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O DESTINO DO MUNDO E A S.T.B. 
                                                                                                                                            

                                                                                                  PIZARRO LOUREIRO   

 

      O Mundo está vivendo a angústia e a incerteza do momento supremo do teu 
destino. A humanidade inteira sente que se vão aproximando dias negros de dor e de 
ruína, que se vai armando, no vasto perímetro do planeta, a carpintaria da cena final, cujo 
epílogo; multiplicado pelos erros e pelos crimes da civilização, terá, com a visão espectral 
dos grandes cataclismos, aquele sabor acre de sangue e de desespero das trajetórias 
clássicas da Grécia antiga ou dos fortes e insondáveis dramas de Shakespeare. 

      Os homens, completamente vencidos pela irresistível atração daquilo que há de 
vir, inflexivelmente, vislumbrado através das lentes impressionistas do sentimento de 
culpa, dividem-se em várias categorias de espectadores ou de comparsas do espetáculo 
dantesco que se avizinha. Uns se encolhem sob a ação do medo e, como o avestruz que 
esconde a cabeça sob  as asas diante do perigo, recolhem-se ao misantropismo febril da 
inação; outros entregam-se, de corpo e alma, à fruição dos prazeres que ainda restam do 
vasto stock dos pecados e dos vícios; muitos outros, inconscientes e fanáticos, tentam 
deter a avalanche, fazendo como o menino de Santo Agostinho que queria esvaziar o mar 
com uma concha; ainda outros, apáticos e melancólicos dominados pela morbidez de 
estados depressivos de consciência, assistem impassíveis, como que hipnotizados, ao 
desenrolar do filme monstruoso, à espera talvez do happy end, que uma cultura e uma 
arte, completamente mercantilizadas, inocularam no espírito virgem das juventudes 
modernas. 

      De um lado, a inconsciência espiritual e a insaciável gula da ambição e do 
egoísmo; de outro, o ódio, a rebeldia, o desejo de vindicta. E, no meio, sofrendo as dores 
cruciantes da incompreensão, conclamando, pregando, alertando, uma minoria de seres 
que, tendo penetrado os mistérios da vida e da evolução dos ciclos, procura salvar, não já 
a civilização – que esta se condenou a si própria, ao castigo inexorável da destruição, ao 
camartelo indomável da Lei – mas aquilo que ainda resta de bom, nobre, belo e digno no 
espírito dos homens, tentando formar com esses resíduos a sementeira étnico-cultural 
que deverá ser, amanhã, na limpidez luminosa de uma nova era, a representação 
tipicamente humana da redenção de um mundo novo, liberto dos malefícios ex-libris de 
passados de culpas, erros e crimes milenários. 

      Tarde demais, os homens apelarão para os seus falsos deuses, como os 
atlantes, nas vascas da agonia, apelaram para Mú, que só lhes pôde dar o consolo de 
morrer com eles. Bombas atômicas, raios cósmicos, nuvens mortíferas, chuvas de 
bactérias, armas estratosféricas, poderosos e nunca vistos engenhos de guerra destruirão 
por toda a parte as nações, os povos, as riquezas, os monumentos, as cidades e tudo 
quanto faz as galas desta civilização corroída pelo câncer da maldade, da mentira, da 
ambição. Sodoma e Gomorra serão pálidas imagens da destruição e da morte que 
passearão pela terra, lavada em sangue e dor, os seus espectros apocalípticos. 

      Como no Dilúvio bíblico, haverá uma barca à feição da de Noé ou de Osíris, 
para a salvação daqueles que quiserem, pelo arrependimento, pelo esforço de superação, 
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pelo encontro com o seu ego imortal, contribuir para o repovoamento civilizador do mundo 
redimido, que se há de levantar, sob a égide de um novo ciclo, das ruínas dos povos e 
das nações. Eis um símbolo de esperança para todos os homens de boa vontade, para 
todos os espíritos despertos, para todas as mentes ainda não enegrecidas de todo pela 
fuligem do mal, que lhes oferece a Sociedade Teosófica Brasileira. 

      Esta casa vos apontará esse caminho, aquele mesmo caminho de Damasco 
que levou Paulo de Tarso, angustiado pelo desespero da sua alma e pela dúvida do seu 
espírito, a encontrar, no seu tempo, a verdade, o repouso e a consolação que a sua 
mente aflita procurava, em meio da poeira moral, dos destroços humanos, do desespero 
espiritual de uma civilização que tombava, levando de roldão impérios, césares e 
tradições. 

      Uma  nova era se aproxima. Volvei para ela os vossos olhos, as vossas 
inteligências e os vossos corações. Deixai que os mortos enterrem os seus próprios 
mortos e avançai para a luz que dealba nos horizontes trágicos do mundo atual. 

      Batei às nossas portas e elas se vos abrirão, para dar-vos um lugar ao lado 
daqueles que voltam, gloriosamente, para levantar sobre a Terra desgraçada por sua 
infidelidade ao espírito, o estandarte da Verdade, do Amor e da Fraternidade!  

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

 

O REI DO MUNDO 
 

CAPÍTULO IV 

 

     Segundo Saint-Yves, o chefe supremo da Agartha possui o título de Brahâtmâ 
(seria mais correto escrever Brahmâtma) “apôio das almas no Espírito de Deus; seus dois 
assistentes são o Mahâtmâ,  “representando a Alma Universal”, e o Mahânga, “símbolo de 
toda a organização material do Cosmos” 1. Trata-se da divisão hierárquica, que as 
doutrinas ocidentais representam pelo ternário “corpo, alma, e espírito”,  e que aqui se 
aplica de acordo com  a analogia constitutiva do Macrocosmo e do Microcosmo. Convém 
assinalar que semelhantes termos sânscritos designam propriamente princípios, não 
podendo, portanto, ser aplicados a seres humanos, a menos que estes representem os 
referidos princípios, de sorte que, mesmo em tal caso, estarão eles ligados 
essencialmente a funções, e não a individualidades. Segundo Ossendowsky, o Mahâtmâ 
“conhece todos os acontecimentos futuros”, e o Mahânga “dirige as causas desses 
mesmos acontecimentos ”, quanto ao Brahâtmâ, “pode falar a Deus face a face”, 2 sendo 
fácil compreender o que tal coisa significa, desde que o leitor se recorde que o mesmo 
“ocupa o ponto central onde se estabelece a comunicação direta entre o mundo terreno e 
os estados superiores, através dos quais se liga ao Princípio Supremo” 3 . Além disso, a 
expressão “Rei do Mundo”, no seu sentido restrito, e em relação apenas com o mundo 
terreno, seria bastante inadequada; nesse caso, mais perfeito seria aplicar ao Brahâtmâ o 
de “Senhor dos três  mundos” 4 , porque, em toda hierarquia verdadeira, aquele que 
possui o grau superior, possui ao mesmo tempo, e pela mesma razão, todos os graus que 
lhe são subordinados, e esses “três mundos” (que constituem o Tribhuvana  da tradição 
                                                        
1 M. Ossendowsky escreve Brahytma, Mahyma e Maynga. 
2 Já se teve ocasião de verificar que Metraton é o “Anjo da Face”. 
3 Segundo a tradição extremo-oriental, o “Invariável Meio” é o ponto onde se manifesta “a Atividade do Céu”. 
4 Àqueles que se admirassem de semelhante expressão, poderíamos perguntar se já refletiram alguma vez sobre o significado do 
termo triregnun, a tiara de três coroas que é, com as chaves, uma das principais insígnias do Papado? 
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indiana) são , como explicaremos mais adiante, os domínios que correspondem, 
respectivamente,  às três funções por nós diversas vezes apontadas. 

     “Quando o Rei do Mundo sai do Templo, diz Ossendowsky, irradia a Luz 
Divina”. A Bíblia hebraica diz exatamente a mesma coisa de Moisés, quando este desceu 
do Monte Sinai 5 , sendo de notar que a traição muçulmana, por sua vez reconhece o 
mesmo Moisés como tendo sido o “Pólo” (El-Quib) de sua época. Não será por essa 
mesma razão que a Cabala o aponta como sendo instruído por Metraton? Não seria 
demais fazermos aqui uma distinção entre o principal centro espiritual e os secundários, 
ou aqueles que estão subordinados, e que o representam, apenas, segundo tradições 
particulares e especialmente adaptadas a determinados povos. Sem querermos nos 
estender a respeito, preferimos assinalar que a função de legislador (em árabe rasul), que 
é dada a Moisés, faz supor uma delegação do poder que é designado pelo nome de 
Manu; e por sua vez, um dos significados contidos nesse mesmo termo, indica, 
precisamente, “o reflexo da Luz Divina”. 

     “O Rei do Mundo”, diz um lama a Ossendowsky, está sempre em contato com o 
pensamento de todos aqueles que dirigem o destino da humanidade... Ele conhece as 
suas intenções e idéias. Se elas agradam a Deus, o Rei do Mundo lhes favorecerá com 
seu auxílio invisível; se, ao contrário, elas são do Seu desagrado, Ele provocará a sua 
queda. Tal poder é dado a Agharti pela ciência misteriosa de OM, palavra sagrada com a 
qual começamos todas as nossas preces “. E a seguir vem uma frase, que para todos 
quantos têm uma vaga idéia do significado do monossílabo OM deve causar verdadeiro 
assombro:” Om é o nome de um antigo santo, o primeiro dos Goros (Ossendowsky 
escreveu goro em vez de guru), que viveu há perto de trezentos mil anos”. Esta frase, 
com efeito, torna-se completamente indecifrável se não lançarmos mão do seguinte 
raciocínio: A referida época, e que, segundo pensamos, não é indicada senão de modo 
muito vago, deve ser muito anterior à era do Manu atual; de outra parte, o Adi-Manu ou 
primeiro Manu do nosso Kalpa (Vaivásvata sendo o sétimo), Swayambhuva, isto é, 
procedente de Swayamdhu, “Aquele que subsiste por si mesmo”, é o “Logos eterno”; ora, 
o Logos ou aquele que o representa diretamente, pode ser, portanto, designado como o 
primeiro dos Gurus ou “Mestres espirituais”; e, com efeito, Om é, em realidade, um nome 
do Logos 6 . 

Outrossim, a palavra Om oferece imediatamente a chave da divisão hierárquica 
das funções entre o Brahâtmâ e seus dois assistentes, tal como já tivemos ocasião de 
dizer. Com efeito, segundo a tradição indiana, os três elementos deste monossílabo 
sagrado simbolizam, respectivamente, os “três mundos”, dos quais já tivemos ocasião de 
falar, ou seja os três termos do Tribhuvana: a Terra (Bhu), a atmosfera (Bhuvas),  o Céu 
                                                        
5 Diz-se ainda que Moisés foi obrigado a cobrir o rosto com um véu, afim de se dirigir a seu povo, que não estava em condições de 
suportar tamanho brilho (Êxodo, XXIV, 29-35). No sentido simbólico tal coisa indica a necessidade de uma adaptação exotérica para a 
multidão. Lembremos, a respeito, o duplo significado do termo “revelar”. que  tanto pode ser “retirar” o véu como “recobrir com o véu”, o 
mesmo dizer que a palavra também se manifesta como veia (ou venda) do pensamento que a mesma expressa. 
6 Este nome é encontrado de um modo um tanto estranho no antigo simbolismo cristão, onde, entre os sinais que serviram para 
representar o Cristo, sobressai aquele que, mais tarde, foi considerado como abreviatura de Ave-Maria, mas que primitivamente, 
equivalia aquêle outro que abrangia as duas letras extremas do alfabeto grego, alpha e omega, para significar que o verbo é o começo 
e fim de todas as coisas. De fato, ele se torna mais completo, porque significa,  
em verdade, o começo, o meio e o fim. Tal símbolo ����    decomp õe-se no termo AUM, isto é, nas três letras latinas que 
correspondem, exatamente, aos três elementos constitutivos do monossílabo (a vogal o, em sânscrito, sendo formada pela união de a 
e u). A ligação existente entre o AUM e a SWASTIKA, tomados um e outro como símbolos de Cristo, parece-nos particularmente 
significativa do ponto de vista em que nos colocamos. De outro modo é preciso ainda assinalar que, a forma desse mesmo símbolo 
apresenta dois ternários dispostos em sentido contrário um do outro,  

o que, de fato não deixa de ser semelhante ao “selo de Salomão”: considerado debaixo da forma AA                                                                                                       
onde o traço horizontal médio garante o significado geral do símbolo demarcando o plano de reflexão ou “Superfície das Águas”, vê-se 
que ambas as figuras comportam o mesmo número de linhas e não diferem, senão, pela disposição de dois destes, que, horizontais 
em uma, tornam-se verticais em outra. – Aproveitamos o ensejo para agradecer aqui a M. L. Charbonneau-Lessay, que está 
preparando atualmente um importante trabalho sobre os antigos símbolos de Cristo, e que teve a gentileza de nos fornecer, neste 
sentido, diversos ensinamentos de grande interesse. 
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(Swar), com outras palavras, o mundo da manifestação sutil ou psíquica, o mundo 
principal não manifestado 7 . Eis aí, pois, de baixo para cima, os próprios domínios do 
Mahânga, do Mahâtmâ e do Brahâtmâ, como facilmente se pode verificar pela 
interpretação de seus títulos já dados em outros lugares deste capítulo: são justamente as 
relações de subordinação existentes entre esses diferentes domínios que justificam para 
o Brahâtmâ, o título de “Senhor dos Três Mundos”, por nós empregado anteriormente 8 : 
“Este é o Senhor de todas as coisas, o onisciente (que vê imediatamente todos os efeitos 
em sua causa), o ordenador interno (que reside no centro do mundo e rege-o de dentro 
para fora, dirigindo seu movimento sem dele participar), a fonte(de todo poder legítimo), a 
origem e o fim de todos os seres (da manifestação cíclica da qual ele representa a Lei)” 9. 
Para nos servirmos ainda de um outro simbolismo, não menos rigorosamente exato, 
diremos que o Mahânga representa a base do triângulo iniciático, e o Brahâtmâ seu 
cume. Entre os dois o Mahâtmâ encarna de qualquer modo, um princípio mediador (a 
vitalidade cósmica, a Anima Mundi dos hermetistas), cuja ação se desdobra no “espaço 
intermediário”. Tudo isto é figurado muito claramente pelos caracteres correspondentes 
do alfabeto sagrado que Saint-Yves denomina de vattan, e Ossendowsky  vatannan, ou “o 
que volta ao mesmo ponto”, pelas formas geométricas (linha direita, espiral e ponto), aos 
quais se referem os três mâtrâs ou elementos constitutivos do monossílabo Om. 

     Expliquemo-nos mais claramente ainda: ao Brahâtmâ pertence a plenitude dos 
dois poderes, sacerdotal e real, considerados principalmente, e de qualquer sorte, no 
estado indiferenciado; estes dois poderes se distinguindo, no sentido manifestativo, o 
Mahâtmâ representa o poder sacerdotal e o Mahânga, o poder real. Esta distinção 
corresponde à dos Brâhmanes e dos Kshatriyas; mas, embora estando eles “acima das 
castas”, o Mahâtmâ e o Mahânga possuem, tanto quanto o Brahâtmâ, um caráter ao 
mesmo tempo sacerdotal e real. A propósito, abordaremos um ponto que, segundo 
parece, não foi até hoje devidamente explicado, e que no entanto, é dos mais 
importantes: já tivemos ocasião de aludir aos “Reis Magos” do Evangelho, como reunindo 
entre si os dois poderes; diremos agora que estes personagens misteriosos não 
representam outra coisa, senão, os três chefes da Agartha  10 . O Mahânga oferece ouro 
ao Cristo e o saúda como “Rei”, o Mahâtmâ oferece-lhe incenso e o saúda como 
“Sacerdote”; enfim, o Brahâtmâ oferece-lhe a mirra (o bálsamo da incorruptibilidade, 
imagem do Amritâ) e o saúda como “Profeta” ou Mestre espiritual por excelência. A 
homenagem assim prestada ao Cristo nascente, nos três mundos, como seus próprios 
domínios, pelos representantes autênticos da tradição primitiva, é ao mesmo tempo – que 
se compreenda uma vez por todas – o penhor da perfeita ortodoxia do Cristianismo no 
que diz respeito a semelhante passagem. 

