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QUO VADIS? 
Dr. Pizarro Loureiro 

 

A inauguração do nosso Templo em São Lourenço e a Convenção espiritualista da 
S.T.B. que realizaremos por essa ocasião, marcam um acontecimento decisivo e capital 
na vida da nossa Obra, da missão que há vinte e sete anos vimos desempenhando, 
obedientes ao mandato que nos foi delegado, por intermédio do nosso Venerável 
Dirigente, pelas tradições milenárias, representadas pelos guardiães das verdades 
imperecíveis que, de ciclo em ciclo, se revelam, para uma nova jornada humana através 
dos caminhos do espírito e da civilização.  

Poucos são aqueles que compreendem  a nossa marcha e os nossos ideais, e 
menos ainda os que acreditam na caminhada cíclica dos povos e das nações, ressurgindo 
dos abismos da dor e da ruína, a que foram levados pela indiferença e pela abjeção, 
quando começa o plano inclinado das culturas e das religiões. Ressurreição gloriosa de 
que só  podem desfrutar aqueles que ficaram fiéis aos ditames da Lei e ao espírito de 
Verdade, herdeiros, par droit de conquête, do que semearam com o suor do seu rosto, 
com a renúncia dos prazeres mundanos, com os olhos voltados para o Senhor e a alma 
aberta aos eflúvios da bondade, do amor e da justiça.  
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O sopé já está à vista e, do outro lado, ergue-se já também, iluminado pelo 
resplendor de uma nova era, o cume da salvação, de onde divisaremos uma nova Canaã. 
Os homens caminham para baixo, entredevorando-se, blasfemando, crispando os 
punhos, imprecando, gozando os últimos frutos da impudicícia, da maldade, do prazer 
bestial. Imergem, fascinados pelo lusco-fusco brilhante do fim – fogos fátuos balouçando 
sobre montões de cadáveres de idéias e de seres – na loucura do dias irae, naquela 
apagada e vil tristeza do poeta. Não têm olhos para ver, ouvidos para escutar. Insensíveis 
aos apelos do espírito, às verdades do futuro, que os homens de boa vontade, que 
ouviram a voz do silêncio e meditaram nas quietudes da alma, proclamam por toda a 
parte, alertando as consciências e os corações das turbas anestesiadas pela mentira e 
pelos gozos. 

Apesar de tudo, é nosso dever proclamar, congregar, fazer todos os esforços para 
que os olhos se abram e, os ouvidos se sensibilizem, para ver o que vem e ouvir o que há 
de vir. Ninguém poderá, na undécima hora, alegar ignorância, porque, nessa altura, cada 
um será julgado pela sua própria iniquidade. O caminho é franco e estão abertas as 
nossas portas para todos os peregrinos da vida, para todos aqueles que querem 
descansar a aluna atribulada e dar; um pouco de paz ao seu espírito desorientado. 

Ao reunirmo-nos em São Lourenço, para celebrarmos um evento de extraordinária 
repercussão nos meios espiritualistas universais, é ainda unha proclamação que fazemos, 
na unidade e na coesão da nossa Obra, advertindo todas as almas que procuram a 
verdade de que os tempos são chegados. Deixemos, conto dizia Jesus, o Cristo, que os 
mortos enterrem os teus próprios mortos. E tratemos de nos preparar para as grandes 
dores que se aproximam, a fim de que possamos garantir o direito e o privilégio de assistir 
e de participar na construção do edifício do mundo de amanhã, da nova e esplendente 
civilização que surgirá, como uni, sol, das trevas sombrias do fite de um ciclo que se 
abismará no nada. 

O Templo que vamos inaugurar, pequeno na sua humildade, mas grandioso pela 
sua projeção espiritual e pelo que representa, no mundo conturbado dos nossos dias, do 
ideal avatárico que nos anima e dirige os nossos passos, será um marco dessa verdade 
que proclamamos, um refúgio seguro, na pureza espiritual e fraterna do seu culto, para 
todos quantos, atendendo voz que prega no deserto, desejem repousar o seu espírito na 
glória viva do Senhor e calcar com os seus pés, sangrando de todas os caminhos do 
mundo, a estrada radiosa da libertação.  

 

Ciência e Sabedoria 
L. E. 

 

A aspiração ideal do homem é compreender a natureza real do mundo que o cerca. 
Reagindo conscientemente aos estímulos que lhe advém do mundo exterior, procura, 
fundamentado no equilíbrio das suas faculdades perceptivas e intelectivas, a razão 
suprema de ser, a estruturação de tudo o que vê, sente e mede.  

Nas correlações entre o consciente (sujeito, o que percebe, analisa e sintetiza) e a 
realidade objetiva (a matéria, tudo o que o cerca) se baseiam todos os sistemas 
filosóficos. 

As escolas que atribuem ao consciente a criação da realidade objetiva, são ditas 
idealistas e as que consideram o consciente como  determinado pela realidade objetiva, 
denominam-se materialistas, Entre uma e outra existem múltiplas concepções 
intermediárias, constituindo as correntes ecléticas. 

O que chamamos de mundo exterior, a realidade objetiva que nos cerceia por 
todos os lados, se manifesta aos nossos sentidos pelo que em ciência física se denomina 
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medidas. Todavia as medidas, como  já expressou Helmhotz, proporcionam aos físicos 
símbolos que devem interpretar, ao invés de expressarem tangivelmente o mundo 
exterior. 

De acordo com os últimos resultados da ciência física, expressão máxima da 
sabedoria ocidental na investigação da natureza,  por maior que seja a precisão das 
medidas, a simples presença do instrumento basta para perturbar as condições da 
experiência, modificando-se, assim, o fenômeno, criando-se o dualismo incoercível de 
sujeito e objeto, impedindo-nos  a constatação precisa da realidade exterior. 

Matematicamente formulada esta impossibilidade no famoso principio de incerteza 
de Heizemberg, base teórica da física contemporânea, encerra em si a renúncia da 
ciência oficial as suas pretensões de conseguir, em seu campo material, o conhecimento 
completo da natureza real dos fenômenos que estuda. 

Como sintetizou Max Planck, o criador da teoria dos "quanta", "o objetivo da ciência 
se resume num incessante esforço para um fim que nunca poderá ser atingido, pois, dada 
a sua natureza, é inexeqüível" ... 

 Das concepções físico-matemáticas ressalta imediatamente a existência de um 
mundo real externo, independente do nosso ato de conhecer, sendo, porém, a nós 
vedado o conhecimento direto deste mundo real externo. 

"A natureza, como escreveu Goethe; cerca-nos e coleia-nos por toda a parte; e nós 
somos igualmente impotentes, quer para fugir ao seu abraço, quer para conhecer a 
intimidade do seu seio". Pelo, menos no que diz respeito, à ciência ocidental, apta 
somente para descrever a superficialidade dos fenômenos, incapaz, de penetrar no 
âmago das questões, inibida por uma impossibilidade inerente, presa como está a trama 
ilusória  dos sentidos, o pensamento de Goethe traduz-lhe o estado em que se encontra. 

Desde que não possamos encontrar a verdade no mundo exterior, pois, os meios 
que dispomos para explorá-lo não nos proporcionam dados diretos da realidade última 
das coisas, resta-nos voltarmos atrás, seguir os arcaicos ensinamentos disseminados em 
todas as obras sagradas de todos os povos em todos os tempos, onde aprendemos que a 
Natureza real reside atrás da natureza ilusória dos sentidos que a recobre com o manto 
da ilusão ou Véu de Maia na expressão poética dos Hindus. 

Se quisermos vislumbrar a Verdade em sua prístina pureza devemos primeiro nos 
libertar da ilusão dos sentidos e para isso o instrumento de pesquisa não mais será o 
mero prolongamento dos sentidos humanos, como telescópios, microscópios, 
interferômetros, prismas, etc., mas o próprio homem, pois a verdade surge de dentro para 
fora e não de fora para dentro. Portanto o conhecimento exato do Homem, das suas 
faculdades físicas e psíquicas nos levará nesta introspeção consciente ao mais recôndito 
do nosso ser e então mergulharemos no Princípio Universal que a tudo e a todos rege, 
donde emergiremos repletos de Sabedoria e Felicidade... 

 

O Templo da Sociedade Teosófica Brasileira em São Lourenço 
 

A sua inauguração no próximo dia 24 de fevereiro Os atos e solenidades que 
serão realizados – Um Congresso Espiritualista das Ramas da S.T.B. – Homenagens 

à imprensa, às autoridades e ao povo da estância –  Festejos públicos. 
 

O próximo dia 24 de fevereiro assinala uma data de grande transcendência para a 
Obra da Sociedade Teosófica Brasileira. É que nesse dia inauguramos na estância 
hidromineral de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, escolhida pelos desígnios 
insondáveis do Eterno Iara sede de tini movimento espiritualista dá maior importância 
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para a eclosão do novo ciclo civilizador, do qual á S.T.B. se fez anunciadora, o nosso 
TEMPLO, templo que levantamos com os nossos sonhos, com os nossos ideais e as 
nossas aspirações, e que dedicamos à Verdade, à Paz e à Fraternidade. Nele haverá 
lugar pára todos os homens de leoa vontade, para todos quantos creiam na imortalidade 
do espírito e na nova era cujas tempos são chegados, com as tremendas angústias, 
contradições e inquietações da hora que passa. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Um aspecto parcial da cidade de São Lourenço. 

 

As suas portas, sempre abertas, serão o limite desse mundo desgraçado e infeliz. 
Lá dentro, com á nossa fé indestrutível e a nossa energia indomável, forjaremos o homem 
de amanhã, á síntese monádica dos iberos, dos afros e dos americanos, os herdeiros 
antecipados da grande civilização final do ciclo ário, á qual há de fazer do Brasil, na 
América, e grande e admirável centro irradiador de energias espirituais para todos os 
povos e nações, tal como o sol, o majestoso filantropo, manda todos os planetas, mundos 
seres, á mensagem luminosa de sua benção quotidiana de vida, de força e de beleza. 
Atraídos, ó homens de boa  vontade, para uma obra ciclópica como esta, vos 
transformareis na semente germinal que se transmutará nas fartas messes desse amanhã 
resplandecente, que é a esperança dos próprios deuses. Spes Messis in Semine, a 
esperança da colheita reside na semente. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

1a Fase: Um aspecto do lançamento da pedra fundamental do Templo, quando 
falava o Dr. Pizarro Loureiro, vendo-se, ao fundo, o Supremo Dirigente da S.T.B. e a 
Exma. Sra. Henrique José de Souza (10 de fevereiro de 1947). 

 

Dentro das suas paredes místicas e sagradas, os que sofrem de sede, de fome e 
de nudez espiritual encontrarão a água, o pão e o vestido da palavra que vivifica. 

Um acontecimento dessa natureza não podia deixar de ser festejado com o 
máximo da nossa gratidão e alegria. Por isso, a direção da Sociedade Teosófica Brasileira 
resolveu organizar um programa festivo, capaz de dar uma idéia da transcendência do ato 
que vamos celebrar na Vila Canaã, inaugurado o TEMPLO da nossa Obra para o culto 
das coisas santas da vida e para os sonhos objetivos do futuro que as almas libertas 
tecerão para honra e glória da Missão que nos coube nesta existência, seguindo os 
nossos queridos Mestres, os gêmeos espirituais, sol) cuja égide vamos pelo caminho da 
verdade todos os que nos acolhemos ao movimento preparatório de uma nova cultura, de 
tinia nova época áurea para a humanidade. 

Do programa organizado pelo Supremo Conselho da S.T.B., constam, entre outros 
atos e solenidades, homenagens à imprensa, as autoridades públicas e ao povo de São 
Lourenço a realização de um Congresso espiritualista das Ramas da sociedade e outros 
acontecimentos de ordem literária e artística que faremos vibrar conosco, a alma e o 
coração do nobre e generoso povo da mais conhecida e mais.  

------------------- 
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A MORTE DO GRANDE DE FALLA 

Com a morte de De Falla, o grande musicista espanhol, perde o mundo das Artes 
tini dos seus maiores representantes, o luminoso gênio castelhano da música. 

O autor da "Dança Ritual do Fogo" faleceu no ano passado na Argentina. 
Ultimamente, De Falla se afastara da luta e, ao mesmo tempo da glória, que o perseguia. 
Começou a viver uma vida ascética e conventual, indo residir em Córdoba, na República 
Argentina. 

Segundo se soube, a vida misteriosa que levava ultimamente, deve estar ligada a 
uma grande obra que estava escrevendo e não sabemos se chegou a terminar. 
Chamava-se ,"A Atlântida". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 

2a  Fase: Um aspecto do Templo em construção, com um grupo de Irmãos da 
S.T.B., tendo ao centro os Supremos Dirigentes da instituição (10 de Fevereiro de 1948). 

 

O Temário da Convenção 
 

Expansão dos estudos teosóficos 
1. Ambiente político-religioso e, possibilidades de ensino e difusão da Teosofia. 

2. Métodos de ensino e de propaganda espiritualista. 

3. Resenha dos trabalhos realizados pelas Ramas, sua respectiva crítica e 
balanço geral dos resultados obtidos até a data.  

4. Sugestões para a organização de um método geral de ensino, baseado nas 
realidades sociais e espirituais de cada região. 

5. Plano geral para a disseminação de Ramas no País. 

6. Sugestões para a organização de conferências de divulgação e outros meios de 
difusão pública. 

Doutrina 
1. Blavatsky, Olcott e Roso de Luna, suas doutrinas e estudos em face de outros 

autores e escolas. 

2. Como devemos encarar, em face da Teosofia como nós a compreendemos, as 
diversas ramas da árvore oriental e ocidental do conhecimento oculto e 
iniciático? 

3. Qual deve ser o nosso comportamento ético e espiritual em face das doutrinas 
religiosas? 

4. A teosofia e a ciência ocidental. 

5. A Sociedade Teosófica Brasileira em face da situação do Mundo. 

Função Social 
1. Que devem fazer a Ramas da S.T.B. no cenário da região que lhes serve de 

sede campo de ação? 

