instituto Cultural Brasileiro. A mesma 
foi transportada para o Rio, figurando na sala de visitas da residência daquele nosso 
ilustre e digno Irmão, na Tijuca.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Crepúsculo tirado por meio de duas poses, para completar a iniciática e maravilhos 
tela do “Cavaleiro do Deserto”, em busca do castelo encantado, onde se acha a sua 
Dama, guardada por um Dragão”. 

 À direita, o Cavaleiro, com a lança em riste, tem que afrontar horrível tempestade 
de areia, que se desencadeia quando da sua aproximação do “lugar jina” ou encantado. À 
esquerda, no fundo do areal, a silhueta do castelo... onde a mesma “Dama” e todos da 
sua corte estão muito tempo adormecidos. Uma espécie de Branca de Neve e os Sete 
Gnomos, da Bela Adormecida no Bosque, mas, em verdade, do mitológico PERSEU, que 
salva a sua Dama – ANDRÔMEDA – de furioso Dragão, do qual é cópia fiel, o do 
CAVALEIRO S. JORGE. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O Sol, esplendendo por trás de uma nuvem, forma seu próprio signo: “LEÃO”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Em frente à Vila Helena: "O Cisne Branco com seu Diadema Solar!", que também 
pode ser o "Dragão celeste" coberto de penas... 
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É o símbolo precioso do Chohan (Dhyan-Chohan) tibetano, no sentido de "EspÍrito 
Planetário", e equivalente, também, ao Arcanjo cristão, etc. 

Os termos Swan, inglês; Schwan, germânico; Zwan, dinamarquês, etc., procedem 
do mesmo étimo. O LOHENGRIN bávaro, do qual se serviu Wagner para a sua peça 
iniciática do mesmo nome, se decompõe em Lohen, Lohan ou Chohan e Grim, Jim, Jina 
ou Gênio. E a prova, que a sua gôndola (ou Carro) é puxada por um CISNE BRANCO. 
Seu nome iniciático é CAVALEIRO DO CISNE. E o mesmo provém de remotas idades. Já 
houve, mesmo, em 1290, a "Ordem dos Cavaleiros do Cisne". 

Os Templários, por sua vez, foram portadores dessas, como de outras tradições 
provindas do Líbano. 

Existe um poema da autoria de Conrad Wurburg, intitulado: Der Schwan-ritter. 

O sábio Maurício Kutferath, em sua obra Loheran ou Lohengrin, compara esse 
termo com a cidade de LORENA. Enquanto o autor deste trabalho, com os de 
LAURENTA, LAURENTUM, LORENZO, LOURENÇO, etc. Na mesma razão, os de laurus, 
louros, lauréis, etc., que equivalem a coroas, ou "diademas" para cingir a fronte dos 
Gênios, dos Heróis, dos Imortais, etc. 

O Kwan-Yin ou Svan-Yao é, no panteon indostânico, o "Avalokiteswara" ou 
Padmapanichenrezi, portador do Loto sagrado, "a doce Promessa de Paz, vida e bem-
aventurança", como "Coroa da Vitória da Mônada". 

Razão, ainda, por que as mesmas escrituras comparam o Kwan-Yin com o chacra 
Coronal, Sahasrara ou Brahmanamda, situado no alto (o vértex) da cabeça. Logo o 
discípulo se torna Um com o Mestre, ou antes, com o  seu  Eu, sua Consciência imortal, 
tal centro de força ou chacra obtém maior brilho, maior fulgor... É ele ainda chamado de 
LOTO DAS MIL PÉTALAS. Os sacerdotes cristãos possuem uma "coroa" no alto da 
cabeça, do mesmo modo que os santos dessa religião (auréola, etc.); como reminiscência 
desses antiquíssimos e iniciáticos ensinamentos. 

Dos mesmos estão repletas as escrituras sagradas do Oriente. E, como se sabe, a 
maioria delas provém de milênios, a começar pelo Livro de Dzyan, por  nós citado. 

Os Dhyans-Chohans, em número de 21 em função na Terra, apresentam-se como 
3 Jerarquias. pois que, cósmicamente falando, são em número de 49, na razão de 7 X 7... 
A questão das Doze Jerarquias; criadoras é assunto por, discutir... Sim, porque cada uma 
dessas doze (mais duas ocultas) Jerarquias possui determinado número de Seres... E é 
isto, justamente, o que é proibido divulgar a profanos. 

As 3 referidas Jerarquias foram as que tomaram parte da Antropogênese, na razão 
seguinte : 7 Pitris Bharishads (Pitris ou Pais lunares), 7 Pitris Agnisvattas (Pais solares, 
Leões ardentes, senhores da Chama, etc.) e 7 Makaras ou Kumaras (saturninos, mas, em 
verdade, mercurianos ou andróginos). Dessas 3 Jerarquias já nos ocupamos neste 
mesmo estudo. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

No lago de S. Lourenço: o CISNE NEGRO, triste, solitário, imóvel, como uma 
estátua... porque, faz tempo, sua companheira morreu. 

Coisas da Terra ! tanto com os homens, como com os animais...  

 

Ilustração: 

Legenda: 
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Assombroso crepúsculo do outro lado da "Missão Y", ou seja, em Norte-América. 
 

"A Sra. Jake Hefnider, em um momento de rara felicidade, divisou no firmamento, 
um aglomerado de nuvens. 

Súbito, a sua atenção foi fixada para os contornos da grande nuvem. 

Viu, então, que o aglomerado das diversas nuvens oferecia-lhe o espetáculo 
maravilhoso de um perfeito perfil da "Cabeça do Cristo" deitada, em repouso (o Cristo 
Adormecido, dizemos nós).  

Conseguiu a Sra. Hefnider fotografar o sereno perfil de nuvens feito, enviando uma 
fotografia para uma revista inglesa donde reproduzir o clichê acima". (Dos jornais) 

 

Ilustração: 

Legenda:  

Por estar muito apagado o clichê anterior, mandamos fazer uma cópia fiel a crayon. 
Incumbiu-se disso a Sra. Iolanda Campello, genial pintora das fileiras da S.T.B. 

É justamente, o clichê acima. 

E com semelhante CREPÚSCULO do lado lunar ou esquerdo da "Missão Y", 
damos como terminado o presente capitulo.  

Mais uma vez: 

COELI ENARRANT GLORIAM DEI! 

 

"I N S P I R A Ç Ã O" 
 
Ilustração: 
Legenda: 
Tela da autoria da pintora da S.T.B., a Sra. Iolanda Campelo, representando o Presidente 

Cultural daquela Instituição, executando o seu prefixo intitulado "CRUZEIRO DO SUL". 
Por trás  

 

PREFIXO 

SANTUÁRIO DO BRASIL ( ∗∗ ) 
 

 
Coro :  Um jato de Luz,  

Projetado do Céu,  

A Terra vem beijar, feliz, 

Terra de Santa Cruz  bemdiz 

Nós te saudamos assim: Brasil!  

Desenhando num Céu de anil 

O teu símbolo: Cruzeiro do Sul. 

   Glória à nossa Obra  

Santuário do Brasil 
                                                        
( ∗∗ ) Música e letra do Prof. H. J. Souza, tal prefixo possui o seguinte e iniciático motivo: um grupo de discípulos adiantados, em plena 
meditação, começam a ver no céu uma Apoteose à Missão Y. Um deles, porém, distanciando-se dos demais, entra em êxtase... e sua 
voz se perde na garganta. Os demais, então, para que o "mantram" (o prefixo) não fique por terminar, cantam o resto, em voz quase 
sumida... 
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Símbolo de Paz e de Justiça  

"Esplendendo num Céu   

Num Céu de anil"                               BIS  

Solo :  Na rutilância das estrelas 

Num bailado, o mais grácil,  

Sol Eterno de Esperança  

Onde a vista mais alcança...  

Coro :  "Esplendendo num Céu  

Num Céu de anil". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Seis horas e meia. Já de pé, pronto para os nossos afazeres matutinos, 
contemplamos, embevecidos, esta tela de raro valor, que só perde por não estar ainda em 
uso no Brasil o sistema da TECNICOLOR. Tem-se a impressão da "aurora boreal". 
Enquanto corremos, para apanhar uma de nossas máquinas fotográficas, Osíris elevou-se 
ainda mais no horizonte, deixando Ísis viuva do dia, mas senhora da noite, do outro lado 
do hemisfério. 

Osíris, Hélios, Apolo, tanto valem!... Apoteótica e esotèricamente falando, é um 
símil da S.T.B., como Sol espiritual, a iluminar a face da terra. E, ainda mais: O 
ALVORECER DO NOVO CICLO, para o qual a mesma fez o seu aparecimento no Mundo 
– (Revelação, cópia e ampliação nos "Laboratórios da Loja do Filme"; do Sr. Moacir 
Costa). 

 
"O Alvorecer do Novo Ciclo"   ( ∗∗ ) 

 
Salve, ó Pátria Brasileira !  

Cujas cores da Bandeira:  

PAZ - AMOR - SABEDORIA  

Os teus primores 

São cantados  

Com louvores  

Mui amados  

Neste dia ! 

 

Coro:   Salve, madrugada ! 

Toda cheia de esplendor;  

Do teu Seio iluminado  

Sobem hinos de louvor. 

 

                                                        
( ∗∗ ) Da autoria do Prof. H. J. Souza, o Hino da S. T. B. descreve a Obra grandiosa em que a mesma está empenhada, principalmente, 
o que diz respeito à América do Sul. 
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Feminino 

PAZ - AMOR - SABEDORIA  

Nossa legenda adorada 

Vibra altiva na bandeira 

Que por nós (bis) foi desfraldada.  

 

Eis que um novo ciclo avança. 

Com passadas de gigante,  

Na Vereda que traçamos  

Do Brasil (bis) no seio amante.  

 

Coro :  Mônadas IBERO-AMERICANAS  

A Luz deste céu azul,  

Formarão a nova raça                   bis 

De Americanos do Sul. 

  

Masculino  
Esta missão gloriosa 

Dos "Sete Raios de Luz"  

Do Brasil, o Povo eleito, 

A Glória sem par conduz.  bis  

 

 

Coro:   Arautos da Nova Era,  

Obreiros da Evolução  

Cuidamos da Sementeira  

No crisol da Perfeição.  bis  

 

Salve, madrugada ! 

Toda cheia de esplendor;  

Do teu Seio iluminado   bis 

Sobem hinos de louvor.   
 

 
Ilustração: Pauta musical  

HINO DA 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA  

“O ALVORECER DO NOVO CICLO” 
 

Música e letra do Prof. Henrique José de Souza 
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Ilustração: tela da “Apoteose à Missão Y” 

 
APOTEOSE À MISSÃO "Y" 

CRIAÇÃO DA SRA. YOLANDA CAMPELLO 

M.S.T.B. 

Por H. J. Souza 

 

"Nos céus ressoa enchendo os campos altissonamente, 
universal aplauso". (Paraíso Perdido – Canto III –    
MILTON) 

 

O NIRVANA é um estado de consciência no qual o Espírito se acha como se 
estivesse em seu próprio plano. É o Atmã  imerso em sua própria Luz, ou .seja Aquela 
que a tudo e a todos envolve. 

Alcançar o Nirvana, propriamente dito, só tem lugar depois da morte. Mas a ele se 
faz jus, em vida, através do SAMADHI. Este é o oitavo ou mais alto grau que se pode 
alcançar através da Yoga (a Yoga de Patañjali, por exemplo, é composta de 8 passos). 

Muitos julgam que Nirvana quer dizer "aniquilamento", destruição completa do ser 
em beatifica situação em que o mesmo se encontra em semelhante lugar, ou melhor, 
estado de consciência". 

Nesse caso, o fenômeno, seria quase idêntico ao de Para-nishpanna, ou um 
estado de Não-Manifestação, ou absoluta Perfeição que atinge a todas as existências no 
fim de um Mahamanvantara, e no qual elas repousam durante o pralâya (estado, ainda, 
total de sono, ou seja aquele em que o Universo existe em estado subjetivo, uma espécie 
de Existência dentro da Não-Existência). No entanto, o fenômeno para-nishpannico – 
representando a totalidade dos demais que se realizam dentro do Universo – pode ser 
provocado em casos raríssimos, do mesmo modo que, entre Seres privilegiados e com o 
auxílio, mais do que transcendental, se tal coisa se pode dizer, de outros de categoria 
idêntica ou mais elevada. Digamos, por exemplo, um Kumara que passa ao estado ou 
jerarquia imediatamente superior, como seja a sua própria, cosmicamente falando: a de 
Maharajá (sim, os 4 Seres que dirigem os 4 pontos cardeais, embora que estes possuam 
mais 3: zênite, nadir e o próprio eixo, em torno do qual se movem ou desenrolam os 
universais fenômenos), E tudo isso, para fazer jus ao "compasso quaternário" da Terra, 
como 4o globo de nosso Sistema, 4a Ronda, etc. Haja vista, como já tivemos ocasião de 
dizer em outros lugares deste trabalho: as 4 fases lunares, as 4 marés, as 4 fases 
respiratórias, as 4 idades do homem, as 4 Idades, Ciclos ou Yugas, em que é repartida a 
Vida Universal, etc. 

Bem poucos sabem que o Hipnotismo .se divide em 4 graus: Torpor, Letargia, 
Catalepsia e Sonambulismo, embora que nem todos os "sujets", gradativamente, passem 
por eles. Cada um se firma naquele que é inerente ao seu próprio desenvolvimento 
psíquico (ou dos sidhis, skhandas ou tendências, etc.), ou seja aquele que lhe serve de 
"bagagem espiritual" de vidas anteriores. 

Condenamos, como o condenam as Regras da GRANDE FRATERNIDADE 
BRANCA, tais processos, quer por parte do operador, quer pela do "paciente", por se 
tornar um autômato da vontade alheia, prejudicando sua própria e consciente evolução, 
etc. No mesmo caso, a mediunidade provocada, ou também, do automatismo 
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inconsciente e prejudicialíssimo; provindo de fora para dentro, ou de um desencarnado; 
embora que na maioria dos casos não passe de sugestão por parte dos presentes, que, 
direta ou indiretamente, influem nos mais fracos. 

Outrotanto não acontece com o Magnetismo, principalmente, do ponto de vista 
curador. Sim, porque hipnotizar é provocar um sono artificial. E magnetizar é agir sobre 
outro, sem necessidade de adormecê-lo, mas para curá-lo, beneficiá-lo, etc., pelos 
processos conhecidos, dos passes, do sopro quente ou frio, contato, relação, etc. Ciência 
esta já adotada nos países mais adiantados do mundo, já se vê, por aqueles que na mes-
ma se especializaram. 

Em resumo, nada superior à Yoga para adquirir os poderes relacionados com os 3 
corpos de que o homem se compõe na razão de: Hatha-Yoga, como "ciência do bem-
estar físico (um corpo doentio não pode fornecer uma mente sã, etc., a menos que se 
trate de alguém que, tendo nascido perfeito, sua própria .missão repleta de sofrimentos 
físicos e morais... tenha concorrido para um completo desgaste orgânico); Gnana-Yoga 
(Gnana, Gnain, Jina, etc.), em relação com o corpo astral ou alma, pouco importam as 
opiniões contrárias, e Rajah-Yoga (Yoga real, como seu nome indica) da Mente e, 
consequentemente, do Espírito.  