     É muito natural que Ossendowsky não estivesse em condições de encarar este 
assunto debaixo dos métodos por nós emitidos, pois que, se o estivesse, poderia ao 
menos observar a rigorosa analogia existente entre o ternário supremo da Agartha e o do 
mesmo Lamaísmo: o Dalai-Lama “realizando a santidade (ou a pura espiritualidade) de 
Budha”; o Trachi-Lama, “realizando a ciência” (não “mágica”, como se lhe afigura, mas, 
antes “teúrgica”) e o Bogdo-Khan, “representando sua força material e guerreira”; é 
                                                        
7 Para mais amplos desenvolvimentos sobre a concepção dos “três mundos” tomamos a liberdade de indicar nossas obras anteriores. 
O esoterismo de Dante e o Homem e seu futuro segundo a Vedanta. No primeiro procuramos insistir, principalmente, sobre a 
correspondência de tais mundos, que são propriamente estados do ser, com os graus de iniciação. No segundo, demos a explicação 
completa, do ponto de vista puramente metafísico, do texto de Mandukya Upanishad, no qual é exposto amplamente o simbolismo em 
questão; o que agora nos interessa, entretanto é uma aplicação toda particular. 
8 Na ordem dos princípios universais, a função do Brahâtma se refere a Ishwara, a do Mahâtma a Hiranya-garbha a do Mahânga a 
Viräj; suas atribuições poderiam ser, facilmente, deduzidas de semelhante correspondência. 
9 Saint-Yves diz muito bem que os três “Reis Magos” vieram da Agarta mas sem abordar outros pontos a respeito. – Os nomes que lhe 
são comumente atribuídos, são sem dúvida alguma, fantásticos, salvo aquele de Melki-Or, em hebreu “Rei da Luz”, por sinal que muito 
significativo. 
10 Saint-Yves diz muito bem que os três “Reis Magos” vieram da Agarta mas sem abordar outros pontos a respeito. – Os nomes que 
lhe são comumente atribuídos, são sem dúvida alguma, fantásticos, salvo aquele de Melki-Or, em hebreu “Rei da Luz”, por sinal que 
muito significativo. 
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exatamente a mesma divisão segundo os “três mundos”. Poderia mesmo fazer 
semelhante observação, tanto mais facilmente como se tivesse indicado que “a capital de 
Agharti faz lembrar LHASSA ou o palácio do Dalai-Lama, o Potala, no cume de uma 
montanha coberta de Templos e mosteiros”; tal método de expressar as coisas é, aliás, 
defeituoso por deturpar o verdadeiro sentido delas, pois, em realidade, é da imagem que 
ela faz lembrar o seu  protótipo, e não o contrário. Ora, o centro do Lamaísmo não pode 
ser senão uma imagem do verdadeiro “Centro do Mundo”; mas, todos os centros dessa 
natureza apresentam, quanto aos lugares em que só acham estabelecidos, certas 
particularidades topográficas comuns, porque tais particularidades, bem longe de serem 
indiferentes, possuem um grande valor simbólico incontestável e, a mais, devem estar em 
relação com as leis segundo as quais agem as “influências espirituais”. 

     Existe, ainda, uma outra concordância digna de ser citada: Saint-Yves, 
descrevendo os diversos graus ou círculos da hierarquia iniciática, todas elas 
relacionadas com certos números simbólicos, referindo-se, principalmente, às divisões do 
tempo, termina dizendo: “o círculo mais elevado e mais aproximado do centro misterioso é 
composto de doze membros, representando a iniciação suprema, correspondendo, além 
de outras coisas, à zona zodiacal”. Ora, semelhante constituição é reproduzida no que se 
denomina de “conselho circular” do Dalai-Lama, formados pelos grandes Namshans (ou 
Nomekhans); do mesmo modo que se repete em certas tradições ocidentais, 
principalmente nas que dizem respeito aos “Cavaleiros da Tavola Redonda”. Diremos 
ainda que os doze membros do círculo interior da Agartha, do ponto de vista cósmico, não 
representam apenas os doze signos do Zodíaco, mas também (seríamos tentados a dizer 
“antes”, embora que as duas interpretações não se prejudiquem mutuamente) os doze 
Âdityas, que representam formas solares, com esses mesmos signos zodiacais 11 ; do 
mesmo modo o Manu Vaivásvata chamado de “filho do Sol” e o “Rei do Mundo”, por sua 
vez, possui o Sol entre os seus emblemas   12  . 

        A primeira conclusão que se tira de tudo isto, é que existem, de fato, estreitas 
ligações entre as descrições com que todos os países se referem a centros espirituais 
mais ou menos ocultos, ou no mínimo, de difícil acesso. A única explicação plausível que 
podemos dar a respeito, é que, se tais descrições se referem a centros diferentes, como é 
de julgar em certos casos, eles não são, por assim dizer, senão reflexos ou emanações 
de um centro único e supremo, do mesmo modo que, todas as tradições particulares não 
são mais, em suma, do que adaptações da grande tradição primitiva. 

 

Comentários 
     Segundo a promessa de Krishna ao seu discípulo Arjuna (Vide Bhagavad Gita 

ou “o Canto do Bem-aventurado”) isto é, “todas as vezes, ó filho de Bhârata que Dharma 
(a lei justa) declina e Adharma (o contrário) se levanta, Eu me manifesto para salvação 
dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga 
                                                        
11 Diz-se que os Adityas (provindos de Adity ou o “Indivisível”), foram no começo sete, antes de serem doze, e que meu chefe era, 
então, Varuna. Os doze Adityas são: Dhâtri, Mitra, Aryaman, Rudra, Varuna, Surya, Bhaga, Viwasvat, Pushan, Savri, Twashtri, 
Vishnú. Eles representam a manifestação de uma essência única e indivisível: e, diz-se também, que esses Doze Sóis aparecerão 
todos de uma só vez, no fim do ciclo, quando, de fato, darão entrada na Unidade essencial e primordial de sua comum natureza. – 
Entre os gregos, os Grandes Doze Deuses do Olimpo, por sua vez, estão ligados aos Doze Signos do Zodíaco. 
12 O símbolo a que fazemos alusão, é justamente aquêle que a liturgia católica atribui ao Cristo, quanto lhe aplica o título de Sol 
Justitiae; o Verbo é, de fato, o “Sol espiritual”, isto é o verdadeiro  “Centro do Mundo”; e, de outro modo, a referida expressão  Sol 
Justitiae se refere diretamente aos atributos de Melki-Tsedek  (Melquisedeque). Devemos, ainda assinalar que, o Leão, animal solar, 
foi, tanto nos tempos antigos, como na Idade Média, um emblema representativo, ao mesmo tempo, do Poder e da Justiça. O signo do 
Leão é,  no Zodíaco, o domicílio do Sol. – O Sol de doze raios pode ser considerado como representação dos doze Adityas. Debaixo 
de um outro ponto de vista, se o Sol figura o Cristo, os doze raios, por sua vez, representam os doze apóstolos (a palavra apóstolo 
significa “enviado”, e os raios são, por sua vez, “enviados” pelo Sol). Donde se depreende que o Cristianismo foi inspirado na tradição 
primitiva. 
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(ciclo, idade, etc.)”, dizíamos, tem lugar, em tais ciclos, a manifestação (ou avatara) do 
Espírito de Verdade. 

Acontece, porém, que em ciclos menores (dentro dos maiores) também conhecidos 
como de “florescer do Loto das Mil Pétalas nos lagos sagrados de Shamballah”, o mesmo 
fenômeno acontece, porém com outros seres de hierarquias diferentes portadores de 
missão, especial para o mundo. Do mesmo modo que, “no começo de cada um desses 
curtos períodos, somos afetados por um Movimento tendente a levantar um ante-mural 
contra a vaga do materialismo imperante”, o que tanto vale dizer, por se encontrar a 
humanidade afastada da Lei ou Dharma. 

No século XIV, por exemplo, constata-se o trabalho grandioso de Christian 
Rosenkreutz, fundador da Rosacruz na Alemanha, hoje secretamente estabelecida em 
certa região de Norte-América. Infelizmente, os seus imitadores se contam às dezenas. 
No século XV, a Renascença e as grandes invenções (melhor dito, descobertas, na 
razão do “Nihil novi sub sole”). Por sua vez, a descoberta da América por Cristóvão 
Colombo, por ser a região onde deveria firmar os seus alicerces; a nova civilização, 
através de dois ramos raciais que serviram de expressivo nome para a Missão (ou 
Movimento) em que a S.T.B. está empenhada, ou Missão Y”. Quanto à parte que nos diz 
respeito, já o eminente sociólogo mexicano José Vasconcelos a assinalava através das 
seguintes palavras: “É dentre as bacias do Amazonas e do Prata, que sairá a Raça 
Cósmica, que realizará a concórdia universal, por ser filha das dores e das 
esperanças de toda a Humanidade”. 

Referindo-se aos dois ramos raciais que se sucedem um ao outro, ou melhor se 
interpenetram, por sua vez, o eminente polígrafo espanhol Mário Roso de Luna, em uma 
das suas Conferências Teosóficas na América do Sul (esta, porém, no Rio de Janeiro 
teve ocasião de dizer: “O País de Pinzon, Cabral, Lopes e Souza, por sua maior 
vizinhança com a Europa e África; por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões, 
demonstra  excepcionais características, que nos dão o direito de dizer que, SEUS 
FUTUROS DESTINOS SÃO SEMELHANTES AOS DE NORTE AMÉRICA; que em 
cultura, para as costas, nada fica a desejar à Europa; do mesmo modo que, em belezas 
naturais e elevada espiritualidade, faz lembrar o berço do povo ário, a Índia. E isto, como 
se no desenvolver dessa nobre Raça – da Ásia à Europa e desta à América, COUBESSE 
AO BRASIL, A GLÓRIA DE SERVIR DE REMATE OU EPÍLOGO daquele povo, com uma 
civilização fluvial costeira idêntica a de todos os grandes rios, chamados Ganges, Indo, 
Oxus, Iaxarte, Nilo, Tigre e Eufrates, Danúbio, Ródano, Reno, Mississipi, etc. cada um 
deles legando ao humano passado um florão da sua Coroa... Não resta a menor dúvida 
que “as Bacias do Amazonas e do Prata, com o decorrer dos tempos, selarão nas suas 
ribeiras os destinos do mundo, quando a estrela que hoje brilha no zênite de Norte-
América se aproximar do ocaso do seu poderio”. 

No século XVI, a Restauração; as obras de Robert Bayle e a fundação da “Real 
Sociedade de Ciências de Inglaterra”. A descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, 
que, em verdade, representa “o espiritual codicilo do valioso testamento feito por Colombo 
no alvorecer de uma Era Nova para o mundo. Ambos representam, pois, as agartinas 
figuras que tiveram a missão espiritual – por isso mesmo, repleta de urzes e espinhos –   
de construir os  primeiros alicerces do Grande Edifício em que se apoia a Obra grandiosa 
em que  a S.T.B; está empenhada. No século XVII, o Ocultismo da Renascença e as 
grandes invenções (ou descobertas) e a Revolução de Oliver Cromwell, na Inglaterra. No 
século XVIII, a Revolução Francesa, e a misteriosa trajetória dos Condes de Cagliostro e 
S. Germano, os quais, à parte a ignorância histórica de muita gente... representaram um 
grande papel na referida Revolução. Neste sentido, o leitor interessado que procure ler o 
nosso artigo intitulado Cagliostro e S. Germano, publicado em o número 110 da revista 
Dhâranâ. No século XIX, o surto do Espiritismo, de origem francamente atlante, quando a 
humanidade em franca oposição aos mistérios do “além-túmulo”, para não dizer desde 
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logo, envolvida na mais baixa materialidade, merecia através de fenômenos 
desconcertantes, mas de ordem puramente psíquica ou astral, ter uma prova insofismável 
de que a vida não acaba com a pseudomorte, S. Paulo já afirmava: “A morte é a maior 
das mentiras”. Resta saber “matar a morte”, isto é, vencer tudo quanto é mortal no 
homem, tornando-se este, um imortal. O Espiritismo, que antes devera chamar-se 
Psiquismo (Psiké, alma, etc.), já tivemos ocasião de dizer em outros trabalhos, “é a ponte 
de ligação entre o físico e o mental”, digamos, um traço de união entre os dois. 
Justamente o mental é a Teosofia. E foi a razão de, dentro deste mesmo surto espírita, 
aparecer a heróica e ilustre princesa russa Helena Petrovna Hann de Fadeef Blavatsky, 
trazendo para o Ocidente o Facho Sagrado da Doutrina Secreta, ou Sabedoria Iniciática 
das Idades, firmando-se em Norte-América, para provar que deveria chefiar o ramo lunar 
da “Missão Y”, pois que, ela mesma na Introdução da sua Doutrina Secreta,  anuncia um 
outro Ser para o começo do século XX, que em verdade, é o Chefe da Obra em que a 
S.T.B. está empenhada, ou haste solar, portanto, desse mesmo movimento cujos dois 
ramos unidos, como foi dito em outros lugares, deram direito ao nome “Missão Y”. 
Convém ser dito, embora de passagem, que o grande erro de H.P. Blavatsky, foi deixar 
Norte-América, transplantando-se para a Índia, ou seja um recuo ou involução dentro 
das diretrizes que lhe tinham sido traçadas. Seus sofrimentos foram enormes no referido 
lugar, e seu companheiro de missão, o Cel. Henry Steel Olcott, foi fraco demais para 
saber sustentá-los, e até reprimi-los. Não é também demais apontar que o surto do 
Espiritismo (com o auxílio da Fraternidade Jina de Yucatan, como já tivemos ocasião de 
dizer...) também se deu em Norte-América, (em 1847, na cidade de Hydesville, no Estado 
de New-York, em uma casa onde acabava de se instalar a família Fox). E isto para provar 
que o psíquico ou astral não pode prevalecer sem o auxílio do Mental. Pelo que se vê, 
Espiritismo e Teosofia se completam, segundo a referida teoria. No mesmo século 
também se deu a Proclamação da República Brasileira, ou seja: cem anos justos depois 
da revolução francesa. Politicamente falando, esses dois “movimentos” – por sua vez – 
consolidavam as bases de um outro, porém, de ordem cultural-espiritualista, que é 
justamente o nosso. Outrossim, desencarna na Índia o seu último rebento espiritualista, 
que foi o grande místico Rama-Krishna, enquanto no Ocidente (Brasil) nasce, neste 
mesmo ano, o Chefe do  referido Movimento. No século XX,  depois de acidentada 
viagem ao Norte da Índia, “vem ele do Oriente”, como assinalou Blavatsky, na Introdução 
da sua Doutrina Secreta, isto é, “em 1900 ou começo do século XX”. A seguir, vem a 
Conflagração européia de 1914. As revoluções na Rússia, no México, em Portugal, 
Espanha (sendo que nesta, com a Proclamação da República); do mesmo modo que em 
diversos países sul-americanos, inclusive no Brasil, algo assim como se dissesse, que, 
por toda a parte se processava uma grande modificação política, social, científica, 
religiosa, filosófica, etc. (que se diga de passagem, continua até hoje). Também devem 
ser assinaladas as grandes descobertas que dia a dia vêm assombrando o mundo, a 
começar pela da aviação (“o mais pesado do que o ar”), que coube ao ilustre e saudoso 
patrício Santos Dumont; a rádio-telegrafia, a televisão, o cinema falado, e quantas outras 
descobertas foram enquadradas e estão sendo ainda, no referido século, inclusive, na 
medicina, a salvadora de milhares de vidas, como é a da “penicilina”. Finalmente, o maior 
de todos esses acontecimentos, por sua feição cultural-espiritualista: a “Missão Y”. 