2. Qual é a verdadeira função das Ramas nas planos social, político e religioso? 

Sugestões sobre a participação das Ramas em movimentos de alfabetização, de 
profilaxia médico-social – pediatria maternidade, defesa da infância desvalida, luta contra 
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as moléstias endêmicas, tuberculose, câncer, lepra, etc. –  e outros movimentos des-
tinados a combater os vícios e os maus costumes.  

Administração e organização 
1. Direção das Ramas e seus problemas financeiros.  

2. Quotas e auxílios e outras fontes de receita para a manutenção dos trabalhos 
das Ramas. Sugestões. 

3. Qual a melhor forma de organização administrativa? 

4. Qual a melhor organização das séries de estudos, horários e locais ?  

O COORDENADOR 

 

REGULAMENTO GERAL DA CONVENÇÃO DAS RAMAS DA S. T. B. 
 

Art. 1o – A Convenção das Ramas da Sociedade Teosófica Brasileira, a reunir-se 
em 23 de fevereiro de 1949, na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais, tem 
por objetivo debater problemas teosóficos e questões relativas à vida, organização e 
finalidades das referidas Ramas, e será regida pelo presente Regulamento Geral. 

Art. 2o – A Convenção se comporá de tantos membros quantos se inscreverem até 
o dia 15 de fevereiro de 1949, dirigindo-se o interessado, nesse sentido, ao coordenador 
da Convenção, Dr. Pizarro Loureiro, na sede do Instituto Hermés, no Rio de janeiro. 

Art. 3o – Serão Presidentes de Honra da Convenção os Dirigentes Supremos da 
Sociedade Teosófica Brasileira, Sr. Professor Henrique¡ José de Souza e sua Exma. 
esposa, Sra. D. Helena Jefferson de Souza. 

Art. 4o – O Presidente da Convenção, assim como três secretários, serão eleitos 
por maioria de votos dos convencionais. 

§ Único – Será eleita também pelo plenário, e na forma anterior, uma Comissão de 
Redação Final das teses aprovadas. 

Art. 5o – Serão membros natos da Convenção os presidentes das Ramas, o 
Instrutor Geral da S.T.B. e os Ven. Irmãos do Supremo Conselho. 

Art. 6o – É livre a inscrição de teses, desde que se sujeitem ao ternário organizado 
pelo Coordenador, e que faz parte integrante deste Regulamento. As mesmas deverão 
ser enviadas, impreterivelmente, até o dia 15 de fevereiro de 1949, endereçadas ao 
Coordenador. 

§ Primeiro – Nem todos os membros da Convenção são obrigados à apresentação 
de teses, sendo-lhes, no entanto, facultado o direito de discuti-las. 

§ Segundo – Cada convencional terá o direito de falar, no máximo, sobre cada 
assunto, durante dez minutos. 

§ Terceiro – Caberá ao Presidente da Convenção a direção dos trabalhos e a 
solução irrecorrível de todas as questões suscitadas no plenário, alheias ao debates de 
teses. 

§ Quarto – As teses, após debatidas, serão aprovadas por dois terços de votação 
dos membros presentes. 

§ Quinto – Aos secretários incumbe a redação das atas, e debates. 

Art. 7o – As teses, antes de serem apresentadas ao plenário, serão examinadas 
por uma comissão composta pelos Srs. Instrutor Geral da S.T.B., Diretor Geral e 
Coordenador da Convenção, a qual dará seu parecer favorável ou não a inclusão das 
mesmas na agenda dos trabalhos. 
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Art. 8o – Cada convencional pagará, no ato da inscrição, uma quota mínima de Cr$ 
50,00, destinados ao custeio da secretaria da Convenção. Essa importância deverá ser 
enviada ou entregue ao Tesoureiro da S.T.B. até o dia 15 de fevereiro de 1949. 

Art. 9o – teses aprovadas serão publicadas em volume, hem assim es fastos da 
Convenção. 

§ Único – Para os fins previstos no presente artigo, as Ramas se cotizarão, 
guardadas as proporções de recursos e de membros de cada uma. 

Art. 10o – O Presidente da Convenção é o único intérprete deste Regulamento e 
resolverá todos os casos omissos. 1o de janeiro de 1949. 

O COORDENADOR. 

 

 

CONSTITUIÇÃO OCULTA  DO CORAÇÃO HUMANO 

V coração é a sede do akasha. Possui sete câmaras: dois aurículos, dois 
ventrículos e, na ponta inferior, existem três câmaras ou váculos, cheias de puro akasha 
diferenciado, chamadas Brahma-pura, Vichnú-pura e Shiva-pura, que desaparecem com 
a morte. Na do centro, vê-se um pequeno ponto luminoso, do tamanho de uma cabeça de 
alfinete, que é a manifestação de Jivatmã. Só é visto pelos clarividentes. Essas sete 
câmaras correspondem às sete da glândula pineal. O coração é o polo negativo, porque 
Jivatmã está ali como vida e  não como consciência. O coração físico é que mantém a 
vida, como válvula do sangue, que está impregnado de prana. Do coração saem 108 
nadis, cada um com 72.000 vasos que vão à glândula pineal. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

3a Fase: O Templo já pronto e que será inaugurado no dia 24 de Fevereiro de 1949.  

 
GUIDO JOSÉ VITORIO LUSA 

No dia 9 de dezembro passado, falecia às 18 horas, no Hospital Miguel Couto, 
vítima de trágico acidente de automóvel, o nosso queridíssimo Irmão Guido José Vitório 
Lusa, que este ano terminava o seu curso na Escola Nacional de Química. 

O inesperado do acidente lutuoso comoveu profundamente todo o quadro social da 
S.T.B, não só porque Guido Lusa era um jovem de 22 anos, na plena posse das suas 
energias e faculdades, como porque era uma radiosa inteligência, um estudante distinto e 
um caráter de estremadas virtudes, emoldurando urna alma, generosa e um coração 
benfazejo. Queridíssimo entre os seus colegas, que o levaram a presidência do Diretório 
Acadêmico no ano anterior, admirado pelos seus mestres, Guido Lusa tinha, entre os 
seus Irmãos da S.T.B. um lugar de especial relevo, pela afabilidade do seu espírito, a pu-
jança do seu talento, a fidalguia das suas atitudes e a beleza adamantina de sua for-
mação moral.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Guido Lusa. 

 

Guido Lusa, legítima esperança da pátria, orgulho da sua família e soldado 
brilhante das fileiras da S.T.B.. era natural de Curitiba, Estado do Paraná, onde nasceu a 
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25 de julho de 1927, filho do industrial Sr. Cuido Lusa e de sua Exma. esposa Sra. D. Ana 
Rosa Lusa, e irmão da Sra. Alaria Lusa Donádio, nossos Irmãos. 

O sepultamento dos seus restos mortais realizou-se no cemitério de S. João 
Batista, às 11 horas do dia 10. Junto à sepultura falaram, em nome do Reitor da 
Universidade do Brasil e da Escola Nacional de Química, o diretor deste último 
estabelecimento; em nome dos Estudantes de Química, o presidente do Diretório 
Acadêmico; e, representando a Sociedade Teosófica Brasileira, o Irmão Dr. Pizarro 
Loureiro, que pronunciou sentida oração de despedida. Finalmente, o Sr. Salvador 
Donádio, cunhado do extinto, agradeceu as homenagens, em nome da família enlutada. 

 

Programa das festas e solenidades que serão realizadas pela S.T.B. em 
Fevereiro, na Estancia de São Lourenço 

DIA 22 

Ás 10 horas – Homenagem ao Município de S. Lourenço, na pessoa do seu 
Prefeito, Dr. Euripedes da Costa Prazeres, com discursos de saudação e agradecimento. 
As 15 horas - Homenagem a imprensa de S. Lourenço, com um cock-tail oferecido. pela 
direção da S.T.B. 

DIA 23 

Às 9 horas – Distribuição, na, Vila Canaã, de brinquedos, roupas e utilidades aos 
pobres de São Lourenço. 

Às 14 horas – Convenção das Ramas da S.T.B., Instalação solene, com a 
presença de autoridades e jornalistas. Seguir-se-ão os trabalhos da Convenção com 
debates, de teses.   

Às 19h30 – Teatrinho de Marionetes dedicado às crianças e famílias de São 
Lourenço.  

Às 21 horas – Sessão solene, seguida de uma hora lítero-musical, com presença 
de autoridades, representantes da imprensa e convidados. 

DIA 24 

Às 8 horas – Hasteamento das Bandeiras do Brasil e da S.T. B., na praça fronteira 
ao Templo, na Vila Canaã. 

Às 15 horas – Inauguração oficial do Templo, com a presença de autoridades, 
representantes da imprensa e convidados especiais. 

Às 19 horas – Cortejo dos membros da S.T.B. pelas principais ruas, em 
homenagem ao povo de São Lourenço. 

Às 20H30 – Festa luminosa com fogos de artifício, na Vila Canaã. 

DIA 25 

Às 9 horas – Sessão de encerramento da Convenção das Ramas da S.T.B. 

Às 15 horas – Visita ao Templo dos representantes religiosos de São Lourenço, 
sem distinção de crença ou doutrina, seguida de visitação pública até às 17h30 .  

Às 18 horas – Sessão esotérica para todas as categorias de sócios da S.T.B. 

 

SÍMBOLOS REAIS E IDEAIS 

O símbolo real é uma coisa objetiva, como a própria palavra indica. O símbolo ideal 
é mítico. Foi criado para deixar na tradição certas verdades que se ocultam atrás de seres 
mitológicos. Exemplo: Uranos e Titeia, na Grécia; Ísis e Osíris ; Castor e Polux, em Roma. 
Quem possuir as chaves teosóficas desses símbolos penetra na verdade. 
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GLÂNDULA PINEAL 

A glândula pineal é a sede do mental abstrato, do espírito. Pulsa como se fosse um 
coração cerebral. É chamado também de olho espiritual ou olho de Shiva.É polo positivo 
porque Jivatmã aí está como consciência perceptiva. As leis de associação da memória e 
da imaginação constituem a energia que sai dessa glândula. Mantém a vida psíquica e 
mental. Descartes dizia que a glândula pineal é a sede da alma. 

 

SUBSTÂNCIA E CORPOS 

Leibnitz afirmava que a substância primordial tem dois aspectos: matéria extensa e 
espírito pensante. Newton chamava-a de substância cinética, formada de átomos, 
movimento e vibração. Por seu turno, Vogt classificava-a, como substância psicótica, na 
qual se formavam condensações constituídas de sensibilidade, vontade e energia, de 
densidade geral maior que a dos átomos. Os corpos são acidentes da substância 
primordial. O espaço é constituído por essa mesma substância, de átomos indestrutíveis, 
de vibração permanente e duração sem limite. Os pólos positivo e negativo são a 
condição, sine-qua-non de toda a manifestação da substância primordial. 

 

ITAPARICA – Ilha Imperecível 
(Notas de Viagem) 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Em cima: Riacho que separa o Duro do Jaburú, em Itaparica, vendo-se o velho 
solar hoje transfor mado em hotel.  

Em baixo: Recanto de Itaparica ao pôr do sol. 

 

Dizem as tradições do Oriente que existe o mundo uma região sacrossanta, que 
nenhum cataclismo poderá destruir, Chamam-na Shamballah, a Ilha imperecível, e a ela 
se referem todos quantos investigaram e são versados em assunto desta natureza. 

Para nós, da S.T.B., a ilha de Itaparica, até certo ponto, guarda inteira similitude 
com a famosa Shamballah, no que tange a questões espirituais. Essa quase legendária 
região do globo, apontada na tradição nórdica, como o Walhala, descrito no drama lírico 
wagneriano, como o Olimpo dos Deuses da Grécia heróica; como os Eldorados de todos 
os tempos, é sempre a Pátria dos Deuses, a Mansão sagrada de onde surgem, de 
tempos em tempos, os Grandes Instrutores da Humanidade. Por isso equiparamo-la à 
formosa Itaparica, tão aprazível quão misteriosa, e que guarda, em segredo, a 
magnificência e excelsitude dos acontecimentos para que tem servido de cenário, tempos 
a fora.  

Remontaríamos muito longe se buscássemos, nos fastos ocultos, as ligações 
primitivas da ilha de Itaparica com a história da evolução da mônada humana. Basta que 
lembremos, aqui, fato da história e que corrobora as assertivas de ordem oculta e de que 
só determinados centros iniciáticos possuem conhecimento e prova. Com efeito, na 
famosa Ilha nasceu Catarina Paraguaçú, que teve a missão de fundir o sangue ibérico 
com o autóctone, dando, efetivamente, nascimento ao futuro tipo racial do Brasil. Mas 
deixemos de parte a história vulgar, bastante incompleta, para falarmos em outros valores 
espirituais da filia de Itaparica. Ao aproximarmo-nos de terra, no povoado Duro, em Mar-
Grande, depois de transpormos a barreira natural dos arrecifes, sentimos a alma dilatar-
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se e um bem-estar indefinível nos possuiu. É que nos lembrávamos daquela Luz Radiosa 
e Imarcessível que, em fins do século passado, desceu sobre as praias abençoadas 
daquela Ilha... E de permeio com essa lembrança divina aquela outra da peregrinação do 
Dirigente da S.T.B. as Índias, via Lisboa, depois de ter visitado as lindas e pitorescas 
praias do Duro. Víamos, em nossa imaginação excitada pela magia do lugar, aquele 
presepe que existiu em fazenda do ilustre genitor de nosso Dirigente, naquelas terras, e 
feito com os próprios recursos que a pródiga Natureza oferecia – as pitangueiras 
aparadas e afeiçoadas por hábil jardineiro, tomando as formas do estábulo de Bethlém... 

Tudo foi uma sublime recapitulação de acontecimentos excelsos e da maior 
significação para a História da Mônada Humana. Ao deixarmos Mar-Grande, sentíamos 
como se ali. também tivéramos deixado uma parte de nós mesmos – a melhor de todas –  
a venerar e exaltar, pelos séculos a fora, os divinos mistérios de Itaparica,... 