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

Existe na Terra uma região onde os Seres que na mesma habitam, bem se pode 
dizer, vivem em permanente estado para-nishpannico, isto é, envolvidos pelas forças 
universais, ou antes, por elas mantidos em estado de sono, algo assim como quem é 
obrigado a ficar, durante milênios sem conta, em tais condições, aguardando um outro 
fenômeno de transcendental importância, digamos: a mesma Idade de Ouro ou da 
REDENÇÃO HUMANA. Seria então, a verdadeira interpretação do "Dia de Juízo", em que 
esses maravilhosos "Vasos de eleição" – ou devoção – que a própria Igreja, a seu modo, 
na ladainha de Todos os Santos, os aclama : "Tas insignis devotionis", "Vas honorabilis", 
etc. - volveriam à Terra, melhor dito, "RESSUSCI TARIAM dentre os mortos" ou do Mundo 
de Duat, acompanhando o CRISTO UNIVERSAL (o ATMÃ dos Teósofos), o Planetário da 
Ronda, exaltado, dignificado através dos já conhecidos nomes Maitréia ou Maitri, "o 
Cavaleiro das Idades", o mesmo que por três vezes apareceu aos Fundadores da Obra, 
na gloriosa data de 28 de Setembro de 1921! 

A região a que nos referimos, figura em todas as lendas, tradições e teogonias, 
quer orientais, quer ocidentais, como por exemplo: o Walhallah ("Vale dos deuses"), das 
lendas escandinavas, das quais se serviu Wagner para as .suas verdadeiras epopéias 
musicais; Shamballah ("Terra dos deuses"), das escrituras orientais, inclusive as 
teosóficas; o país de "Erdemi", entre os mongóis, onde habita o Rei do Mundo com toda a 
sua corte; a "Agartha", de alguns povos também orientais, e já agora aclamada no 
Ocidente, através de nossos escritos, embora que antes deles tivessem falado, de modo 
mais velado, Saint-Yves d'Alveydre e René Guénon, este, na sua magnifica obra Le Roi 
du Monde. "A Terra onde não chove, onde não cai granizo, onde não há doença nem 
morte (Imortalidade, portanto, para fazer jus a quanto ousamos afirmar anteriormente)"; 
como disse o rei Artus ao seu companheiro Belovedye (noive que também se dá à mesma 
"região" e significa: "Bela aurora", "Belo dia", amanhecer, esplender, etc.) no momento em 
que, mortalmente ferido, ia navegando na sua misteriosa "barca" - como aque. Ia de 
Lohengrin - em direção ao "Pais da sua - origem". Jeoshua, por sua vez, tem ocasião de 
dizer : "o meu Reino não é deste mundo". 

Finalmente, "Ilha imperecível, que nenhum cataclismo pode destruir", serve de 
complemento a quantos preciosos nomes são dados à "Mansão dos Deuses", dentro do 
próprio ambiente terreno, se são Eles obrigados a acompanhar toda a evolução da 
Mônada, até mesmo, como seus Guias ou Condutores... segundo as diversas jerarquias a 
que pertencem. 
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DESCRIÇÃO DA TELA 

E, pois, essa "região celeste", mantida no seio da Terra, que serviu de motivo à 
valiosa tela que a genial artista (elemento de destaque na STB), sem necessidade de 
sono artificial, ou mêsmo, subordinada a quem quer que seja – encarnado ou 
desencarnado – mas, sob verdadeiros lampejos búdicos (ou de Budhi, "plano da 
Intuição") de permeio às de Atmã (do Espírito, da Consciência, do Eu-Imortal), dizíamos, 
deu o nome de APOTEOSE A MISSÃO Y, e que é a maior e mais valiosa de todas as 
ilustrações, que enriquecem o nosso humilde trabalho. 

Assim, "esplendendo num céu de anil", o CRUZEIRO DO SUL, como canta o 
nosso iniciático prefixo, se acha na mesma posição celeste, em que estava antes da 
catástrofe atlante, ou que obrigou a Terra a desviar-se 23° de seu eixo primitivo (a placa 
de nosso monumento comemorativo também obedece a essa mesma inclinação), pois 
que na IDADE DE OURO (um dos ciclos em que é repartida a vida universal) ou SATYA. 
YUGA, também chamada de "Eterna Primavera", por só haver em tal época uma estação 
apenas, um só continente, etc., na razão da volta ao Divino, à Unidade donde tudo e 
todos procedem. Os homens, por sua vez, voltarão à sua primitiva categoria de 
"andróginos"... E com isso a redenção humana, do sexo ou da chamada queda, "pecado 
original", etc., tão mal compreendido pelas religiões ocidentais. 

Logo por baixo da referida constelação, o eterno CAVALEIRO ou GUERREIRO, 
mais conhecido como "Chefe dos Exércitos celestes", em sua forma-dual, na razão do 
Pai-Mãe das santas escrituras; e que é, ao mesmo tempo, cósmico e humano ou terreno, 
como já foi dito em outros lugares dêste estudo. 

Cabalisticamente falando, é o Adam-Kadmon. Razão da artista lhe dar, por 
lateralidades direita e esquerda. FOGO e ÁGUA (ou Tejas e Apas). 

Nos Santuários do Oriente, e mesmo nos do Ocidente, que conservam, de fato, as 
velhas tradições iniciáticas, a Sacerdotisa representa Água, e o Sacerdote, Fogo. É ela 
que distribuí a água consagrada pelo sacerdote, na porta do Santuário, aos discípulos ou 
"pretendentes à Imortalidade". Mas, no entanto, é esta, também, quem vela pelo Fogo 
Sagrado ou AGNI. Neste caso, o Fogo tanto simboliza o Pai (o sacerdote), como o Filho, 
a Obra, etc., ou seja uma terceira coisa ou pessoa. 

Vem a seguir, na tela que estamos comentando, o "Manu Vaivásvata", codificador 
primitivo, das leis, dos mandamentos que regem o ciclo atual, ou 5a raça, onde o princípio 
manásico (de Manas, o mental, etc.), é desenvolvido. Do lado esquerdo se acha Moisés, 
como expressão dos demais Manus menores, ou saídos da ÁRVORE DE ADI-BUDHA, 
etc. Por sua vez, traz ele as "tábuas da lei", ou aquelas mesmas Regras ou 
Mandamentos, todas elas idênticas entre si, para provar que todas as religiões procedem 
do mesmo Tronco, segundo também já foi dito em. outros lugares do presente estudo. 

Vem depois a série dos Jokanans ou Arautos, Anunciadores dos referidos Ciclos, 
Idades, etc., figurando, entre eles, a "Sibila de Cumes", como síntese, também, da série 
das sibilas, pitonisas ou oráculos (Pytho-Chrestus, "Eco do deus Pythio", "Porta-voz do 
Verbo solar", etc. etc.). 

Formando um semicírculo: os Nove Budas de Compaixão, e não sete, como julgam 
os que se dizem "entendidos em matéria ocultista e teosófica"... Não esquecer que os 
dias da criação são NOVE e não sete... Bastaria isso para provar a nossa afirmação de 
hoje. Do mesmo modo que se não deve confundir Budas com Avataras, cujo número 
também não é DEZ, como se pensa, mas QUATORZE, na razão dos doze conhecidos 
signos zodiacais, e mais dois ocultos, o que também já foi explicado neste estudo. 

No mundo terreno, à esquerda da tela, para quem a admira: a ÁRVORE DA 
SABEDORIA, árvore genealógica os Cabiras ou KUMARAS (Kuma-Mara), donde saiu a 
própria Humanidade. Razão de descansar à sua sombra a primeira parelha, que é a 
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mesma divina transformada em humana: ADAM-HEVE (ou Adão e Eva, como diz o 
vulgo). 

Como se fora "espiritual ramalhete de flores", enfeitando a escadaria do TEMPLO 
UNIVERSAL DEDICADO AO CULTO DE MELQUISEDEQUE, diversos personagens 
históricos, representando algumas das encarnações dos GÊMEOS ESPIRITUAIS, como 
sejam: o Faraó KUNATON (Amenophis ou Amenhotep IV) e sua esposa Nepher-tit; o 
Conde de S. Germano, ao lado de Cagliostro, que lhe servia de escudo, cobertura, etc., 
no mundo profano, estando, muito propositadamente, invisível, velada ou encoberta, 
como se fora a própria "deusa ÍSIS - a condessa. E isso, na razão dos segundos nomes 
do casal ou parelha: LORENZO PAOLO DOMICIANI é LORENZA FELICIANI DOMICIANI; 
pois que esta no segundo nome tem um F e não um P, na razão das cruzes ansatas, 
masculina e feminina, do sacerdote e da sacerdotisa, no Egito, como já tivemos ocasião 
de dizer em outros estudos nossos, inclusive o dedicado aos dois referidos personagens 
(Cagliostro e S. Germano) em o número 10 desta revista. 

Em lateralidade: Orfeu, Pitágoras, Apolônio de Tiana, Jeoshua Ben Pandira 
(Jesus), São Paulo, etc., etc. 

A seguir: Gulab-Sing, mais conhecido por "Mahatma Kut-Humi", quando este 
nome se dá a toda uma Linha de Adeptos, na mesma razão dos Mórias, Serapis, etc. 
Helena Blavatsky é justamente aquela que se acha à sua frente. 

Não esqueceu a artista, da agartina Jeannc d'Arc (.Joana ou Jina, da Arca, da 
Barca, da Agarta, etc.,). 

S. Luiz, rei de França, é aquele que se acha de joelhos trazendo na mão o símbolo 
dos Bourbons, a Flor de Lis, que, de ser falsa ou caótica, foi derrubada pela verdadeira ou 
agartina, a do Governo Espiritual do Mundo, sob a preciosa égide das , 3 letras – L P D –  
que o mesmo Cagliostro, como "Grão Copta da Maçonaria egípcia", trazia no peito. 

Do outro lado: Cabral, acompanhado de dois representantes da Ordem ou 
Companhia de Jesus. Enquanto do oposto, Colombo, também cercado dos 
representantes de várias Ordens, como sejam: as de Maris, Avis, etc., sem esquecer a 
dos Trovadores, que é aquele que está ao lado de uma jovem, trazendo (ele) um 
instrumento de corda. 

Próximo à Arvore do Bem e do Mal, ou antes, a Genealógica dos Kumaras, se 
acha Carlos Magno, cavalgando um cavalo branco, como síntese e expressão dos 
Cavaleiros, ao mesmo tempo, Guerreiros e Religiosos. 

E a prova que o cercavam os DOZE PARES DE FRANÇA, do mesmo modo que, 
ao Rei Artus, os Doze Cavaleiros da Távola Redonda. Jesus, por sua vez, como 
"cavaleiro-andante", "peregrino", mas, religioso, também possuiu DOZE APÓSTOLOS... E 
isso, cosmicamente falando, como já dissemos.. em outros lugares, os Doze signos, do 
Zodíaco, conhecidos, e mais dois ocultos. Nesse caso, doze guerreiros, apóstolos, 
cavaleiros, etc., e mais, um Rei andrógino, ou Rei-Rainha, igual a Quatorze.. 

No centro da tela, "a parelha- manúsica" (ou dos Manus-Macho e Fêmea) Manco-
Capac e Mama-Occlo rendem homenagem às SETE MONTANHAS SAGRADAS DO 
MUNDO, embora que cada uma delas possua em seu redor outras sete menores, 
formando assim um "sistema solar", mas que na Terra toma o nome de geográfico... 

À esquerda da tela, encostado nos alicerces do Templo, o último Rebento do 
Oriente, o místico Ramakrishna (Rama e Krishna), trazendo na mão a NOVA ORDEM 
para a marcha triunfal da Mônada: ECCE OCCIDENTE LUX!, algo, assim como quem diz: 
"Terminado o ciclo do Oriente, começa agora o do Ocidente", que se diga de passagem, 
não é a primeira vez que acontece, dentro das próprias leis que regem os ciclos humanos.  

Por tudo isso, a velha ordem, na razão do ECCE ORIENTE LUX ! swedenborgiano, 
está rasgada e atirada ao solo... 
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Pendente das colunas do Templo dedicado ao Culto de Melquisedeque, a Bandeira 
da Missão Y: de cor amarelo-ouro (Atmã, Sattva, etc.), tendo no centro o tradicional 
"Cavaleiro das Idades", símbolo da Redenção Humana". SPES MESSIS IN SEMINE. 

 
HOMENAGEM DA S. T. B. A MÁRIO ROSO DE LUNA 

 

Ilustração: foto Mário Roso de Luna 

Legenda: 

Arauto da excelsa Obra em que a S.T.B. está empenhada. 

 

Suas "Conferências Teosóficas na América do Sul" (1909-1910), inclusive no Rio 
de Janeiro (quando foi tirada a fotografia acima), além de outras razões de maior 
transcendência lhe deram semelhante privilégio. O "privilégio", ao mesmo tempo, de 
Jokanan ou "Anunciador", e Imortal, na Galeria dos Grandes Iniciados. 

Glória a Mário Roso de Luna!  

 

 

HOMENAGEM AOS MEMBROS DA S.T.B. 
que concorreram para a publicação deste trabalho 

 

Ilustração: fotos dos integrantes 

Legenda:  

 Coordenação e Revisão: Cel. M. Tenreiro correa 

 Coordenação e Revisão: Dr. Arnaldo Pizarro 

 Representação Financeira: Bernardino J. A. da Silva 

 Apresentação: Dr. A. Pizarro Loureiro 

 Pintura: Ramon Hespanha 

 Pintura: Yolanda Campello 

 Desenho: Euclydes F. Lobo Vianna 

 

O presente trabalho, concluído a 21 de Março cie 1943, quando também chegou ao 
seu término um dos ciclos mais preciosos de nossa Obra, exigia uma publicação imediata. 
No entanto, "o monstro negativista", que se chama IMPOSSIBILIDADE. ergueu-se diante 
de nossos olhos, procurando Impedir a marcha evoluciona) de uma Obra, que "representa 
a expressão máxima da Vontade Divina". E a luta se deu entre a Destruição e a 
Construção. 

E o que se apresentava corno IMPOSSIBILIDADE foi realizado. Venceu a 
Construção, tal como havia de acontecer na guerra entre os dois regimes: o democrático 
e o totalitário. 

E foi assim, leitor amigo, como chegou às vossas mãos semelhante trabalho. 

O Setendrio, que esta página representa, é a SÍNTESE de quantos se esforçaram 
para a realização da exigida Homenagem que prestamos, ao mesmo tempo, à Obra 
grandiosa em que a S.T.B. está empenhada desde 1924, e à LAURENTA SUL-MINEIRA, 
que lhe serviu de Berço espiritual em 1921, ou seja: três anos antes do segundo 
acontecimento. 
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Destruere et Construere!  

O Autor 

 
Transcendental Enigma! 

 

Ilustração: foto da máquina de escrever 

 

Com esta máquina foi escrito o presente trabalho. Com ela, ainda, foram escritos 
os demais que seu autor deixa – como espiritual herança – àqueles que ousaram seguir 
fielmente os seus passos. Os únicos, portanto, capazes de compreender semelhantes 
"ensinamentos", que, se diga de passagem, nem daqui a meio século; poderão ser 
oferecidos ao mundo profano. 

Não julgue, entretanto, o leitor amigo, que fosse esta a sua primeira vinda ao 
mundo, mesmo porque a ninguém acontece o contrário. Aquele que não acredita nas 
duas sábias Leis de Reencarnação e Karma, é mais do que um desgraçado. Aí estão as 
"tendências" que se revelam desde criança, para provar que são os frutos de experiências 
passadas. A maioria dos homens, principalmente no Ocidente, considera-se salva das 
suas faltas presentes, pagando a outros o tributo que a si mesma impôs, quer nesta vida, 
quer em outras anteriores... "Fazei por ti, que Eu te ajudarei", o sábio conselho dado por 
Jesus nos seus discípulos, para que estes o transmitissem ao mundo, vem provar que é 
por esforço próprio, que o homem resgata as suas faltas, e não, pagando a outros para 
que tomem o seu lugar perante o Tribunal do Julgamento Divina.  