Para que o leitor possa formar uma idéia mais profunda do que foram outros 
Movimentos, também  preparatórios daquele, que a bem dizer é a Síntese dos demais, 
além da homenagem que lhes prestamos, embora que tardiamente, procuraremos 
desenvolver algumas das teorias dos principais deles, além do mais, por serem, de certo 
modo, consentâneos com alguns dos ramos científicos e filosóficos da própria Teosofia, 
ou seja:  o do Tratamento mental. 

O Tratamento Mental é a arte de aplicar o conhecimento metafísico das Leis do 
Ser e da Natureza em direção aos movimentos automáticos e involuntários da alma 
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inferior ou animal (Kâma-Manas), também chamada de subconsciente, corpo astral, etc., 
etc. 

Foi a ciência da direção sistemática da vida humana, que formou a base da Ciência 
da Antiga Magia. 

Pelo que se vê o Tratamento Mental é um tanto diferente, quer do Magnetismo, 
como da Sugestão ou Hipnotismo, etc. pois, inclui na sua prática um fator metafísico de 
forma mais elevada: tal fator é aquele que se baseia na “União do Homem com o seu 
Criador” (o mesmo processo oriental da Yoga, ou “união”. Donde, a tradicional frase 
sânscrita o momento do operador entrar em transe ou Samâdhi: “Tat Twan Asi”, Eu sou 
Ele. Eu sou Brahmã), o Eterno, o Onisciente, Onipotente e Onipresente. 

Estes três qualificativos não são aqui empregados arbitrariamente, pois 
correspondem às Três emanações sucessivas do Infinito: o Pensamento (Manas) a Força 
(Jiva) e a Matéria (Prakriti). 

O emprego do Magnetismo – tal como o do Hipnotismo ou Sugestão – não 
necessita do estudo aprofundado da relação existente entre o Homem e Deus (a Unidade 
Imperecível donde tudo e todos procedem), enquanto que, mais uma vez dizemos, o 
Tratamento Mental exige o indispensável conhecimento metafísico da parte puramente 
espiritual do homem. 

O Magnetismo limita-se, com efeito, em determinar, mecanicamente, por assim 
dizer, certos movimentos mais ou menos extraordinários do Fluido vital, enquanto que, a 
Sugestão age sobre o comando psico-mental de nossos atos conscientes e inconscientes, 
sem se preocupar com os resultados que do mesmo se derivam. 

Não queremos dizer com isto, que, na prática, esses três métodos de curar estejam 
isolados uns dos outros: porém, não é menos verdade que teoricamente, eles são 
completamente distintos. 

O Tratamento Mental, por sua ação, exige, certamente, que se ponha em jogo a 
Auto-Sugestão ou Ideação. A Sugestão, por sua vez, concorre para os movimentos 
fluídicos que representam a mola principal do Magnetismo, mas com isto seria absurdo 
querer confundir o Magnetismo com a Sugestão. 

O fenômeno é idêntico ao das engrenagens, que se governam mutuamente, ou 
agem em conjunto, porém, as maiores controlam, de fato, todas as outras, sendo que as 
menores ou inferiores são susceptíveis de se moverem, com toda perfeição, sem 
controlar as superiores. 

Uma das particularidades mais salientes do Tratamento Mental, é sua maravilhosa 
influência contra todas as desarmonias que se dão no corpo humano, por isso mesmo, 
concorrendo para uma cura perfeita. 

A introdução do fator metafísico torna seu emprego particularmente eficaz, do 
mesmo modo que preventivo, de acordo com o que nos ensina o método de governar 
continuamente as forças ambientes, segundo as leis da Natureza, concorrendo para a 
Harmonia, e por conseguinte, para a saúde e a serenidade. E isto, porque toda 
desarmonia, toda e qualquer doença – inútil dizê-lo – não é senão, uma contravenção às 
leis da natureza, como dizia outrora Mesmer, em seu Aforismo 309: 

“Não há senão uma doença e, portanto, um só remédio. A perfeita harmonia de 
todos os nossos órgãos e de suas funções, constitui a saúde. A doença não é mais do 
que uma aberração dessa harmonia. A “cura” consiste em restabelecer a harmonia 
perturbada, etc.”. 

Ora, o estudo metafísico do Ser humano conduz precisamente a esse raciocínio, 
ou seja, que o homem é o resultado material de uma série de manifestações vitais, todas 
elas governadas por influências do mais puro mentalismo. 
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É, pois, natural a captação e canalização da própria fonte da vida, (que nós temos 
a veleidade de dizer que conhecemos) e que é não só a base do Tratamento Mental, 
como de outros fenômenos, a que o vulgo denomina de “milagres”. Este é o único ponto 
em que a verdadeira Religião está de mãos dadas com a Ciência. Sim, porque ambas se 
confundem num só e precioso nome: RELIGIÃO-SABEDORIA, que em verdade, é Amor 
e inteligência, ou Bhakti e Jnana, como os dois caminhos da Vedanta. No meio se acha 
Karma, que é aquele por onde palmilha a humanidade inteira. 

E é assim que, nos períodos de crise, onde todo o Ser foi absorvido por uma luta 
puramente defensiva, que sua aplicação é mais proveitosa, substituindo-se, pois, uma 
ação ofensiva por outra defensiva, e aproveitando a totalidade das forças humanas que, 
em caso de doença, são minoradas pelo enfraquecimento que disto resulta. 

O Tratamento Mental não é, pois, um tratamento médico, por não ver apenas 
doenças para serem curadas; é um tratamento filosófico; ele se dedica aos homens, 
quer em estado normal, como anormal, ensinando-lhes como devem melhorar e manter 
em si mesmos a Harmonia, isto é, a Saúde e a Serenidade, debaixo de todos os seus 
aspectos. 

Subdivisões do Tratamento Mental – Pode-se distinguir três graus no tratamento 
mental: 

     O tratamento mental simples, que não é, senão, uma sugestão mental, 
telepática, cientificamente aplicada: o operador colocando-se num estado de recolhimento 
“trata” o seu paciente (esteja este presente ou não), por um método aperfeiçoado de 
simples transmissão de pensamento. 

      Desde a descoberta da telegrafia sem fio, que é uma analogia material perfeita 
da telepatia, que não mais se deve ligar importância às infindáveis controvérsias sobre a 
sua existência. Hoje são poucos aqueles que na mesma não acreditam. 

     O segundo grau ou tratamento metafísico difere do precedente no que ele faz 
intervir explicitamente (e não mais implicitamente) a relação íntima do Homem com o seu 
Criador, por uma invocação formal e direta ao mesmo dirigida, porém em nosso imo. Se 
Ele nos fez à sua semelhança, é lógico supor que em nós reside. E não que Lhe dirijam 
preces ou súplicas diretamente, separando, assim o Criador da Criatura. 

      Qualquer que seja o fim do tratamento, o operador expõe (mental ou oralmente, 
pouco importa) ao paciente  as leis metafísicas da vida, concitando-o a entregar-se com a 
Fé mais inabalável possível à Fonte Suprema, que alimenta sem cessar a sua existência 
e a de todos os seres. Enfim, termina por uma espécie de invocação, de caráter 
eminentemente filosófico, ou seja, o de religar (ou tornar a unir, na razão do termo 
religião, religio, religar ou religare, etc.) direta e conscientemente – o doente ao seu 
Criador (ou Origem divina), segundo as leis da harmonia; porém, como já foi dito acima, 
sentindo-O em seu próprio imo. 

      O terceiro grau, ou tratamento espiritual, difere dos dois anteriores, por se 
achar ainda fora do alcance da maioria dos homens, em vista do operador se desligar 
inteiramente de qualquer ação pessoal sobre o seu “paciente”, colocando-se sob o poder 
do espírito, que é quem opera diretamente a cura – ou antes, realiza o fenômeno qualquer 
que ele seja. 

     O tratamento espiritual implica pois na faculdade que tem o operador de se 
desligar completamente da sua natureza material, revestindo-se, momentaneamente, da 
faculdade espiritual por ele alcançada por meio de exercícios especiais durante algum 
tempo da sua vida. 

      Pelo que se vê, esses três graus ou processos de “tratamento” estão ligados 
aos exercícios de Yoga, que, nas escrituras hindus têm o nome: Hatha-Yoga ou “ciência 
do bem-estar físico; Gnana-Yoga (Jnana, Djin ou Jina, alma, portanto, e não a falsa 
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interpretação que a maioria dá ao referido termo), ou seja, a do preparo da alma (corpo 
emocional, etc.) para entrar em afinidade com o espírito (ou o “Não-Eu com o Eu”, a alma 
inferior com a superior, etc.): Outro sentido não tem a passagem mitológica, onde “Psyké 
(a alma) anda em busca do seu Bem-amado (o Espírito), o que prova, uma não poder 
viver sem o outro. Finalmente, Rajah-Yoga (“Yoga-real”, como seu nome o diz), “ou a do 
desenvolvimento espiritual”, já agora, a união do Espírito, ou da Consciência Imortal, com 
a sua Origem. 

      Esses três métodos ou graus de desenvolvimento (dos 3 corpos de que se 
compõe o homem, segundo Plutarco e outros mais) estão de pleno acordo com os 3 
caminhos da Vedanta: Jnana, Bhakti e Karma. 

      Passemos agora a uma síntese histórica, antiga e moderna, dessas diversas 
práticas. 

      É fácil compreender pela enumeração precedente, que esses três graus se 
fundem, insensivelmente; uns nos outros, segundo os diversos operadores, ou melhor, 
segundo o grau de desenvolvimento psíquico por eles alcançado, que tanto vale dizer 
estados de evolução diferentes. 

     Reportando-se à escala que acabamos de enumerar, o último, que é o 
tratamento espiritual, que parece atributo de um Deus, antes que de um homem, na 
história está apontado na vida de diversos taumaturgos, dentre eles o Cristo. Quanto ao 
tratamento metafísico, que a bem dizer, é mais abordável, acha-se largamente em prática 
na América por todos os discípulos devotados de Parkhurst Phineas Quimby, ou sejam os 
membros da Christian Science ou da New Thought; e enfim, o tratamento mental 
simples, conhecido de todos os magnetizadores místicos. Por sua vez, da sugestão 
mental para a sugestão verbal não vai mais que um passo, pois que, em verdade, é a 
este a que se chama de Hipnotismo, além de outros métodos empregados “para se obter 
o sono artificial”. Quanto ao Magnetismo  propriamente dito, o operador age sobre o 
paciente em estado de vigília. Entre os seus diversos processos, figuram: o contacto, a 
relação, os passes, o sôpro (quente e frio, etc., etc.). 

     O personagem que acabamos de citar, ou seja o Dr. Quimby, é um dos 
personagens, mais interessantes do psiquismo quase contemporâneo, e merece que se 
diga alguma coisa a seu respeito. 

     Trata-se de um americano, nascido em 1802 em Lébanon, New Hampshire, de 
família humilde. Começou a vida como relojoeiro; depois, sugestionado pela Ciência de 
Mesmer (donde Mesmerismo ou Magnetismo), tornou-se magnetizador-mesmerista. E, 
finalmente, depois de uma longa prática, tornou-se curador metafísico, segundo o 
método por ele criado, servindo-se de vários objetos por ele usados até o fim da sua vida. 
E isto, em diversas regiões da América. Sua morte se deu no ano 1866, em uma cidade 
de Portland, no Estado de Maine. 

     Foi praticando o Magnetismo Curador de Mesmer, e com o auxílio da 
clarividência de um dos seus sujets (pacientes, passivos, etc.), Lucius Burkman, que ele 
se assenhoreou do campo ilimitado do tratamento mental. Dotado de um espírito prático 
e metódico, dedicou-se a pacientes e inumeráveis pesquisas para finalmente formular um 
sistema de sua própria descoberta, que a bem dizer foram seus discípulos que levaram 
avante. Trata-se de um método estreitamente ligado à filosofia monística da Vedanta 
hindu. 

     O famoso operador capacitou-se do poder ilimitado que todo homem possui 
sobre si mesmo, pelo emprego judicioso de suas faculdades mentais. 

     Sua teoria principal é a de que “o doente acima de tudo representa um erro do 
Mental, que se torna mais tarde um efeito material. Que seja suprimido o erro mental 
original, e o efeito material, infalivelmente, desaparecerá”. 
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      Esta teoria tão simples quanto verdadeira, é a quinta essência da filosofia de M. 
Quimby. 

     O motivo principal da sua carreira, foi ter curado três personagens importantes, 
os quais, depois de se verem livres dos males que os afligiam, fizeram grande 
propaganda da sua doutrina. 

     Tais personagens foram: Madame Eddy, a mãe e a fundadora da Christian 
Science, e M. M. Dresser e Evans, pioneiros do movimento filosófico conhecido 
atualmente debaixo do nome de New Thought. Por toda a parte esses dois nomes se 
acham largamente espalhados. 

     Provas de Eficácia. A Fé. Depois de apontarmos, em linhas gerais, o que diz 
respeito aos métodos empregados no tratamento mental, e fazermos também um 
pequeno histórico dos seus principais fundadores passaremos às provas da sua eficácia, 
para que, uma vez por todas – ao menos por parte das pessoas sensatas – não se sujeite 
ao escárneo com que a maioria tem recebido tudo quanto diz respeito à Metafísica 
aplicada à vida material. 

      Isto é o mesmo que, pelo fato de se chamar aos maçons de “obreiros”, se 
queira vê-los construindo palácios, ou outras coisas mais se julgando do mesmo modo 
que, o Arquiteto é um ser imaginário, ou no mínimo, supérfluo, pelo fato do mesmo não 
trabalhar em nenhum edifício de pedra e cal. No entanto, tudo quanto existe Natureza é 
Obra do Supremo Arquiteto, que a bem dizer, é a própria Vida Universal. Por sua vez, 
os maçons como obreiros, do mesmo modo que os rosacruzes, teósofos, etc. trabalham 
iniciática e praticamente falando na Construção do Edifício Humano. 

     O Templo do Espírito, nosso corpo visível, é o resultado de tentativas multi-
seculares para a expressão de Vida, cada vez mais perfeita, na sua monumental 
estrutura. 

     Nós somos hoje aquilo que temos pensado, aquilo que mais poderosamente 
temos desejado em nossas vidas anteriores. E cada vez que a alma se reveste de um 
corpo visível, e atrai ao seu ambiente (ou ovo áurico) tudo quanto é mais próprio ou afim 
com as suas tendências (ou Skhândas), e portanto, capaz de ser fielmente reproduzido 
sob uma aparência material. 

     Esta parte de nossa exposição, a bem dizer, é mais importante que a própria Fé 
– esta Fé que transporta montanhas, segundo a sentença atribuída a Jesus “ como um 
grão de cevada que és, dirás àquela montanha que se atire ao mar, e ela se atirará”- 
dizíamos, é uma condição sine qua non do sucesso em todo o tratamento mental. Pode-
se mesmo dizer que “sucesso em semelhante Ciência se acha diretamente proporcional à 
Fé, que se soube inspirar para a sua eficácia. 