J. H. S. Queiroz 

 

Curso de Correspondência 
O seu movimento em 1948 

O Curso de Correspondência da S.T.B., que tem a seu cargo os sócios-
correspondentes, teve no ano passado um movimento de extraordinárias proporções, 
constituindo um dos mais úteis, fecundos e brilhantes departamentos da nossa instituição. 
Os dados proporcionados pelo Irmão Gemy Ribinik, que dirige esse departamento, dizem 
mais que qualquer comentário: 

 1947 1948 

Cartas recebidas solicitando informações 481 973 

Idem, idem sobre assuntos específicos 253 350 

Cartas mensagens expedidas 962 1.946 

Cartas respondidas sobre assuntos específicos 159 267 

Boletins de estudos expedidos 1.516 2.917 

 

Resumo em 1947 

Cartas recebidas – 734 

Cartas expedidas – 2.637 

 

Resumo em 1948 

Cartas recebidas – 1.323 

Cartas expedidas – 5.130 

 

 

Avé Maria! Vas Honorabilis! Hosanah! 
Maitréia! 

 
Há 2.000 anos, no Ocidente, a figura da Virgem Maria, tendo nos braços o Menino 

Jesus, tem sido a expressão mais evocadora e suave de toda a mística religiosa desta 
parte Mundo, baseada no Cristianismo. O nascimento de Jesus, o dia de Natal, constitui a 
festa universal do nosso hemisfério, em que todas as classes, desde os lares mais 
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opulentos a aos mais humildes, se congratulam, unificam e confraternizam; em que todos 
se abraçam e dão as mãos, perdoando-se reciprocamente. É um dia de embevecimento, 
de bondade, felicidade. Noutras parte do Mundo também, embora em datas diversas, 
outros povos festejam o Natal, e o fazem há muito mais de 2.000 anos, relembrando 
acontecimento idêntico é sempre o Avatar, que surge de ciclo em ciclo. Nunca é 
reconhecido pelos contemporâneos, pois, no homem, a realidade jamais consegue 
sobrepujar a esperança; ela é, sempre, para a ânsia egoística, insuficiente. 

A tradição é mais forte que os acontecimentos. Há muitos e muitos milênios, a 
esposa do monarca Ishvaku, a puríssima Kâauçalia, dava a luz a Rama, seu filho divino, 
após o cerimonial em torno do cavalo consagrado. Sua imagem emerge do fogo, brilhante 
como ele, trazendo rias mãos uma enorme taça, cheia de licor divino. Entrega-o ao pai, 
que a dá de beber à esposa. Nascia o Divino Rama, o herói máximo do ciclo ariano, que 
desce, quando adulto, as planícies do Indus e do Ganges e funda o Império da Ui e da 
Felicidade, que havia de durar muitos séculos. 

A Divina Maia (ilusão), de beleza incomparável, virgem ainda, sonha um dia com 
aquele que deveria ser seu filho, o Príncipe Sidharta, Gautama, o Budha, descendo do 
céu de Tushishita sob a forma de um elefante branco, ornado de ouro, e penetrando em 
seu seio pelo lado direito. Quando veio à luz o divino Tathagata, sete dias depois Maia 
desaparece do mundo dos vivos. 

A Virgem Maria é também avisada pelo Anjo, recebendo o Espírito Santo, para que 
Jesus, o Cristo, viesse ao Mundo para falar em nome de seu Pai. Em cada ciclo, sempre 
repetição do Natal do mesmo ser. Não é, pois, o Natal privilégio desta ou daquela religião, 
expressa um acontecimento universal, cósmico, e que afeta o mundo inteiro. "Ele já veio e 
vós não o reconhecestes", está nos Evangelhos, os livros que falam do último Bodhisatva, 
Jesus, o Cristo. Sempre o passado, falando mais forte que o presente. 

O ciclo de Piscis finda-se, para começar o de Aquários. Em cada ciclo novo 
impulso espiritual, surgindo dos mistérios da Vida Universal, imprime a Humanidade 
novos rumos. Aguardemos o futuro muito próximo, e que a posteridade colha as bênçãos 
da herança de uma divirta presença, fruto de tantas e antigas lutas. Hosanah !   Hosana! 
Maitreya ! Um novo loto floresce, resumindo o passado e rasgando o futuro. Avé Maria! 
Vas Honorabilis! 

 

27o ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO ESPIRITUAL DA S.T.B.  
 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

Em cima: a mesa que presidiu à solenidade e o violinista Carlos Osorio Meireles 
interpretando uma das peças do programa.  

No medalhão: o Dr. Pizarro Loureiro quando pronunciava a sua oração.  

Em baixo: um aspecto da assistência. 

 
O Instituto Hermés, querendo dar o máximo de brilhantismo as comemorações do 

27o aniversário da fundação espiritual da Sociedade Teosófica Brasileira, organizou uma 
sessão solene e uma hora de arte, levados a efeito na Sala Camões do Liceu Literário 
Português, no dia 28 de setembro último, às 21 horas. 

Perante numerosa assistência, que lotava completamente o monumental auditório 
daquela benemérita instituição luso-brasileira de ensino, teve início a sessão que foi 
presidida pela seguinte mesa: eng. José Henrique da Silva Queiroz, Diretor Geral da 
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S.T.B. Dr. Pizarro Loureiro, presidente do Instituto Hermés; Dr. Flavio Poppe de 
Figueiredo; Eng. Cesar do Rego Monteiro Junior; tenente-coronel Dr. Cícero Pimenta de 
Meio; Dr. Antonio Loureiro Pinto; Luis da Rocha Fragoso; Flaviano Souza e Nelson 
Amado de Souza. 

Aberta a sessão, foi dada a palavra ao Dr. Pizarro Loureiro, orador oficial, que 
pronunciou uma breve mas eloquente oração sobre o significado da data e o sentido da 
Missão da S.T.B. nos dias conturbados de hoje. Deteve-se o orador na análise do mundo 
atual, quando os acontecimentos se precipitam, anunciando um fim de ciclo e o 
surgimento de um outro no qual o esplendor do espírito renovado, ofuscará as trevas e o 
drama do materialismo grosseiro. E terminou fazendo um apelo a todo os espiritualistas, a 
fim de que se unam para. a longa e assoberbante tarefa de alertar as consciências e de 
mostrar o caminho de Damasco da redenção das almas. 

Seguiu-se um programa artístico, na seguinte ordem de apresentações: 

Senhorita Elza Faria de Oliveira, que executou, ao piano, "Prelúdio No 24" e 
"Estudo No 13", ambos de Chopin. 

Senhora Prof.a D. Ana Rosa Lusa, soprano lírico, que interpretou "Voi che sapete" 
(Bodas de Fígaro), de Mozart, e "Come serenamente" (Escravo), de Carlos Gomes, com 
acompanhamentos ao piano, pela Sra. D. Maria Lusa Donadio. 

Sr. Carlos Meireles Osorio, um dos grandes violinistas do Brasil, que executou 
"Humoreske", de Anton Dvorak, e "Berceuse", de Joselin Godard, com 
acompanhamentos, ao piano, pela Srta. Cleia Costa Pinto. 

Sr. Mario Osorio, festejado tenor português, que cantou "Tu sei Ia vita mia", de De 
Curtis, e "Una furtiva lagrima" . (Elixir d'Amore), de Donizetti, tendo sido acompanhado, ao 
piano, pelo conhecido mestre , Mr. Mario de Azevedo. 

Todos os números do programa foram fartamente aplaudidos pela assistência, pois 
os ilustres artistas que colaboraram nessa festa magnífica são nomes sobejamente 
conhecidos nos nossos meios artísticos e deram as suas respectivas exibições o calor da 
emoção e o encanto da arte. 

Agradecendo a presença de todos, o Eng. José da Silva Queiroz encerrou a 
sessão. 

 

ETERNA ÁRVORE  

Marta Queiroz 
Não sei de que mistura sou formada,  

não sei que duros fados se cruzaram,  

na amargurada hora em que nasci.  

Não sei que sangue indômito, bravio,  

corre nas veias desta minha carne. 

Sei que tormentas rugem no meu peito,  

sei que contendas fervem no meu imo 

sei que cantares vibram na minha alma!  

Chamas violentas crestam o meu corpo,  

revoltas como o mar, em vagalhões! 

E sinto o embate de emoções intensas  

curtir-me o ser em vendavais de dor!  
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Contemplo o belo e nele me extasio,  

combato o mal que, fero, me agrilhoa,  

vivendo sofro e a sofrer eu luto 

para alcançar a meta dos meus sonhos.  

Penso, pesquiso, em ânsias me debato 

e neste duro jogo me refaço. 

Tronco ancestral, misterioso e forte,  

que de inquietudes me dotaste o ser!  

Tu, que a um lutar constante me entregaste,  

que ultrapassa-os confins da própria morte,  

diz-me quem és, para eu saber quem sou.  

 

Sejas o mar – serei humilde gota; 

areal sejas – e eu, vil grão de areia;  

fogo intenso – serei simples fagulha;  

vendaval violento - e eu frágil sopro.  

 

De ti, porém, tirei a minha vida,  

como de mim, tiraste a negra morte.  

Meus sonhos, meus pesares, meus anseios,  

teus, mais que meus, pois que de ti me vieram,  

são a tenra florzinha que geraste. 

 

Mas cresce a flor ao sol da vida exposta,  

cresce e viceja e, fenecida, cai. 

Foi causticante o sol e rude o frio,  

e das externas lutas duro o açoite.  

Fanou-se a flor, longe do velho tronco.  

 

Contudo, ó Pai, de novo a encontrarás.  

Murcha a corola, desbotada a cor, 

já sem odor, não a perdeste, não! 

Um dia, ao descerrar dos velhos olhos,  

de quem descansa de uma longa luta 

hás de notar um tronco verdejante  

que ao lado cresce e se impertiga todo!  

Talvez te espantes ou talvez te rias...  

Talvez indiferente, até, assistas 

ao despontar de novas outras flores.  

 

És tu, Amado Pai, que assim revives.  
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Estás na flor que sucumbiu na luta,  

Estás na semente que ficou na terra,  

estás nesse outro tronco que viceja 

e aos ventos conta sua muda história,  

que sendo tua, é também a minha –   

História! 

 

DONATIVOS À SANTA CASA DE SÃO LOURENÇO 

A Sociedade Teosófica Brasileira, atendendo aos relevantes serviços que a Santa 
Casa de São Lourenço presta ás classes polares locais e dentro do seu programa de 
colaborar com todos os movimentos e causas de finalidades sociais e humanas, enviou 
ao Provedor daquele estabelecimento uma caixa de medicamentos. 

 

AS CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DO TEMPLO 

Segundo comunicado da Comissão pro-Templo, monumento que perpetuará a 
nossa Obra na Vila Canaã, em São Lourenço, e que será inaugurado no próximo dia 24, 
já foram recolhidas, até agora, importâncias das contribuições voluntárias dos Irmãos da 
Sociedade Teosófica Brasileira, que ascendem a Cr$ 301.000,00 

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

"Assim como a Bíblia foi completada pelo Evangelho, o Evangelho por sua vez 
será completada por novas Revelações, e após a idéia do Pai e do Verbo virá a do 
Espírito para infundir na Humanidade, regenerada e livre, novas e consoladoras 
esperanças". 

Roso de Luna 

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

 

O CÁLICE DE VILA VELHA 
 
Ilustração: foto da pedra 

 
Desde a mais remota antiguidade, que se perde na noite dos milênios, a Taça ou o 

Cálice tem presidido aos "mistérios" mais velados de todo o "esoterismo", transparecendo 
nas religiões como um símbolo objeto de veneração. 

É sempre a Taça Mística pela qual o iniciado bebia o licor de Shukra ou de Vênus, 
reverenciado e cantado nos Vedas pelo Rishi, que o clava a beber ao candidato, Brâmane 
por casta espiritual, quando chegado era o momento de sua alma se embeber da luz do 
Supremo Akasha, a Quinta-Essência das coisas. 

Se no esoterismo mais secreto o cálice e o licor eram, como são, uma realidade, 
no simbolismo religioso as massas os veneram. E assim é que a Tradição se refere ao 
cálice em que foi recolhido o Sangue de Cristo, quando o. centurião romano, Longinus, o 
feriu com sua lança. O sangue foi levado por José de Arimatéia e Nicodemus para a 
Irlanda, a famosa e antiga e mui misteriosa terra do arcaico povo chamado de Duat de 
Dananda. Revivescia, assim, no novo ciclo que havia de durar exatamente e apenas 
2.000 anos, a tradição do Santo Graal. A Igreja durante todo esse tempo, manteve para 
seus fiéis a tradição da Eucaristia, usando o cálice. Se esta ficou com o simbolismo, a 
Ordem do Santo Graal manteve a Verdade em todo seu fulgor. 
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A Taça ou Cálice é símbolo, contudo muito mais antigo. Na gravura ao lado 
aparece um dos monolitos gigantescos que constituem as vetustas ruínas da ciclópica 
cidade que existiu onde hoje fica a localidade de Vila Velha, no estado do Paraná, um dos 
locais mais "misteriosos" do Brasil, ligado a antigas e fulgurante civilizações que aqui 
medraram em ciclos pré-históricos. Ostenta a forma de um cálice. Caprichos da 
Natureza... Sim, conforme as opiniões ligeiras dos que não querem de forma alguma 
entender o sentida? que se guarda por traz das aparências enganosas de tudo quanto se 
nos apresenta na vida. Para eles também a Pedra da Gávea e outros monumentos, 
apesar da opinião de alguns sábios conspícuos da ciência positiva, são caprichos... 
Mesmo que deles resultasse o monumento cuja gravura ilustra esta página, as 
causalidades que regem o ritmo da vida e das coisas, teriam levado a Natureza em seus 
"caprichos" a corroer com o hálito que dela emana, essa rocha gigantesca, dando-lhe a 
forma que se vê como o testemunho gritante o imorredouro de uma realidade. 

 

Saudação, de DHÂRANÂ aos seus, leitores e em 
homenagem aos mestres da Fraternidade branca 

 

Ao alvorecer deste Ano Novo, DHÂRANÂ tem a imensa satisfação de saudar aos 
seus queridos leitores, apresentando-lhes os seus mais reconhecidos e sinceros votos de 
paz e de felicidade. 