Um ligeiro stacatto, pois, na vida do homem que vos dirige estas palavras –  
servindo ele de padrão ao que a vós mesmo acontece – é a maneira pela qual se dá uma 
aparente conclusão, nessa série de "sinfonias inacabadas", que são as várias etapas que 
demarcam a sua "Marcha Triunfal" para o Divino, arrastando consigo a Mônada 
Imperecível. 

E a máquina que figura nesta página – mil vezes por ele dedilhada, como se fora 
um velho piano atirado no canto, tendo por capa o mágico tecido das aranhas, continua a 
escrever sozinha, tocando músicas estranhas, de permeio a fantásticas "Ave-Marias", 
marchas nupciais e fúnebres, mas também os cânticos doridos do deserto, em contraste 
com a harmonia mística dos mantrans tibetanos, verdadeiras "evocações aos espíritos da 
Natureza"; prelúdios e sinfonias, por sua vez, evocadores dos grandes gênios da "Divina 
Arte", Beethoven, Wagner, Bach, Schubert, Schumann, Chopin, Verdi e outros tantos. Do 
mesmo modo, quanto aos Magos da literatura oculta, através dos seus assombrosos 
poemas intitulados Eneida, Odisséia, Ilíada, Divina Comédia, Paraíso Perdido, chamem-
se Virgílio, Homero, Dante, Milton, magníficos "florões" em torno do poema épico, O 
Mahâbharâta, como Régia Coroa, que sintetiza todo o esplendor de uma Raça, que, a 
bem dizer, é a Raça-Mãe de toda a Humanidade: a esplendorosa ARYAVAHTA.  

E todas essas músicas fantásticas e transcendentais epopéias se vão repetindo, 
numa agitação tempestuosa de sentimentos opostos. Sentimentos de dor e de alegria, 
como eram aqueles que assaltavam a mente e o coração do "escritor-maestro". Escritor 
misterioso, oculto na penumbra da sua própria vida... formando com a sua máquina, um 
só corpo, uma só massa, um só "monumento"... 

E então, nas noites que aos dias sucedem, e que, em verdade; são a vida e a 
morte do Tempo, o "Clarão da Lua" 'banhando  a "máquina-piano” irá imprimindo no seu 
teclado, coberto pelo véu acásico das aranhas, formas ondulantes, como se fossem as 
águas de um mar agitado pelos ventos tempestuosos de Norte a Sul, Oeste a Leste, a 
saltar de quadrante em quadrante, na Cosmogênese musical de Beethoven, ou na 
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Antropogênese iniciática de Wagner; do mesmo modo que, na "construtora de catedrais", 
do inspirado Bach, obediente aos velhos cânones na razão de "Pesados, Medidos e 
Contados", que na Divina Arte musical têm os nomes de Harmonia, Melodia e Ritmo, mas 
no sentido manifestativo, Vontade, Sabedoria, Atividade, como Tríplice valor da Mônada, 
no quaternário espacial e quinário lineal da sua própria Evolução na. pauta onde a mesma 
desliza em busca da Meta Final, que outra não é, senão, a do Mundo Divino. 

Crepúsculo dos Deuses! Galope Final! Apoteose de Luz! Ressurreição! Décima 
Sinfonia! último Avatara! Transcendental Enigma! 

O Autor 

 

E V O C A Ç Ã O ! 
 

Ilustração: pira 

 

Erguei os vossos ramos, os vossos símbolos, os vossos lauréis, ó prodigiosos 
Rishis indianos, excelsos baluartes da privilegiada Raça sob a égide do Manu Vaivásvata. 

Fazei o mesmo, ó gloriosos ARHATS, "Portadores do Facho Sagrado", até hoje 
mantido pelos preclaros Membros da GRANDE FRATERNIDADE BRANCA! Misteriosos e 
"eternos sacrificados" JOKANANS, anunciadores dessas Preciosas Gemas caídas do 
Diadema do Adi-Budha. E, também, das Grandes Obras provindas da "Celestial Mansão", 
onde chegam os últimos rebentos da gigantesca Arvore da Vida, cujas raízes se firmam 
nas regiões mais profundas da Matéria... 

Sublime Vyâsa, codificador da Vedanta, "ilustre e desconhecido" autor do grande 
poema épico, o Mahâbharâta! Não Te ocultes por trás das Colunas de Teu próprio 
Templo, construído através de 28 encarnações distintas ! 

Gênios imortais de todos os tempos, chamem-se Homero, Virgílio, Dante, Horácio, 
Tácito, Milton e quantos outros se fizeram fiéis discípulos das velhas escolas indiana e 
egípcia, ressuscitadas na Grécia, na Roma itálica, a antiga Romakapura Atlante! Fazei 
explodir em mil pedaços, a obscura lápide que encobre os vossos pseudo-túmulos, cujos 
epitáfios desonram os vossos próprios Nomes, por terem sido escritos em humana ou 
grosseira linguagem! 

Ó vós, sublimes vestais, Sacerdotisas dos Templos Sagrados, Pitonisas ou Sibilas! 
Deixai cair aos vossos pés, o isíaco Véu que encobre o vosso corpo de Deusas Imortais! 
Sim, para que os homens de hoje – transformados em castos Andróginos, prostrados de 
joelhos diante de vós, mudos e reverentes – possam compreender o verdadeiro e virginal 
sentido de vossas profecias, a começar por aquela que promete "a Vinda de um Messias, 
de um Rei, de um Instrutor e Salvador do Mundo” que tantas vezes já veio e não foi 
compreendido, por não ter a Mônada alcançado, ainda, o seu limite máximo. E, com isso, 
a integral Promessa. Sim, "Ele já veio e vós não o reconhecestes!" 

Homens, Super-Homens, Gênios ou Jinas, Deuses, enfim, erguei-vos todos, sem 
exceção alguma, para glorificar – não o ingente esforço do Homem que se escuda por 
trás de seu próprio Nome e nas sutis vibrações que se gravam nas gloriosas páginas do 
excelso Kamapa! – mas, e tão somente, a estupenda, a maravilhosa Obra, de que fostes 
os seus poderosos e magnificentes BALUARTES Om Mani Padme Hum! Om Tat Sat! Om 
santi, santi, santi! 

ADI-BHUDA VAHAM BUDA! 
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Ilustração: cortina do Teatro S. João 

 

E a deusa Maya, chegando fora da ribalta, dirige-se à nobre e distinta platéia. 

"Meus senhores 

"Está, terminada a peça", pouco importa se fraca, desde que representada TIM-
TIM POR TIM-TIM, em homenagem ao IV Ciclo da "Missão Y". 

E, com isto, deixam também a parte visível da CENA, para se recolherem aos 
"espirituais bastidores" – aos quais se pode dar o nome de APTA – seus Dois Principais 
Protagonistas. Sim, do velho Drama começado, qual "Fio de Ariadne", logo após a 
catástrofe Atlante. 

Não há necessidade de APLAUSOS, porquanto, sem vós, leitor amigo, como 
espectador, a peça não seria representada. 

Guardai, pois, convosco, os espirituais proventos que da mesma ressaltam. Eles 
vos poderão servir amanhã ou depois, quando – por vossa vez – estiverdes 
representando a PEÇA COMUM, que é aquela em que tomam parte todos os homens, no 
palco cênico da Vida. 

Que os Deuses vos inspirem e protejam”. 

ACTA EST FABULA. 

S. Lourenço, 21 de Março de 1943. 

 

SEÇÃO SUPLEMENTAR 
 

O Natal da S.T.B. em S. Lourenço 
 

O Natal deste ano teve um cunho todo especial para a S.T.B., no lugar onde a 
mesma possui hoje a sua Sede e Foro, não apenas pela grande data cristã, que já formou 
a sua egrégora no ambiente espiritual do mundo, mas, também, por uma outra de 
transcendental repercussão na história da Obra em que a mesma S.T.B. se acha 
empenhada. 

Não fossem as grandes dificuldades do momento, inclusive a de arranjar 
passagens nas duas estradas de ferro, do mesmo modo que as estradas de rodagem, um 
tanto prejudicadas pelas chuvas, e o número de membros da série "D” – como a mais 
adiantada das quatro de que se compõe a S.T.B. – teria avultado no grande préstito 
realizado de acordo com o programa publicado na primeira página de "O Arauto", de 23 
de Dezembro p.p. Os veículos de S. Lourenço não chegariam para conter semelhante 
número de pessoas, muito mais incluindo os "pupilos" de nossa Obra, por sua vez, em 
número bastante elevado. 

Mesmo assim, o préstito ultrapassou a nossa expectativa, além do mais, por que o 
teósofo não mede sacrifícios para cumprir os seus deveres, deixando mesmo de parte os 
da família e quaisquer outros interesses particulares. Um deles, por exemplo, deixou a 
cabeceira de seu pai, que se achava nos últimos momentos, como prova no dia seguinte 
saber da sua morte. O mesmo fazendo sua irmã, residente em S. Lourenço. Quando o 
primeiro telefonou para sua mãe, esta lhe respondeu: "A morte de seu pai já era 
esperada. Cumpram o seu dever ai, acima de tudo". Mulher espartana, como o são todas 
aquelas que pertenceis as fileiras da S.T.B. Uma outra, por sua vez, deixou a irmã nas 
vésperas de dar à luz o seu segundo filho. E assim, no mesmo dia em que num lar 
desaparecia um ente querido, no outro surgia à luz do mundo uma criança do sexo 
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feminino. Uns morrendo, outros vivendo... Assim é a vida! na razão do, "nascer, morrer e 
renascer", para que se processe a evolução integral da Mônada. 

Quanto ao programa das festas do Natal deste ano, falam bem alto as fotografias e 
legendas abaixo: 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O pavilhão nacional é içado ao som dos hinos da Pátria e da Missão em que a S. 
T. B. está empenhada. Na varanda, a bandeira da Obra, sustentada por seu Chefe, presta 
homenagem ao glorioso "Pendão de nossa Terra". Dois vivas, ao Brasil e a S. Lourenço, 
são correspondidos pela assistência num entusiasmo patriótico digno de nota. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

1. Da escadaria da Vila Helena, Papai Noel fala aos seus amiguinhos que se 
acham do lado de fora, prometendo-lhes muitas, coisas. A seguir, dá um viva ao 
Brasil e outro a S. Lourenço, que são correspondidos por todos os presentes.   

2. A multidão, do lado de fora aguarda o momento de Papai Noel abrir, de par em 
par, o portão da Vila Helena.  

3. O "Ancião das Idades" acaba por lhes fazer a vontade...  

4. Na varanda da Vila Helena, a esposa do Presidente cultural da S.T.B., Prof. Henrique 
José de Souza, auxiliada por outras irmãs, vai atendendo carinhosamente as crianças 
menos protegidas de S. Lourenço. 

 

Ilustração: fotos 

Legendas: 

1. A bandeira de Maitréia...  

2. O préstito depois de percorrer a Avenida Getúlio Vargas, onde se acha a 
Residência Presidencial da S.T.B., está atravessando a Rua D. Pedro II, em 
frente à catedral. Os dois carros da frente são ocupados pelas duas diretorias, a 
social e a cultural (na razão dos Dois Poderes), trazendo as respectivas 
bandeiras: da Pátria e da Missão.  

3. No final da mesma rua, que se acha empoçada, pois só deixou de chover 
durante o tempo transcorrido entre a saída do préstito e sua volta dos terrenos 
da ex-Pensão S. Benedito...  

4. Rua Visconde do Rio Branco.  

5. Uma parada forçada...  

6. Na curva da Rua Visconde do Rio Branco, por onde se pode avaliar o tamanho 
do préstito. As últimas charretes se acham ainda na Rua D. Pedro II. 
Finalmente, em direção, ao lugar para onde se dirigia o préstito. Durante todo o 
trajeto, vultoso número de foguetões trazidos da capital explodem nos ares em 
homenagem, não só ao natal crístico, como a uma outra data preciosa da Obra 
em que a 5. T. B. está empenhada. Resta descobrir o que será o Novo Ano... 
Fica isto ao critério de Karma. 

Fato interessante : "Uma Sra., vidente e completamente estranha à nossa Obra. 
teve ocasião de dizer a diversas pessoas, que de longe havia presenciado algo de imenso 
valor no mundo espiritual: um cavalo branco cercado de um aura luminoso, manifestara-
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se no lugar onde estava sendo realizado aquele misterioso ritual feito pelos teosofistas. E 
isto, justamente, quando uma brisa fagueira passou rapidamente por sobre toda aquela 
região". O fato é que nós mesmos pressentimos semelhante "brisa". E a ela nos referimos 
logo após o místico "ritual". Confere. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O caramanchão improvisado onde, depois do ritual, foi servido um lanche a todos 
os Irmãos presentes. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Grupo formado em frente ao "caramanchão". Dele fazem parte  as duas bandeiras: 
a nacional (Poder Temporal) e a da Obra (Poder Espiritual). 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Depois de terminado o ritual, o grupo se dirige para a velha "porteira da Pensão S. 
Benedito", cujo prédio em ruínas é visto do lado direito. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O mesmo grupo formado na velha "porteira", onde, em 1921, fez a sua primeira 
aparição o "Cavaleiro das Idades". Um arco de bambu e inúmeras flores servem de 
ornamento ao sagrado lugar de nossa Obra. E diante do qual vai ser reconstituído o seu 
"monumento comemorativo", no centro de uma pequena praça. 

Mesmo que no Ocidente, não há como pronunciar a sacrossanta frase tibetana: 
Om mani padme hum ! Salve ó Jóia preciosa do Loto ! 

 

"APRÉS MOI, LE DÉLUGE..."   ( ∗∗ ) 
 

A frase egoísta de Luiz XV, que serve de título a este estudo de crítica construtiva, 
segundo nosso ecletismo teosófico, aplica-se ao fenômeno que acaba de acontecer na 
estância de São Lourenço, ou seja a mesma a que os teósofos de todo o continente 
americano reconhecem pelo expressivo nome de "Capital espiritual do Brasil", conforme a 
cognominou, há muitos anos, o grande cientista e teósofo espanhol Dr. Mário Roso de 
Luna. 

Como foi dito no capitulo anterior, dedicado às nossas festas do Natal e à outra 
data preciosa de nossa Obra, o cortejo que conduzia as bandeiras da Pátria, e dessa 
mesma Obra em que está empenhada a S.T.B. (para não dizer desde logo, aquela que 
hoje é reconhecida, tanto no Oriente como no Ocidente, por "Bandeira do Rei do Mundo" 
ou de Maitréia, Maitri, Akdorge, etc., segundo as tradições místicas dos referidos lugares), 
foi realizado em menos de hora e meia, aproveitando uma estiada. Depois da sua volta à 
Residência Presidencial, dia a dia, as chuvas foram aumentando gradualmente, a ponto 
de dificultar a volta aos seus lares, de diversos membros da S.T.B. que ainda se achavam 
                                                        
( ∗) O presente capítulo foi escrito cinco meses antes do fechamento dos cassinos. 
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em S. Lourenço. Do dia 29 em diante, as águas começaram a subir de modo assustador, 
a ponto de, em 1o de Janeiro, terem invadido quase dois terços da cidade. 

Nesse caso, Natal abrilhantado pela "Bandeira do Mundo". E Ano Bom julgador de 
tudo quanto na mesma estância é alheio ao sentido espiritual que transcende dos seus 
privilégios. 

De fato, "uma estância de cura e repouso", transformada em cidade de jogatina e 
vícios de várias espécies, deixa de ser a escolhida por força de Lei, como "Marco 
espiritual da evolução da Mônada"; com outras palavras, o `limite máximo – geográfica e 
evolucionalmente falando – pela mesma alcançado no ciclo em que se acha atualmente a 
Humanidade. 

Tudo no mundo está sujeito aos meios termos, o que equivale dizer, a um equilíbrio 
perfeito entre o que se pode chamar de "extremos". Donde, em matemática se dizer que 
"os extremos se tocam". 