     Não é aqui, propriamente, um lugar para se dar provas insofismáveis dessa 
imensa Verdade, que na opinião dos céticos outra coisa não tem sido, senão a negação 
sistemática de algo ainda desconhecido da maioria, e que não deixa, no entanto, de 
comprovar a vaidade tola daqueles que, sem conhecimento de causa, ousam querer 
esmagar, de um só golpe, as experiências que, a bem dizer, representam o próprio 
passado da evolução humana. Eis uma das muitas razões, porque nem a todos se pode 
dar ensinamentos de natureza transcendente, a menos que se queira incorrer naquela 
outra sentença iniciática atribuída ao mesmo Iluminado, e que é o “Margaritas ante 
porcus” (“não atireis pérolas aos porcos”). Preferimos apenas dizer que todo pensamento 
que se nega, ou se leva para o ridículo, o que é a mesma coisa, por isso mesmo, se acha 
desagregado no invisível, e solapado na base mesma da sua vitalidade) enquanto que 
toda idéia que se afirma, que se acolhe de modo favorável, finalmente, que é cultivada 
com todo o carinho e dignidade, adquire uma vitalidade cada vez maior, susceptível, 
portanto, de realizar verdadeiros prodígios no mundo material. 
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     “Toda idéia, como disse muito bem o Dr. Paul-Emile Levy, o célebre autor de 
L’Education rationelle de la volonté, encerra em si mesma um começo de ação”. Nós 
outros preferimos dizer: “É um ato em estado nascente”. 

     Mas o que o Dr. Levy não pôde trazer a lume com bastante vigor, é o quanto 
pode fazer a vontade humana, seja dar vida ou mesmo matar alguém (se tratar de um 
criminoso, ou antes, um “mago negro”); dar vida e forma aos seus próprios pensamentos, 
em resumo, realizar os chamados prodígios, que aliás não são outras coisas, senão 
“fenômenos naturais”, por serem levados a efeito de acordo com as leis da Natureza. 

     A Fé, que é a afirmação superlativa e por excelência, torna-se, pois, a base 
mesma de todo o Tratamento mental. 

     Sem falar nos “milagres” de cura da Bíblia, que todos, sem exceção alguma; são 
operações desse gênero, de uma forma ou de outra, nós os encontraremos no 
tratamento mental, a menos que haja dois pesos para a mesma medida, quando 
realizados pelos adeptos da referida Igreja, tomam eles o nome de “santos”. Mas, quando 
não o forem, passarão à inferior e desprezível categoria de  “demônios”. 

     Caldeus, egípcios, gregos, romanos e outros povos antigos já praticavam os 
referidos métodos. Suas escrituras estão repletas de casos idênticos, além de outros até 
agora desconhecidos por parte daqueles que se orgulham em pertencer a um “século de 
luzes”.... 

     Todas as obras sobre A Magia  entre os Caldeus (por M. Lenormant), por 
exemplo; La Magie Assirienne (por M. Fossey), etc. não são mais do que um resumo de 
descrições dessa medicina psíquica, ora sob a forma de verdadeiras práticas magnéticas, 
passes, sopros, etc. etc.. 

      Os egípcios possuíam em seus Templos, principalmente nos de Isis e de 
Serapis, verdadeiros colégios de sacerdotes curadores, que operavam, principalmente, de 
acordo com o método mental. 

     Quanto aos gregos e aos romanos, é a eles, segundo se sabe, que se deve o 
culto de Asclépios, ou Esculápio, que na sua origem, consistia, principalmente, no rito 
curioso da incubação. Esta prática prescrevia aos doentes passar uma ou algumas noites 
no Templo do Deus curador, com a esperança de ser favorecido com uma aparição ou 
sonho, capaz de lhes restituir a saúde. 

      Quando a religião cristã se espalhou pelo mundo, este poder de cura 
“miraculosa” tornou-se o apanágio dos “santos”, e na idade-média, encontramos quantos 
exemplos sejam necessários para a sua comprovação, nos milagres, por exemplo dos 
santos curadores, como foram Cosme e Damião, Terapon, Martin de Tours, etc. etc. 

     Mas, tudo isto faz parte do passado e, portanto, sujeito a controvérsias. É 
preferível falar do que se passa atualmente seja na América como ainda na Bélgica, em  
Jemeppe-sur-Meuse. 

     Na América, encontram-se atualmente, milhões de indivíduos professando 
abertamente sua ilimitada confiança no tratamento mental, seja debaixo de um nome ou 
de outro. Os dois principais ramos deste movimento filosófico, ao mesmo tempo, religioso; 
representando um outro de maior envergadura, são conhecidos pelo nome de New 
Thought (Novo Pensamento) e Christian Science, este último sob a forma de seita 
protestante. 

     A Christian Science obteve, nestes últimos anos, um sucesso de propagação 
verdadeiramente assombroso, pois seus prosélitos ascendem atualmente de oitocentos a 
novecentos mil. 
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      Tal seita é o desenvolvimento da doutrina de Quimby, grandemente 
desenvolvida, do ponto de vista místico, por Mrs. Eddy que, segundo dissemos em outro 
lugar, foi curada por aquele, em 1862, de uma grave doença de forma histérica. 

Durante seu tratamento, Mrs. Eddy (chamada então Mrs. Patterson), recolheu sob 
a forma de manuscrito, a doutrina de seu Mestre,  e foram os princípios que lhe serviram 
de base quando depois da morte daquele, ela quis, por sua, criar uma escola diferente. 

Tal empresa não foi logo coroado de êxito, mas sim, depois de vinte anos de lutas 
e sacrifícios, ou seja em 1880, quando começou a obter o enorme desenvolvimento 
alcançado até os nossos dias. 

       Atualmente, a Christian Science se acha espalhada no mundo inteiro; ela 
possui em Boston um Templo capaz de conter cinco mil pessoas, e publica além de 
revistas, três a quatro jornais, dentre eles um diário ilustrado. 

       Mesmo que a sua doutrina não deixe de estar sujeita a ataques em várias das 
suas partes, a base do seu ensinamento é tão sólida que muitos dos seus prosélitos 
continuam realizando verdadeiros “milagres”. 

     O New Thought, por sua vez, é um movimento da mais pura metafísica, e cujo 
caráter, como o precedente, não é propriamente religioso. 

      Filosoficamente falando, sua doutrina é impecável. Ela nunca possuiu, como a 
anterior, nenhum chefe. É antes a obra comum de uma plêiade de grandes pensadores e 
devotados filantropos. 

      M. Julius ª  Dresser, um outro doente curado por Quimby e que se fez seu 
discípulo, ocupou um dos mais importantes lugares na propagação desta doutrina; ele foi 
condignamente secundado por seu filho, M. Horatio Dresser. 

      Em colaboração, por sua vez, o Pastor Warren F. Evans escreveu sobre o 
tratamento mental em todos os seus ramos, um número, importante de volumes. É a ele 
que se deve o primeiro livro moderno sobre o assunto, intitulado “A Cura Mental”, 
demonstrando a influência do mesmo sobre o corpo físico, tanto em estado normal como 
anormal, isto é, de saúde ou de doença, e dando um método psicológico de tratamento,  
publicado em Boston em 1869. Entre outros nomes dos vulgarizadores da New Thought, 
figuram ainda, os de MM, Henry Wood, Horace Fletcher – o mesmo que se tornou célebre 
por sua teoria da mastigação prolongada dos alimentos; W.W. Atkinson, Leroy Berrier; e 
senhoras também, como Mrs. Ela Weeler Wilcox, Elisabeth Towne, e outras muitas. 

      Um fato digno de atenção, é que todas as seitas que se dedicam à cura mental, 
embora divergindo em alguns pontos, professam um mesmo dogma em relação ao 
Eterno: o da sua identificação com a própria criatura, o homem. 

      Seria preciso criar um por um os milhares de livros de origem anglo-americana, 
para provar o vultuoso número de curas realizadas por semelhantes métodos. No entanto, 
nada mais fácil para quem desejar obter maiores informes, do que se dirigir às referidas 
escolas, ou mesmo às livrarias que possuem obras que tratam de um assunto de tão 
grande valor para a vida humana. 

      Muito mais importante, se assim se pode dizer, do que ambas as seitas, é 
aquela dos Antonistas, da qual nos vamos agora ocupar. 

      Os Antonistas são partidários da religião fundada por Louis Antoine por 
alcunha, o Curador, que residiu durante muito tempo em Jemeppe-sur-Meuse, na 
província de Liège, na Bélgica, e onde operou centenas de milagres. 

      Os resultados obtidos por semelhantes doutrina são incontestáveis, pois que 
milhares de testemunhos podem ser apresentados, a menos que se queira continuar a 
recusar todo e qualquer testemunho humano. 
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      Antoine, le guerrisseur, pessoalmente, merece, um lugar de destaque entre 
todos os curadores que se têm apresentado nestes dois últimos séculos de nossa história. 
Ele soube verter o que de mais puro possui a ciência oriental, na ocidental, tornando-a, 
quanto possível, respeitada, no  que se refere à sua parte prática. Quanto ao que diz 
respeito à pureza de vida ela se assemelha ao Budismo, isto é: renúncia aos bens 
materiais, alimentação puramente vegetariana, e vida exclusivamente consagrada aos 
seus semelhantes. 

      Direta ou indiretamente, foram e são seus mais fieis seguidores, na América do 
Sul, por exemplo, o saudoso Comandante Astorga, e ainda em nossos dias J. Carbonell, 
cujas obras merecem o maior acatamento. Na Espanha, o nome que mais ressalta em 
matéria “naturismo”, é o de nosso ilustre amigo Dr. Eduardo Alfonso, em cujos braços 
exalou o último suspiro, nosso também amigo Dr. Mario Rosso de Luna, do qual nos 
vamos ocupar nos comentários ao capítulo seguinte. 

      Assim é que, as maravilhas realizadas pelo misterioso Louis Antoine, le 
guerrisseur, atingem quase o impossível. Podemos mesmo dizer que, no Ocidente, não 
houve quem o ultrapassasse. Os processos por ele adotados muito se assemelhavam aos 
já por nós apontados em outros lugares, ou sejam os dos Serapis no Egito, e os dos 
templos de Asclépios, na Grécia. Ele agrupava os seus doentes formando uma cadeia 
mental, e depois, através de superior esforço da sua vontade, harmonizava a polaridade 
dos fluídos desse mesmo grupo por inteiro. Quase sempre não era necessário formar 
uma nova corrente: os doentes ficavam imediatamente curados. 

       Passemos, agora à descrição sintética da doutrina e suas operações, tais 
como são geralmente praticadas. 

      Resumo do modo operatório – já dissemos que todos os curadores pelo 
processo do tratamento mental se apoiam sob um Dogma Único. Nem era tão pouco 
necessário dizer que ele fosse recente: trata-se do que foi exposto pelo sábio hindu 
Vyasa (que outros confundem com Badaráyama), na sua Filosofia Vedanta, o mais 
sublime dos sistemas monísticos, e que data, provavelmente, de uns setecentos anos 
antes de nossa era. 

      Este sistema professa que Deus, nosso Criador, é o único Ser real e, por 
conseguinte, tudo mais não passa de ilusão dos sentidos (Maia), ou uma Manifestação do 
grande todo em aparente diversidade, porque ele mesmo sendo indivisível, não podia 
deixar de ser o Único. 

      É como somente o grande Todo existe, segue-se, ainda, que tudo mais não 
pode ser senão diferentes idéias que dele formamos, ou antes, Ele debaixo de múltiplas 
ideações, aspectos diferentes, etc. etc. 

      M. Max Müller foi muito feliz em resumir esta filosofia, no que concerne ao 
homem através de um pensamento em inglês, que foi amplamente divulgado, e que pode 
ser traduzido do seguinte modo: 

      Brahmâ é verdade: o mundo é erro. A alma é Brahmâ e nada mais”. 
      Brahma is true: the world is false; the soul is Brahmâ and nothing else. 
      O tratamento mental considera, pois, nosso Criador, como onisciente, 

onipotente, onipresente, isto é, como manifesto por sua trindade, suas três emanações 
de Pensamento, Força e Matéria; o homem, sua criatura, como sendo um espírito imortal, 
feito da sua mesma natureza, momentaneamente provido de um corpo, e destinado por 
essa mesma natureza; a governar os atos de seu corpo tanto no visível como no invisível. 

      É incontestável, metafisicamente falando, que Deus, como único, seja eterno e 
incriado. De outra maneira se cairia uma espécie de politeísmo, que parece absurdo, 
embora que, para se manifestar tenha Ele que – cabalísticamente e teosoficamente 
falando, tomar os aspectos numerais de sua essência, ao mesmo tempo Uma e Trina, 
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através do setenário Divino. Donde se dizer que o número 137 é o mais cabalístico de 
todos os números. Sim, como a Unidade (ou Origem de todas as coisas), o Ternário de 
sua manifestação, e o Setenário da Sua Evolução. 

      Pelo que se vê, o homem para ser imortal deve necessariamente participar da 
essência mesma de Deus, pois que só Ele existe. E como tal essência seja indivisível, por 
definição, segue-se que o homem – pelo fato mesmo de ser homem – traz em estado 
latente, toda a Divindade do seu próprio Criador. 

      Há uma velha sentença oriental, que diz: “Deuses fomos e nos temos 
esquecido.” 

      A palavra “homem”, no inglês “man”, provém de Manas, Manú, (sânscrito) o 
pensamento, o pensador. E como tal é filho da MENTE UNIVERSAL, que a bem dizer 
representa o  Poder da Vontade Divina. 

      Ele não é apenas o filho, e distinto de seu Pai, mas idêntico à sua natureza, 
eterno e incriado como o Pai. 

      Insistimos: seu Pai e ele não formam, nem podem formar senão Um, pois que 
tudo fora deles é ilusão. 

      O homem é como um raio desta luz infinita donde emana, e sem ser a própria 
fonte, não pode entretanto, ser distinto dela. 

      O tratamento mental apodera-se avidamente desta grande verdade: como O 
trazemos conosco, como somos Ele próprio, basta Lhe fazermos o conveniente apelo, 
porém em nosso próprio imo, apesar dos aparentes obstáculos da matéria grosseira que 
nos envolve, portanto, ilusórios, que d’Ele nos separam, ou antes, não nos permitem vê-
Lo, para que a harmonia da criação tome seu curso primitivo, isto é que a doença (que 
não é senão um estado mental e instável da desarmonia), seja forçosamente aniquilada, 
refluindo do Nada, que é a sua essência, embora que Tudo ela o seja, do mesmo modo 
que uma sombra qualquer se dissipa instantaneamente, logo que sobre a mesma a luz se 
projete. 

      Toda a questão está, pois, em se pôr nas condições requeridas, para que este 
apelo seja eficaz, isto é, que ele nos livre tanto quanto possível de todos os liames que 
nos prendem à materialidade, sob todas as suas formas. Antes de tudo é preciso nos 
habituarmos a controlar e dirigir todos os nossos atos, tanto intelectuais como materiais. 
Considerarmos, ainda, nossos desejos, nossas paixões, pelo que são realmente; afastar 
de nós os resíduos dos tempos decorridos de nossa evolução, onde a bem dizer, não 
éramos ainda homens, ligando-nos ao que hoje somos, mas desligando-nos o mais 
rápido possível, de tudo quanto concorra para o atraso de nossa espiritual evolução, da 
mesma maneira que, para um aeróstato se elevar cada vez mais nos ares, é mister se 
alijar do seu lastro de areia. 

      É aqui que intervém a necessidade absoluta de nossa própria cultura individual, 
tanto do ponto de vista espiritual como psíquico, e até material, porque inúmeros são os 
homens atuais guiados na vida unicamente pro seus desejos, instintos e paixões, por isto 
mesmo, cativos do domínio, da desarmonia e do mal. 

      A importância da cultura física, isto é, da participação ativa de nossa 
inteligência na manutenção da harmonia em nosso corpo, jamais deve ser esquecida. 

      A harmonia de um repercute infalivelmente no outro, e reciprocamente, de 
maneira que, seria positivamente impossível querer viver harmoniosamente na vida, sem 
o concurso espiritual de outro  ou outros. Daí o maior de todos os Ideais, que é o da 
Fraternidade Universal da Humanidade, sem distinção alguma. 