Órgão oficial da Sociedade, Teosófica Brasileira, há quase um quarto de século, 
tem se esforçado por espalhar os sentimentos dos Mestres da Fraternidade Branca e as 
verdades sue brotam do peito do nosso Venerável Dirigente, que se tem empenhado em  
árduo trabalho espiritual, desde o longínquo dia em que veio da Índia, de retorno à Pátria, 
trazendo consigo a responsabilidade da sua Missão no Ocidente. 

Assim, neste começo de 1949, ano de transcendente significação para nós, 
queremos com estas palavras, não só felicitar aqueles que nos honram com a sua 
preciosa atenção, como também prestar homenagem  especial àquelas Fraternidades 
excelsas que, no começo do nosso trabalho, em 1921, quando a nossa instituição ainda 
era conhecida por este mesmo nome de DHÂRANÂ, nos prestaram seu valiosíssimo e 
fraternal concurso. 

São elas as Fraternidades de Luxor, no Egito; a de Simia, na Índia; a de Gartock, 
rio Tibete ; a de Naringol, na região do Gobi ; a de Takura e a de Urga, na Mongólia 
Exterior ; a de Yucatan, no México; a de Manchu-Pichu, no Peru; a de El Moro, no Novo 
México e, finalmente, a  de Matatu Araracanga, no Brasil. 

 

CONSUMATUM EST 
Nostradamus II 

 
Envolto no sudário terrenal, 

Cristo morreu num drama sobre-humano,  

Expiando, na Cruz, um ideal 

Perdido nas traições do peito humano. 

 

Mas ao pulsar do peixe zodiacal, 

De Christian Rosenkreutz a São Germano;  

O Cristo viveria no São Graal, 
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Até rasgar-se o véu do grande arcano.  

 

E em longos vinte séculos de lutas 

Dolorosas, titânicas e ocultas,  

Só agora conclui sua epopéia. 

 

Tudo está consumado nesta idade.  

– Levanta-te e caminha, humanidade  

Empunha o o facho do Senhor Maitréia!  

Rio, 24 de junho de 1948. 

 

FANTASIA   Pizarro Loureiro 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viu rios coleantes, 
cortar, como jibóias gigantescas, 
a carne verde das florestas virgens. 
Escutou o sussurro dos regatos, 
a gargalhada líquida dos córregos 
e as cascatas chorar 
o pranto mineral da pedra bruta. 
Assistiu 
à fama alegre e mágica dos gnomos 
lavrando a terra e podando as árvores; 
multidões de minúsculos mineiros 
invadindo, a cantar, o ventre amigo 
da terra. 
E as pequenas casinhas onde vivem 
equilibradas sobre os galhos fortes 
dos troncos centenários, 
lembravam 
a doçura dos ninhos carinhosos 
e a beleza amorosa dos pombais. 
 
De repente, ao longe, 
espessas ondas de fumaça parda 
escoltavam 
um fantástico exército de chamas. 
O bosque ardia em contorções de gozo 
ao beijo sensual das salamandras. 
E um rugido de estalos e de quedas 
era a marcha nupcial 
desse himeneu de fogo na floresta. 
 
E buscando as alturas, 
a minha pomba favorita 
mergulhou 
na massa densa, caprichosa e branca 
das nuvens. 
Extasiou-se em face da beleza 
desse espetáculo de formas. 
Viajou pelo espaço solitário 
pousada no farrapo de algodão 
de uma nuvem rasgada. 
E quando reparou 
era escoltada por um bando alacre 
de silfides formosas. 

Abri, hoje, o pombal  
da minha fantasia  
e deixei que ganhasse o espaço azul 
a minha pomba favorita.  
E lá foi ela pelo céu afora, 
em busca da aventura gloriosa 
de um sonho imortal. 
 
Adejou sobre mares rutilantes, 
e sobre a massa verde-azul das águas 
viu franjados fantásticos de espumas, 
coleios majestosos de ondas bravas, 
que semelhavam montanhas de esmeralda. 
Estremeceu ao ver boiando, ao longe, 
pombas irmãs, talvez perdidas 
na vastidão líquida. 
E toda se alegrou da ilusão das velas, 
na distância.  
Arrepiou-se ao furor das tempestades 
e gozou o prazer das calmarias, 
quando o mar parece 
um infinito tabuleiro verde. 
Pousou em ilhas rudes e escarpadas, 
como sinais minúsculos de pedra 
postos por Deus na solidão marinha. 
Aí ouviu o coro das ondinas, 
descansando nas fráguas e rochedos. 
E, então, compreendeu 
o feitiço ideal das suas vozes, 
a atração amorosa dos seus lábios 
e porque  
o marinheiro rude não resiste 
a tentação do chamado 
das belas namoradas de Netuno. 
 
Viu terras distantes, 
continentes inteiros esfumados, 
na sombra do horizonte. 
Contemplou o 
agulheiro dos picos montanhosos, 
vegetações umbrosas e amazônicas, 
pista de antílopes 
e de gazelas. 
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A propósito da Mensagem da Sociedade 

Teosófica Brasileira ao Mundo Espiritualista, em 1949 
 

L. F. R. Fragoso 

 

No número 136 desta revista, a Sociedade Teosófica Brasileira trouxe a lume, em 
1948, a sua Mensagem ao Mundo Espiritualista. 

A gravidade dos fatos apontados chamou a atenção de muita gente, e até hoje, 
continuamos recebendo cartas de pessoas que, portadoras de verdadeiro espírito crítico, 
apreenderam o problema mundial, ali exposto num panorama realístico. Atinando de 
mente limpa com o encadeamento cíclico das causas e efeitos que compõem a trajetória 
turbulenta da evolução humana, compreenderam claramente os acontecimentos que se 
estão desenvolvendo, prenúncios de outros mui sombrios deste “fim de ciclo apodrecido e 
gasto para o dealbar de outro, portador de melhores dias para o Mundo”, como dizia a 
mensagem, usando um antigo aviso de há muito repetido pela nossa instituição. 

Nova afirmação categórica, e fraterna de quantos apelos, advertências e 
incitamentos, durante vinte e quatro anos, foram feitos pela Sociedade Teosófica 
Brasileira, a mensagem estereotipava o panorama do mundo moderno, fazia uma análise 
da situação contemporânea e demonstrava "cientificamente" que passamos por crises 
periódicas em épocas demarcadas, de acordo com a lei dos ciclos. Mostrava as causas 
da crise moderna, arrancando-as do bojo das instituições decrépitas e deterioradas, ainda 
vigentes em seus últimos estertores; apontava os caminhos do futuro, indicando como 
processo regenerador a aplicação progressiva da Eubiose, ciência nova que dominará o 
futuro, e que é criação da Obra com a qual se identifica a nossa instituição; e terminava 
estampando profecias sobre o ciclo atual, das quais a do “Rei do Mundo”, descrita pelo 
Hutuku Narabanchi Kure a Ferdinand Ossendowsky  1 , é a mais eloquente, positiva e já 
em objetivação desde há algum tempo, como uma análise indica, com evidência, aos 
mais empedernidos. 
                                                        
1 "Bêtes, Hommes et Dieux. 

E a minha pomba favorita 
sentiu no dorso branco acetinado 
uma suave carícia de pelúcias 
e a morna sensação dos hálitos dormentes,
e quase adormeceu 
ao embalo das asas que ruflavam 
ao seu redor. 
 
E subiu mais a minha pomba favorita, 
levada por remígios de ascensão 
ao éter insondável do infinito. 
E assistiu, toda trêmula de emoção, 
ao espetáculo majestoso 
de miríades de devas luminosos 
de imaculada beleza e rutilância, 
bailando no sutil tapete cósmico 
ao som das deificas harmonias 
da música dos Mundos 
.............................................................. 
Pouco depois, porém, anoiteceu 
e ela viu acender-se de repente, 
 

na apoteose triunfal da luz, 
todo o céu. 
Como um bando de pombas luminosas, 
vindas de todos os pombais da noite 
as estrelas encheram o infinito. 
E, na amplidão sem fim do firmamento 
apareceu, então, 
para o câmbio do amor e da beleza, 
a moeda branca da lua. 
............................................................... 
 
Era já tarde, 
e a minha pomba favorita 
regressou ao pombal 
da minha fantasia, 
sem a mais leve sombra de amargura 
no coração. 
É que não vira em toda essa viagem 
através do regaço maternal 
da Natureza, 
a sombra triste e trágica dos homens. 
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Realmente os fatos a que estamos assistindo, vivos e terríveis, vão num tal 
“crescendo” de intensidade e extenso, que se torna fácil prever, sem ser profeta, o que 
nos aguarda de terrificante e medonho para breves anos. Mas também, de acordo com o 
princípio evidente contido na lei que se traduz pelo aforismo "Destruens et Construens", 
tempo virá depois em que espiritualizantes processos serão capazes, então, de conduzir 
as populações a um novo estado moral e social de felicidade, a que nenhuma das 
ideologias vigentes, quer as conservadoras, quer as revolucionárias, é capaz. 

A mensagem não contém uma profecia sobre o fim do mundo, tal como muitas que 
foram feitas na Idade Média e posteriormente, inclusive pela Igreja Romana. Nem o fim do 
mundo está próximo, pois a sua própria construção continua ainda em processo. A 
evolução é lenta; nada cessa em meio do caminho, por mais tortuoso que este seja. Se 
no passado a crosta terrestre sofreu abalos violentos, como por exemplo, o do 
afundamento da Atlântida, sobre o que o Velho Testamento apresenta uma réplica 
tomada em sentido muito literal pelos interpretadores, pois na verdade trata-se ali, nada 
mais, nada menos, que desse mesmo desastre; se no decorrer dos séculos e milênios, 
até hoje, vulcões, terremotos ou maremotos têm destruído cidades e exterminado 
populações inteiras; se na história da Humanidade vemos de quando em quando os 
homens se entredevorarem em guerras de extermínio, vazadas em atrocidades dignas de 
feras; se nos dias atuais continuam eles ainda assim procedendo – isto não significa, 
contudo, que estamos próximos do fim do mundo. A terra continua, ainda, em construção. 
Longe está de ser completa. As espécies não atingiram, todavia, o grau de evolução 
respectivo a que estão destinadas na face deste nosso planeta; os mares, como no 
passado, continuam devorando a terra, tal como sucede no litoral da Escócia e, em outros 
lugares, enquanto prosseguem os aluviões nos estuários, aterrando o oceano; os picos 
das montanhas, pouco a pouco se vão arredondando pela ação mecânica e química da 
atmosfera; as chuvas vão derrocando montes, e os vulcões vomitando lavas; ilhas 
desaparecem de quando em quando, enquanto outras surgem; o próprio homem vai 
modificando a face do planeta com seu trabalho, como as formigas; legiões de 
crustáceos, pelo acúmulo progressivo de seus cadáveres, vão formando ilhas, como os 
atols do oceano Pacífico. Não. Estamos longe do fim do mundo, mas nos encontramos 
sim, no fecho, no último passo de um ciclo histórico, quer queiram ou não quantos ora se 
distraem com as próprias ilusões, de acordo com o preceito: “O pior cego é aquele que 
não quer ver”. 

E afirmamos – após as dores e ranger de dentes, cumprir-se-á a profecia do “Rei 
do Mundo”: “Então enviarei um povo, agora desconhecido, que, com mão firme, arrancará 
as más ervas da loucura e do vício, e conduzirá aqueles que ficaram fiéis ao Espírito do 
Homem na batalha contra o mal. Então os povos da Agarta sairão das suas cavernas 
subterrâneas e aparecerão na superfície da Terra”. Será a era do Avatara, previsto pela 
Tradição. 

A um espírito menos avisado, ou sobreavisado quanto a advertência e 
conclamação daquela “Mensagem da S.T.B. ao Mundo Espiritualista”, poderia ocorrer um 
superficial conceito que se traduziria, de um lado,, como de amedrontamento, e de outro, 
como de promessa de um Salvador providencial... Evidenternente que nem uma coisa 
nem outra cabem em mente na qual medre a vera filosofia. Em verdade, se o ator 
cinematográfico Orson Welles, nos Estados Unidos, apenas transmitindo pelo rádio uma 
novela de ficção, na qual pintava com cores vivas e fantásticas a invasão da Terra, 
naquele momento, por guerreiros de Marte, conseguiu levar o pânico à população, a 
ponto de ocasionar morte por medo, por outro lado, parece que as ameaças e prenúncios 
horríveis, que enchem diariamente as páginas dos jornais de todo o Mundo, não estão 
sendo capazes de impressionar a Humanidade. Ante os anúncios e discursos gritantes 
sobre a guerra atômica, as bombas tremendas que arrasam regiões imensas e aniquilam 
de um jato populações inteiras, como se anuncia; diante do fato verificado pelos cientistas 
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norte-americanos de que apenas poucas bombas atômicas atiradas na última guerra, 
afetaram o genes de milhões de criaturas, chegando a prever-se que suas gerações 
serão constituídas de tarados e infelizes; a tal ponto chegou o perigo que o grande 
Einstein e os próprios criadores do instrumento mortífero e outros sábios condenaram o 
emprego, da energia atômica para fins bélicos; diante da inelutável evidência de que a 
crise econômica é alarmante e irremediável em todo o mundo, de que a guerra é fatal, de 
que as convulsões sociais tomarão um caráter universal e sanguinolento, de que a 
miséria, a fome e a consequente peste virão em condições muito sérias para todos os 
povos – a humanidade continua simploriamente, imperturbavelmente surda às vozes da 
prudência. Assim pois, conclui-se que o que de profético se recapitula na Mensagem, 
ainda não fará, talvez, os homens se colocarem agora em estado de precaução, como 
desejávamos, para evitar que caiam, depois, em estado de pânico, pois, se a não 
ouvirem, chegado o dia em que deverão toucar as “decisões irrevogáveis”, será já tarde 
demais e terão que procurar, de unhas crispadas, agarrar-se as derradeiras tábuas do 
naufrágio. E, então, “poucos náufragos ficarão nadando sobre o abismo”. Quando a Igreja 
por muitas vezes anunciou o fim do mundo, nem por isso os povos se assustaram. Os 
que pensam bem, e sabem que tantas coisas vão acontecer, e buscam desde já salvar o 
que de mais precioso possuem –  as próprias almas – estejam onde estiverem, não se 
assustam; os demais aguardam sempre o momento imediato, como o que lhes há de dar 
a oportunidade para o mais ambicioso proveito. 