Monte Carlo, a cidade do jogo no principado de Mônaco, possui apenas um... 
cassino. E as leis do lugar proíbem, por meio de penas severas, aos seus habitantes, a 
que dêem entrada na referida casa de jogo. São Lourenço, uma simples estância 
hidromineral, procurada pelos que necessitam de alivio aos seus sofrimentos, coisa 
pasmosa! possui sete cassinos. Na capital da República, por sua vez, eles proliferam 
como erva daninha. E o número das suas vítimas é por demais conhecido, segundo as 
notícias que a própria imprensa pública, de modo espalhafatoso. No entanto, para as 
obras humanitárias não existe dinheiro. E São Lourenço é a maior das suas vítimas. 
"Desumanidade", mas também falta de patriotismo. 

Sim, "depois da bandeira do Rei do Mundo" ter percorrido a sua cidade –como 
prova ter sido nela onde o Mesmo apareceu no ano 1921, pouco importando a chacota 
dos histriões do ciclo agonizante – veio o dilúvio. É justamente a ocasião em que se 
aplica, a frase de Luix XV, "Aprés moi, le déluge", mas no sentido transcendental de um 
Julgamento Superior, digamos assim, que, de vinte em vinte , anos, se manifesta contra, 
mas, em verdade, a favor da estância de São Lourenço. Tal fenômeno aconteceu em 
1906, de modo muito mais grave. A seguir, em 1926. E agora de 1945 para 1946. 

Como é do conhecimento dos que se dedicam ao estudo da Cabala, o arcano XX 
é, O JULGAMENTO. Pelo que se vê, de acordo com o "livre arbitrismo", São Lourenço de 
há muito poderia estar livre do que, dentro da lei da "Causalidade", tornou-se, para todos 
os efeitos, FATALIDADE. Já dizia o grande Iluminado que foi Jeoshua Ben Pandira (o 
chamado Jesus, no Ocidente) : "Fazei por ti, que Eu te ajudarei". 

Sim, o que fizeram as suas administrações para que tal fenômeno jamais se 
reproduzisse ? Nada, absolutamente nada. 

Já tivemos ocasião de dizer no final de uma alocução que fizemos há muitos anos 
pela Rádio Mayrink Veiga "Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, 
dominará também a Natureza, porque, conhecendo e obedecendo ele às suas leis, a 
Natureza escrava e submissa, obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto imperar o 
egoísmo entre os homens, os elementos transbordados serão tão caprichosos e cruéis 
como a humana natureza". 

 
FOTOGRAFIAS DAS INUNDAÇÕES DE SÃO LOURENÇO 

 
1. Estrada Federal.  

2. A ponte que conduz à estação da Rede Sul-Mineira se acha debaixo d’água. Os 
fundos do prédio vistos na fotografia pertencem à firma Candal.  
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3. Rua Wenceslau Braz. Do lado direito, o Hotel Ponto Chic, como as demais 
casas comerciais do mesmo edifício, se acha alagado. À esquerda, o Cassino 
Brasil e os andaimes das remodelações por que o mesmo está passando. Por 
trás dessa mesma rua, a inundação tomou conta de todo o baixio confundindo-
se com as águas do lago. Nos fundos, a Fonte Vichi mergulhada nas águas.  

4. Bairro Santa Cecília. O caminho que conduz a Silvestre Ferraz através do Pasto 
da Companhia acha-se desaparecido debaixo das águas.  

5. Fotografia tirada da rua Cel. Justino. No fundo desse trágico panorama se acha 
a estação da Rede Sul-Mineira ( ∗∗ ) . 

 

Um fenômeno interessante que merece ser aqui apontado: Contam os homens do 
campo, inclusive os charreteiros que têm de apanhar, muito cedo, os seus cavalos no 
pasto, para serem atrelados às charretes, que "o madrugador João de Barro" construiu 
este ano a sua casa com a porta voltada para o lado contrário ao que costuma fazer, isto 
é, para o Ocidente (pois que, voltada para o Oriente, como lugar onde o sol nasce, seus 
primeiros raios lhe servem de despertador...). Pois bem, foi justamente do antigo lado que 
vieram as chuvas e os ventos... Deste pássaro misterioso também se contam outras 
coisas, como, por exemplo 

7. Rua Visconde do Rio Branco.  

8. Rua Cel. Justino.  

9. Bairro Santa Cecília. 

10. Outra vista da Estrada Federal verdadeiramente desoladora.  

11. O Mercado de São Lourenço dá a impressão de uma enorme tartaruga boiando sobre 
as águas...  

12. Da janela do andar superior de uma residência amiga, fotografamos o seu quintal e 
parte dos que se seguem... 

 

Um casal que residia, provisoriamente, numa casinha existente nos fundos de certo 
hotel da Rua Visconde do Rio Branco, quando voltou para apanhar as suas roupas e 
outros objetos, teve a desagradável surpresa de encontrar na sua cama três cobras, que 
ali dormiam pachorrentamente... É o caso de dizer: quer no reino animal como no 
humano, cada qual se defende como pode... 

"Se apanha a "esposa" em namoricos com outro João-de-Barro, empareda-a num 
dos compartimentos da casa... que é imediatamente abandonada por ele". Outrossim, 
"que aos domingos não trabalha". Nesse caso, a misteriosa ave a que se propôs chamar 
de João-de-Barro, pela maneira por que é feita a sua casa, é uma ave positivamente 
solar. Haja vista, a posição em que a mesma é construída. Sem falar na cor, que, de 
acordo com os Tattvas ou forças sutis da natureza, é o alaranjado ou Prithivi. E isto diz 
tudo... Quanto ao nome que lhe deram os homens, faz jus às duas letras das Colunas do 
Templo de Salomão, também adotadas pela Maçonaria : J e B. 

13. A cidade ficou sem carne devido ao Matadouro se achar debaixo d’água. Também fi-
cou sem luz em vista dos postes que se acham à margem do Rio Verde (coisa 
imprópria) terem sido destruídos pelas águas. O mesmo aconteceu aos postes 
telegráficos, o que muito prejudicou a comunicação dos aquistas e residentes na 
localidade, com suas famílias e pessoas amigas. Assim, o serviço telefônico tornou-se 
o meio único de comunicação entre São Lourenço e demais localidades 'brasileiras. 

                                                        
( ∗) Diversas destas fotografias foram tiradas pelo Sr. Moacir Costa, proprietário da Loja do Filme, que teve a grande gentileza de nos 
fazer semelhante oferta. 
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Pelo que se vê, as empregadas da Companhia telefônica prestaram relevantíssimos 
serviços à causa pública, o que merece os maiores elogios.  

14. estado em que ficou esta casa diz bem dos prejuízos materiais e morais que sofreu a 
família aí residente. Outras casas foram por completo destruídas. E houve mesmo 
quem afirmasse "ter havido um certo número de vitimas".   

15. A entrada do Parque onde se acham as fontes minerais. A balaustrada que se vê fora 
das águas é da ponte que passa, em toda a largura da rua Wenceslau Braz, sobre o 
Rio São Lourenço.  

16. Outra fotografia mais próxima da entrada do parque.  

17. Esta fotografia foi tirada de um dos óculos da catedral. O belo junto ao horrível... Nos 
fundos, do lado esquerdo, a Fonte Vichi está sumida no seio das águas... Acolá, no 
cume do morro fronteiro ao Bairro Carioca., a ex-Pensão S. Benedito, onde nos 
hospedamos à primeira vez que viemos a São Lourenço (ano 1921). 

18. De cima da varanda da Vila Helena tiramos esta fotografia. Só o começo da Avenida 
Getúlio Vargas, onde a mesma Residência Presidencial está situada, foi invadido 
pelas águas.. E se trata de um dos bairros mais baixos da cidade. 

19. Nos fundos, a silhueta majestosa do Hotel Brasil, mais parece uma nave gigantesca 
flutuando em cima das águas...  

20. Do centro de ameaçadoras e sombrias nuvens, surge a "silhueta horrível do fantasma 
da destruição", querendo abraçar toda a cidade com seus enormes braços terminados 
em forma de garras...  

21. Por sobre a "Montanha Sagrada" aparece a resposta alvissareira às ameaças das 
“forças do mal": um cravo branco e enorme, qual "loto sagrado" nascido das 
esperanças de um povo digno de melhor destino... tem à sua esquerda uma "alva 
pomba" querendo pousar sobre uma pequena "ilha". Algo semelhante "à pomba solta 
por Noé e que volta à Arca trazendo no bico um ramo de oliveira" – "Sic illa ad arcam 
reversa est" – Assim voltou ela para a arca...  

22. E logo as águas começaram a baixar. O rio São Lourenço, acompanhando o Rio 
Verde, tem as suas águas abaixo do nível da cidade.  

23. No Bairro Santa Cecília as águas se acham abaixo das casas.  

24. Já os aquistas podem receber na porta do Parque o copo e as garrafas contendo a 
linfa que surge do selo da terra, portadora das virtudes que a Mãe Natureza lhe 
concedeu a favor dos homens... Homens esses que logo se esquecem de 
semelhantes favores... e permitem que essa mesma "natureza" se revolte contra o seu 
indiferentismo, traição, ignorância e maldade... Em vez de missas e preces, o exemplo 
edificante que transcende destas palavras: "Fazei por ti que Eu te ajudarei". E a prova 
é que aquelas não fizeram cessar as chuvas... 

 

Tendo as águas começado a baixar, na parte mais alta do bairro Santa Cecília, 
perto da residência do conhecido construtor Sr. Amadeu Conilho, surgiram do seio da 
terra TRÊS JORROS D’ÁGUA, cujas virtudes são, por enquanto, desconhecidas. Ou se 
se trata apenas de água potável. O fato, porém, nada teria de estranho, se tal 
acontecimento se desse na baixada. 

Segundo nosso ponto de vista teosófico ou ocultista, três jorros simbolizam a 
Tríplice Manifestação do Logos Criador. E, consequentemente, o que de mais excelso lhe 
serve de representação na face da Terra: o GOVÊRNO ESPIRITUAL DO MUNDO, do 
qual tantas vezes nos temos ocupado, principalmente, na tradução e comentários da 
famosa obra O REI DO MUNDO, da autoria do escritor francês René Guénon. 
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Quanto a esse mesmo simbolismo, já tivemos, também, ocasião de compará-lo à 
Flor de Lis, que, como se sabe, possui três pétalas, sendo que a central é andrógina, algo 
assim como quem diz : Rei-Rainha e dois Ministros, ou Colunas Vivas. Pelo que se vê, a 
central, sendo andrógina, equivale ao Dois em Um. A própria essência divina é de forma 
dual (ou díade, como querem outros) . "Júpiter é o esposo e a esposa divinos", já se 
ensinava na antiga Grécia. 

Do mesmo modo, o Candelabro das 3 chamas. E a letra hebraica SHIN, por sua. 
vez, comentada na obra acima referida. 

O próprio anel do REI DO MUNDO, ao se manifestar no Ocidente, possui os 
seguintes simbolismos : em cima estão cravadas 3 pedras : um topázio, uma safira e um 
rubi, de acordo com as 3 cores matrizes, mas, em verdade, com a Mônada (ATMÃ-
BUDHI-MANAS), manifestada nos Três Mundos ou qualidades da matéria: SATTVA-
RAJAS-TAMAS. De um lado, a FLOR DE LIS, com as suas 3 referidas pétalas. Do outro, 
o CANDELABRO DAS 3 CHAMAS. TOPÁZIO, SAFIRA e RUBI também representam 
Mercúrio, Vênus e Marte: Pai, Mãe (ou Espirito Santo) e Filho. 

Outro fato, por sua vez, estranho, foi o que aconteceu às 2 horas da tarde do dia 2 
de Janeiro: duas estrelas, com um brilho sem igual, fulgiram num dos rombos azuis que 
se fizeram nas nuvens ainda ameaçadoras. O número de pessoas que assistiu ao 
fenômeno foi enorme. Dia dois. Duas horas da tarde. Duas estrelas. Como tamanha 
causalidade – e não casualidade – nos fez pensar naqueles DOIS DEVAPIS a que se 
refere o Vishnú-Purana! Hélios e Selene. Castor e Pollux. Finalmente, os GÊMEOS! 

 
OS MAIORES HERÓIS DE TÃO GRANDE CATÁSTROFE 

 
Foram diversos os heróis da grande catástrofe! Dentre eles sobressaiu o atual 

Prefeito de São Lourenço, Prof. Antônio P. Magalhães, que se diga de passagem, ao 
assumir tão alto cargo, devia ter ficado assombrado com as grandes responsabilidades 
que iam pesar sobre seus ombros: uma estância de renome sem luz própria, sem água, 
sem esgoto, o calçamento pela metade e mesmo assim, imperfeito. A estes problemas a 
serem solucionados, junte-se o do aterro dos baixios, que ainda são em número vultoso, 
abrangendo quase todo o centro da cidade. Do mesmo modo, o alargamento de uma 
garganta existente no Rio Verde próximo à cidade de Ibatuba, outrora Soledade. 
Transformar numa reta as sinuosidades que o mesmo rica apresenta daí por diante, pois 
que, em verdade, são estas sinuosidades a razão principal das águas que descem da 
Serra da Mantiqueira não poderem ser escoadas da bacia de São Lourenço. Finalmente, 
a dragagem do mesmo rio em todo o seu percurso até fora da cidade. 

Inexcedível nas providências imediatas que tomou – nessa hora trágica da vida da 
estância – embora que apresentando na fisionomia a grande dor que lhe ia na alma, ao 
ver os sofrimentos a que se sujeitava uma população inteira digna de melhor sorte. E a 
querer, ao mesmo tempo, dominar a natureza, sem os recursos necessários e imediatos 
para a realização de tamanho "milagre". O Prefeito atual de São Lourenço demonstrou 
que pode ser muito bem o realizador de todas as necessidades a que faz jús a referida 
estância  5 . 

                                                        
5 No entanto, os governos de Minas vêm aplicando anualmente verdadeiras sangrias nas rendas da estância, que bem poderiam servir 
para colocar a mesma numa situação muito superior à das demais estâncias para as quais os referidos governos foram tão pródigos. A 
política mesquinha do filhotismo tem sido a causa do abandono em que sé acha São Lourenço. Mas esse proceder, mais do que incor-
reto, demonstra falta, além do mais, de patriotismo, porquanto São Lourenço, como qualquer outra estância hidromineral. e recantos 
maiores e menores do nosso vastíssimo território, é um dos régios florões  que ornam a Coroa da Pátria Brasileira. 

São Lourenço, qual "Fênix ressuscitada das suas cinzas", ou "Vênus nascida da espuma das águas", por mais que 
perdessem os que por ela têm feito (inclusive o autor destas linhas num longo período de mais de vinte anos, atraindo para o lugar os 
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Foi ele, ainda, quem reclamou da Empresa das águas os barcos que deviam 
transportar algumas dezenas de famílias desalojadas de seus lares. 

Nesse serviço de transporte muito sobressaíram os conhecidos tanoeiros Julio e 
Antônio Pescador. 

Nosso velho amigo e companheiro de excursões a S. Thomé das Letras, o caçador 
Eugênio Junqueira, em companhia de seus filhos, realizou verdadeiros prodígios 
conduzindo de uma à outra margem as vítimas de tamanha catástrofe. 

O Grupo Escolar e o Ginásio, com o apoio de uma comissão rapidamente 
organizada pelo ilustre médico Dr. Emílio A. Povoa, abrigaram cerca de 150 pessoas. 

A Igreja Evangélica também abrigou, no seu sagrado recinto, inúmeras pessoas. 
Na mesma razão, o Centro Espírita de São Lourenço, cujo digno e querido Presidente, o 
Sr. Antônio Modesto de Negreiros, que é ao mesmo tempo proprietário do Hotel que tem 
o seu nome, fornecia os alimentos necessários às famílias abrigadas no referido Centro, 
porquanto, às demais, tal serviço foi feito pela Prefeitura Municipal. 