      É assim que toda consideração científica posta de lado, o regime vegetariano é 
um dos mais poderosos elementos de desenvolvimento espiritual (deixando de parte a 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data : Dhâranâ nº  131/135 – Janeiro de  1947 a Março de 1948 – Anos XXII-XXIII  

Redator: Henrique José de Souza 

 
 

16

questão – começo – das intolerâncias por esse regime alimentar, que por si só exige um 
grosso volume para ser discutido tal como merece), ou melhor, da emancipação mental 
do homem, pois a carne, no seu substratum, possui os perniciosos elementos da 
animalidade que, usados continuadamente, não podem deixar de prejudicar o homem, 
quer física, quer psíquica, quer espiritualmente falando. Além de excitar naqueles que 
dela fazem uso, os desejos e as paixões materiais mais grosseiras, quanto variadas, são 
sérios entraves para podermos dominar nosso intelecto e nossos pensamentos, por isto 
mesmo, apoderando-se da direção de nossa vida. O mesmo dizer que somos passional e 
não espiritualmente dirigidos da vida. 

      Do ponto de vista patológico, já foi dito, o regime carnívoro – pior se exclusivo – 
provoca os mais sérios distúrbios em nossa saúde, desde o artritismo, que a bem dizer 
tem por causa (ou origem) as disfunções hepáticas, a apendicite, o câncer, etc., etc. 

      A alimentação e a respiração representam os dois fatores principais da 
manutenção da vida. 

      Estas e outras condições seguidas à risca, nossa parte divina harmoniosa se 
firmará cada vez mais, e nosso poder de serenidade e de saúde irá sempre aumentando, 
tanto em nosso benefício, como no daqueles que de nosso espiritual auxílio necessitem. 

      Volvendo à prática da cura mental, o operador em perfeito recolhimento, tanto 
quanto lhe permita o seu desenvolvimento Psíquico, identifica-se com os princípios que 
acabamos de expor. Procurando transformar-se numa fonte viva, dirige a onda vital que 
daí resulta, sobre aquele ou aqueles a quem deseja curar. A seguir ordena, com uma 
força irresistível, um poder de vontade inquebrantável, que é o poder da harmonia 
universal, a bem dizer, o mesmo que presidiu à criação; ele a sente agindo no caso que 
está sob a sua guarda espiritual, identificando-se com o seu Criador, e uma vez a imagem 
curadora realizada, ele a projeta sobre aquele  ou aqueles a quem deseja atingir. 

      Durante um momento muito rápido, ele se confunde, e portanto, identifica-se 
com seu Criador; penetra o mistério do Infinito encanado no homem, e entrevê, com 
imenso fulgor diante dos seus olhos, a grande Verdade, que a Lei da Evolução lhe 
reserva para mais tarde, o gozo eterno, que a bem dizer, e o supremo gozo da 
IMORTALIDADE. 

      O tratamento mental, desta maneira compreendido, identifica-se por completo 
com o desenvolvimento, identifica-se por completo com o desenvolvimento da natureza 
psíquica e espiritual do homem, que, como se viu, não é mais possível separar. É antes 
um uso particular de faculdades, que atualmente nos parecem sobrenaturais como um 
processo  qualquer que ainda estivéssemos longe de aprender, e muito menos de 
comunicar. Evidentemente, todos nós levamos em nosso imo a Centelha Divina (que é a 
própria Mônada), e somos sem exceção alguma, perfeitamente iguais – pois que 
semelhantes ao Eterno, como acabamos de demonstrar, somos como a planta que 
começa a germinar, para depois crescer e florescer, diante de nossa própria evolução 
espiritual. 

      Fazemos notar que o tratamento mental nos confere, imediatamente, dois 
apreciáveis benefícios: o primeiro é de nos fazer conhecer nossa natureza divina de um 
modo todo prático, pairando acima de todas as contingências, de toda destruição 
possível, por sua  própria essência, o que é para nós, uma fonte preciosa de 
inquebrantável otimismo; o segundo, o de nos ensinar o caminho direto, tão infalível 
quanto necessário, que devemos seguir a fim de possuirmos a saúde e a serenidade. De 
fato, eles serão bem nossos quando compreendermos que deles jamais nos devemos 
separar. 

      Conclusão – Como se viu, o tratamento mental é coisa bem diversa de 
qualquer método de medicar (ou tratar) mais ou menos aperfeiçoado. Ele cura, é 
incontestável. E sobretudo quando todos os recursos conhecidos já foram empregados. 
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Mas exige do operador um treinamento rigoroso e constante, para que ele mesmo não 
venha a adoecer por ter oferecido demais aquilo que, de certo modo, para si mesmo devia 
conservar: a vida. Sabemos de alguns que estão dentro desse triste caso, na razão do 
velho adágio popular de “quem dá o que tem a pedir vem”. 

      O tratamento mental também representa um método de regeneração social, 
que recomendamos a todos os homens dignos e ilustres, pois é a maneira mais prática de 
contribuir para a Evolução humana. 

      Salvar a nossa raça, a civilização que começa a surgir neste continente 
privilegiado, colocar-se, enfim, ao lado da Lei que a todos rege é dever de quantos ainda 
aturdidos pelos desastrosos efeitos de uma guerra tremenda, entre membros da mesma 
Família, por serem nascidos de um Pai Comum ou mesma Origem, desejam colocar-se à 
vanguarda dessa grande maioria, ou seja aqueles que ainda esperam salvação – como os 
“raros náufragos nadando no vasto abismo”, da Eneida, de Virgilio (Rari nantis in gurgite 
vasto”), onde a mesma “salvação” não mais existe pelo fato da matéria se ter afastado por 
completo do Espírito. O passado é como uma velha árvore que precisa ser rejuvenescida 
com uma seiva nova, cujos frutos sazonados possuem todas as privilegiadas qualidades 
de uma longa e proveitosa seleção, enquanto que, a sua assombrosa vitalidade, procede 
de inesgotável manancial, para cuja existência muitos outros concorreram pouco importa 
se consciente ou inconscientemente: o excelso “Manancial” da Obra grandiosa                    
em que a Sociedade Teosófica Brasileira se acha empenhada, como prova o seu mais do 
que expressivo lema: SPES MESSIS IN SEMINE, ou “a esperança da colheita reside na 
SEMENTE”. 

 

Ilustração: 
Legenda: 

SALA DO TRONO DO PALÁCIO REAL DA BAVIERA 

    No fundo, aparece a valiosa tela de Ackdorge, o “Cavaleiro das Idades”, o 
Maitreia das lendas transhimalaias, estreitamente ligado ao mistério do “Rei do Mundo”, 
do mesmo modo que o tradicional “Mitra-Deva” das escrituras indianas, como próximo 
avatara ou “Redentor do Mundo”. 

  Nos salões contíguos, além dos tesouros artísticos que ai se acham, 
figuram as telas de Lohengrin, Parsifal e outros personagens das lendas nórdicas, das 
quais se serviu Ricardo Wagner, para suas iniciáticas e incomparáveis peças lítero-
musicais. 

 

      Do ponto de vista literário – como preciosas gemas que ornam o magnífico 
Diadema de nossa Obra – já as apontamos em outros lugares deste mesmo trabalho: o 
Reverendo e criterioso Padre Huc, através das suas monumentais obras com os nomes 
Dans le Thibet, Dans la Tartarie, Dans la Chine, que lhe custaram a expulsão tanto da 
Igreja como da Academia francesa, por ter afirmado coisas que presenciou durante a sua 
longa jornada através daquelas regiões, na companhia de um outro devotado sacerdote, 
que foi o Padre Gabet. Suas obras contraditam as falsas doutrinas em que ambas se 
estribam. O escritor ocultista Saint-Yves d’Alveydre, principalmente numa das mais 
valiosas das suas obras, que é La Mission de I’Inde, falou pela primeira vez no nome de 
AGARTHA. Também se refere a ela o maior dos escritores poloneses, o professor da 
Escola de guerra de Varsóvia, Ferdinand Ossendowsky, autor de volumoso número de 
obras científicas, filosóficas, viagens, etc. etc. sobressaindo entre as últimas, a que foi 
traduzida em todas as línguas, inclusive em português, Animais, Homens e Deuses (do 
original Beasts, Men and Gods), sendo que a mais lida, a traduzida para o francês: Bêtes, 
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Hommes et Dieux. 13 A bem dizer – e como deve o leitor ter compreendido através da 
leitura dos capítulos que a este precedem – foi tal obra que, ao lado da de Saint-Yves 
d’Alveydre, inspirou o eminente escritor francês René Guénon a escrever aquela que 
estamos traduzindo e comentando, ou seja Le Roi du Monde.  A seguir, os dois grandes 
místicos da literatura oriental, Marquès de Riviére, principalmente em À l’Ombre dês 
Monastères thibétains, de cujos trechos próprios para os comentários do presente livro, 
nos servimos para criticar o próprio prefaciador da supracitada obra, em afirmações 
francamente contraditórias. 

      E Nicholas Roerich, em El Corazon de Ásia, que ainda hoje é lido com o 
carinho e respeito que merece tão insigne escritor. Alexandra David-Neel é o nome que 
sobressai entre os escritores modernos de Ocultismo e Teosofia além do mais, pelo 
tempo que esteve no Thibet, inclusive nos seus mais famosos mosteiros. Sua obra 
principal, Mistiques et Magiciens du Thibet, entusiasmou de tal modo o famoso  polígrafo 
e teósofo espanhol Dr. Mário Roso de Luna, que o  obrigou a escrever, de parceria com o 
autor destas linhas (que, em verdade foi quem terminou os 30 últimos capítulos, pelo 
mesmo ter morrido antes de ver concluída a sua última obra), a intitulada O Tibete e a 
Teosofia, publicada na íntegra (em 52 capítulos) no órgão oficial da Sociedade Teosófica 
Brasileira, a revista Dhâranâ. 

      Em verdade,  a respeito dos nomes Agartha e Rei do Mundo nada há mais a 
comentar ou refutar no livro que mais interesse nos despertou, por se referir a assuntos, 
que em nossa Obra deixam de ser teóricos para passarem a práticos. Mesmo assim, 
como dever de ofício e maior propagação dessa mesma Obra, não só faremos os ligeiros 
comentários que este capítulo merece, como também mencionaremos passagens 
estreitamento ligados ao nosso cultural e espiritual Movimento. 

      Já tivemos ocasião de dizer que os nomes dos dois Ministros do Rei do Mundo, 
aparte o que existe de velado a respeito, são Mahima e Mahinga, mesmo porque, os dois 
M M entrelaçados e invertidos, fornecem um símbolo precioso, que interfere na jurisdição 
espiritual, digamos assim, entre a Agartha e o Centro que lhe diz respeito na face da 
Terra em determinados ciclos, sem falar nos menores, que àquele se acham 
subordinados, e que antes deveriam receber o nome de “postos representativos”. 

      De fato, René Guénon tem razão em criticar Ossendowsky por escrever 
Brahatmâ, em vez de Brahmatmâ, mas erra, por sua vez, em chamar o mesmo de “Chefe 
Supremo da Agartha”. A verdade, porém, é que o referido nome pertence a um Sêr de 
elevada hierarquia, cujo “posto” ou regência está situada no Norte da Índia, em região 
secreta, mas que, em verdade, é uma espécie de “papa” ou Sumo Pontífice, para certas 
religiões – principalmente o Bramanismo – existentes na Índia. Trata-se de uma série 
idêntica à dos Budas-Vivos da Mongólia, cuja série deixou de ter razão, depois que o 
Oriente cedeu o seu lugar de “espiritual comando”, ao Ocidente, no presente ciclo. Melhor 
dito, era uma síntese do mistério que se processava entre o Tibete e a Mongólia, ou seja: 
os referidos Budas-vivos como representações do “Rei do  Mundo” na face da Terra, e os 
Trachi-Lamas e Dalai-Lamas, como Ministros ou Colunas Vivas, contrariamente ao que 
afirma René Guénon, ao dizer que, “o Dalai-Lama realizando a santidade (ou a pura 
espiritualidade) de Budha, o Trachi-Lama realizando a ciência (não mágica, como se lhe 
afigura, mas antes teúrgica) e o Bogdokhan, representando a força material ou guerreira, 
etc.” 14  René Guénon deixou-se levar pelo que o mesmo Ossendowsky cita nos últimos 
                                                        
13 Tanto este livro, como os outros que se seguem, foram escritos depois da fundação material de nossa Instituição. Mas isso não 
desmerece os seus altíssimos valores, ao contrário, eleva-os muito mais alto, porque, e além do mais, os fenômenos que no começo 
serviram de prova, que a mesma “tinha por origem o Oriente”, sua própria cultura posterior, consolidava a interdependência, no ciclo 
atual, como em outros anteriores, existente nos dois extremos em que se firma a evolução geral da Humanidade: o Oriente e o 
Ocidente. 
14 O mesmo “Rei do Mundo” é chamado “Chefe dos Exércitos celestes”, tal como acontece com com o arcanjo (Dhyan-Chohan, etc.) 
Miguel. Logo era este quem o representava na face da Terra, e não o Dalai-lama. Que dizer do mesmo Bogdo-Khan ser “Sumo 
Pontífice de TaKure” ou antes, de toda, Mongólia, com repercussão em diversas partes do Oriente? S.S. Bogdo-Khan, representando o 
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capítulos da sua obra, apresentando o referido Ser “deus incarnado da guerra”, e, naquela 
ocasião em luta contra o invasor, etc.. Mas, esqueceu de ligar importância a que ele 
“falava face à face com o próprio Buda, no Nirvana”, e relatava aos seus marambas para 
que eles lhe explicassem, ou melhor, sabendo ele conscientemente o que acabava de ver 
e ouvir, fazia questão que os seus discípulos interpretassem de acordo com o seu 
verdadeiro significado. Esqueceu, ainda, que um dos lamas do Mosteiro de Narabanchi, 
narrando a Ossendowsky a aparição do próprio Rei do Mundo, o mesmo autor “teve 
ocasião de ver uma sombra que fazia mover o espaldar da cadeira ou trono existente no 
santuário secreto do referido mosteiro”. Isto indica, que o Rei do Mundo dando preferência 
a uma aparição no referido lugar, em comunicação direta se achava com o Bogdo-khan 
ao menos, no que diz respeito à sua espiritual Origem. Além disto, para se falar 
corretamente da Agartha e do Rei do Mundo, mister se faz já ter ido à primeira, ou ter 
tido... qualquer entendimento com o segundo. Diante disto, não há como dizer: “Cesse 
tudo quanto a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta”. 