Também a Mensagem não traduz uma promessa falaz de “salvação”; não tem 
sabor messiânico. Mas ao lado da advertência de um “fim de ciclo apodrecido e gasto”, 
aponta a nova Era de Aquários, o ciclo de Maitréia, que virá, conforme a profecia do “Rei 
do Mundo”. Os Adventistas aguardam, de há muito, a vinda do Cristo no século XXI. No 
passado, marcaram-se várias épocas para a vinda d'Ele. Está no consenso universal, nas 
profecias, no imo das almas que o ano 2.000 marcará o início de algo positivamente novo 
para a Humanidade. Mas Jesus exclamou: “Consumatum est”, como a dizer que o que lhe 
cabia estava feito; foi o Bodhisatva do ciclo. Não acreditaram nele e o mataram. Virá 
agora o Avatara, mas o ciclo é outro, e desta vez os homens é que se vão matar entre si. 

“Consumatum est”. Sim. O fim do ciclo com as suas crenças, instituições, 
costumes, didáticas, falsificações, deturpações, dissídias, desgraças, má aplicação da 
ciência, mentiras, vesânia. “Avidya, não conhecimento da verdade, é a causa de toda a 
dor humana”, já ensinava o Bodhisatva Gautama, o Budha, anterior ao Cristo. 

Um velho livro indiano, o “Agruchaga-Parikari”, ensina o seguinte preceito; “É fácil 
chegar a um acordo com um ignorante; mais fácil ainda com um sábio; mas a um homem 
enfatuado, de saber insignificante, nem Brahmã é capaz de o convencer".  

 

Excursão da S.T.B. à Pedra da Gávea 
 
Ilustração: fotos 

Legenda:  

Em cima : o famoso monumento, visto  de lado, e, em baixo, um grupo do 
excursionistas da S.T.B. 

 

Bernardo Ramos, o famoso arqueólogo, palentólogo e etnógrafo brasileiro, 
estudando a conhecida e pitoresca Pedra da Gávea, uma das grandes atrações turísticas 
do Rio de janeiro, pela sua forma e pela fisionomia pétrea que nos apresenta e que levou 
o povo a cognominá-la de Cabeça do Imperador, chegou à conclusão de que a mesma 
não é fruto de um capricho da natureza, mas um monumento erguido em passado remoto. 
Traduzindo as inscrições que nela se encontram, o grande cientista patrício afirmou tratar-
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se do túmulo de um Rei Fenício: Jet Baal, primogênito de Badezir. Há ainda outras 
interpretações de caráter oculto, que lhe dão a dupla finalidade de templo e túmulo. 

No dia 17 de outubro passado, alguns membros da Sociedade Teosófica Brasileira, 
sob a direção do Dr. Antonio Castaño Ferreira, Instrutor Geral, realizaram uma excursão 
de estudo à Pedra  da Gávea, com  o objetivo de colher dados arqueológicos, ciência que 
faz parte dos cursos internos da S.T.B. e também o de reverenciar o esforço gigantesco 
de todos os grandes gênios do passado que trabalharam em favor do progresso da 
humanidade. É dessa memorável excursão a gravura que ilustra estas linhas.   

 

A Sociedade Teosófica Brasileira  e o 24o aniversário 
da sua fundação material 

 
Comemorada, brilhantemente, essa data com um programa litero-musical 

 

No dia 10 de agosto passado, comemorou a Sociedade Teosófica Brasileira o seu 
24o aniversário de fundação material. Colaborando nas festividades o Instituto Hermés 
organizou uma sessão lítero-musical, que se realizou, realizou, na sede social, às 21 
horas daquele dia e constou de três partes. 

A mesa, que foi presidida pelo Dr. Antonio Castaño Ferreira, Instrutor Geral da 
S.T.B., ficou assim constituída: Eng. José Henrique da Silva Queiroz, Diretor Geral da 
S.T. B.; Dr. A. J. Pizarro Loureiro, presidente do Instituto Hermés; Dr. Flavio Poppe de  
Figueiredo; Dr. Antonio Loureiro Pinto; Flaviano Souza e Walter Tourinho de Carvalho.  

O programa, na sua primeira parte, foi aberto com o Hino Social da S.T.B., cantado 
pelo coro da instituição. Seguiu-se, com a palavra, a Srta. Nelly Conde; que fez uma 
saudação a S.T.B., em nome dos Irmãos da Série-A. O Sr. Demerval Baptista de Miranda 
saudou, depois, a Sociedade, em representação dos Irmãos das Séries-B e C. O Dr. 
Pizarro Loureiro declamou, após, os poemas de sua autoria: "Perfeição" e "Fantasia". 

A parte artística esteve a cargo do Dr. Ernani Pequeno, consagrado violinista, e da 
Sra. D. Ana Rosa Lusa, ilustre soprano lírico. O Dr. Ernani Pequeno executou as 
seguintes peças: 

a. “Meditação”, de Eduardo Guerra.  

b. “Kvyawick”, de Wieniawsky. 

c. “Wiener Volkslied”, de Kreisler. 

d. “Dança Espanhola”, de Manuel de Falla. 

A Sra. D. Ana, Rosa; Lusa cantou os seguintes números musicais: 

a. "Giunse al fin" (Nozze di Figaro), de Mozart. 

b. "Sonho de Elza" '(Lohengrin), de Wagner.  

A terceira e última parte constou de uma palestra pelo Dr. Antonio Castaño 
Ferreira, que fez o histórico dos vinte e quatro anos de existência material da sociedade e 
expôs, em brilhantes palavras, as finalidades e ideais da Obra espiritual em que a mesma 
está empenhada, no Brasil, integrada nas excelsas tarefas da Fraternidade Branca. 

A festa foi encerrada com a execução, em harmônio, pela Srta. Cleia Costa Pinto, 
do mantram "Búdico". 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 
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Em cima, o violinista Ernani Pequeno e o soprano Sra. D. Ana Lusa e, em baixo, 
um aspecto parcial da assistência. 

 

OS QUATRO ANIMAIS DOS EVANGELISTAS 
 

A Água, com São João representa o éter ou o espírito cósmico; o Touro com São 
Lucas simboliza as águas da vida, a força cósmica, a energia vital; o Leão com São 
Marcos o fogo cósmico, a força, a decisão, o valor; o Homem alado com São Mateus, a 
inteligência superior do homem, sua espiritualidade cósmica. 

 

O Conde de São Germano musicista 
e a interpretação do seu "Ex Libris" 

 
De Nostradamus II 

 

O Conde de São Germano, personagem famoso, que teve um grande papel 
histórico na Revolução Francesa, ao lado do não. menos famoso Cagliostro, continua até 
hoje envolto em mistério para aqueles que, não se dedicam ao estudo dos movimentos 
ocultos que se processam no Mundo, através das idades. Filósofo; poeta, pintor, 
musicista, violinista considerado igual a Paganini, taumaturgo, conselheiro espiritual da 
Casa de Áustria, teve o extraordinário vulto do século XVIII uma grande influência junto à 
nobreza de França e são conhecidas as suas cartas a Maria Antonieta, alertando-a a 
respeito dos perigos que corria, prenunciando-lhe os trágicos acontecimentos que 
culminaram com a revolução e as guilhotinas da Praça Vendôme.  

De São Germano disse Voltaire que "era possuidor de um saber universal' e Franz 
Graffer apontava-lhe uma missão relacionada com os negócios do futuro, com o século 
XX. Para se ter uma idéia da figura desse célebre personagem, ouçamos o que dele diz 
Rodolfo Graffer. Voltava ele, certa vez, ao seu consultório, quando o criado lhe disse: “Faz 
uma hora, senhor, que um nobre de porte elegante, aqui esteve, sem que eu pudesse 
saber como entrou, e foi logo dizendo: “Encontro-me em Fedalhofe, na mesma casa que 
habitava Leibnitz, em 1714”. Quando lhe quisemos falar, já havia desaparecido, deixando-
me aterrorizado”. Abrimos o laboratório – prossegue Graffer – e não pudemos conter uma 
exclamação de assombro! São Germano estava ali, manuseando uma obra de Paracelso. 
A descrição feita pelo empregado estava bem longe da realidade. Brilhante auréola 
parecia envolvê-lo. Toda a sua pessoa respirava majestade e domínio”. 

Assim era esse homem extraordinário, a quem ninguém jamais vira comer ou 
beber, que, no laboratório de Graffer, previu a morte, em dia certo, de Bruhl e a ascensão 
de Bonaparte, então uma inocente criança; que afirmou, segundo narra o mesmo autor: 
“Vou partir para Constantinopla e depois irei a Inglaterra, para ali lançar as bases de dois 
inventos de que muito necessita agora a humanidade: estradas de ferro e embarcações a 
vapor”. Uns o chamavam de charlatão, outros, de iluminado e ainda outros de 
reencarnação de um ser glorificado pela humanidade, em vários dos seus ciclos. De onde 
veio, a idade que tinha, a missão que realizava, e para onde foi poucos o sabem. Mas os 
leitores de DHÂRANÂ bem o conhecem, através dos notáveis trabalhos de reconstituição 
histórica dessa figura, publicados pelo Prof. Henrique José de Souza, Supremo Dirigente 
da S.T.B. 
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Queremos, hoje, pôr em relevo apenas uma das facetas daquele gênio multiforme, 
grande em todas as artes, literaturas e ciências. Falaremos do músico admirável que foi, 
baseados num trabalho, a respeito, de autoria do Sr. Johan Franco. 

Em nenhum dicionário musical encontramos o nome do Conde de São Germano e 
sim o de Giovannini, violinista e compositor. Segundo “Grove's Dictionary of Music and 
Musicians”, São Germano foi de Berlim para Londres, em 1745, e ali produziu, com o 
“pseudônimo de Conde de São Germano”, uma brilhante miscelânea musical intitulada 
"L'Inconstanza delusa" (Haymarket, 7 de abril, 1745) com árias que foram 
apreciadíssimas no tempo. Segundo ainda Johan Franco, escreveu ele também sete 
solos para violino em realidade sonatas completas com acompanhamento figurado de 
baixo e muitas outras canções. 

A sua obra mais importante, contudo, parece ser as “Seis Sonatas para 2 violinos 
com um baixo para cravo ou violoncelo”, que foram publicadas, mais ou, menos, em 1750, 
por L. Walsh, de Londres. Nessa mesma peça editada, Walsh fez anunciar uma outra 
composição do mesmo autor: “Musique raisonnée selon le boas sens aux dames 
Angloises qui aiment Ia vrai gout en cet art”. O interessante é que encontramos 
exatamente as mesmas palavras, em francês, inscritas pelam Conde de São Germano 
em uma cópia daquela obra, que dedicou ao seu amigo e hóspede, Príncipe Lobkowitz, 
no Castelo de Raudnitz, na Boêmia. O Conde de Lamberg, no seu livro “Le Memorial d'un 
Mondain”, diz que o Conde tencionava ir a Viena para encontrar-se novamente com o 
Príncipe Lobkowitz, que conhecera em Londres, em 1745. Isto explica porque o editor 
londrino das “Seis Sonatas" anunciou aquela música: é que viu, nas mãos do Conde de 
São Germano, o exemplar que este enviara ao Príncipe. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

  

A folha-rosto das "Seis Sonatas", do Conde de São Germano, vendo-se, além do 
seu autógrafo, o ex-libris misterioso que usava no canto inferior direito. 

 

Vemos ainda no Dicionário de Grove, no verbete Giovannini, que a canção “Willst 
Du Dein Herz muschenken” (Queres me dar teu coração), era de sua autoria, embora 
atribuída durante algum tempo a Johannn Sebastian Bach. A razão disso se prende a ter 
sido a mesma achada num álbum de música de Ana Madalena, esposa de Bach, com o 
título de “Ária de Giovannini”, por fora da página. Scholars considerou Giovannini a 
italianização do primeiro nome de Bach – Johann. Alfredo Heusz argumentou que se 
Giovannini (Conde de São Germano) realmente a tivesse escrito, devia sentir-se 
orgulhoso da mesma e, portanto, a teria publicado juntamente com outras canções. A 
discussão foi longa, mas chegou-se à conclusão de que a canção pertencia mesmo a 
Giovannini. Entre as muitas razões que levaram a esse resultado, destacamos o fato de 
São Germano jamais justificar seus passos e ações, mesmo nas situações mais 
embaraçosas e que não tinha pretensões de aparecer como musicista e este outro 
relativo ao hábito que tinha Bach de copiar a mão as composições que achava 
admiráveis, como aconteceu, por exemplo, com trabalhos de Vivaldi.  

A música de São Germano é delicada, graciosa é encantadora. Tem certas 
peculiaridades que a distinguem imediatamente no meio de outras composições. E às 
vezes tinha a profundidade e a grandeza das gigantes da música, como Bach, Beethoven 
e Mozart.  

''O que se depreende do estudo feito, é que uma grande parte da obra musical do 
Conde de São Germano perdeu-se, ou, melhor, anda escondida pelos arquivos do 
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Mundo, à espera de que algum investigador as vá redescobrir para gáudio dos amantes 
da música e maior esclarecimento sobre a personalidade do misterioso taumaturgo. 

E para que compreendamos melhor o mistério que o rodeava, vejamos o que 
informa o Sr. Johan Franco, Napoleão III encomendou às autoridades respectivas que lhe 
preparassem um dossiê completo sobre o Conde de S. Germano. Quando já estava 
pronta para ser entregue ao Imperador essa valiosíssima documentação, foi ela destruída, 
durante a Comuna, juntamente com o edifício que a guardava, por um violento incêndio, 
como se fosse destino do dossiê, continuar em segredo... 