Enfim, todos, sem exceção alguma, devem sentir-se felizes e contentes por terem 
cumprido, nessa hora de grandes dores e incertezas, o seu altíssimo dever para com 
seus irmãos em humanidade. 

Gestos desta natureza são capazes de fazer apagar as grandes faltas que se 
manifestam por toda a parte do mundo. Sim, porque o fenômeno é geral, para não dizer 
mundial, como consequência lógica da grande guerra que devastou dois terços deste 
mesmo mundo, atra. vês de bombardeios cerrados na crosta terrestre. Sem falar nos 
desastrosos efeitos das "bombas atômicas", nas suas circunvoluções em torno do próprio 
globo... prejudicando a sua vida e dos seres que nele habitam  6 . 

Pela parte que nos toca, sentimo-nos felizes por termos compartilhado, juntamente 
com a nossa familia, dos dolorosos sofrimentos por que passou a querida população do 
lugar que é tudo na nossa vida. 

Mais do que nunca, São Lourenço "capital espiritual do Brasil". E Brasil, "Santuário 
da iniciação moral do género humano, a caminho da sociedade futura"..* 

Non ignora malis, miseris sucurrere disco. 

 

ÚLTIMA HORA 
Tendo voltado a ocupar o alto e responsável cargo de Prefeito do Município de São 

Lourenço, o Exmo. Sr. Dr. José Ribeiro Lage, e segundo o afirma a própria imprensa 
local, "vai entrar em execução o plano de urbanismo da referida cidade", é natural que no 

                                                                                                                                                                                        
seus companheiros de Missão, que, diga-se de passagem, se contam às centenas em todo o Brasil), continua a mesma cidade 
paradisíaca, onde a Natureza é farta e prodigiosa. 

A alegria já voltou ao semblante doa filhos da terra. As águas baixaram. O céu é um manto azul onde esplende o Sol de 
modo mais belo e vivificador do que em qualquer outra parte do mundo. À noite, "um frio manto de estrelas bordado". 

 
6 O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e banha diversas regiões do território bahiano, subiu nove 
metros. Goiânia está inundada. Petrópolis, do mesmo modo. Campos, por sua vez, ameaçada pelas águas do Paraíba, cujas margens 
se projetam por diversas regiões por onde o mesmo se estende, inclusive, na Baixada Fluminense. Num burgo que fica antes de Vargi-
nha, e que tem o nome de Flora, as águas subiram sete metros. As barreiras caem por toda a parte, impedindo o tráfego das estradas 
de ferro. O Sapucai alagou a cidade de Itajubá, derrubando algumas casas. Fora do país, o mesmo acontece em certas regiões da 
América do Norte... E o mesmo se dará em outras partes do mundo. Ciclo lunar de trinta e cinco anos, como são todos os ciclos 
astrológicos. Em 1946, ano dirigido por Saturno, as perdas da lavoura serão enormes... Tudo isso e muito mais ainda já tivemos 
ocasião de dizer em nossos estudos teosóficos, inclusive na tradução e comentários da grande obra "O Rei do Mundo". Convém que 
nos lembremos, para fazer silenciar os detratores de São Lourenço, inclusive os da capital da República, mais conhecida como 
"Cidade Maravilhosa", que esta, como todo o mundo sabe, com meia hora de aguaceiro pesado, INUNDA de tal forma, que o tráfego 
fica interrompido. E quando as chuvas se prolongam, têm lugar os desmoronamentos. E com estes, vultoso número de vitimas, além 
dos prejuízos materiais,' que vão muitas vezes a somas fabulosas. 

A cidade do Rio de Janeiro, quase ao nível do mar, além de outros defeitos que já podiam ter sido corrigidos, em nada difere da nossa 
estância. E com isto, não há como citar a frase italiana...  Mettere Ia coda dove non va il capo... 
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mesmo esteja incluído o "desvio do curso do Rio Verde, e outras tantas medidas nesse 
sentido, mesmo porque, pensar-se apenas em embelezamento, e deixar de parte, a 
higiene, é erro grave contra a população local e quantos turistas procurem semelhante 
estância, na esperança de encontrar A CURA E O REPOUSO, que, de fato, são fatores 
de suma importância na vida de tódas as criaturas, e que, em verdade, não existem nas 
grandes cidades. 

Desse modo, ainda, serão evitadas as "tradicionais e cíclicas inundações", que até 
então castigavam a estância de São Lourenço. E com isso, fique, também, provado que 
"o livre arbítrio" pode modificar a lei de Karma ou da chamada "fatalidade". Lei de Causa e 
Efeito, Ação Reação, etc. 

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

"O voi, che avete l'intelletti sani,  

Mirate Ia DOTTRINA che s'asconde  

Sotto il velame degli versi strani". 

                                                Dante 

 

Comentário – Dante, que era um Mitólogo e Ocultista (ou Teósofo), como eram 
Wagner, Beethoven e outros muitos, com estes seus versos quis dizer que, "somente os 
de intelecto são podem descobrir a, por sua vez, sã DOUTRINA – que é a da 
SABEDORIA INICIÁTICA DAS IDADES, pois que nem todos estão em condições de 
descobri-la por baixo dos véus maiávicos (ou da ilusão), pouco importa se em verso ou 
prosa... Nestas condições está o assombroso trabalho dedicado à estância de SÃO 
LOURENÇO, que termina no presente número. Muitos o leram, mas nem todos o 
compreenderam. 

 

 

NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

IMPORTANTE 
 

A Diretoria da S. T. B. solicita a todos os seus associados, inclusive os membros 
da série D, tendo em vista a natureza das funções do Professor Henrique José de Souza, 
o posto que ocupa na organização esotérica da Obra, e, mais ainda, o seu estado de 
saúde e o natural cansaço decorrente do seu constante, devotado e pertinaz trabalho em 
favor dessa mesma Obra, não se dirigirem no Venerável Mestre, para tratar de assuntos 
que podem e devem ser resolvidos pela Diretoria Social. 

A Diretoria da S.T.B. sente-se, também, no dever de acrescentar, a essas razões 
justas e imperiosas, outra de caráter muito especial: ou seja, a de que o Professor 
Henrique José de Souza, como é do conhecimento do nosso quadro social, deve 
entregar-se, exclusivamente, a trabalhos espirituais que sobrelevam, num plano superior, 
as atividades e acontecimentos cotidianos da vida comum, cuja repercussão, sentimental 
e humana, será prejudicial à natureza delicada, sutil e transcendental dessa atividade 
benéfica para os destinos da Obra e para a afirmação, no nosso tempo, das verdades 
milenárias que acompanham a evolução da Mônada, através dos mundos e das 
humanidades. 

Por tudo isto, a Diretoria informa, igualmente, que as visitas ao Venerável Mestre 
quem ser marca das pelo telefone, com a antecedência de, pelo menos, vinte e quatro 
horas, e as comunicações epistolares só Lhe deverão ser feitas quando em respostas a 
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missivas por Ele endereçadas aos Irmãos da S. T. B. Só assim o Venerável Mestre 
poderá atender aos seus afazeres de ordem superior e poupar energias – essas mesmas 
energias já tão gastas e comprometidas no serviço de expansão e engrandecimento da 
Obra em que está empenhada a S. T. B. – para finalidades que, aos nossos olhos, devem 
resplandecer em revérberos de alegria e glória para w nossas consciências. 

 

TEOSOFIA E POLITICA 
 

A Sociedade Teosófica Brasileira, como centro de estudos e com finalidades 
culturais e espiritualistas, não pode ter e não tem nenhuma cor política. A política, dentro 
dos seus objetivos concretos, enfrenta problemas de poder e luta no campo temporal das 
realidades contingentes do indivíduo, agrupado em aglomerados sociais. 

As bases da verdadeira Teosofia são o estudo, a meditação e a cultura, pois ela se 
destina a levantar o nível do espirito humano, e, no seu sentido nacional ou ecumênico, 
procura estabelecer entre os homens, ou os povos, o regime de fraternidade. 

Dentro da escala de valores que caracteriza uma sociedade como a S.T.B., temos 
de distinguir no nosso meio duas categorias de filiados: o teosofista (estudante de 
teosofia), que pertence às séries A, B e C, anteriores à D, e o teósofo (aquele que já sabe 
Teosofia e está, portanto, integrado na Missão da Obra), pertencentes à última dessas 
séries, como a cúpula, a viga mestre da S.T.B. O membro desta classe não professa 
outro credo político ou religioso senão o teosófico, isto é, o da Fraternidade Universal da 
Humanidade, sem distinção de nenhuma espécie. 

Ao dar ingresso nesse colégio iniciático, ele deixa de lado, fora do Templo, como 
coisas inúteis, já, ao seu grau de evolução, suas crenças religiosas, suas paixões 
políticas, para abraçar apenas o ideal teosófico. Por dever de Lei, respeita e faz respeitar 
as leis do seu país. Evita discussão com quem quer que seja, obediente a esses mesmos 
princípios. Sabe colocar os direitos humanos ao lado dos divinos, a fim de que ambos 
estabeleçam o perfeito equilíbrio na Terra, em função das duas forças que regem os 
destinos humanos: o Poder Temporal e o Poder Espiritual. 

Por isso mesmo, coloca, lado a lado, Direitos e Deveres, para que não ocorra o 
dramático fenômeno que estarmos observando no mundo: a maioria só admitindo os seus 
direitos, deixando de parte os deveres. Daí surgirem choques, as contradições e as 
desconfianças que ameaçam a paz. Generalizado, este espírito de intolerância pode levar 
a humanidade a caminhos e lutas perigosos, inclusive a uma guerra, que tanto pode _ser 
ideológica como religiosa. Já Floriano Peixoto, diante das ameaças de ,guerra civil, dizia: 
"No Brasil só temo uma guerra religiosa". Por isso é que nós, teósofos da S.T. B., desde o 
inicio de nossa Obra, pregamos uma Frente Única Espiritualista, isto é, um clima no qual 
as religiões se tolerem e cheguem até a auxiliar-se mutuamente, para "a construção de 
um dique tutelar contra as águas invasoras do materialismo bravio", como disse, em feliz 
oportunidade, o Presidente Cultural e Espiritual de nossa Obra. 

Em nossas fileiras não podem medrar, por absoluta inadaptação aos nossos 
princípios, que alimentamos e defendemos, quaisquer totalitarismos, independentes das 
cores políticas com que se matizem, ou dos postulados que tentem impor. Devemos viver 
muito acima da  humanidade vulgar que se trucida em nome de um pseudo herói vitalista, 
escravizados de povos e consciências, ou de um alegórico pão, sem o sal da liberdade e 
do, espírito. Podem chamar-nos de presumidos, é verdade, mas à aleivosia 
responderemos com o Ideal de Fraternidade e de Cultura, que pregamos e defendemos. 

Como vivemos na Terra e somos partícipes, portanto, da vida que nos confere um 
certificado de cidadania, reconhecemos como forma política mais consentânea com a 
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evolução atual da Humanidade a Democracia, porque é a que mais se assemelha ao 
espirito teosófico, pelo seu reconhecimento dos direitos imprescritíveis do homem. 

A S.T.B. condena, portanto, qualquer atitude de seus filiados teosofistas que não 
se enquadre nos princípios acima expostos, pois os teósofos, ou membros da série D ( ∗∗ ) , 
sabem que o Brasil, e nenhum outro pais, é, de fato, o Santuário do Mundo. 

 

UM CARTÃO DE AGRADECIMENTOS DO PREFEITO DE S. LOURENÇO 
 

O Dr. Fernando Pereira de Magalhães, figura ilustre do magistério mineiro, homem 
de espírito e de cultura, agora chamado a colaborar, pelos seus altos méritos, na 
administração pública, pelo Governo do Estado, que lhe confiou a Prefeitura de S. 
Lourenço, uma das mais importantes de Minas Gerais, dada a situação privilegiada que 
goza no conceito do país a conhecida e famosa estação de águas e veraneio, acusando o 
recebimento da revista DHÃRANA, enviou ao Professor Henrique José de Souza, 
presidente da S.T.B., o amável cartão de agradecimento que, data venia, a seguir, 
transcrevemos: 

"Ao prezado Sr. Professor Henrique José de Souza – Fernando Pereira de 
Magalhães, prefeito de S. Lourenço, cumprimenta cordialmente e agradece o exemplar 
que lhe ofereceu da excelente revista DHÂRANÂ". 

 

A TEOSOFIA E O ESPERANTO 
 

Recebemos e agradecemos o Relatório ilustrado do 10o Congresso de Esperanto, 
realizado no Rio de Janeiro, mencionando a presença do nosso Diretor Social que 
igualmente representava o Instituto Cultural Brasileiro, fundado e mantido pela S.T.B. Não 
podíamos deixar de levar a nossa solidariedade a uma obra realmente teosófica visto 
concorrer, com a difusão duma língua universal, para o desaparecimento dum dos 
maiores obstáculos à fraternidade entre os homens, fornecendo-lhes um meio de mais 
facilmente se entenderem. 

Batalhando pela destruição de todas as barreiras que separam os povos entre si e 
lhes dificultam a marcha para a UNIDADE donde todos emanaram, consideramos já ser 
tempo de instituir no mundo civilizado - conservando muito embora cada povo sua língua 
nacional – o ensino obrigatório dum idioma que, como o Esperanto, para evitar 
suscetibilidades, seja composto de elementos extraídos de todos os idiomas conhecidos. 
Isto facilitará, como dissemos, o reciproco entendimento e a mútua compreensão, 
acabando com a estratificação atual, aproveitada apenas pelos egoístas e presunçosos 
do domínio intelectual. 

 

SR. JOÃO AUGUSTO DAS NEVES FERREIRA 
 

Depois de prolongados padecimentos, que soube suportar com o verdadeiro 
estoicismo próprio das almas evoluídas, faleceu nesta capital, a 25 de Dezembro de 1945, 
o Sr. João Augusto das Neves Ferreira. 

A sua viuva, D. Agostinha Castaño Ferreira, e aos seus filhos, Dr. Antonio Castaño 
Ferreira, instrutor da S.T. B.: D. Helena Jefferson de Souza, esposa do Professor 

                                                        
( ∗∗ ) Sentimo-nos, mais uma vez, na obrigação de esclarecer aos ignorantes das coisas que dizem respeito à nossa Obra, que 
DHÂRANÂ, conforme está apontado no seu cabeçalho, é de propriedade da sociedade Teosófica Brasileira, e nela só colaboram 
Teósofos, isto é, os membros da Série D. Donde a sua enorme aceitação nos meios culturais mais elevados do continente americano, 
a ponto de ser tida como "uma glória da cultura brasileira".. E, entre nós, como "do maior ineditismo em imprensa especializada". 
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Henrique J. Souza; e D. Clementina Ferreira de Sá, esposa do Sr. Aloísio de Sá, 
DHÂRANÂ apresenta os seus votos de pesar. 

 

"UMA PÁGINA EDIFICANTE" 

 

Já um filósofo sentenciou que a fé e a força moral constituem o cerne da dignidade 
humana, que caracteriza os grandes homens – os heróis, os sábios e os santos. 

São esses elementos que dão à personalidade do homem a beleza das atitudes, a 
grandeza das renúncias e a majestade do espírito. Com eles, a alma cresce em 
dignidade, a inteligência se redime das imperfeições humanas, o coração se abre como 
uma flor de generosidade e o espirito ganha as altitudes olímpicas para comungar da 
presença dos Deuses. 