      E o assunto nos obriga também a citar outro ponto interessante do capítulo que 
estamos comentando, ou seja quando o mesmo insigne escritor faz alusão aos “Três Reis 
Magos do Evangelho”, e compara-os magnificamente com os “Três Chefes da Agartha”, 
referindo-se àqueles três apontados Seres (Bogdo-Khan, Dalai-Lama e Trachi-Lama, que 
em verdade, são apenas representantes dos verdadeiros, ou seja a Trindade agartina). 
Que diria, por exemplo, o mesmo ilustre e querido escritor francês, se soubesse que Três 
Seres idênticos vieram ter diante do Chefe da Obra em que a S.T.B. está empenhada, e 
portadores, por sua vez, de três preciosas dádivas, ou sejam: um livro antigo, uma 
frasqueira contendo “licor sagrado” (ou “ambrósia dos deuses”) e o precioso Símbolo 
conhecido pelo nome de “Chave de Pushkara”, o qual esteve em nosso Santuário durante 
“sete anos”, para ser reconduzido à Agartha pelo mesmo Chefe de tão Excelsa Obra ou 
Movimento? Outrossim, que o Venerável Dalma Dorji, tesoureiro do palácio do Bogdo-
Khan, 15 em Urga, a quem também se refere Ossendowsky no seu maravilhoso livro 
                                                                                                                                                                                        
“Rei do Mundo”, era Senhor dos Dois Poderes: o Temporal e o Espiritual. Se suas Colunas-Vivas ou Ministros dissessem a mesma 
coisa, não errariam, justamente pelo fato de o representarem, não só, nos lugares em que se achavam, como em qualquer outro onde 
se apresentassem. Sim, o do Centro  (o Bogdo-Khan), como “Coluna Mestra”, este, sim, era, ao mesmo tempo, Uno e Trino (como o é 
a própria, Divindade, que ele representava, e é a  razão de, na Maçonaria, o Grão Mestre ficar por baixo do Triângulo onde figura o 
Supremo Arquiteto); Donde a expressão complemente desconhecida para o insigne escritor francês, que é: Três Trombetas para Uma 
só Boca”. 
 Não pode deixar de nos perdoar o mesmo escritor francês,  por divergirmos de algumas interpretações suas  do livro de 
Ossendowsky, sem veleidade alguma de nossa parte mas, dentro do critério da responsabilidade  de Chefe da Obra em que a S.T.B. 
está empenhada, não podemos permitir – nos tempos que correm – afirmações que prejudiquem  esta mesma Obra. 
As chaves, a mitra, o pálio, o báculo e outros objetos e símbolos usados pelo Papa ou Sumo Pontífice da Igreja Romana pertencem a 
um passado remoto da História. E os próprios Bramatmâs da  Índia, deles fazem uso há muitos séculos. Foram tais cópias, quer do 
Budismo Indú e Lamaísmo tibetano e mongol, a que se referiu o íntegro sacerdote católico, Pe-Huc, no seu livro Dans le Thibet e que 
lhe custou a expulsão da Igreja romana e da Academia Francesa. O fato é que ficaram suas obras de imenso valor histórico, que o 
imortalizaram, sem necessidade dos privilégios de pertencer a ambas as instituições que julgaram prejudica-lo na sua honra. Está 
psicologicamente provado que todo homem ou coisa que foi injustamente perseguido, acaba finalmente por ser querido e respeitado.... 
 Aproveitamos esta anotação para dizer que René Guénon se enganou, quando criticando a  Ossendowski, fez ver que “ele devia dizer 
Guru e não Goro”, Antes de mais nada, Guru, é termo sânscrito e portanto, figurando nas teogonias hindus, com o significado de 
Mestre, Instrutor. Etc. etc.  Enquanto Goro, termo tibetano, quer dizer “sacerdote”. Donde o termo “Os Goros do Rei do Mundo”, que 
são Doze, e o mesmo escritor, em referência a tal número, compara-o com os Cavaleiros da Távola Redonda, etc. e finalmente, no seu 
sentido cósmico, com os Doze Signos do Zodíaco. Jesus por sua vez, teve doze apóstolos; Carlos Magno, com os doze pares de 
França, e outros tantos Iniciados, não fizeram outra coisa, senão formar uma representação das Doze Hierarquias Criadoras em seu 
redor... O Dalai-lama (que também era chefe da Maçonaria dos Tachus-Marus, como disse muito bem Saint-Yves d(Alveydre, na sua 
obra La Mission de L’Inde) não podia deixar de fazer a mesma coisa, se não o fizeram, o próprio Bogdo-Khan, como coluna central, e 
também a outra lateral, em oposição ao Dalai-lama, ou seja o Trachi-Lama, pois como diz o mesmo escritor René Guenón, e nós o 
sabemos de sobra, aquele tinha em seu redor, o chamado “Conselho Circular”, formado pelos grandes Namahans (ou Nomekhans). 
Quanto aos “Cem sábios chineses”, a quem também se refere Ossendowshi, e tanto este como o crítico da sua obra, citam o que 
ouviram dizer, e não o que sabem em sã consciência, tais “sábios” eram em número de “111”, para fazer jús a certo número 
cabalístico, que, multiplicado por “7” dá o mais poderoso de todos, que é o “777”. E cujo simbolismo maior, é o das “777 pérolas (ou 
contas) do fio de Sutratmâ”, isto é, das  “encarnações da  Mônada...” E paremos aqui para não dizermos coisas proibidas. E quanto às 
tartarugas, em cujas costas eles escreviam, de cem em cem anos, o que haviam aprendido, etc.”, é algo iniciático que já provém da 
Atlântida e possuímos um grande ensinamento nesse sentido, melhor dito, “revelação”, com as respectivas fotografias, em nosso 
Arquivo secreto. 
15 O Bogdo-Khan, que residia na Mongólia, país dos milagres e dos enigmas, era venerado ao longo do Volga, na Sibéria, na Arábia, 
entre o Tigre e o Eufrates, na Indo-China e nas margens do Oceano Índico. Tinha por nome e títulos hierárquicos, os seguintes:  S. S. 
Djjebtsung Dambha Hutuktu Khan, Bogdo Gheghen, Pontífice de Ta-Kure. Todo o passado histórico da Ásia, da Mongólia, do Pamir, 
da Messopotámia, da Pérsia e da China, cercava o Deus vivo de Urga (capital da Mongólia). 
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(capítulo XL), acompanhado de outros dois Seres, vieram ter à presença do Chefe do 
supracitado Movimento? E que, prostrando-se por terra, exclamaram por duas vezes, a 
frase tibetana: Chen-razi! Chen-razi! Cujo significado em nossa língua, é “Espírito 
Misericordioso da Montanha”? Sim, Montanha, outrora no Oriente, mas hoje no Ocidente, 
na “Meca brasileira”, ou antes “capital espiritual do Brasil”? 

      Ninguém duvide: “Os tempos esperados já chegaram”. 

      E com isto, segundo nos parece – está mais do que comentado o capítulo IV de 
O Rei do Mundo. 

      Om Mani Padme Hum! Om Tat Sat! Om sancti, sancti, sancti! 

       ADI-BUDHA VAHAM BUDHA! 

 

NOTAS E COMENTÁRIOS 
 

O REI DO MUNDO 

 A redação desta revista comunica aos seus leitores que, diante do êxito alcançado 
pela publicação dos 4 primeiros capítulos da obra acima mencionada e tendo em vista 
que a publicação dos demais capítulos em Dhâranâ, que é trimestral, retardará muito o 
conhecimento completo desse trabalho, resolveu editá-la agora em livro. Dessa edição 
serão tirados apenas mil exemplares, motivo pelo qual os interessado na sua aquisição 
deverão enviar, desde já, seus nomes e endereços a esta revista para a respectiva ordem 
de preferência. O preço do livro será publicado em nosso próximo número. 

 

SÃO LOURENÇO JÁ TEM UM POSTO  

DE PUERICULTURA 

Os nossos colegas d’ “O Arauto”, de São Lourenço, a propósito da inauguração do Posto 
de Puericultura dessa grande estância hidroterápica, publicaram o seguinte: 

“INAUGURADO O POSTO DE PUERICULTURA” 

Foi solenemente inaugurado no dia 1º  do corrente o nosso Posto de Puericultura com a 
presença de altas autoridades, representantes dos Srs. Dr. Secretário da Educação e 
Saúde, Prefeito Municipal, Senador Dr. Melo Viana, Diretor do Departamento Nacional da 
Criança e outras autoridades, vigário da Paróquia, corpos docente e discente das escolas 
e ginásio locais, infinidades de classes, e grande assistência. 

 Usaram da palavra, os Srs. Dr. Mialzir de Minas Santos, diretor Técnico do Posto, 
Dr. A. de Souza Figueiredo, representando o D. N. da Criança, Orlando B. Almeida, pela 
imprensa, Dr. Antonio Periassy, chefe do Serviço de Peste, Dr. Álvaro Caldeira, notável 
pediatra do Rio, Dr. Pereira Brasil, representando o Sr. Secretário da Educação e Sr. 
Prefeito municipal dando por inaugurado o Posto e cortando a fita simbólica. Falaram 
ainda: a educadora Sra. Nair de Oliveira, diretora do nosso 2º Grupo Escolar, e 
Presidente Exma. Sra. D. Carlota Felipe Silva pela Diretoria da Associação de Proteção à 
Maternidade e à Infância “Dr. Gastão Octaviano Ferreira”, edificadora do Posto, com que 
encerraram a sessão. 

 Depois do benzimento das instalações, que se diga de passagem, estão além das 
expectativas gerais, foi o prédio entregue à visitação causando boa impressão como tudo 
quanto ali foi visto. 

 O Departamento Nacional da Criança, por intermédio dos gentis auxiliares daquele 
Posto, fez distribuição de livros e folhetos elucidativos ao trato da criança. 
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 À noite na “Boite Excelsior”, foi levado a efeito um festival, nele tomando parte 
vários jovens amadores e a interessante bailarina Otilia, de 7 anos de idade, que cativou a 
platéia, pela sua graça e naturalidade, revelando-se exímia dançarina de todos os 
gêneros”.  

 

ÉPOCA DE CONTRADIÇÕES E DE ANARQUIA MENTAL 
CONDENADA A BÍBLIA, NOS ESTADOS UNIDOS, COMO LIVRO IMORAL 

 Uma agência noticiosa internacional distribuiu à imprensa brasileira, que o 
publicou, o seguinte telegrama: 

 “DENVER, Colorado, 16 (R.) – O Sr. Samuel D. Menin, promotor local, objetou a 
distribuição da Bíblia nas escolas, pela Organização Cristã, alegando que o Livro Santo 
era contrário à Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. 

 “A Bíblia, em conjunto, é um relato de luxúria, homícidio, incesto, estrupos, 
defloramentos, sodomia e outros crimes abomináveis, vindo, assim, sua leitura concorrer 
para o aumento da delinquência infantil e juvenil”. 

 O argumento mais forte de Menin é baseado numa cláusula constitucional contra a 
“preferência religiosa”.  

 Sem comentários... 

 

“PEDRA FUNDAMENTAL” 

 No dia 10 de fevereiro de 1947, realizou-se na estância hidro-mineral de São 
Lourenço, Estado de Minas Gerais, o lançamento da pedra fundamental do Templo da 
Sociedade Teosófica Brasileira, majestoso monumento arquitetônico que se erguerá nos 
terrenos da antiga Pensão São Benedito.  

 Estiveram presente a esse ato de tão profundo sentido espiritual para o povo 
brasileiro, o então Prefeito de São Lourenço, Dr. Afonso Neves, irmãos da S.T.B. 
residentes na cidade e inúmeros outros que ali foram, especialmente, da capital da 
República e outras cidades, toda a diretoria, tendo à frente o nosso Venerável Mestre e 
presidente, Prof. Henrique José de Souza e sua Exma. Esposa, D. Helena Jefferson de 
Souza. 

 Falou, em primeiro lugar, o Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira, que 
pronunciou importante discurso, historiando a evolução espiritual da humanidade e a 
significação do ato inaugural do templo, que tão de perto se liga ao evento de uma nova 
era de que a S.T.B. é precursora no Brasil e na América. Usou da palavra, a seguir, o 
orador oficial da S.T.B., Dr. Pizarro Loureiro que ergueu um hino à Missão dos Sete Raios 
de Luz e a S. Lourenço, capital espiritual do Mundo. Logo após o Dr. Afonso Neves, 
falando em nome do povo de S. Lourenço, disse que, depois dos discursos que ali ouvira, 
nada mais podia dizer, por haverem eles interpretado brilhantemente o sentido da 
solenidade. Queria, no entanto, exprimir a sua satisfação por mais esse empreendimento 
que virá enriquecer a fisionomia urbana de S. Lourenço e contribuir para o 
engrandecimento da linda e famosa estância a que tinha a honra de administrar. E 
terminou fazendo votos para que os ideais culturais, patrióticos e pacíficos da S.T.B. 
irradiem para todos os recantos do Brasil, da América e do Mundo, a fim de que 
desapareçam da face da Terra o ódio, a miséria e a ambição, e, num clima de 
fraternidade, possa a humanidade marchar para seus destinos. 

 Procedeu-se, então, à cerimônia, tendo sido colocados num cofre de ferro, os 
jornais e revistas do dia, moedas e a ata, que foi assinada por todos os presentes, cofre 
que ficará, para sempre encerrado na pedra simbólica.  
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Ilustração: fotos 

Legenda: 

1. Hasteamento do Pavilhão Nacional pelo Presidente Geral da S.T.B., Eng. José 
Henrique da Silva Queiroz. Na varanda, a Bandeira da Missão em que está 
empenhada a S.T.B. e empunhada pelo Presidente Geral, Prof. Henrique José 
de Souza, presta homenagens ao Pavilhão da Pátria que lhe serve de 
“Santuário”. 

2. Momento da partida do cortejo. 

3. O cortejo passando em frente à catedral. O pequeno Hélio, filho do casal 
fundador da S.T.B. montando num cavalo branco, serve de “Arauto” ao mesmo 
cortejo. 

4. Este, atravessa agora a rua dos Inconfidentes. 

5. O primeiro grupo a dar entrada nos terrenos da ex-Pensão S. Benedito, hoje 
“Vila Canaã”, nome que lhe foi dado pelo chefe da Obra em que a S.T.B. está 
empenhada. 

6. Com a chegada de S. Exa. o Dr. Afonso Neves. digníssimo Prefeito de S. 
Lourenço, o Diretor Geral e outras pessoas que o foram receber na tradicional 
"cancela" (ou porteira dos terrenos da ex-Pensão S. Benedito), e respectivas 
apresentações, a solenidade teve o seu Início, falando em primeiro lugar o 
Presidente cultural da S.T.B., Prof. Henrique José de Souza, num estudo iniciá-
tico comprovante de que semelhante Lugar era hoje o verdadeiro "Centro espi-
ritual do Mundo", como o afirmou um grande cientista e teósofo espanhol 
cognominando-o de "capital espiritual do Brasil", e outros homens de cultura 
moral e intelectual, de "Meca Brasileira" para onde futuramente convergirão as 
vistas da todo o mundo espiritualista, pois, além do mais, o Templo que naquele 
mesmo lugar ia ser dentro em breve construído, era dedicado a todas as 
religiões do mundo".  

7. O Dr. Adalberto Pizarro Loureiro – como orador oficial da S. T. B. e conhecido homem 
de letras – empolga a assistência com a leitura da sua magnífica alocução, cujo final 
foi recebido por prolongada salva de palmas.  

8. Depois do Presidente Geral da S. T. B. ter feito a leitura da ATA, a primeira pessoa 
que a honrou com a assinatura, foi S. Exa. o Sr. Prefeito de S. Lourenço, 
delirantemente aplaudido pela assistência. Seguiram-se as assinaturas das diversos 
membros da Diretoria, a começar pelas dos dois Fundadores, e do vultoso número de 
pessoas de que era formada a assistência, sendo que a última, foi a do distinto 
secretário da Prefeitura, Sr. Silvéro Sanches Neto. Posta a mesma na caixa, além de 
moedas da época, jornais do dia e da véspera, a própria revista Dhâranâ, como órgão 
oficial da S. T. B. (último número), Seleções, etc., foi a caixa conduzida ao seu lugar, 
por S. Ex. o Sr. Prefeito de S. Lourenço e o Diretor Geral da S. T. B.  

9. O Dr. Afonso Neves, Prefeito de S. Lourenço é o primeiro a colocar a tradicional pá de 
cimento. novamente aplaudido pela assistência, e as seguintes pelos membros da 
Diretoria da S. T. B. e outras pessoas gradas da localidade.  

10. Um grupo formado por toda a assistência, vendo-se no primeiro plano S. Exa. o Sr. 
Prefeito de S. Lourenço, ao lado do Presidente cultural da S. T. B. 
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UMA GRANDE REALIZAÇÃO 
Do Sr. Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira recebemos a carta abaixo 

São Lourenço, 1/41947. 

Ilmo. Sr. Orlando B. Almeida.  

 M. D. Diretor-proprietário de "O ARAUTO".  

Nesta. 

Prezado e Ilustre Amigo.  Meus saudares. 