Uma das coisas que mais têm chamado a atenção dos estudiosos da figura do 
Conde de São Germano, é o ex-libris posto por ele ao lado (Ia sua assinatura, nas “Seis 
Sonatas”. Apesar dos estudos feitos até hoje sobre essa assinatura simbólica, ainda 
ninguém chegou a interpretá-la satisfatoriamente. Vemos nesse símbolo, gire está no pé, 
a direita, da gravura ao lado, dentro de um Cartucho muito usado pelos antigos para a 
defesa do nome, um círculo com um ponto no centro, uma muralha crenelada e, em 
baixo, um escaravelho. 

Para nós, a assinatura simbólica vela o nome de Atnenophis IV, ou Amenhetep, 
que, depois da revolução religiosa, levada a efeito mil e trezentos e tantos anos antes da 
nossa era, com a qual destruiu o deu Amon-Rá, adotou o nome de Kunaton, isto é, o 
Amado de seu Pai Aton (o Sol), restabelecendo a adoração do disco solar, que representa 
o Logos imanifestado, cujo símbolo se vê no ex-libris referido. Ao sol dedicou Kunaton um 
hino, em que dizia: “Harmakhis nefer Ra nefer, ATON Geb-Shu nefer nut” (Ó tu, ATON, 
que te elevas no horizonte do céu iluminando a Terra e os Seres que na mesma habitam), 
como o fez também, e não por coincidência, Manco-Capac, o fundador da dinastia dos 
Incas, no Peru, que dizia, numa prece “Apunchae ynca inti yayay Cuzco tambo” (Ó Sol, 
meu Pai! que disseste: haja cuscos  e tambos). 

No meio do ex-libris vemos a muralha crenelada, com cinco dentes, que devem 
expressar o 5o Senhor ou Buda-Mercúrio do ciclo ariano. Em baixo, encontramos o 
escaravelho sagrado, que era, no antigo Egito, símbolo da transmigração. Aliás nós temos 
um símile do escaravelho no nosso besouro e pela sua peculiar atividade, podemos 
deduzir as razões elas quais foi o escaravelho tido como símbolo sagrado. O besouro 
prepara uma bola de excremento, gire vai sempre rodando (como um disco solar) e nela 
põe os seus ovos. Surgindo da referida bola os seus filhos, o fato levou o povo a achar 
que eles nasciam da mesma por transmigração ou transformação. Era também o 
escaravelho, o emblema de Ftá, nome do demiurgos, o arquiteto dos mundos. Estes três 
hieróglifos são o nome oculto, que o Conde de São Germano conservou nas velhas 
iniciações egípcias, e que só um hierogramata, senhor da ciência secreta, pode ler. 

Egiptólogos nele verão apenas um vocábulo, que não representa o mistério da 
Palavra Perdida, o Hashemephorash dos cabalistas hebreus: o Poder do Verbo Criador, 
que refulge no Sol Espiritual oculto pela muralha intransponível das limitações da 
consciência manifestada, a energia divina, emanada pela Suprema Divindade, e pelos 
brâmanes denominada de Omkaya Pranava que se mantém na Palavra Viva, simbolizada 
pelo AUM. 

 

SOCIEDADE DE CULTURA ARTISTICA DO SUL DE MINAS 
Brilhante o início das suas atividades em São Lourenço 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 
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De cima para baixo: à esquerda, a mesa que presidiu à sessão e a cena aberta 
quando se exibia o quarteto, à direita, na mesma ordem: a Srta. Maria Cecília Marques 
Gomes interpretando um solo de harpa e um aspecto da assistência. 

 

Com a criação da Sociedade de Cultura Artística do Sul de Minas, com sede na 
cidade de São Lourenço, foi preenchida uma lacuna que de há muito se vinha ressentindo 
a sociedade sanlourenceana. 

Dirigida pelo ilustre Dr. Ural Prazeres, conta a instituição recém-fundada com os 
seguintes elementos, que integram a diretoria; D. Lucv Roubaud Reis, diretora artística; D. 
Martha Matthiesen Queiroz, 1o Secretário; Sr. Emílio Povoa, 2o Secretário; Sr. 
Hildebrando Panzera, 1o Tesoureiro, e D. Noemia Galvão, 2o Tesoureiro. 

No dia 26 do corrente, às 20 horas, no Cassino Excelsior, foi levado a efeito o 
primeiro recital da Sociedade de Cultura Artística do Sul de Minas, precedido da sessão 
solene de instalação e posse da respectiva diretoria. O ato foi presidido pelo Prefeito de 
São Lourenço, Dr. Euripedes da Costa Prazeres, que deu posse a diretoria, tendo a 
seguir dada a palavra ao poeta João Maciel de Oliveira que disse da alta finalidade da 
Sociedade, encarecendo a necessidade de aprimorar o índice de cultura de nosso povo, 
incutindo-lhe o gosto pelas artes. 

O recital, enormemente apreciado por numeroso e seleto auditório, constou do 
seguinte: 

1a PARTE 

Declamação – Hino à Razão – de Anthero de Quental 

Sra. Martha Matthiesen Queiroz 

Piano - Scherzo no 2, op. 31 – Chopin  

Snha. Mariana Rezende Marques  

Harpa (solo) – Patuglia Spagnuola – L. M. Tedeschi 

Snha. Maria Célia Marques Gomes  

Harpa e piano – Dueto (A pedido) Carmen – Bizet 

Sra. Ismenia Castelli Panzera –  Snha. Maria Célia M. Gomes  

Piano – Sevilha – Albeniz 

Sra. Ismenia Castelli Panzera  

Canto – II Bacio – L. Arditi 

Snha. Léa Silva 

Piano – Sonata no 2, op. 27 – Beethoven  

Sra. Lucy Roubaud Reis  

Violino – Dança Espanhola – Granados Zingareska – Sarasate 

Sra. Cinira Roubaud Millions  

Concerto a dois Pianos, em Dó menor – Bach  

Sras. Lucy Roubaud – Reis Ismenia C. Panzera 
 

2a PARTE PROGRAMA NACIONAL  

Declamação – Justiça – Martha Matthiesen Queiroz 

Sra. Martha Matthiesen Queiroz  

Canto – Canto da Saudade – Alberto Costa  
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Snha. Léa Silva  

Piano – Congada – F. Mignone 

Sra. Ismenia Castelli Pantera  

Piano – Alma Brasileira – Villa Lobos  

Snha. Mariana Rezende Marques  

Piano - Valsa Capricho - Barroso Neto  

Sra. Lucy Roubaud Reis  

Piano e Violino – 2a Valsa de Esquina – F. Mignone 

Quarteto: 2 pianos, harpa e violino  

Dança Brasileira – Carlos V. Almeida  

Sras. Cinira Roubaud Millions – Lucy Roubaud Reis (Solista) Ismenia C. Panzera 

Snha. Maria Célia Marques Gomes  

 

A Revista DHARANA, porta-voz da S.T.B., que de longa data vem enaltecendo a 
estância hidromineral de São Lourenço, por ter a convicção de que é a “capital espiritual 
do Brasil”, não podia deixar de registrar o auspicioso acontecimento que vem aumentar os 
valores culturais e artísticos da cidade onde a S.T.B. tem sua sede e foro, augurando à 
Sociedade de Cultura Artística do Sul de Minas uma brilhante trajetória e um profícuo 
trabalho em prol da educação artística de nosso povo. 

 

O INSTITUTO DO LIVRO E A BIBLIOTECA DA S.T.B. 
 

A Biblioteca, da S.T.B. foi enriquecida por uma valiosa doação feita pelo instituto do 
Livro, que lhe enviou 42 obras de autores nacionais e estrangeiros, constantes de 
romances, ensaios, estudos bibliográficos, poesia e outros gêneros literários e históricos. 
A direção da S.T.B. agradece, por intermédio de DHARANA, ao Sr. Dr. Augusto Meyer, 
diretor do Instituto, a valiosa remessa. 

 

O ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
EM SÃO PAULO 

 
Ilustração: fotos 

Legegnda: 

Em cima, a mesa que presidiu à solenidade e, em baixo, um aspecto parcial da 
assistência. 

 

A Rama “Cruzeiro do Sul”, situada em São Paulo, uma das mais progressivas e 
importantes filiadas da S.T.B., sob a direção do Irmão Almir Barbosa de Souza, alto 
funcionário do Banco do Brasil, vem realizando um trabalho digno de louvor, não só pela 
sua expressão espiritual, conto também pelo impulso material que vem tendo, graças aos 
esforço dos Irmãos que compõem a sua direção. 

Associando-se às comemorações do 27, aniversário da fundação espiritual da 
Socidade-Mater, a Rama "Cruzeiro do Sul", realizou, no dia 27 de setembro passado, uma 
brilhante sessão solene em sua sede social, tendo falado a propósito da data e do seu 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  137 – Janeiro  de 1949 – Ano XIV 

Redator : Prof. Henrique José de Souza 

 26

significado os Irmãos Almir Barbosa de Souza e Dr. Arnaldo da Costa Pizarro. A sessão 
compareceu crescido número de Irmãos e convidados, que aplaudiram longamente os 
oradores.  

 

Uma iniciativa de grande importância educacional e artística 
 

Criado pela S.T.B. o Teatro de Marionetes – As suas primeiras apresentações 
com a peça “Noite de Natal” – O êxito desse cometimento 

 

A Sociedade Teosófica Brasileira, através do Instituto Hermés, no Rio de janeiro, 
acaba de tornar a iniciativa de criar um departamento artístico dá mais alta importância 
cultural e pedagógica. Trata-se do Teatro de Marionetes, instrumento hoje utilizado pelos 
maiores centros educacionais do Mundo e que no Brasil vem sendo posto em prática pelo 
Instituto Pestalozzi. 

Todos os psicólogos e pedagogos modernos são unânimes na afirmativa de que o 
teatro, sendo o elemento por excelência dinamizador da cultura dos povos, deve ser 
utilizado também para a educação da criança. Naturalmente, para isso, devia escolher-se 
uma espécie de teatro à altura de realizar as suas funções pedagógicas, qual sejam as de 
divertir, interessar, prender a atenção e ensinar as crianças. Ora, nenhum dos gêneros 
mais se adapta a essas finalidades que o teatro de marionetes, criação antiga, mas a qual 
nunca se deu, no passado, a importância que hoje se lhe dá, no campo educacional. Nos 
grandes países da Europa e da América e, agora, no Brasil, está sendo intensificada a 
cultura desse gênero de teatro educativo, ao mesmo tempo artístico, e justamente 
considerado um salutar entretenimento para a infância, que não somente se distrai e 
aprende, como desde cedo se familiariza com o teatro em geral, constituindo desta forma 
um magnífico lastro de cultura que se fixa na mente e na psique ainda em botão dos 
homens de amanhã. 

O Teatro de Marionetes da S.T.B. foi entregue à direção geral do consagrado 
escritor e jornalista Dr. Pizarro Loureiro, nosso Irmão, e à direção técnica da Sra. Flora 
Castaño Ferreira, também nossa Irmã, que há pouco regressou dos Estados Unidos, 
onde esteve por mais de dois anos e tem atuado no Instituto Pestalozzi. 

Iniciando as suas atividades, o nosso teatrinho apresentou, na sede do Instituto 
Hermés, nos dia 6 e 8 do corrente, em palco armado especialmente, dentro das medidas 
pedagógicas requeridas, a peça “Noite de Natal” de autoria do Dr. Pizarro Loureiro. 
Apesar de constituir essas apresentações, as primeiras experiências, tiveram elas êxito 
absoluto, com os aplausos da petizada e da gente graúda. 

Colaboraram no manejo dos Marionetes as seguintes Irmãs: Sras. Celia Poppe de 
Figueiredo, Antonietta Ribeiro Nora, Maria Lusa Donadio, Celia Sento Sé Pires, Yolanda 
Pena de Carvalho, Rita Guimarães e Carmen Novás de Souza. Nas falas os Irmãos 
seguintes: Dr. Pizarro Loureiro, Dr. Ary de Vasconcelos, Luis Felipe da Rocha Fragoso, 
Mario Marques, Edmar de Souza, José Gustavo Poppe de Figueiredo e as Sras. Dagmar 
de Souza, Cremilda Rodrigues de Souza e Maria Lusa Donadio. Na parte técnica interna 
colaboraram os Irmãos: Luis Eduardo da Silva Machado, Raul Guimarães, Walter 
Tourinho de Carvalho, José Barbosa, Euclides Lobo Viana, Alfredo Brito Borges, Manuel 
Rosas, Marcelino de Jesus Gomes e as sras. Ana Roda Lusa, Isabel Pimenta de Melo, 
Carmen Costa Pinto, Ruth Barreto Vinhas. Colaborou também, na primeira apresentação, 
o coro infantil da S.T.B., sob a direção da Sra. Celia Poppe de Figueiredo. 

 

Ilustração: fotos 
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Legenda: 

Em cima: Um flagrante da peça "Noite de Natal", com todos os bonecos em cena. 
Em baixo: um grupo de Irmãos que colaboraram no manejo e nas falas.  

Sentados, da esquerda para a direita: Sras. Celii Poppe de Figueiredo, Maria Luza 
Donadío, Flora Castaño Ferreira, Carmen Novás de Souza e Rita Guimarães.  

Em pé, na mesma ordem, Luís Felipe da Rocha Fragoso, Sra. Célia Sento Sé 
Pires, Cremilda Ribeiro de Souza, Dr. A. J . Pizarro Loureiro, Sra. Yolanda Pena de 
Carvalho e Edmar de Souza.  

Ajoelhados: Gustavo Poppe de Figueiredo e Mário Marques. 

 

Uma Viagem ao passado... 
 