Tancredo de Alcântara Gomes foi um homem temperado pelo destino nessa dupla 
forja da fé e da moral – da fé que constrói, que vence barreiras e obstáculos (se tiveres fé 
como um grão de mostarda, dirás àquela montanha: arreda-te! e ela se arredará, disse 
Cristo), da moral, que é dignidade, consciência, percepção das altas finalidades da vida, 
harmonia interior, vibração exterior de forças recônditas que enchem de belezas os 
caminhos tortuosos da existência. 

Diretor-social da Sociedade Teosófica Brasileira, a ela deu todo o calor da sua 
bravura moral, os frutos da sua inteligência culta e radiosa e do seu caráter de legítimo 
varão da estirpe glorificada por Plutarco, em trabalhos, em lutas e em exemplos que são 
verdadeiros códices de valor e de respeito humano. 

O episódio que, hoje, evocamos, através da transcrição de magnifica página do 
ilustre escritor Leoncio Correia, publicada num dos matutinos desta Capital, é uma 
brilhante certidão literária e histórica do caráter de Tancredo de Alcântara Gomes, e 
revela, ainda mais, que o seu estofo moral tinha bem clara a marca de sua herança 
humana na figura de sua veneranda mãe, que lembra a glória feminina de Filipa de 
Vilhena, armando cavaleiro a seu filho menor, para que ele pudesse lutar pelos ideais da 
Restauração de sua pátria. 

Tancredo de Alcântara Gomes, capitão de Mar e Guerra da Marinha Brasileira, 
marinheiro ilustre e cidadão exemplar, já não pertence ao pequeno mundo da nossa 
restrita existência, mas tem o seu lugar assegurado na ressurreição da vida e para 
sempre estará presente; no coração de todos nós, seus amigos e irmãos, a recordação da 
sua figura gentílica, iluminada, espiritualmente, pelas luzes da eterna Verdade. 

Eis a página acima referida: 

 

Ilustração: foto do Com. Frederico Vilar 

 

A magnífica conferência realizada no Clube Naval pelo comandante Frederico Vilar 
sobre fatos interessantes da revolta de 1893, e na qual, com emoção e ternura, evocou, 
além da fascinante figura do almirante Saldanha da Gama, as de muitos de seus jovens 
auxiliares nesse período da nossa história, sugere-me as impressões que recebi de 
Tancredo de Alcântara Gomes, falecido há alguns anos no posto de capitão de mar e 
guerra. As notas que recolhi do almirante Durval Guimarães relativas ao seu ilustre 
colega, são de uma rara beleza moral. Tancredo, em 1893, por ocasião da revolta da 
Armada, cursava o primeiro ano da Escola Naval. Compreendendo o seu dever em face 
da grave situação do momento, procurou o almirante Saldanha da Gama, e fê-lo ciente do 
seu propósito de acompanhar o seu chefe e os seus colegas em tão delicada emergência. 
Não posso cumprir o meu dever, acrescentou, sem primeiro pedir o conselho e bênção de 
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minha mãe. Desejo ir vê-Ia para o cumprimento desse outro dever. O almirante comoveu-
se e Tancredo conseguiu ver realizado o seu desejo. Ao regressar à Escola, comunicou 
ao chefe e aos colegas a deliberação de os acompanhar em todas as circunstâncias. 
Referindo-se à impressionante cena passada na casa materna, de todos exigiu o 
compromisso de calá-la. 

Entrando em casa de surpresa, em Assurgui de Cima, ignorado vilarejo do Estado 
do Paraná, pois não era esperado, referiu imediatamente, tomado de profunda emoção, o 
motivo de sua presença. Vinha pedir o conselho e a bênção por sentir o dever de 
solidariedade para com o seu chefe e os seus colegas na luta que se travava, revelou à 
mãe. 

– Ajoelha-te, meu filho! disse-lhe a mãe. Teu dever é acompanhar o teu chefe e 
seguir a sorte de teus colegas. Jura, porém, que nunca serás prisioneiro em 
vida! Jura alto e com calma! 

– Eu juro, mamãe! 

– Em nome do Padre, do Filho, do Espirito Santo – eu te abençôo. Vai, meu filho! 
Vai depressa. Regressa para o lado do teu chefe e dos teus camaradas. 

Reverencio, nestas linhas, aquela mãe e aquele filho – mãe digna de Cornelio, filho 
da estirpe de Junqueira Freire. As minhas relações de amizade com Tancredo de 
Alcântara Gomes estreitaram-se quando ele exerceu a presidência do Centro 
Paranaense. E pude, então, conhecer-lhe a bondade e a inteligência, a serenidade e o 
brio, a lealdade e a altivez. Enquadra-se esse ilustre oficial de nossa Armada no grupo 
dos eleitos que "por atos valorosos se vão das leis da morte libertando". 

Leoncio Correia 

 

"Se os homens não. adquirirem convicções morais muito mais completas; e 
.profundas, todas as tentativas de reforma POLÍTICA ou SOCIAL, além de ilusórias, 
concorrerão para AUMENTAR A DESORDEM" – Montagut.  

 

O 22 o aniversário da S. T. B. 
 
Ilustração: foto 

Legenda: 

A mesa que presidiu à sessão, da esquerda para a direita: – Dr. Antonio Loureiro 
Pinto, eng. Eduardo C. Faria, D. Helena J. Souza, Prof. H. J. .Souza, Dr. Castaño 
Ferreira, Desembargador Mem de Vasconcelos e Dr. Levy Panzera.  

Em baixo, um interessante aspecto da assistência. O aniversário da S.T.B. foi 
condignamente comemorado.  

Além dos festejos internos, foi proporcionada aos membros e admiradores da 
nossa Sociedade uma sessão lítero-musical, com o seguinte programa: 

 

PROGRAMA DO FESTIVAL EM COMEMORAÇÃO 
DO 22o ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE TEOSOFICA BRASILEIRA 

 

1. Abertura da sessão pelo presidente cultural da S.T.B., prof. Henrique José de 
Sousa.  

2. Prefixo "Cruzeiro do Sul", pelos membros da S.T.B.  
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3. Violino: Professor Marcos Sales  

1. Legenda – Wienlawski . 

2. Rosario – Nevin 

3. Humoreske – Anton Dvorak  

4. Canto : Leda Coelho de Freitas  

a. Largo de Haendel 

b. Fuyons sur les alies du rêve – Mendelssohn 

c. Canção nupcial – Marcelo Tupinambá  

5. Canto: Wilson Takche 

a. In questa tomba oscura – Beethoven  

b. Amarilli - Caccini 

c. Azulão – Jayme Ovale – Acompanhamento ao plano pela professora Julieta 
Gomes Menezes. 

6. Piano : Marilia Gama Monteiro Filha  

a. Clair de Lune – Debussy 

b. Escocesa – Chopin  

c. Scherzov – Chopin 

d. Canto polonês – Chopin e Liszt  

7. Saudação pelo instrutor da S.T.B. 

8 - Encerramento da sessão – Hino Social da S. T. B. 

Convites especiais. 

 
SYNESIO FAGUNDES 

 

UMA MENSAGEM DÊSSE BRILHANTE 

JORNALISTA AO PRESIDENTE CULTURAL DA S.T.B. 

Do Sr. Synesio Fagundes, uma das brilhantes penas do jornalismo brasileiro, figura 
de prestigio na imprensa sul-mineira, e principalmente em São Lourenço, o Prof. Henrique 
José de Souza, nosso Presidente Cultural, recebeu uma mensagem gratulatória, a 
propósito dos seus trabalhos sobre São Lourenço, dados à publicidade nesta série 
especial de "Dhâranâ" dedicada à querida estância. 

Vazada em linguagem elevada tecida de conceitos e de afirmações que muito 
honram a cultura e a inteligência de seu autor, essa mensagem muito sensibilizou o nosso 
Venerável Mestre, por constituir a mesma uma prova de alta compreensão do sentido e 
das finalidades com que ele vem focando os problemas e as necessidades daquela rica, 
promissora e bem fadada região do Estado de Minas Gerais. 

 

"VESPUCIANISMO" 
 

Devido ao atraso da publicação do presente número, só agora temos o ensejo de 
lamentar o "vespucianismo" em que incorreu um dos colaboradores de "O Pensamento", 
quando, na necrologia panegírica do ilustre sacerdote da Igreja Católica Liberal, Dr. 
George Arundale, fez referências ao sacerdote budista Sr. Jinarajadasa, como tendo sido 
quem anunciara o Brasil como "berço da sétima sub-raça da Quinta Raça-raiz". 
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É sabido que o termo vespucianismo é aplicado àquele que se apropria de um 
invento ou descoberta alheia, e recorda, por alusão, a Américo Vespúcio, que deu seu 
nome ao continente que visitou depois de descoberto por Colombo. 

Por analogia, é esse o caso do Sr. Jinarajadasa, que de visita ao Rio de Janeiro 
em 1934 fez a declaração a que aludimos, plagiando, candidamente, a missão da S. T. B., 
plenamente conhecida em todo continente americano. Esta Sociedade viu-se obrigada, 
naquela ocasião, a fazer um protesto público, como se pode verificar nos números 79 e 
80 da revista DHÂRANÂ e nas colunas do "Diário de Notícias" de 26 de Abril, do "Diário 
da Noite" de 8 de Maio e do "Correio da Manhã" de 23 de Junho, todos daquele mesmo 
ano. Que a Sociedade Teosófica Brasileira é a precursora da referida era nova, 
comprova-o o manifesto oportunamente dirigido ao povo brasileiro, bem como os seus Es-
tatutos, devidamente registrados para poderem valer contra o açodamento de terceiros 
que se arvorem em vespucianos de última hora, anunciando ou endossando verdades 
iniciáticas expressas por outras pessoas ou entidades, que não aquelas que realmente o 
fizeram, como é o presente caso, que envolve a Missão em que está empenhada a S.T.B. 
há longos anos. A verdade, portanto, anunciada pelo Sr. Jinarajadasa e a que se reporta 
"O Pensamento", era há muito conhecida pelo povo brasileiro e pelo continente, graças à 
Obra de que a Sociedade é representante, na face da terra. 

Aliás, para tal fim, isto é, anunciar e preparar o advento da sétima sub-raça da 5a 
.Raça-mãe é que foi criada a S.T.B. 

Como ato de elementar justiça reparadora,  esperamos que a digna e ilustre 
redação de "O Pensamento" faça a devida retificação, que, antecipadamente, 
agradecemos. 

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

Noticiando o recebimento do último número de nossa revista, "O Arauto", de São 
Lourenço, publicou o seguinte registro, que agradecemos, e cujos conceitos revelam o 
alto espírito de compreensão de seus responsáveis e a justiça que sabem fazer às obras 
que se destinam a engrandecer, e preparar o povo brasileiro para a grande jornada 
espiritual que se aproxima: 

"DHÂRANÂ" 

Com uma gentil dedicatória temos em mãos a bela publicação teosófica, "Dhâranâ, 
que o Dr. Eduardo Cicero de Faria dirige, tendo como redator-chefe o culto homem de 
letras, professor Henrique J. de Souza e como secretário o Dr. J. H. da Silva Queiroz, 
todos pertencentes à Sociedade Teosófica Brasileira que tem em nossa cidade a sua 
sede principal. 

"Dhâranâ", que acaba de nos vir às mãos, é a continuação de uma série de 
números especiais dedicados a São Lourenço, trazendo em seu bojo cerca de 160 
páginas, farta e variada matéria sobre vários assuntos, ilustradas com bonitas fotos. 

Além de um elevado número de notícias, traz o aludido número um histórico 
circunstanciado sobre a cidade do Salvador, capital da Bahia, e uma transcrição desta 
folha sobre o histórico de São Lourenço, acrescido de um vasto noticiário oportuno e 
muito interessante sobre esta estância como também de toda a região circunvizinha. 

Enfim, "Dhâranâ" representa um grande esforço de seus organizadores e faz jús ao 
título de ótima publicação. 

Agradecemos sinceramente não só a remessa do belo exemplar como as ho-
menagens que a bondade de seus dirigentes prestaram a esta folha, bem como ao nosso 
diretor". 
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MENSAGEM DA "GRAN ORDEN MASONICA AMERICA UNIDA" 

Da "Gran Orden Masonica América Unida", de Santiago do Chile, recebemos uma 
longa mensagem, na qual esta Sociedade se dirige a todos os centros maçônicos e 
espiritualistas da América, fazendo um apelo às consciências dos homens de boa 
vontade, para um trabalho conjunto de fraternidade, pela sorte do continente e da família 
humana, em face do novo ciclo histórico, que os últimos acontecimentos parece terem 
aberto para o mundo. Exalta esta mensagem as finalidades da maçonaria, como uma das 
propugnadoras da evolução da Sociedade contemporânea, e afirma que o após-guerra 
entregou nas mãos do todos os obreiros do bem e do progresso, as responsabilidades de 
uma nova fase de ressurreição espiritual e de redenção humana, destacando o papel 
primacial dos cidadãos da América nesta obra gigantesca. 

Acusamos a recepção dessa mensagem, e ao agradecê-la, fazemo-lo com grande 
satisfação, tanto maior quanto ela alicia artífices para uma obra de fraternidade 
continental e de dignificação humana, a mesma em que a S.T.B. está empenhada há 
quase um quarto de século, e defende idéias e conceitos que, através da tribuna pública, 
do livro, do jornal e desta revista, vimos há muito pregando ao povo brasileiro e a todos os 
cidadãos, nossos Irmãos da América.  

 

F I 

A Fábrica de Itajubá, um dos grandes centros da produção de material para o 
Exército Brasileiro, possui um órgão jornalístico, que reflete a sua vida de grande colmeia 
humana, nos seus aspectos sociais, culturais e técnicos. Chama-se F I este interessante 
periódico, cuja popularidade em Itajubá cresce dia a dia, graças à orientação patriótica 
que lhe é dada pelos seus diretores e ao brilho das penas que nele colaboram, entre as 
quais se destaca a do Capitão Arlindo Vianna, cujas tendências teosóficas aliadas a uma 
sólida cultura, o colocam entre os bons e denodados paladinos da expansão do 
espiritualismo em Minas Gerais. 

Noticiando o recebimento da nossa revista, F I teve a gentileza, que agradecemos, 
de dizer, a respeito, o seguinte: 

"DHÂRANÂ" 

Recebemos o exemplar de no 125 de 1945 de "Dhâranâ" – órgão oficial da 
Sociedade Teosófica Brasileira, com sede em São Lourenço, gentilmente enviado para a 
redação do "FI", órgão da Assistência Social da Fábrica de Itajubá. 

Agradecendo a referida oferta, apresentamos ao Prof. Henrique José de Souza e 
aos Drs. Eduardo Cícero de Faria e José Henrique da Silva Queiroz, respectivamente 
Redator-Chefe, Diretor responsável e Secretário da "Dhâranâ", os nossos votos de 
prosperidade para que possam continuar a difusão do vasto programa do órgão da S.T.B. 
em prol do engrandecimento físico, moral e intelectual do Povo Brasileiro". 

 

ENLACE WALTER – DALVA ORION DE SOUZA 
 

No dia 20 de Novembro p. p., efetuou-se, às 16 horas, na residência do Presidente 
da S .T. B., na capital, à rua São Salvador, 99 - ap. 101, o casamento civil de seu filho 
Walter Orion de Souza coma senhorita Dalva Pezzini, filha do Sr. José Pezzini e da Exma. 
Sra. D. Carlinda Bertolini Pezzini. 

As fotografias, que ilustram estas linhas foram tiradas após a cerimônia. 

 

Ilustração: 
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Legenda: 

A primeira, na porta do edifício onde reside a família do Prof. Henrique J. Souza. E 
a outra, num dos bancos do parque de entrada do mesmo edifício. A graciosa criança 
que, se vê na fotografia, tem o nome de Selene e é filha do estimado casal que ladeia os 
nubentes.  