Por intermédio do seu conceituado jornal, faço ciente ao querido Povo de S. 
Lourenço que a Sociedade Teosófica Brasileira para comemorar o 20o aniversário da 
autonomia municipal de nossa privilegiada estância e, de acordo com as plantas já 
entregues à Prefeitura,  deu início, nesta mesma data, ao desaterro do local, onde, a 10 
de Fevereiro p. p. e na presença do Sr. Afonso Neves, digníssimo Prefeito de S. 
Lourenço, membros da mesma Instituição, residentes na estância  e vindos da capital e 
de S. Paulo, além de outras pessoas amigas foi realizado o "Lançamento da Pedra 
Fundamental" de seu Templo-Matriz. E, logo após, o batismo do lugar coro o nome de há 
muito anunciado: VILA CANAÃ. 

As plantas já vistas e elogiadas, por, diversas pessoas amigas da localidade 
apresentam 32 lotes de terrenos, onde vão ser construídas as elegantes residências dos 
Membros principais da S. T. B., seu Templo-Matriz erguido numa praça ajardinada, com 
bancos de pedra, árvores apropriadas, iluminação elétrica a caráter, etc. etc., além de 3 
ruas com duas entradas diferentes para a Avenida dos Inconfidentes. Semelhante serviço 
de desaterro e conseqüente construção do Templo-Matriz, e primeiras residências se 
acham sob a direção do capitalista Sr. José Solaira, que além de membro proeminente 
nas fileiras da S. T. B., faz farte da firma arrendatária do Hotel Sul América. A parte 
técnica está a cargo do Diretor social da S. T. B, o engenheiro da Prefeitura da Capital Dr. 
José Henrique da Silva Queiroz. E quanto ao construtor, o Sr. Vicente de Lorenzo, nome 
bastante conhecido na estância, foi o escolhido. 

Antes de partir para a capital, em companhia da minha família, no próximo 
domingo, 13 do corrente, terei ocasião de ir dar-lhe o roeu abraço de despedida, voltando 
antes do fim, do ano, em companhia de outras famílias pertencentes às fileiras da S.T.B., 
as quais por sua vez, virão fixar residência em S. Lourenço. 

Sem outro assunto, subscrevo-me: 

amo. Atto. e obrmo. 

Henrique José de Souza"  

 

LIGEIROS COMENTÁRIOS – Sempre obediente à lei de Causalidade que rege os 
altíssimos destinos, a S.T.B., deu início à capinação dos referidos terrenos, no dia 1º  de 
Abril p.p., justamente quando a estância comemorava o 20º  aniversário da sua 
autonomia municipal. No dia seguinte – uma data, por sua vez, histórica na vida da 
S.T.B., ou seja a do casamento civil dos dois fundadores da S.T.B., firmam-se no 
lugar outros serviços de imediata necessidade, dentre eles o escritório do Chefe 
das obras. 

No dia 5, como se, viu,  teve lugar a glande solenidade da retirada da "porteira", em 
cujo momento o Sr. José Solaira dirigiu algumas palavras aos Dois Fundadores e Chefes 
da Obra em que a S. T. B. está empenhada, palavras estas que calaram profundamente 
no espírito de ambos, principalmente quando o mesmo, referindo-se a tão sagrado Lugar, 
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fez ver que naquele momento dava como iniciados es trabalhos que irão tornar 
REALIDADE, as esperanças por tanto tempo acalentadas, não sob pelos dois referidos 
Seres, como por todos aqueles que tinham a grande honra e felicidade de os acompanhar 
em tão magnífico quão espiritual Movimento. 

A carta que acima transcrevemos é a que o Presidente cultural da S.T.B. Henrique 
José de Souza dirigiu ao ilustre e querido Diretor-proprietário do conceituado 
hebdomadário sanlourenceano "O ARAUTO".  

 

Ilustração: fotos 

Legendas: 

1. Última fotografia tirada diante da tradicional "porteira da ex-Pensão S. 
Benedito, ou seja aquela onde, em 1921, os Dois Fundadores da S. T. B. se hos-
pedaram na primeira vez que foram a S. Lourenço. Também fazem parte do grupo, 
as seguintes pessoas: Sra. D. Hermengarda Bastos, da firma arrendatária do Hotel 
Sul-América, o capitalista Sr. José Solaira, sob cuja direção se acham os serviços 
da Vila Canaã, os Srs. Hildebrando Panzera e Antonio Ferreira de Souza, além de 
operários. carroceiros, etc.  

2. Retirada da "porteira" pelos irmãos da S. T. B. Srs. José Solaira e Antonio Ferreira 
de Souza. 

3. Os referidos Irmãos conduzem no ombro o precioso documento histórico de nossa 
Obra.  

4. A "Porteira" – carcomida pelo tempo... – junto ao velho casarão em ruínas da 
"Pensão S. Benedito.  

5. Pás, enxadas e picaretas em função para que o caminho se torne acessível às 
carroças que vão funcionar no aterro e desaterro do lugar onde em breve surgirá 
aos olhos do mundo, o majestoso Templo dedicado à Fraternidade Universal da 
Humanidade; do mesmo modo que as lindas residências, pertencentes aos 
membros em evidência da S. T. B.  

6. Em baixo, um trecho da bela cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais. 

 

RAMA CRUZEIRO DO SUL 
Fundada, em São Paulo, mais uma rama da Sociedade Teosófica Brasileira 

 

Prosseguindo no seu trabalho de levar a, todos os brasileiros a palavra da Verdade 
e de contribuir para que o Brasil se prepare para receber a gloriosa herança espiritual que 
lhe está reservada, há milênios, num futuro que se aproxima e que já se pode vislumbrar 
nas trevas dos dias de incerteza e de angústia que vivemos; a S.T.B. vem de fundar em 
São Paulo mais uma rama, mais um centro de estudos teosóficos e de divulgação da sua 
Obra. 

Instalada pelo Dr. Eduardo Cícero de Faria, fundador da nossa primeira Rama 
(Morya) – desta vez com a colaboração do nosso irmão Almir Souza e de outros nossos 
membros correspondentes e simpatizantes da capital Bandeirante, no dia 8 de Julho do 
corrente ano, essa Rama tomou o nome de Cruzeiro do Sul, símbolo de grande 
significação para o Brasil, a cujo destino preside na sua cruciforme expressão sideral. 

Esse novo centro, verdadeira jóia que se vem engastar no diadema luminoso de 
nossa Obra, já está em plena atividade na Paulicéia, em sua sede, nos trabalhos 
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preliminares para o lançamento da sua campanha espiritual, que se destina a esclarecer a 
consciência e a mente de todos os homens de boa, vontade. 

É com natural regozijo que registramos aqui esse fato tão auspicioso para a vida 
da nossa instituição, tanto mais quando se trata do Estado de São Paulo, uma das 
maiores unidades da Federação Brasileira, porque a Rama Cruzeiro do Sul vem 
engrossar as fileiras da S.T.B. e ampliar, no espaço nacional, a ressonância da 
mensagem espiritual, de nossa Obra, concretizada em dois destinos de eloquente 
grandeza para os destinos da Pátria e do Mundo: "A esperança da colheita reside na 
semente" e "Brasil santuário da iniciação moral do gênero humano a caminho da 
sociedade futura". 

 

PLANO DE RECONSTRUÇÃO NACIONAL 
 

O APOIO DOS ESTUDANTES ALAGOANOS AO APÊLO DA S. T. B. 

A propósito do movimento iniciado pela S. T. B., no sentido de estudar-se a 
realização de um vasto plano de reconstrução nacional, à base da organização nacional 
da produção agrícola e do trabalho em geral, nele interessando a mocidade estudantil do 
país, para cujos centros acadêmicos foram enviadas mensagens-convites, 
transcrevemos, a seguir, a nota publicada no dia 29 de novembro do ano passado, nos 
jornais "Gazeta de Alagoas" e "Diário do Povo", de Maceió:  

"Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito de Alagoas". 

 

Nota à Imprensa.  

Maceió, 28 de Novembro de 1946. 

 – O Diretório Acadêmico da Faculdade de Direito de Alagoas, conforme deliberação 
tomada em sua última reunião, comunica aos estudantes alagoanos, às classes cultas, às 
agremiações partidárias, sociais, culturais do Estado, bem como ao povo em geral, que 
recebeu da Sociedade Teosófica Brasileira, com pedido de divulgação, a carta abaixo 
transcrita,  cujo teor é de molde a interessar a todos os brasileiros: 

Rio, 8 de Novembro de 1946. 

Moços estudantes de Alagoas. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, instituição cultural e filosófica, que há mais de 22 
anos sob o signo da Fraternidade e União de todos os Povos da Terra, vem batalhando 
pela sublime causa da felicidade dos homens; 

A Sociedade Teosófica Brasileira, que durante esses 22 anos vem advertindo e 
aconselhando nos momentos críticos em que aparecem os sinais que precedem 
acontecimentos graves na ordem social, seja com relação ao Brasil, seja com âmbito 
universal;  

A S. T. B., que, com o lema "Spes Messis in Semine", trabalha principalmente. 
visando a criança por ser a semente que, germinando, finalmente florescerá nas duas 
civilizações americanas, a do norte a! a do sul, esta prevista pelo sociólogo mexicano 
José de Vasconcelos, quando dizia ser "dentre as bacias do Amazonas e do Prata que 
sairá a raça cósmica, destinada à realizar a concórdia universal, porque será filha das 
dores e das esperanças de toda a humanidade"; 

A S. T. B. por tudo isso e pesando sua grave responsabilidade diante do mundo, 
pela Missão transcendente que lhe foi imposta, pouco importando a opinião daqueles que 
desgraçadamente não a compreendem e em face da situação calamitosa do Brasil na 
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contingência dolorosa e humilhante, dada sua extensão geográfica e população, de ter 
que estender a mão aos vizinhos, suplicando migar lhas, enquanto nenhum planto sério, 
profundo e orgânico foi ainda estudado pelos Dirigentes do País de maneira a resolver a 
crise de produção, pois sabido é que os campos, apor isso ou por aquilo, estão desertos 
de homens e de máquinas e as cidades superpovoadas de moradores infelizes; 

A S. T. B., não tendo a menor dúvida de que se providências urgentes e radicais 
não forem tomadas com a cooperação principal do Exército, dentro em pouco o Brasil 
será um pais enfraquecido e faminto, teatro do trágico espetáculo da morte por inanição 
de nossos filhos e de nossos velhos pais; 

Vem apelar para Vós, gloriosa mocidade, no sentido de mandardes vossas 
sugestões para o grande plano de organização da produção agrícola e do trabalho em 
geral que estamos elaborando è que enviaremos, oportunamente, ao Parlamento 
Nacional. Pedimo-vos que façais a leitura deste apelo em todas as reuniões de todos os 
estudantes deste grande Estado e que vos esforceis por agitar na imprensa estes 
problemas, fazendo também publicação desta mensagem. 

Assim, mais uma vez, vos mostrareis dignos da vossa tradição de humanidade, bravura e dignidade. 
Com fraternais votos de paz e felicidade. 

Eugênio Proclan Marins, secretário".  

 

Tratando-se de um apelo que reflete sadias propósitos de brasilidade, quais sejam 
os de tentar melhorar a presente crise que nos estrangula, o Diretório Acadêmico, 
fazendo-se porta-voz da Sociedade Teosófica Brasileira, convida a todos aqueles que 
tiverem sugestões ou planos relacionados com o trabalho agrícola e o trabalho em geral a 
enviarem as suas colaborações à Sociedade Teosófica Brasileira, Rua Buenos Aires 81, 
2º  and., Rio de Janeiro, a qual as apreciará com a máxima atenção. 

Outrossim, o Diretório antecipadamente agradece à imprensa a acolhida 
dispensada a esta nota. 

José de Medeiros Cavalcanti, 1º  secretário" . 

 

"ESPERANTISTA BAHIANO" 
Temos sobre a mesa o nº  417, correspondente a abril, dessa brilhante revista 

baiana de difusão e propaganda do Esperanto. O número é dedicado ao centenário do 
imortal poeta Castro Alves e insere, além de seu noticiário habitual, várias produções 
poéticas do autor d'Os Escravos, traduzidas para essa língua de caráter universal. Muito 
gratos pela visita dessa brilhante revista, dirigida pelo nosso irmão, Dr. Jaddo Couto 
Maciel. 

 
ITAPARICA 

 

MAIS UMA FONTE DE AGUA MIRACULOSA 

DESCOBERTA NESSA FAMOSA ILHA BAHIANA 

  
Segundo notícias publicadas no Vespertino "O Globo", desta capital, teria sido descoberto na ilha de 
Itaparica, no litoral baiano, mais um poço de água miraculosa que, adiantam essas informações, fora 
indicado, em sonho, a um morador do local, que é o de nome Porto Santo. Numerosas pessoas estão 
afluindo a esse lugar, em busca da água que é considerada como capaz de curar as doenças dos olhos. 
Acrescenta essa informação que o povo pretende erguer uma capela a N. S. do Amparo nas vizinhanças 
do poço. 
Temos, assim, mais uma água miraculosa na Ilha de Itaparica, lugar privilegiado do Brasil, pelas suas 
propriedades naturais curativas, que se vem juntar às muitas outras já conhecidas e famosas e que 
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atraem, há muito, para a mesma, multidões incalculáveis que ali vão buscar alivio para os males do 
corpo -e novas energias para a vida. Quanto ao erguer-se, uma capela a N. S. do Amparo, melhor seria 
fazê-lo, sem insinuações clericais, a N. Mãe Natureza. "Quod, naturae date".... 

 

DHÂRANÂ E A IMPRENSA 
Noticiando  a recepção do último número de nossa revista, "O Arauto", de São 

Lourenço, na sua edição de 19 de Janeiro de 1947, publicou as seguintes palavras, que 
muito agradecemos: 

"Mais um esplêndido número de "Dhâranâ", a vitoriosa revista da Sociedade 
Teosófica Brasileira, redigida pela pena fluente do ilustre jornalista Sr. Henrique José de 
Souza, estimado presidente da STB, e que sob a direção, do credenciado engenheiro Sr. 
Eduardo Cícero de Faria e secretariada pelo engenheiro Sr. J. H. da Silva Queiroz está 
maravilhosa. 

"Dhâranâ", que veio à luz da publicidade no mês de dezembro último, dedica várias 
páginas, finamente ilustradas a Salvador, a nobre capital da Bahia e apresenta aos olhos 
atônitos dos que não conhecem os magistrais crepúsculos da nossa São Lourenço, 
fotografias deslumbrantes de riqueza e variedade. 

Suas páginas, em número de 300, trazem farto material redatorial e abundante 
clicherie, páginas de tricomias e de música; inteiramente impressa em bom papel couché, 
apresentando primoroso trabalho gráfico e redatorial. 

Agradecemos desvanecidos a oferta gentil augurando vida longa e sempre fecunda 
a essa bela publicação e felicidades aos seus mentores".  

 

O 23º  ANIVERSARIO DA FUNDAÇAO MATERIAL DA S.T.B. 

A brilhante festa litero-musical realizada no 
Liceu Literário Português, pelo Instituto Hermés 

Essa "soirée", que teve um transcurso brilhantíssimo e se realizou na véspera 
daquela data, efetuou-se na Sala Camões, do Liceu Literário Português, gentilmente 
cedida pela sua diretoria ao Instituto Hermés. Ao iniciar-se a sessão às 21 horas, já 
aquele tradicional , salão, um dos maiores do Rio, encontrava-se completamente tomado 
por uma verdadeira multidão, na qual se, viam muitas senhoras e senhoritas, que punham 
uma nota de elegância naquela assembléia de sensibilidades. Presidiu a sessão o Dr. 
José Henrique da Silva Queiroz, diretor geral da S.T.B., que ficou ladeado pelo Dr. Pizarro 
Loureiro, presidente do Instituto Hermés; Drs. Flavio Pope de Figueiredo e Antonio 
Loureiro Pinto, respectivamente secretário e tesoureiro da S.T.B., tenente-coronel Dr. 
Cícero Pimenta de Melo, Dr. Eduardo Cícero de Faria e Dr. Irineu Gonçalves Pinto. 