JOSÉ NUNES GOUVEIA 

 

Nota da Redação – DHÂRANÂ inicia neste número a publicação dos artigos 
referentes à viagem que realizou nosso prezado Irmão, Dr. José Nunes Gouveia, com o 
principal propósito de aprofundar seus estudos, entrar em contato com as inefáveis 
relíquias de portentosas civilizações, aparentes enigmas indecifráveis para o homem 
comum dos nossos tempos, bem como estreitar os laços que devem unir os homens 
cultos do Brasil, da Bolívia, do Peru, de toda a América, de todo o unindo, principalmente 
na hora angustiosa em que vivemos!... O Dr. José Nunes Gouveia, prof. regente da 
Faculdade Nacional de Filosofia e dos principais colégios da Capital da República, é um 
nome bem conhecido pela sua afanosa atividade lecionando Filosofia e línguas antigas, 
pelos seus magníficos trabalhos publicados, pelo exemplo edificante que é a sua própria 
vida. É prazerosamente que DHÂRANÂ agasalha em suas páginas o relato minucioso da 
extraordinária viagem de nosso mui querido Irmão e Amigo, representante da nossa 
amada S.T.B., da Sociedade de Estudos Filosóficos, do Centro de Estudos Filosóficos, da 
Sociedade Brasileira de Filosofia, etc. 

Há certas coisas das quais não é possível duvidar, ao passarmos os olhos sobre a 
estrada percorrida pelo homem em seu desenvolvimento:  

1. somos herdeiros de uma contribuição a Vida, geralmente chamada de “oriental”;  

2. não conhecemos ainda o “laço” que une a cultura oriental e ocidental, se bem 
que dele; não possamos duvidar;  

3. há nas Américas determinadas culturas extraordinariamente semelhantes as 
orientais, as quais ainda não foram devidamente analisadas e compreendidas. 

Sempre pensamos que, além das pesquisas realizadas no Oriente, com o fito de 
elucidar os três itens anteriores, haveria a possibilidade de se encontrar respostas as 
palpitantes interrogações, examinando as portentosas relíquias que atestam o elevado 
grau de civilização de povos pré-colombianos. Acreditamos ter chegado “o tempo das 
pedras falarem!...” 

Foi por isso, talvez, que nosso muito prezado Irmão e Amigo, Dr. Pizarro Loureiro, 
interpretando o sentir do Sr. Embaixador da Bolívia em nosso país, Dr. D. David 
Alvéstegui, (e a quem mais uma vez externamos nosso, sincero reconhecimento), 
convidou-nos para viajar até a Bolívia e Peru, colhendo material, estudando diretamente 
nos locais, procurando alcançar efetivamente aquilo que racionalmente entrevíramos! 

É sobre essa “viagem ao passado” que, pretendemos escrever, sendo este o nosso 
primeiro artigo a respeito. 
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Tivemos oportunidade de seguir o seguinte roteiro: S. Paulo, Três Lagoas, Campo 
Grande, Corumbá, Roboré, San José, Santa Cruz de Ia Sierra, Cochabamba, La Paz, 
Tiquina, Viacha, Capiri, Querqueta, Tiahuanacu, Guáqui, Puno, Chincheros, Paucorcalla, 
Caracoto, Juliaca, Calapuja, Nicasio, Laro, Pucara, Tirapata, Ayaviri, Chuquimbambilla, 
Santa Rosa, Araranca, La Raya, Aguas Calientes, Maranganí, Chectuyoc, Sicuani, San 
Pablo, San Pedro, Tinta, Combapata, Chicacupe, Chu-quicahuana, Jaucat, Cusipata, 
Quiquijana, Huraipata, Mollebamba, Urcos, Ada-huailillas. Rumicolca, Huambutio, 
Oropeza, Sailla, Ocaira, San Jeronimo, Cuzco, Ollantaytambo, Corihuaynachina, Pisac, 
Urubamba, Palapunco, Huiñayhuay na, Macchu-Picchu, Tampe-Macchay, Puca-Pecara, 
Kkemko, Chicana, Sacsayhuámann, Ajllahuasi, Cólcapata, Callao, Lima, Arequipa e 
retorno por La Paz, via Mato Grosso e São Paulo. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

De cima para baixo, à esquerda, o nosso Irmão Dr. José Gouveia, quando 
desembarcava do avião que o levou ao altiplano andino fotografado ao lado de uma das 
entradas misteriosas de Coricancha, localidade próxima de Cuzco (Peru) e o monolito de 
Tiahuanacu.  

Na mesma ordem, à direita, as ruínas da famosa Manchu-Picchu (Peru) : Tampu-
Macchay (o banho do Inca),  localidade também próxima de Cuzco; o Dr. José Gouveia 
sentado no “Trono do Inca”, defronte da grandiosa fortaleza de Sacsayhvamánn (Peru). 

 

Estivemos em altíssimas montanhas, da cordilheira dos Andes, entre as quais: 
Solimana (com 6.309 m), Coropuna (com 6.614 m), Chachani (com 6.096 m), Misti (com 
5.867 m) e Chakaltaya (esta na Bolívia).  

Em tudo procurávamos os “samiris”, – as moradas dos antepassados, como são 
chamadas. O “samiri” é o elo entre o solo e o homem, o dom que PACHAMAMA (a 
Virgem Terra Mãe) concede às criaturas. E ao procurarmos o “samiri”, o ancestral nos 
reanima com seu velho poder vitalizante, repara-nos as desgastadas forças, tempera-nos 
o espírito, faz com que mais energicamente nos arrojemos no mundo da ação. 

Se bem que o verdadeiro colorido nos seja dado unicamente pela vivência 
poderemos imaginar quatro encantadoras viagens pelo Lago Titicaca: de automóvel 
(circundando-o em parte), em vapor, em barco-à-vela e em avião. Situemo-nos no Lago 
Titicaca, o mais alto do mundo, e o maior da América do Sul, a quase 4.000 m de altura, 
contendo água salgada, com 200 km de comprimento e 64 km de largura, 
aproximadamente. Vislumbramos as maravilhosas ilhas do Sol, da Lua, do Soto (onde o 
Lago tem a profundidade de 370 m), locais esses que serviram para residência e culto a 
Manco-Capac. De quantos maravilhosos mistérios são depositários os índios Uros que 
vivem nas ilhas do Titicaca! 

E quanto temos a dizer de COPACABANA (o mirante da pedra preciosa), 
adoratório onde o “kolla” rendeu culto totêmico ao jaguar, cenário do martírio de Thunupa, 
Cristo Andino, hoje santuário cristão, consagrado à milagrosa Nossa Senhora de 
Copacabana, donde vem a nossa, brasileira!... 

E as misteriosas “chullpas de Sillustani” (em Puno) – gigantescos vasos de pedra 
com 8 m de altura por 6 m de largura, onde os corpos pertencentes a seres “do ar” eram 
“sepultados”, enquanto outros eram destruídos pelo fogo, outros jogados à água e ainda 
outros, mumificados, jaziam sobre a terra, muitas vezes acompanhados de seu animal 
favorito! 
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E as ciclópicas construções, obras monumentais que nós deixam como que 
esmagados diante de tão grande magnificência ? Por exemplo: a Fortaleza de 
Sascayhuámann, obra só comparável as pirâmides do Egito. Como teriam deslocado até 
ao alto da montanha aquelas enormíssimas pedras pesando toneladas e toneladas? E a 
técnica de construção. a mais perfeita, sem utilização de cimento, nem de nenhuma 
substância ligadora? 

E os formidáveis caminhos subterrâneos de Chicana (o labirinto), onde penetramos 
por um, que já hoje não possui as múmias incaicas trasladadas à América do Norte anos 
atrás e em cujas características se assemelham extraordinariamente às egípcias? 

E a disposição dos majestosos templos, hoje quase que totalmente transformados 
em templos católicos romanos? 

E a habilidade encantadora na tecelagem, na escultura, na pintura, na cerâmica, na 
música, na doce e plangente música extraída de primitivos instrumentos, que nos 
comovem até a raiz da alma? 

E os assombrosos conhecimentos que haviam alcançado na medicina, tendo 
chegado a realizar perfeitas operações intra-craneanas, atestadas pela recobertura dos 
ossos do crânio após a trepanação? 

E os restos de instrumentos astrológicos, em pedra, denunciando uma sabedoria 
invulgar e ainda desconhecida?  

Tentamos procurar as respostas a essas indagações excitantes que 
invariavelmente assaltam a todos que se preocupam com a origem do homem e sua 
finalidade sobre a terra. As soluções entrevistas por nós serão apresentadas em 
DHÂRANÂ, acompanhadas dos comprovantes em fotografias, das quais tiramos 
aproximadamente quatrocentas. Não é interessante comprovar-se que em um “ídolo de 
navegantes”, esculpido há alguns milhares de anos, encontra-se a Cruz, cruz que é 
tomada hoje como símbolo do Cristianismo, mas que há muito já existia? 

E que maravilhoso descobrirmos uma série de respostas ao unirmos nosso 
continente com a parte atlante que soçobrou, encontrando então o berço desta 
humanidade aqui mesmo nesta terra que pisamos... 

Não explica o "aimára", a língua primordial e pré-histórica, melhor que o hebreu, as 
denominações bíblicas e os nomes da antiguidade oriental? ANTIQUITAS, ANTIQUUS, 
ANTICUS, ANDICUS, ANDINUS, não significa “o antigo”? 

E ao fazermos nossas averiguações sobre a origem do homem na planície andina 
tropeçamos com a palavra órfica UPAMARCA. Ó maravilhosíssima América, “O 
continente do que foi”, como disse Lawrence!... 

Vamos descrever aquilo que “lemos” nas pedras, que “ouvimos”, que “sentimos”, 
que “vivemos”... Relataremos o que observamos no homem, no índio de olhar bronzeo, no 
paciente trabalhador, descendente de tão magníficos ancestrais. 

Cremos que o primeiro passo para o mundo novo, que renasce, é uma revisão 
honesta do passado. É o que estamos fazendo e o que pretendemos apresentar, da 
maneira mais acessível e despretensiosa. 

Desejamos agradecer, mais trina vez, as gentilezas de que fomos alvo, por parte 
de Sua Excelência o Sr. Presidente da República da Bolívia, Prof. Dr. D. Enrique Hertzog, 
dos Ministros de Estado e demais autoridades, dos Srs. Professores da "Universidade 
Mayor de San Andrés", de la Paz, do Sr. Prof. Dr. Luíz Hertzog, Diretor do Museu 
Tiahuanacu, bem como do Sr. Prof. Manuel Liendo Lazarte, pesquisador do citado Museu, 
Sr. Prof. Gonzalo Gamarra, da Univesidade de Cuzco, de todos os jornalistas e demais 
pessoas, sempre solícitas em propiciar-nos as melhoras possibilidades e oportunidades e 
às quais, na verdade, devemos o que conseguimos.  
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Por último, nossas homenagens mais sinceras ao Sr. Professor Henrique José de 
Souza, de quem partiu a inspiração para que realizássemos uma série de viagens, com a 
finalidade já apresentada, e a consequente colheita dos preciosos frutos do 
conhecimento.  

Em, 29-1-1949. 

 

CURSO DE ASTROLOGIA 
 

Atendendo ao crescente interesse que a astrologia está despertando entre nós, 
como uma ciência de que estão lançando mão, atualmente, alguns psicólogos, para a 
definição dos caracteres e das tendências do indivíduo, resolveu a S.T.B. estabelecer um 
Curso público para ensinar as suas linhas fundamentais e chaves dos horóscopos. 

O primeiro curso foi dado pelo Dr. Antonio Castaño Ferreira, Instrutor Geral, que 
teve a colaboração do Irmão Luis Eduardo Silva Machado. Dado o êxito obtido pelou 
curso, foi o mesmo reiniciado, depois de um interregno, estando a cargo da prof. Hermann 
Eberardt, com a supervisão do Dr. Antonio Castaño Ferreira. Esse novo curso está 
proporcionando aos seus alunos aulas mimeografadas e, a julgar pela sua enorme 
concorrência, o seu triunfo é absoluto. 

 

CAIXA BENEFICENTE S.T.B. 
Sua reorganização 

Por deliberação do Supremo Conselho S.T.B., atendendo à necessidade de se 
ampliar os fundos e os benefícios concedidos por essa caixa interna de associados da 
instituição, uma comissão de Irmãos redigiu novos estatutos para a mesma, tendo como 
relator o Irmão Pizarro Loureiro. Aprovada a reforma, que deu nova organização à caixa e 
aumentou para Cr$ 10,00 a mensalidade dos seus associados ficou a sua direção assim 
constituida: Presidente: Manuel Costeira; Secretário: Bernardino Julião da Silva; 
Tesoureiro: Vera Souza Reis, e vice-tesoureiro: Olinda Fouquet. Conselho Fiscal: 
Marcelino de Jesus Gomes e Amalrik Bazin, sob a presidência do Tesoureiro da S.T.B., 
Dr. Antonio Loureiro Pinto. 

 

“GOBI, O GÊNIO DA FLORESTA”, RADIOFONIZADO 

PELA RÁDIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
A Rádio Ministério da Educação, que tantos serviços vem prestando a cultura 

brasileira, através de seus programas selecionados, abrangendo todos os ramos do 
espírito humano, resolveu, em julho passado, radiofonizar numa belíssima cortina teatral, 
o conto “Gobi, o Gênio da Floresta”, de autoria da consagrada escritora brasileira, Sra. D. 
Helena Jefferson de Souza, esposa do Sr. Prof. Henrique José de Souza, Dirigente 
Supremo da Sociedade Teosófica Brasileira. 

A iniciativa dessa radiofonização, que teve grande êxito entre os radiouvintes 
daquela emissora oficial, pertence ao Sr. Julio Cesar Costeira, nosso prezado Irmão e 
figura que se vai impondo aos meios intelectuais e radiofônicos cariocas pelas suas 
brilhantes qualidades de inteligência. 

 

O 1o ANIVERSÁRIO DO SUPREMO CONSELHO 

No dia 14 de dezembro completou o Supremo Conselho da Sociedade Teosófica 
Brasileira o seu primeiro ano de criação, como órgão superior da sua administração. Por 
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essa ocasião foi feito um balanço das suas atividades, tendo a respeito falado vários dos 
seus membros enaltecendo os fecundos resultados da sua atividade na vida geral da 
instituição. 

 

CONTRIBUINDO PARA UMA GRANDE OBRA 
Um Donativo da S.T.B. para o Centro de Puericultura de São Lourenço  

 

Por ocasião do Natal, a direção da Sociedade Teosófica Brasileira, levando em 
conta a obra que em prol da criança vai realizando na estância hidromineral de São 
Lourenço, o seu Posto de Puericultura, sob a brilhante e carinhosa direção da Exma. Sra. 
D. Carlota da Silva, enviou-lhe um donativo de Cr$ 1.000,00. Da referida senhora 
recebemos amável ofício de agradecimento. 