Terminada a recepção intima oferecida pelos pais do noivo, o jovem e querido par 
se dirigiu para o Hotel Balneário Bananal, na Ilha do Governador, onde foi passar a lua de 
mel, fixando depois sua residência na estância sul. mineira da São Lourenço, ao lado da 
família do Presidente Cultural da S.T.B. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

O referido ato, que foi realizado pelo Meritíssimo Juiz de casamento, Dr. Julio 
Alberto Alvares, revestiu-se de grande solenidade, além do mais, pelo vultoso número de 
convidados, quase todos parentes e amigos de ambas as famílias e membros da S.T.B. 

Foram padrinhos do noivo: seus pais Prof. Henrique José de Souza e a Exma. Sra. 
D. Helena Jefferson de Souza. E da noiva: seus pais, Sr. José Pezzini e Exma. Sra. D. 
Carlinda Bertolini Pezzini. 

Ao jovem par todos os membros da S.T.B., formulam através de seu órgão oficial, 
a revista DHÂRANÂ, os mais fervorosos votos de um futuro repleto de felicidades. 

 

AGRADECIMENTOS DA SRA. ELEANOR ROOSEVELT À S.T.B. 

A Sra. Eleanor Roosevelt, esposa do grande estadista americano que deixou no 
mundo contemporâneo um traço luminoso de sua passagem, apóstolo que foi da 
democracia, da paz e da justiça, e o grande e iluminado condutor da vitória, foi nomeada, 
como se sabe, para a presidência da Seção dos Direitos do Homem, na O.N.U. 

A S.T.B., levando em conta a destinação dessa ilustre senhora, cujos méritos 
intelectuais e virtudes morais todos os povos livres e civilizados reconhecem e 
proclamam, teve a honra de enviar-lhe, em nome dos ideais humanos e continentais que 
representa, uma mensagem de congratulações. Respondendo a essa mensagem, a Sra. 
Eleanor Roosevelt enviou à S.T.B. uma cordial e comovida carta, em que expressa os 
seus nobres e gratos sentimentos para com a nossa Instituição, fato que não podemos 
deixar de registrar com grande desvanecimento. 

 
PROFESSOR DEMÉTRIO DE TOLEDO 

O Professor Demétrio de Toledo fez, no Departamento Geral desta Sociedade, 
uma série de conferências sobre astrologia, sempre com numerosa assistência, 
encantada de ouvir um dos maiores conhecedores do assunto, no Brasil.  

 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS 

Durante o trimestre, foram realizadas diversas conferências públicas. As palestras 
estiveram a cargo do Professor Castaño Ferreira e Cel. Tenreiro Corrêa.  

 

AOS SRS. ASSINANTES 

Com o presente número terminam as assinaturas referentes ao ano de 1945. 
Deverão, aqueles que desejarem continuar a receber os futuros números, dirigir-se à 
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redação, de acordo, aliás, com os impressos que se encontram nas últimas páginas desta 
revista. 

 

� 
Eça de Queiroz – atraído como era para as coisas do Oriente, no que se traía 

através do seu espírito crítico e mordaz, diz na Correspondência de Mendes Fradique: 
"que o erudito F. M., procurando iniciar-se no Tibete, quase deixa ali a sua pele". E mais 
adiante "Todo seu desejo, ainda, era ver o "Buda-Vivo". 

 

� 
PROF. HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

Desde o dia 18 de Dezembro corrente se encontra em São Lourenço o diretor 
cultural da S.T.B. 

O Professor Henrique José de Souza se fez acompanhar de sua família e de 
alguns discípulos. Os nossos melhores votos de felicidades para a sua estada na "capital 
espiritual do Brasil" com os nossos desejos de breve regresso, embora saibamos que a 
sua residência definitiva, há alguns anos, seja na Vila Helena. 

 

� 
"O Cristianismo jamais deslocará o Budismo, no Oriente. Seria o mesmo que lançar 

balas contra rochedos. Ao contrário, a filosofia hindu é que corre para a Europa (para o 
Ocidente. dizemos nós), o que alterará profundamente os seus conhecimentos e "o 
próprio pensamento. Do mesmo modo que a literatura sânscrita penetrará não menos 
profundamente, tal com se deu com a grega na sua ressurreição no século XV". 

Na parte inferior da página, vem uma chamada do autor, com os seguintes dizeres: 
"Talvez estejamos a assistir à realização de semelhante profecia no surto da própria 
Teosofia".  

História da Filosofia – WILL DURANT 

 

� 
Brevemente: "O REI DO MUNDO", esplêndido trabalho literário do ilustre escritor 

francos René Guenón. Obra traduzida e comentada pelo Prof. Henrique José de Souza, 
digníssimo Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

� 
Mais um empreendimento que a Sociedade Teosófica Brasileira leva a efeito, com 

a criação do Departamento de Correspondência, de âmbito continental, afim de permitir a 
todos os que não podem frequentar suas seções internas, o ingresso em seu quadro 
social. Os Membros correspondentes terão direito de receber Boletins de Estudo 
especialmente confeccionados, o órgão da S.T.B. e esclarecimentos complementares 
através de correspondência pessoal com os Instrutores do Departamento. Os 
interessados poderão solicitar, gratuitamente, outras informações, dirigindo-se por carta 
ao Departamento de Correspondência da S.T.B., rua Buenos Aires, 81 – 2o, Rio de 
Janeiro, Brasil. 

� 
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CUIDADO COM OS CHAVANTES! 

H. J. Souza  

Este foi o título da legenda relacionada com o clichê que figura na página 195 do 
número anterior desta revista, na Seção especial dedicada a São Lourenço. Na referida 
legenda, tivemos ocasião de dizer: 

"Eis aí um dos lugares mais perigosos da "Serra do Roncador". Verdadeiro "tabu" 
ou "lugar jina", vedado aos chamados "civilizados". Quantos tentarem devassa-lo pagará 
com a vida a sua ousadia... Um dia, entretanto, soará em que a impossibilidade de 
hoje se tornará possibilidade...” 

As reticências e os grifos ocultam verdades que não podem ser ditas de público. 
Podem, sim, ser chamadas de "fantasias teosóficas", como já o têm sido inúmeras vezes, 
mas o fato é que "fantasias" não são mais do que maneiras veladas de se interpretar as 
coisas que não podem ser ditas às claras. A essa maneira de iniciar os homens, as 
escrituras sagradas do Oriente denominam de "Maya-Veda" ou "Maya-Budista", da qual 
também – jjá nos ocupamos, nas págs. 32 e seguintes do número 123 desta revista. 
Fiquem, pois, os materialistas com as suas "realidades não teosóficas", mesmo que,  
inúmeras vezes,  acabem "tomando a nuvem por Juno"... 

Acontece, porém, que um artigo do ilustre jornalista patrício, Austregésilo de 
Ataíde, cujo artigo foi publicado no "Diário da Noite" de 22 de Agosto p.p. – com seu sabor 
francamente realista – mereça, com a devida vênia, ser aqui transcrito. Do mesmo modo 
que o seguinte comentário: 

Mais vale continuar selvagem, atacando apenas aqueles que o atacam, do que –  
"em aparente entendimento" com o mundo civilizado – tenha que entrar em choque – o  
choque de toda classe de desilusões – com outra espécie de "selvagens" mais ferozes, 
que preferem atacar àqueles que nenhum mal lhes fizeram na vida: 

POBRES CHAVANTES! 

Não participo do entusiasmo geral pela notícia de que os Chavantes decidiram, 
enfim, aceitar as cortesias do homem branco. 

Jamais aqueles bravos. e prudentes silvícolas haviam querido entrar em contato 
com os invasores das suas terras, sob a forma de soldados, padres ou negociantes.  

Sem dúvida, tinham conhecimento da sorte dos povos indígenas que o fizeram e 
dos males que ainda estão curtindo, por isso, os que conseguiram sobreviver à 
calamidade de semelhante aliança. 

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

Que instinto perverso nos leva a perseguir os Chavantes nos ínvios e longínquos 
lugares- onde estão as suas aldeias? 

Por acaso temos necessidade de tomar os seus campos, quando nem sequer 
conseguimos ainda cultivar, devidamente as terras vizinhas aos maiores centros de 
civilização do país? 

Possuímos alguma coisa de melhor a oferecer-lhes do que a paz em que vivem, 
mergulhados nos seus costumes, nas suas idéias, nos seus sentimentos, cultivando os 
seus deuses, alimentando-se à moda milenar dos seus maiores? 

Vamos levar aos Chavantes as desgraças da civilização, sem poder comunicar-
lhes nenhum dos benefícios. 

Transmitir-lhes-emos a tuberculose, a sífilis, concepções particulares de um mundo 
que não será jamais o deles, sem ao menos termos ferramentas agrícolas para dar-lhes, 
como não as damos aos milhares de índios, obrigados às vezes a fazer a pé longas 
viagens, afim de conseguir do governo um par de enxadas. 
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Deixemos aqueles pobres homens nas suas matas, até que nós mesmos 
possuamos para proporcionar-lhes alguma coisa de melhor do que a sua existência 
primitiva, mas livre e segura". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCÂMBIO CULTURAL 

Recebemos no corrente semestre: 

– "O Pensamento", do Círculo Esotérico de São 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. 

 

� 
 

AS COMEMORAÇÕES DO NATAL 

A Diretoria desta Sociedade, a propósito das comemorações do Natal, data que 
fala ao coração de todos os homens, fez publicar, em "O Arauto", o seguinte comunicado- 
programa, que dá uma idéia exata da expressão e grandiosidade das solenidades e 
festejos realizados, aos quais fazemos referências em outro local desta revista: 

"A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA E O NATAL DE 1945 

A S.T.B. – como  é conhecida em todo o continente americano – comemorará o 
Natal deste ano, do seguinte modo: 

a. das 9 às 10 e meia horas da manhã, como nos anos anteriores, na Vila Helena, 
á Avenida Dr. Getúlio Vargas, 465, será feita a distribuição de presentes às 
crianças menos protegidas da estância de São Lourenço. 

b. às 15 horas um cortejo formado pela Diretoria e membros proeminentes da 
referida Instituição, residentes na localidade e vindos do Rio e de São Paulo, 
sairá da Residência Presidencial, percorrendo as principais ruas da cidade, em 
demanda dos terrenos de sua propriedade, onde outrora funcionou a Pensão S. 
Benedito e dentro em breve se erguerá a Vila Canaã, formada pelo conjunto 
harmonioso e belo das residências dos seus dirigentes e membros da sua série 
mais adiantada. 

TEOSOFISTA é o estudante de Teosofia. Teósofo, o que sabe ou é 
"Iniciado" em Teosofia, isto é, na Sabedoria Iniciática das Idades. 

Cezar Cantu, na sua História Universal, chama de Teósofos a Amonio 
Sacas, Paracelso, Van Helmont, Deleuze, La Fontaine, o filósofo árabe Asin 
Palacios, e outros mais. 

Não se deve, entretanto, confundir o termo "Mestre" ou Adepto, que 
se dá aos preclaros Membros da Grande Fraternidade Branca, com os 
mestres acima referidos. 

Na Índia são exigidos sete anos para alguém ser recebido como 
"discípulo",No Ocidente, os mestres se contam às centenas. Sem falar nos 
"messias".  

H. J. SOUZA
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c. veiculo que abrirá o cortejo será o dos Dois Fundadores da S.T.B. e Chefes da 
Obra em que a mesma está empenhada. Com eles virá a sua Bandeira 
simbólica, de seda amarela, trazendo, no centro, em rico bordado, "o Cavaleiro 
das Idades", através dos seus vários e tradicionais nomes, tanto no Oriente 
como no Ocidente, AKDORGE, JORGE, ERDEMI, etc. 

d. veículo seguinte será o da Diretoria social, por sua vez, conduzindo o Pavilhão 
Nacional, também de seda. 

e. no mesmo lugar onde se deu a fundação espiritual da referida Obra, será 
realizado um ritual em Homenagem ao Natal de 1945, o qual será terminado 
com diversas girândolas de foguetes. 

f. na volta, o cortejo, desfilando por outras ruas, alcançará o lugar da sua partida, 
sendo recebido na Residência Presidencial com os Hinos da Pátria e da Missão 
em que a S.T. B. está empenhada desde o ano de 1924. 

A Diretoria 

 

� 
A VISITA DO PROFESSOR HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

A "O ARAUTO", DE SÃO LOURENÇO 

"O Arauto", jornal que se edita em São Lourenço, sob a brilhante direção do Sr. 
Orlando B. Almeida, e secretariado pelo Sr. Álvaro R. Almeida, jornalistas experimentados 
nas lides da profissão, espíritos dedicados, pelo coração e pela inteligência, à defesa dos 
interesses e das aspirações locais, nobres jornalistas a quem a cidade deve serviços 
inesquecíveis na difusão de suas belezas e virtudes, na conquista de suas legítimas 
prerrogativas de centro progressista e adiantado, de estância primus inter pares do país, 
noticiando a visita que o nosso Venerável Dirigente teve o prazer de fazer à sua redação, 
publicou na primeira página de uma das suas últimas edições, o seguinte: 

"REVISTA DHÂRANÂ 

Tivemos ocasião de receber a visita do Professor Henrique José de Souza, depois 
da sua ausência desta estância, pois, como todo o mundo sabe, desde 1942 que na 
mesma fixou residência, pois, anteriormente, visitava-a uma e mais vezes anualmente, 
tais os liames espirituais à que a mesma se acha ligado. 

Depois de longa palestra – inclusive sobre as eleições na capital, tendo sido ele  
mesmo nomeado primeiro mesário de uma das zonas eleitorais – retirou da sua pasta um 
grande volume formado pelas provas finais do próximo número do órgão oficial da 
Sociedade Teosófica Brasileira, que é a revista DHÂRANÂ, e da qual, além de fundador, 
é Redator-Chefe, do mesmo modo que, da conceituada Instituição, é seu fundador e 
Presidente cultural perpétuo; ainda, como Chefe da Obra em que a mesma está 
empenhada para todo o continente americano, para não dizer desde logo, do mundo 
inteiro. E página por página nos foi mostrando toda a enorme e eclética matéria que do 
mesmo número faz parte. As figuras mais ilustres e queridas da localidade, da mesma 
fazem parte. E para todas o seu autor dispensa palavras elogiosas e amigas. Coisas as-
sombrosas a respeito da sua vida e dos seus antepassados, onde, além de enormes 
riquezas, figuram os brasões dos tempos do Império. Finalmente, a sua viagem 
espetacular ao Norte da fedia é tão ao vivo, que o leitor tem a impressão de estar 
presente a todas as suas passagens. 

Conhecedores, como somos, das coisas de imprensa, já prevemos o enorme 
sucesso que vai fazer o referido número de "Dhâranâ", não só em nossa estância, como 
em todo o continente americano, onde a mesma é lida nos Museus, Instituições culturais 
e por homens ilustres, todos concordes em aclamá-la "como a primeira no gênero, em 
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todo o continente americano". E a própria Imprensa do nosso País, "que, em imprensa 
especializada não existe outra igual". 

E quando soubemos que o número final desta série dedicada a São Lourenço 
suplantaria o anterior, ou seja o mesmo que se achava diante dos nossos olhos, muito 
mais admirados ficamos, principalmente por sabermos que, para semelhante realização, 
nenhum auxílio particular ou oficial havia influído. E o ilustre homem de letras diz o 
seguinte: "clichês em tricromia, crepúsculos de São Lourenço, com legendas 
verdadeiramente assombrosas, músicas, que só pecam por serem da minha autoria, 
coisas, enfim, que eu prefiro deixar como surpresa para o momento em que a mesma vier 
a lume"... Devo dizer-lhe, ainda, que estes dois últimos números da série dedicada a São 
Lourenço, além de esmagarem os seus gratuitos detratores, estão sendo impressos em 
duas oficinas diferentes. Uma só, não quis assumir tamanha responsabilidade. E quanto 
ao preço dos 4 números da referida série, a bagatela de sessenta mil cruzeiros". 