Aberta a sessão, usou da palavra o Dr. Pizarro Loureiro, que pronunciou uma 
alocução alusiva à data e pôs em relevo os altos objetivos espirituais da S.T.B. que, em 
23 anos de existência tem sido uma sentinela alerta na defesa dos interesses da 
fraternidade humana e, principalmente, do Brasil, como berço e cenário da civilização 
futura. Terminada a oração do presidente do Instituto Hermés e orador oficial da S.T.B., 
que foi muito aplaudida, teve inicio a parte artística, cujo programa estava assim 
organizado: 

Sta. Maria Celia Marques Gomes – (Solo de harpa) – Bach – “Prelúdio”; 
Hessemans “Rêverie”, 

Sta. Maria Eugenia Duarte – (Declamação) – Castro Alves – “Tragédia no mar”. 

Prof. Marçal Romero – (Solo de piano) executando duas peças clássicas.  

Sta. Elza Alão – (Canto) Arditi – “Il bacio”; Strauss – “Vozes da Primavera”. 
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Prof. Léa Bach – (Solo de harpa) – Godfrold – “Étude de Concert”; Fournier – “Vers 
Ia sóurce”. 

Murilo Azevedo – (Canto) – Maria Grever – “Para que recordar"; Agustin Lara –  
“Granada”.  

Todos os artistas foram longamente aplaudidos pelo brilho que deram aos números 
interpretados. Nos intervalos, o Dr. Pizarro Loureiro declamou poesias de sua autoria e de 
grandes poetas brasileiros e portugueses. 

 

CONSTRUÇÃO DO TEMPLO DA S.T.B.  

As contribuições recebidas até novembro último 

Até o dia 10 de novembro de 1947 haviam sido entregues à tesouraria, da S.T.B., 
por intermédio da Comissão Pro-Templo, as seguintes contribuições para a construção do 
nosso Templo em São Lourenço: 

 

 

 

Contribuições avulsas, de irmãos menores e irmãos maiores (2º  grupo)  

 

Rama Cruzeiro do Sul, de São Paulo (Antonio Fernandes Dias) 1.000,00 

José Ritta de Queiroz 1.200,00 

Panificação Flor de Liz (Manuel Pinto Rezende) 4.500,00 

Almir de Souza 500,00 

Salvador Pereira 100,00 

Jorge Lemos Teles 1.000,00 

Waldir Freitas 550,00 

Nelson Amado de Souza 200,00 

Norival Oliveira 390,00 

Bernardino Martins Ferreira 600,00 

Paulo Nora 150,00 

Manuel Souza 100,00 

Marcelino Jesus 100,00 

Manuel Sampaio 50,00 

Edgard Viana Rocha 100,00 

Carlyle Magalhães 100,00 

Carlos Simas 50,00 

Joelsio Viana 50,00 

Aristeu Silva 50,00 

Arino Costa e Carlos Simas Filho 50,00 

Damon J. Siqueira 200,00 

Odete Silva 50,00 

J. Mendes 50,00 

J. Pessôa 50,00 
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Contribuição dos irmãos maiores  (1º  grupo) 

 

José H. S. Queiroz 4.300,00 

Antonio Loureiro Pinto 14.400,00 

Eduardo C. Faria 5.600,00 

Sebastião Vieira Vidal 3.000,00 

Hildebrando Panzera 3.000,00 

Domingos San Gil 1.600,00 

Nearch Silveira Azevedo 80,00 

Vera Souza Reis 12.000,00 

Mario Panzera 1.900,00 

André Fouquet 1.700,00 

José Vieira Lima 1.700,00 

Eugenio Proclan Marins 3.000,00 

Mario Queiroz 5.800,00 

Bernardino Julião Alves da Silva 2.100,00 

Adelino Martins d'Abreu 12.000,00 

Euclides de Faria Lobo Viana 2.100,00 

Manuel Itafael Nunes Pereira 1.100,00 

Arnaldo Pizarro 70,00 

Irineu Gonçalves Pinto 1.100,00 

Adolfo Bazin 1.000,00 

Oswaldo de Faria Carvalho 1.550,00 

Gemy Ribinik 1.000,00 

Jeronimo Leal 100,00 

Aristides Schleder de Araujo 1.000,00 

Ozorio Schleder de Araujo 1.000,00 

Manuel Tenreiro Correia 1.000,00 

Rigino Fernandes Magalhães 1.000,00 

Manuel Pereira Ramos 11.500,00 

Prudêncio Alvares 16.000,00 

Mario Martins Correia 1.000,00 

Antonio Gabriel Vieira Alfeirão 3.000,00 

Jorge da Silva Oliveira 1.000,00 

Sylvia e Francisca Miranda Freitas 2.000,00 

Cesar do Rego Monteiro Filho 1.000,00 

Manuel Costeira 1.500,00 

Antonio Maximo Monteiro 2.000,00 

Carlos Alves de Sá 1.300,00 
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Manuel Castro Rodrigues e senhora 1.300,00 

Gonçalina de Azevedo (falecida) 100,00 

Augusto Bernardo Rodrigues (falecido) 700,00 

Eliza Marques 3.000,00 

Francisco Martins de Abreu 1.000,00 

Cicero Pimenta de Melo e senhora 5.000,00 

Manuel Freitas 400,00 

TOTAL CR $ 147.840,00 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA DA S.T.B. 

Resumo das suas atividades de dezembro de 1946 a novembro de 1947 

 

 Foi este o movimento do Departamento de Correspondência da S.T.B. em um ano 
de fecundas atividades:  

Cartas recebidas (Informações sobre a S.T.B.) 481 

Cartas-mensagens expedidas 962 

Cartas recebidas (Assuntos específicos) 253 

Cartas respondidas individualmente 159 

Boletins de Estudo expedidos 1.516 

 

 Resumo 

Cartas recebidas 734 

Cartas expedidas 2.637 

 
 

NATAL DE 1947 
Como acontece todos os anos, a S. T. B. – na sua Matriz em S. Lourenço, mais 

conhecida como Vila Helena – à Avenida Getúlio Vargas, 465 – fez a distribuição de 
roupas, brinquedos e sapatos, às crianças menos protegidas da referida estância por 
ocasião do Natal. 

Alguns instantâneos foram tirados, de acordo com as fotografias abaixo:  

1. Como o fio em que é hasteado o Pavilhão Nacional tivesse saído do 
carretel, um pequeno da assistência, prontificou-se a subir no mastro para 
recompor o ligeiro acidente... A parte visível do referido mastro, é apenas a sua 
metade. Quando o pequeno chegou em baixo, a assistência, acompanhando o 
gesto do Presidente da S. T. B., prorrompeu em palmas.  

2. O Presidente da S. T. B., Prof. Henrique José de Souza hasteia o 
Pavilhão Nacional.  

3. Começam  a chegar os primeiros possuidores de cartões.  
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4. A Vila Helena vista por fora. Cada vez mais a multidão vai 
aumentando. No final de contas, com ou sem cartões, foram todos 
contemplados. 

5. Na varanda da Vila Helena, a esposa do Presidente da S.T.B. Sra. 
Jefterson de Souza e a do Diretor Geral, Prof. Martha Mathiesen Queiroz, foram 
as incumbidas da distribuição, até que vieram outras irmãs da S.T.B. hoje 
residentes na estância de S. Lourenço, que se diga de passagem, já 
representam um número importante, até chegar o auspicioso movimento de ser 
de todo construída a Vila Canaã, no Bairro Carioca, e onde já está quase 
concluído, o Templo dedicado a todas as Religiões do mundo, segundo as 
notícias que vão publicadas em outros lugares desta revista. 

 

O PRIMEIRO PREFEITO DE SÃO LOURENÇO ELEITO PELO POVO 
A posse do Dr. Euripedes da Costa  Prazeres nesse alto cargo – O que foi essa 
memorável sessão da Câmara Municipal 

Deixamos propositadamente pata o fim com o objetivo de encerrar com chave de 
ouro este número de DHÂRANÂ, a nota referente à eleição e posse do novo Prefeito de 
São Lourenço, Dr. Euripedes da Costa Prazeres, figura de destacado relevo naquela 
estância hidromineral, médico ilustre e cidadão dos mais prestigiosos desse recanto do 
grande Estado montanhês. 

Coube-lhe a honra insigne de ser o primeiro prefeito escolhido democraticamente 
pela vontade popular de São Lourenço e, estamos certos, será o Dr. Euripedes da Costa 
Prazeres um fiei e devotado cumpridor dos seus deveres administrativos e políticos, um 
batalhador intemerato em prol das aspirações do município e um guardião vigilante das 
liberdades públicas. Sendo São Lourenço o centro espiritual do Mundo e a sede do nosso 
movimento, terra dileta da Montanha Sagrada, alicerce telúrico do nosso Templo da Paz e 
da Fraternidade humana, chão generoso e fecundo onde hão de baixar ao seio 
amantíssimo da Madre universal, os dois Gêmeos Espirituais, os dois seres preciosos 
que, nascidos em lugares tão distantes, lançaram as bases da Obra imortal da Sociedade 
Teosófica Brasileira nesse pedaço do Brasil, é para nós uma imensa satisfação assinalar 
essa nova jornada  que se, abre  para a vida, da maior estância do país. 

Vencendo, em competição eleitoral renhida e democrática, tomou posse o Dr. 
Euripedes da Costa Prazeres do seu alto posto em meio das mais significativas 
homenagens e das mais lídimas manifestações de confiança na sua, capacidade de 
trabalho, na sua formação cívica, na sua inteligência brilhante e realizadora.  

Esse ato foi precedido por um almoço oferecido, às 11h30, no Hotel Brasil, ao Sr. 
Dr. Olavo Pimentel Duarte, Juiz eleitoral, e aos Srs. juizes de paz e vereadores eleitos, 
pelos Srs. prefeito e vice-prefeito. Foi um ágape íntimo, que transcorreu em meio da maior 
cordialidade, tendo saudado o juiz eleitoral o Dr. Euripedes da Costa Prazeres, 
agradecendo aquela autoridade, em magnífico improviso. 

As 13h45,  no edifício da Prefeitura, na Sala do Conselho, o Sr. juiz eleitoral deu 
inicio aos trabalhos, abrindo a sessão, sob vibrantes aplausos de todos os presentes. 
Falou o ilustre magistrado sobre os deveres de todos os mandatários do povo e concitou-
os a unirem-se em torno do bem comum do Município, a fim de que honrassem os seus 
mandatos. E, depois de exaltar o futuro de São Lourenço, que é bem uma jota preciosa 
da Comarca de Pouso Alto, iniciou a .entrega dos diplomas. Fez o vereador Sr. Mario 
Mascarenhas de Oliveira prestar juramento e pediu a confirmação de todos, um por um, o 
que foi feito, debaixo de estrepitosos aplausos. Procedeu-se, a seguir, à eleição da mesa 
do Conselho, que ficou assim constituída: Presidente, Dr. José Mascarenhas de Oliveira; 
vice-presidente, Sr. Alvarim G. Machado, e secretário, Sr. Manuel Monteiro. Terminada a 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data : Dhâranâ nº  131/135 – Janeiro de  1947 a Março de 1948 – Anos XXII-XXIII  

Redator: Henrique José de Souza 

 
 

32

eleição, o Sr. juiz , eleitoral deu imediatamente posse à  Câmara. O presidente desta 
pediu, que o, Sr. juiz, eleitoral continuasse a seu lado, e, em seguida, foi dada posse ao 
Dr. Euripedes da Costa, Prazeres, como prefeito, e ao Dr. Rafael dos Reis, como vice-
prefeita do Município de São Lourenço, da Comarca de Pouso Alto, o que foi feito sob 
aclamações entusiásticas da enorme assistência, que se comprimia na sede do governo 
local. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Dr. Euripedes Prazeres. 

 

O primeiro a falar foi o Sr. Mario Mascarenhas, o vereador mais votado e sob cuja 
presidência se iniciaram os trabalhos. Seguiu-se com a palavra o Dr. Olavo Gomes Pinto, 
que saudou os eleitos, e, depois, o Sr. Lívio Bacci, que falou em nome dos funcionários 
municipais empenhando a colaboração de todos à nova administração. 

Usou da palavra então, o Sr. prof. Afonso Neves, prefeito cessante, que transmitiu 
o cargo ao Dr. Euripedes da Costa Prazeres. Disse o "ex-prefeito que pouco fez à frente 
do Município, não só pela sua interinidade, como também devido às dificuldades que 
encontrou ao receber a Prefeitura, principalmente pelos gastos realizados pelo seu ante 
censor, Sr. Dr. José Ribeiro Lage, com os serviços  de água, que o orador achou 
admiráveis, afirmando ainda que essa obra, pelo seu vulto, valia toda uma administração. 
Teceu várias considerações em torno da sua gestão, agradeceu a colaboração dos 
funcionários e terminou desejando ao seu sucessor um governo cheio de realizações e 
felicidades, bem como à nova Câmara Municipal. 

Falou, depois, o jornalista, Orlando B. de Almeida, diretor de "O Arauto", brilhante 
folha local, que proferiu esplêndida e vibrante oração. Presente o Dr. J. Pereira Brasil, juiz 
de direito de Silvestre Ferraz, usou este também da palavra, para saudar a nova 
administração e – disse – "buscar o seu dileto amigo, prof. Afonso Neves, que ali havia 
chegado pelas suas mãos, a fim de recebê-lo em seus braços e retorna-lo ao lugar de 
onde viera para servir a São Lourenço e ao seu povo. O prof. Afonso Neves agradeceu, 
comovido, as palavras daquele magistrado. 

Coube, então, a vez, ao Dr. Euripedes da Costa Prazeres, prefeito empossado. 
Disse o ilustre homem público que compreendia muito bem as suas grandes 
responsabilidades, irias que tudo faria para corresponder à confiança do povo de São 
Lourenço, esperando, para esse "desideratum" contar com a colaboração de todos os 
munícipes, inclusive com o corpo funcional da Prefeitura. Testemunhou ainda a sua 
confiança na ação  da Câmara Municipal e agradeceu honrosa presença do Sr. juiz de 
direito e eleitoral da Comarca de Pouso Alto. E terminou dizendo que, como preito de 
homenagem e gratidão ao seu antecessor, inaugurava o retrato do prof. Afonso Neves, na 
galeria dos Prefeitos de Município, o que fez em meio de palmas e aclamações. 

Sobre esse ato, falaram ainda o Sr. Dr. Olavo Gomes Pinto, para saudar e ex-
prefeito e congratular-se com a homenagem a ele prestada, e a senhorita Norma Costa, 
professora da Escola Normal Santa Úrsula, que, a propósito, pronunciou brilhante oração. 
O prof. Afonso Neves agradeceu, em considerações de ordem sentimental, a 
homenagem, afirmando que a mesma ficaria para sempre gravada no seu coração. 

Por último, o Sr. juiz eleitoral agradeceu as honras que lhe haviam sido prestadas, 
e o Sr. presidente da Câmara, Sr. José Mascarenhas de Oliveira, encerrou os trabalhos 
da instalação da Câmara Municipal de São Lourenço e da posse do prefeito, vice-prefeito, 
juiz de paz, vereadores e suplentes. 
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Estiveram presentes a essa solenidade numerosas personalidades locais e muitas 
outras que vieram a São Lourenço especialmente para esse ato, representações de 
associações locais, inclusive associados da Sociedade Teosófica Brasileira. A S.T.B. fez-
se representar nessa solenidade, pelo seu diretor geral, Dr. José Henrique da Silva 
Queiroz, que se fazia acompanhar de sua Exma. esposa, e pelo Dr. Mario Queiroz, 
destacado membro daquela instituição. 

 

 