 

LA LLAMA 

Gregorio Reynolds  

 

Inalterable, por Ia tierra avara 

del altiplano, ostenta Ia mesura  

de su indolente paso y apostura  

Ia sobria companera dei aymara.  

 

Parece, ciando lánguida se para  

y mira Ia aridez de Ia llanura, 

que cri sus grandes pupilas Ia amargura  

del erial horizonte se estancara. 

 

O erguida Ia cerviz ai sol que muere  

y de hinojos oyendo el miserere  

pavoroso del viento de Ia puna,  

 

espera que de ara de Ia nieve 

el sacerdote inmaterial eleve 

Ia eucarística forma de Ia luna. 

 

CONFERÊNCIAS SOBRE WAGNER 
Na sede do Instituto Hermés no Rio de janeiro, onde se realizam todas as quintas-

feiras conferências a cargo do Dr. Antonio Castano Ferreira, Instrutor Gerai da S.T.B., de 
julho a Setembro, foram levadas a efeito palestras pelo referido Instrutor Geral sobre a 
obra musical de Wagner e a interpretação dos temas e sirnbolismos wagnerianos, com 
ilustrações musicais do imortal compositor. Essas palestras tiveram inusitada assistência 
e despertaram grande interesse. 

 

4o CENTENÁRIO DA BAHIA 
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Celebra-se este ano, com a participação de rodos os Estados da Federação, o 4o 
centenário da fundação da Bahia por Tomé de Souza, com a ereção da cidade do 
Salvador. Acontecimento histórico da mais alta importância para a nação, porque data de 
então a fundação da nacionalidade, todos os brasileiros acompanharão com o mais vivo 
interesse as celebrações, que terão o concurso de todas as instituições culturais do Brasil 
e adesão dos mais conspícuos cenáculos da cultura portuguesa, além. da colaboração do 
governo federal ao governo do Estado. 

Viverá desta forma a gloriosa terra de Castro Alves e de Ruy Barbosa momentos 
de intenso regozijo e de profunda vibração cívica com a evocação dos quatrocentos anos 
de vida da matriz gloriosa da Pátria Brasileira. DHARANA teus a honra de associar-se às 
comemorações, além do mais pelas ligações espirituais da Sociedade Teosófica 
Brasileira com o grande Estado, berço do nosso Supremo Dirigente e onde teve início a 
Obra em (Iue estamos empenhados. 

 

NOVA DIRETORIA DO INSTITUTO HERMES 

Tendo renunciado a diretoria do Instituto Hermés, por motivo de reestruturação dos 
departamentos da Sociedade Teosófica Brasileira, foi eleita a seguinte diretoria:  

Presidente: Dr. Ary Vasconcelos  

Vice-Presidente: Aloisio Cisneiros 

1o Secretário: Luis Felipe da Rocha Fragoso. 

2o Secretário: Luis Eduardo da Silva Machado. 

1o Tesoureiro: José Vieira de Lima. 

2o Tesoureiro: Dr. Rubens Neto Caminha. 

Bibliotecário: Walter Tourinho de Carvalho. 

Comissão Fiscal:  

Bernardino Martins Ferreira.  

Dr. José Joaquim Canedo.  

Delfin Carlos da Silva Machado.  

Comissão Social 

Waldir de Freitas, João Batista de Amorim, Srta. Cléia Costa Pinto, Sra. Maria Lusa 
Donadio, Sra. Cremilda Ribeiro de Souza, Srta. Ruth Barreto Vinhas. 

 

GRANDE FESTA DA RAMA KUT-HUMI, DE NITERÓI 
Realizada, em 10 de setembro, no Clube Icaraí 

uma brilhante sessão lítero-musical 

A Rama Kut-Humi, da S.T.B., com sede a rua dos Bancários, 23, em Niterói, e 
presentemente em reorganização, fez realizar no majestoso Clube Icaraí, como parte do 
programa mensal de festas dessa instituição niteroiense, uma grandiosa sessão lítero-
musical, no dia 10 de setembro passado. 

O festival foi levado a efeito no amplo ginásio do Clube, sob a presidência do Sr. 
Luis Filipe da Rocha Fragoso, presidente da Kut-Humi, tendo tomado parte na mesa 
diretores do Clube Icaraí e da Sociedade Teosófica Brasileira. Aberta a sessão usou da 
palavra o Dr. Pizarro Loureiro, que proferiu aplaudida conferência sobre a crise histórica 
que o Mundo atravessa e a Missão da S.T.B. 

A parte artística esteve a cargo da Exma. Sra. D. Ana Rosa Lusa, soprano lírico; 
Carlos Osorio Meireles, violinista, e da Srta. Cléia Costa Pinto, pianista, todos Irmãos da 
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S.T.B. O programa executado foi o seguinte Srta. Cléia Costa Pinto, ao piano, interpretou 
“Clair de Lune”, de Debussy, e “Prelúdio No 2”, de Rachmaninoff. Sra. D. Ana Rosa 
Lusa, acompanhada ao piano pela sra. Maria Lusa Donadio, cantou: “Armida Dispietata”, 
de Haendel, “Adelaide”, de Beethoven, e “I poemi dei Sole”, de Riflessi Santoliquido. O Sr. 
Carlos Osorio Meireles executou: “Souvenir”, de Drddla, e “Meditação” (Opera “Thais”), de 
Massenet. 

Todos os artistas apresentados foram muito aplaudidos pelo imenso auditório, 
tendo  no final falado o presidente da Rama Kut-Humi, para agradecer a diretoria do 
Clube Icaraí a gentileza de sua colaboração, e um dos diretores da Casa, que enalteceu a 
beleza; e o significado da festa. 

 

UM ACONTECIMENTO SOCIAL 

Realiza-se no próximo dia 10 de fevereiro o enlace matrimonial da nossa 
gentilíssima Irmã, senhorita Ruth Barreto Vinhas, dileta filha do Sr. Dr. Antonio Barreto 
Vinhas e de sua Exma. esposa, Sra. D. Judith Barreto Vinhas, com o nosso prezado 
Irmão, Dr. Ary Vasconcelos; Secretario - Redator - Chefe do grande mensário “A 
Cigarra”. Serão padrinhos da noiva, no Religioso, o Sr. Antonio Barreto Vinhas e Exma. 
Sra. D. Judith Barreto Picanço da Costa, e, no Civil, o Sr. Antonio Barreto Vinhas e sua 
Exma. esposa, Sra. D. Judith Barreto Vinhas. Do noivo, no Religioso, o Sr. Frederico 
Chateaubriand e a Sra. D. Fernanda Costa, e, no Civil, o Dr. Antonio Loureiro Pinto e sua 
Exma. esposa, Sra. D. Carmen Costa Pinto. 

O ato i religioso será celebrado na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, à Rua 
Benjamin Constant, às 17 h, recebendo os noivos cumprimentos no Templo. 

 

PARA A CONSTRUÇÃO DO TEMPLO DA S.T.B. 

Colaborando no movimento geral organizado pela Sociedade Teosófica Brasileira 
para a construção de seu Templo na cidade de São 1ourenço, o Instituto Hermés, rama 
da referida instituição, realizou tinia ação entre amigos, com três valiosíssimos prêmios, 
cujo produto reverteu em benefício dessa abra, que representa o ápice da Missão da 
S.T.B. Essa ação entre amigos rendeu, líquidos, Cr$ 17.000,00. 

 

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 

Depois de longa enfermidade, faleceu no dia 2 de outubro passado o nosso 
sempre lembrado Irmão, Sr. Antonio Ferreira de Souza, conceituado negociante em São 
Lourenço, que se impôs sempre pelo seu dinamismo, pela sua lealdade e pela sita 
inteligência. Intimado em São Lourenço, seu sepultamento teve a presença de 
personalidades de relevo no comércio local e de todos os nossos Irmãos residentes na 
famosa estância hidromineral. 

 

ADQUIRIDO UM APARELHO “ELÉCTRON MEMORY” PELA S.T.B. 

A fim de gravar e reproduzir conferências, coros e músicas da Sociedade Teosófica 
Brasileira, a sua direção vem de adquirir uni moderno aparelho "Electronic Memory", 
última palavra na matéria aparecida nos Estados Unidos. O sistema de gravação em fies 
e sua fiel reprodução a seguir, permitindo a regravação, é uma excelente conquista da 
ciência nesse terreno, prestando, por isso, relevantes serviços a instituição. 
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A CATÁSTROFE DA ZONA DA MATA E A S.T.B. 

Ainda estão bem vivas na memória do povo brasileiro as consequências da 
tremenda catástrofe que desabou sobre a zona da Mata, no Estado de Minas Gerais, 
fazendo milhares de vítimas e destruindo todas as fontes de riqueza daquela próspera 
região nacional. Em todo o Brasil, comovido pelo drama daqueIas populações brasileiras, 
eclodiu uma patriótica e humanitária campanha, destinada a mitigar e amenizar os 
sofrimento daquela gente, com a recolha e oferecimento de gêneros, medicamentos, 
roupas e outros úteis. A frente dessa campanha pôs-se a Cruz Vermelha Brasileira, com o 
apoio de toda a imprensa, Congresso e classes sociais do país. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, dentro das suas finalidades de fraternidade e 
tocada pelo horror da tragédia, colaborou ativamente na campanha, enviando para os 
flagelados, por intermédio da C.V.B., 68 grandes volumes, contendo roupas, calçados e 
outras utilidades de uso imediato. 

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

“E se também sou rude na palavra, não, o sou contudo na ciência”. 

S. Paulo (Corintios, 11-6) 

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

O Supremo Dirigente da S. T. B. em São Lourenço 

Para a sua habitual estação de repouso e para presidir as festas inaugurais do 
Templo da Sociedade Teosófica Brasileira e dos trabalhos da I Convenção das Ramas da 
sociedade, chegou a São Lourenço o Sr. Prof. Henrique José de Souza e sua Exma. 
família. 

O Supremo Dirigente da S.T.B., que viajou de automóvel, acompanhado de uma 
caravana de Irmãos, chegado à grande estância. dirigiu-se para a Vila Helena, sua 
residência e sede da instituição, onde tem sido muito visitado. 

 

DOMINGOS TUPINAMBÁ GODINHO 
A 21 de setembro passado, faleceu, em São Lourenço o nosso prezadíssimo 

Irmão, Sr. Domingos Tupinambá Godinho, ex-hoteleiro naquela estância e pessoa ali 
muito conceituada pelos seus elevados (lotes de caráter, de afabilidade e de bondade. Os 
seus funerais foram muito concorridos, vendo-se presentes todos os nossos Irmãos 
residentes em São Lourenço, e figuras gradas da importante cidade mineira. 

 

OS ELEMENTAIS 

A energia quando se manifesta no inundo das formas, toma uma particular 
configuração. Os elementais constituem a forma tomada pela energia no plano mais sutil 
da manifestação. São entidades astrais, inteligentes e sujeitas a uma evolução diferente 
da nossa. Na linguagem popular são as fadas, os sátiros, os faunos, os gênios, os anões, 
as sereias, os caiporas, os saci-pereres, os supays, etc. Podem tomar a forma que 
quiserem e, como espíritos da natureza, são dirigidos por uma entidade. 

Os elementais, de um modo geral, fogem do homem, porque não lhes agrada as 
nossas emanações e são importunados pelas torrentes astrais, desatadas pelos nossos 
desejos. Algumas vezes são amigos do homem, auxiliando-os até, mas quase sempre 
são indiferentes ou gostam de enganá-los. Podem fazer isso pelo seu grande poder de 
sugestão, mas não podem vencer uma vontade firme, salvo se o homem é vítima do erro 
ou fraco de espírito. Não têm linguagem e só conhecem símbolos. Para atraí-los é preciso 
que estejamos isentos de emanações como a do álcool, do fumo, da carne e ter uma vida 
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pura. Os sentimentos puros criam um ambiente em que eles gostam de estar, o mesmo 
acontecendo com a música. 

Gostam de brincar, são infantis e, por isso, enganam e fazem mal sem querer. É o 
caso das sessões espíritas, em que produzem fenômenos de levitação, de telepatia ou se 
mascaram com cascões astrais. Aproveitam as formas-pensamento, dando-lhes 
apêndices (chifres e rabos) para amedrontar os demais. Não têm sexo e não sofrem de 
enfermidades nem lutam pela vida. No astral costumam receber as almas que chegam 
travestidos de formas terríveis. Os adeptos se servem deles para determinados trabalhos, 
mas o verdadeiro discípulo deve abster-se disso. 

 

DO CORPO HUMANO 

Os gânglios linfáticos são os reservatórios de matérias orgânicas. A ligação é feita 
pelos vasos linfáticos. Os elementos que são enviados do ventre são dinamizados pelos 
pulmões sob a ação do ar inspirado, restituindo ao fluxo sangüíneo, ao organismo inteiro 
os globos que ele perdeu e que vão formar a força nervosa. 

A cabeça utiliza o sangue e o cerebelo dá origem à força nervosa que se espalha 
pelo organismo e se condensa nos gânglios do grande simpático, de onde partem todos 
os movimentos que se produzem no corpo humano. O agrupamento desses gânglios, nas 
três partes, é chamada de plexos. 

O sistema do grande simpático é composto de gânglios e tem as funções já 
descritas. O sistema nervoso cérebro-espinal está ligado a coluna vertebral e possui o 
que chamamos cordões nervosos. Destes cordões, uns conduzem as incitações vindas 
da cabeça para a periferia – chamam-se nervos motores; outros, da periferia ao interior –  
chamam-se nervos sensoriais. Os nervos motores estão na frente, e os sensoriais atrás, 
rodeando a medula. Desses sistemas: o simpático age sobre os órgãos de natureza 
interna, e o nervoso sobre a parte periférica, a pele, membros, etc. O simpático é 
inconsciente, o cérebro-espinal é consciente. 