Agradecendo ao Professor Henrique José de Souza a sua honrosa visita ao nosso 
Templo de trabalho, não podemos deixar de afirmar, mais uma vez, que "de direito e de 
fato", quer intelectual, quer financeiramente falando, através daqueles que seguem 
fielmente os seus passos, nesta estância vão empregando as suas fortunas, é um dos 
homens que mais trabalham por São Lourenço, pois isto o faz desde o ano 1921 até 
hoje". 
 

� 
HOTEL SUL – AMÉRICA 

TEM NOVA FIRMA ESSE GRANDE ESTABELECIMENTO 

HOTELEIRO DE SÃO LOURENÇO 

Por contrato de arrendamento, realizado com o Sr. José Fernandes Garrido, 
proprietário do Hotel Sul-América, em São Lourenço, esse estabelecimento passou a ser 
dirigido pela firma Braga, Solaira & Cia. 

Temos o prazer de registrar que fazem parte da firma o capitalista Sr. José Solaira, 
a Sra. D. Hermengarda Bastos e o Sr. José Rufio Braga, membros proeminentes da 
S.T.B. 

Fazemos votos para que o referido Hotel, um dos melhores daquela conhecida 
estância sul-mineira, continue a prosperar, na certeza de que a firma arrendatária saberá 
contribuir para o progresso de São Lourenço e da sua indústria hoteleira. 

 

� 
 

"PAX HOTEL" 

MAIS UM EMPREENDIMENTO DE MEMBROS 

DA S.T.B. EM SAO LOURENÇO 

O tradicional Hotel Santa Teresinha, da estância hidromineral de S. Lourenço, vem 
de ser arrendado pela Sra. D. Helena Jefferson de Souza, e o Sr. Walter Orion de Souza, 
respectivamente esposa e filho do Presidente cultural desta Sociedade, dando com isto a 
família Souza – que representa a Direção espiritual da S.T.B. no plano material – mais um 
exemplo aos demais membros, para que, no mais breve prazo possível, possam formar o 
grupo predominante da Obra grandiosa em que a mesma Instituição está empenhada, 
cooperando, ao mesmo tempo, para o bem estar e progresso dos filhos dessa privilegiada 
terra, que, "de direito e de fato", é a "capital espiritual do Brasil". 
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O referido estabelecimento – que tomará o nome de "Pax Hotel" – além das 
transformações por que está passando, prepara-se igualmente para proporcionar o maior 
conforto possível aos seus hóspedes, fazendo honra à estância que monopoliza a 
preferência dos aquáticos de todo o País. 

Aos arrendatários do "Pax Hotel" desejamos as reais sólidas prosperidades e 
fazemos Votos para que contribuam para o engrandecimento e progresso da indústria 
hoteleira de São Lourenço. 

 

25o aniversário da fundação espiritual da S.T. B. 
 

No dia 28 de Setembro p.p. teve lugar a solenidade comemorativa do 25o 
aniversário da Fundação Espiritual de nossa OBRA. 

Às 20h30 foi aberta a sessão pelo nosso Venerável Dirigente, que a iniciou 
pronunciando a saudação vinda do Oriente nos primeiros dias de nossa Sociedade e que, 
em estilo puramente oriental, repassado de poesia, vaticinava o futuro glorioso da sétima 
sub-raça do ciclo ário, para cujo advento trabalha a nossa Instituição desde 1921. Em 
seguida, o nosso Venerável Mestre leu um trabalho esotérico, de alto porte, tendo 
oportunidade de homenagear os Seres cujas efígies ornam a galeria do salão de 
conferências desta Sociedade, discorrendo sobre a significação de suas vidas em relação 
com o nosso trabalho, através de uma série edificante de citações e exemplos. 

Terminando seu inestimável trabalho, fez referência a uma mensagem 
congratulatória que naquela data a S.T.B. endereçou a Henry Wallace, nos Estados 
Unidos de Norte-América, dando a palavra ao Diretor Geral para a leitura da mesma. 

Em seguida fez-se ouvir o Trio de cordas composto pelas professoras Nicia 
Roubaud Meirelles (piano), Cinira Roubaud Millions (violino) e Nidia Soledade Otero 
(violoncelo), executando as seguintes peças: 

1. Haendel – Largo da ópera Xerxes.  

2. Saint-Saens – op. 65 – Minuet – Interméde. 

3. Mendelssohn – op. 49 – Adagio con motto tranquilo. 

 

Tomou a palavra em seguida o Instrutor da S.T.B., Dr. Castaño Ferreira, que, em 
vibrante alocução, fez uma síntese dos ideais teosóficos e particularmente de nossos 
pontos de vista em face do momento atual, focalizando os vários caminhos que conduzem 
à realização do Homem Perfeito, demorando-se no estudo e significação do Trabalho 
Idealístico em que os heróis se empenham a favor da Humanidade; a seguir pediu ao 
nosso Venerável Dirigente para que encerasse a sessão sob as vibrações 
transcendentais do Governo Espiritual de nossa Obra. 

Desse modo, foi feita uma exortação nas três línguas sagradas – sânscrito, 
tibetano é grego – encerrando o Presidente Geral da S.T.B. a sessão com esse singelo, 
mas poderoso ritual. 

� 
Damos abaixo o texto da Mensagem dirigida a Henry Wallace, que foi assinada 

pelos membros da Sociedade Teosófica Brasileira e por muitos dos que constituíam a 
numerosa assistência: 

"Exmo. Sr. Henry Wallace 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, Instituição cultural e filosófica que, sob 
o signo da Fraternidade e União de todos os povos da Terra, há 25 anos vem batalhando 
pela sublime causa da felicidade dos homens, através da pregação pública e por todos os 
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outros meios capazes de levar aos mais distantes recantos da Terra a mensagem que 
convoca as almas para o entendimento e inteligência dos fatos e acontecimentos que, 
ultimamente, têm enlutado o mundo, consequência natural de erros e crimes; 

a Sociedade Teosófica Brasileira que, desde a primeira hora, advertiu o mundo 
sobre os perigos do emprego da energia atômica para fins guerreiros, fazendo notar que o 
uso dessas forças tão potentes quão desconhecidas nas consequências sobre o nosso 
planeta, era o sinal da destruição da Humanidade de que, falam velhas profecias, nunca 
falhadas,  principalmente, aquela revelada na Mongólia em 1890,  pelo misterioso Ser 
chamado REI DO MUNDO, na qual, entretanto, por não haver fatalismos inexoráveis, 
apelava para os homens afim de que mudassem o curso dos acontecimentos, pela força 
dos bons atos e pensamentos; 

a Sociedade Teosófica Brasileira que, com o lema "SPES MESSIS IN SEMINE", 
trabalha em prol das duas portentosas civilizações que hão de surgir quase 
simultaneamente no Norte e no Sul do continente Americano; 

tem o indeclinável dever, como o faz nesse momento, de prestar irrestrita so-
lidariedade a Vossa Excelência pela nobre e corajosa atitude que Vossa Excelência 
assumiu denunciando ao mundo os propósitos destrutivos das forças do Mal e traçando, 
superiormente, o único roteiro capaz de conduzir a Humanidade ao caminho da 
tranquilidade construtiva, que  só  o entendimento cordial e honesto realiza. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, indo ao encontro da simpatia de um homem 
eminente na política mundial que, igual a ROOSEVELT, ergueu com mão firme, acima de 
todos os interesses materiais e acima de todas as opressões, a flama de um Ideal 
Teosófico, não poderia deixar 'de tê-lo entre os seus membros senão como um Irmão, e é 
nessa qualidade que Vossa Excelência pode contar conosco. 

Rio, 28 de Setembro de 1946".  

Seguem-se as assinaturas da Diretoria da S.T.B. e centenas de outras. 

 
SOBRE O JULGAMENTO DE NUREMBERG 

 
Sob esse título, publicou o "Correio ida Manhã", de 16-10-1946: 

Comunicam-nos: 

"A Sociedade Teosófica Brasileira, tendo sido solicitada para que se manifestasse 
a respeito dos acontecimentos de que tem sido teatro Nuremberg, com a autoridade de 
quem condenou de público o nazi-fascismo e os regimes parafascistas como degradantes 
da pessoa humana, declarou que o processo de julgamento de Nuremberg, com sua 
delonga martirizante para depois finalizar sentenciando à forca quase todos os acusados, 
é atentatório dos sentimentos de cristandade e mesmo do moderno modo de ver os 
crimes e as penas correspondentes. Tendo praticado crimes horrorosos, que só monstros 
e loucos de um fim de ciclo de civilização poderiam praticar, esses crimes não estavam 
previstos num código criminal internacional; e se fôssemos aplicar, nesse caso, o princípio 
da legalidade na conceituação formal do crime e na cominação da pena, a regra nullum 
crimen, nulla poena sine lege, teríamos que concluir que algum preceito jurídico foi 
desprezado. Mas isso não é o mais importante, de vez que dir-se-á, a segurança da 
ordem mundial .deve estar acima de fórmulas e pragmáticas: O que é grave pela imediata 
conseqüência sobre-o senso moral dos homens civilizados, é que, sendo os vencidos 
julgados pelos vencedores, as sentenças condenatórias poderão ser argüidas da eiva de 
uma subjacente vindita. São loucos perigosos; conclusão que deflui de todas as 
informações detalhadas sobre cada um deles e que o telégrafo tem levado aos confins do 
mundo. São degenerados, psicopatas que rodeavam um central, Hitler; pois como tais 
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deveriam ser tratados: segregados do mundo em algum sanatório da Inglaterra, Rússia, 
Estados Unidos ou qualquer outro pais aliado. É assim que a S.T.B. entende". 

 

Atividades da S.T.B. de 1947 em diante 
A Seção especial dedicada a São Lourenço, como se viu, foi uma homenagem 

prestada pela S.T.B., não só à referida estância como também aos dois ciclos pela 
mesma percorridos durante a sua existência na razão do esotérico terminado em 1943, e 
o esotérico em 1946, obediente aos 22 Arcanos Maiores. 

Esta a razão principal, pois, das grandes modificações que serão exigidas, quer na 
sua vida interna como na externa, incluindo nesta, além das sessões públicas hebdo-
madárias, um novo programa de ação por parte de seu órgão oficial – a revista Dhâranâ. 
Esta obedecerá a uma feição mais eclética, mais consentânea com os vários graus da 
inteligência humana, procurando, ao mesmo tempo, harmonizar a Ciência secreta com a 
profana, finalmente, tornando a sua leitura mais acessível a quantos aspiram a Luz 
Sublime da Verdade. 

Além das, diversas SEÇÕES dedicadas a cada um dos ramos de ambas as 
Ciências (a profana e a secreta ou esotérica) a cargo de proficientes membros da Série D, 
como a mais adiantada da S.T.B., aparecerá a Seção Expediente ou seja aquela onde, 
além de se tratar de todas as realizações da referida Instituição durante um trimestre, da 
mesma também farão parte os acontecimentos de maior vulto, quer em nosso País como 
no estrangeiro que mereçam ser comentados de acordo com os princípios elevados da 
Teosofia, desde que a mesma "representa o Tronco donde se originam todas as ciências, 
religiões, filosofias, línguas, etc. já existentes e por existirem no mundo. Donde seu 
verdadeiro nome: SABEDORIA INICIÁTICA DAS IDADES. 

Na Seção médica, por exemplo, figurarão os nomes de conceituados médicos das 
fileiras da S.T:B. dentre eles, os Drs. Flavio Poppe, Irineu G. Pinto, Ozorio S. Araujo e 
Cícero Pimenta de Mello. Na da Jurisprudência, além de diversos, figura o nome do Dr. 
Eugenio Proclan Marins. Na de Línguas, História e outras ciências, os conhecidos e 
acatados Professores Drs. David Perez e Alfredo Birbari. Na de Ocultismo e Teosofia 
(incluindo Medicina Oculta, Astrologia, etc. etc.,. entre outros nomes, sobressairão os do 
Diretor Geral da S.T.B., Eng. Dr. José Henrique da Silva Queiroz, Eduardo Cícero de 
Faria e César do Rego Monteiro. Na de música, pintura e outras artes, figurarão os nomes 
dos professores e artistas Srs. Ramon Hespanha Maria Ramon Hespanha, Marcos Sales, 
Yolanda Campelo, Celia Poppe, Aurea Forni, Francisca e Sylvia Miranda de Freitas. Na 
de Educação infantil: a Profa. Martha Mathiesen Queiroz, Isabel Pimenta de Mello, 
Francisca e Sylvia Miranda de Freitas, Elisa Marques, Julieta Faria, Edith Figueiredo, o 
Prof. Gemmy Ribinick e o Dr. Arthur de Souza Figueiredo. 

Todas estas Seções – como outras que possam futuramente figurar em Dhâranâ –  
ficarão sob o controle do Instrutor Geral Dr. Antonio Castaño Ferreira, que, como se sabe, 
é o PORTA-VOZ do Chefe da Obra em que a S.T.B. está empenhada. 

Quanto a obra do famoso escritor francês, René Guénon, traduzida e comentada 
pelo Prof. Henrique José de Souza, continuará a ser publicada em Dhâranâ. em um ou 
mais capítulos em cada número, findos os quais, a S.T.B. mandará encadernar em 
volumes para serem Propostos à venda nas principais livrarias do País e do estrangeiro.  

A Diretoria 

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

Dhâranâ adotando um critério diferente do usado pela imprensa profana exige dos 
seus colaboradores, a revisão dos próprios trabalhos. 

************* 
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PAX HOTEL 

(Antigo Santa Terezinha) 

 

JEFFERSON & SOUZA 
Situado num recanto aprazível da privilegiada estância sul-mineira, e próximo ao 

Parque da Magnesiana, acaba de passar por grandes reformas.  

Cozinha de 1a ordem. Conforto, higiene e bom tratamento. Água encanada em 
todos os quartos. 

Condução inteiramente gratuita, em ônibus de sua propriedade, quer para o 
desembarque e embarque dos seus distintos fregueses, como diariamente nas horas 
determinadas para o uso das águas. 

 

Hotel Sul América 

Ilustração: foto do Hotel 

Legenda: 

Edifício do Hotel Sul América, dos mais luxuosos de São Lourenço. 

 

 

Hotel Rio Branco 

 

No ponto mais central de São Lourenço 

(Próximo do Parque e junto ao Cinema) 

Cozinha de primeira ordem – Preços módicos 

BRAGA & Cia. 

F o n e: 9 3 

 

 

 

"GOBI O GÊNIO DA FLORESTA" 
 

Livro interessante da Sra. Helena Jefferson de Souza dedicado à JUVENTUDE 
BRASILEIRA 
 

Com um valioso elogio do DEIP de Belém do Pará, o presente livro tem tido uma 
grande aceitação por toda a parte onde o mesmo se acha à venda, inclusive, na capital 
paraense, em São Lourenço, etc., etc. 

 
"O VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO" 

de autoria de 

HENRIQUE J. DE SOUZA  

Presidente da S.T.B. 
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Não precisamos exaltar o valor deste trabalho, o seu título diz o bastante. 
Entretanto, vamos transcrever, para maior esclarecimento, dos interessados, 

alguns títulos dos capítulos que o compõem: 

 

OCULTISMO PRÁTICO, 

O OCULTISMO COMPARADO AS ARTES OCULTAS,  

O FUTURO IMEDIATO DO MUNDO, 

MISTÉRIO, 

O GRANDE CHOQUE, 

O ALVORECER DE UMA NOVA ERA, ETC.  

 

Ambos os livros se encontram à venda nas principais livrarias e no 
DEPARTAMENTO GERAL DA S.T. B. 

à rua Buenos Aires, 81 – 2o andar - Tel. 43-9944 – Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


