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CAMINHOS DO FUTURO 
 

Por Adalberto Pizarro Loureiro 

 

É já um truismo ou uma afirmação acaciana o bater-se na tecla da angustiosa 
situação do mundo. Mas o problema assume para a humanidade tais proporções 
terríficas e tão desoladoras perspectivas que nunca é demais insistir, alertar todos os 
homens de boa vontade para o cataclismo que se avizinha, para o maremoto social, 
político e econômico que se aproxima, para uma idade de tragédia e de desgraça que 
se prenuncia nos horizontes dos acontecimentos destes dias de incertezas e de 
aflições, quando não se sabe o caminho a tomar, a estrada a seguir, pois os homens 
deixaram-se cegar voluntariamente e não têm olhos para ver a estrela luminosa que 
assinala, do drama dos nossos dias, a rota da verdade, como aquela que ha dois mil 
anos guiou, numa alvorada de ciclo, os Reis Magos até ao presepe humilde do 
Nazareno.  

Séculos, anos, meses e dias, têm passado sob a palavra daqueles que, olhando 
as coisas do Mundo com os olhos do espírito, daquilo que é eterno em si mesmo, 
desfolham os livros mágicos das predições e das profecias. Avisos sobre avisos tem 
recebido a humanidade, entregue na sua maior parte aos gozos do poder do  dinheiro, 
dos prazeres materiais, completamente esquecida de que não veio à Terra por um 
fenômeno de geração espontânea, mas para realizar uma missão de enriquecimento 
interior, de ascensão espiritual, de redenção moral, de desenvolvimento das suas forças 
energéticas, das suas raízes biológicas, da sua estrutura psíquica. 

 Jamais o Eterno permitiu que as civilizações, as cidades e os homens fossem 
destruídos como castigo dos seus pecados, das suas maldades, das suas depravações, 
da sua ambição ou do seu materialismo negativista, no final dos ciclos menores das 
culturas ou dos grandes ciclos universais, quando tudo apodrece e vegeta no dourado 
painel das decadências, sem antes mandar-lhes mensageiros em forma de anjo, de 
iluminados, de profetas, de áugures, para alertar as consciências, despertar os 
corações, sacudir as inteligências e as almas, mostrando-lhes o abismo dos 
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acontecimentos, avisando-lhes dos perigos da violência, das dores, das misérias e da 
morte. 

Em todas as etapas da história humana, nós vemos o perfil desses enviados, 
desses escolhidos para anunciar a derrocada dos tempos, ensinar os caminhos da 
salvação ou entremostrar os véus do futuro a todos os homens. Esses seres 
privilegiados são conhecidos de todas as gerações humanas, sejam um Paracelso, um 
Nostradamus, um S. João Evangelista, um S. João Batista, uma Sibila de Cumes, um 
Hermés, um Malaquias, um Moisés ou tantas outras figuras que a crônica sua atividade 
sobre o globo terráqueo, que aje mais pela paixão que pela razão, que nega todos os 
valores espirituais, para afirmar o império da carne e do interesse? 

 Sua alma sua palma, lá diz o refrão popular, e a própria Natureza, revoltada pela 
brutalidade humana, colabora na obra da destruição, faz-se instrumento das forças 
ocultas que dirigem a evolução da humanidade e coopera na obra arrasadora deste fim 
de ciclo. 

Estamos, portanto, diante de uma realidade que não pode surpreender ninguém, 
porque ela tem raízes históricas. Todas as civilizações do Mundo Antigo sucumbiram ao 
terminar o ciclo de sua evolução na terra. A nossa, que já foi sol, caminha, por sua vez, 
para o resfriamento, para a coleção dos mundos mortos. cujos germes reflorescem, 
vivificados, por outra aurora civilizadora. A negação desta verdade pode ser muito 
cômoda para aqueles que acham que tudo termina, vida, beleza, espírito, na boca 
quadrangular e hiante dos túmulos. Pode ser um narcótico para quantos, pressentindo a 
verdade, não têm coragem de enfrentá-la. Para os covardes, para os céticos, para os 
brutos e ignorantes. Para aqueles que estudam a história dos homens e dos deuses, 
que emergem no mundo oculto das verdades hieráticas, eternas, indestrutíveis, que 
mergulham nos abismos interiores da sua alma e do seu espírito, que alcançam a 
iluminação palmilhando o caminho estreito da redenção do Eu, do Atmã universal que 
luz na escuridão da carne como lâmpada mágica, para esses tudo o que vedes, o 
panorama terrífico que se descortina, o quadro goyesco de misérias e sofrimentos em 
permanente exposição nas ruas e lares do Mundo, são as constantes, as coordenadas 
de uma realidade imutável, que se processa insensível e indiferente às vaidades, 
desejos e interesses do animálculo humano. 

 Eles sabem e quem conhece conquistou a sabedoria e o amor, que são os pilares 
da imortalidade diante da morte aleatória, inofensiva e sem expressão para quantos 
vivem a vida do espírito que não perece. 

 Muitos dirão que estamos tecendo  uma rede fantasmagórica, outros que 
desejamos atemorizar para catequizar, outros ainda que desejamos alimentar os nossos 
ideais à custa do medo alheio. Mas isto não têm para nós importância alguma. São 
estas as armas do inimigo antigo. Foi com elas que pregaram o Cristo numa cruz Só a 
verdade nua e crua, sem os véus da fantasia queiroziana, nos anima nesta cruzada dê 
idealismo e de espírito. Por que só quem conhece a verdade é verdadeiramente livre e 
jamais terá a túnica branca do seu ideal salpicada da lama das injúrias ou destruída 
pelos vendavais do Mundo. 

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

 A Sociedade Teosófica Brasileira, fundada em 10 de agosto de 1924, comemorou 
este ano as suas Bodas de Prata. São 25 anos de lutas, de sofrimentos, de sonhos, de 
esperanças, de ensinamentos, de conquistas ideais alcançadas passo a passo pelos 
caminhos espiritualistas da Pátria Brasileira. Fundada pelo alto espírito no nosso 
Venerável Mestre e Dirigente, Professor Henrique José de Souza, ela tem sido um farol 
levantado na vastidão oceânica da indiferença nacional. Sua missão foi a de anunciar a 
aproximação da idade nova e o fim dramático da que se esvaí pelos anos terríficos 
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deste século que vai desembocar nas águas miraculosas da Era de Aquário. Foi a de 
preparar os espíritos para essa prova milenária, de solidificar nas inteligências e nos 
corações a mensagem da imortalidade que todos nós, em maior ou menor escala,  
trazemos impressa ou  estereotipada no Eu interior. Foi a de selecionar as sementes 
humanas das grandes searas do Mundo de amanhã. Foi a de apregoar a sabedoria das 
idades, a palavra dos eleitos, o códice dos mistérios que dormem nos subterrâneos da 
consciência universal. Foi a de batalhar pela redenção dos costumes, pelo primado do 
espírito, pela fraternidade entre os homens e, ao mesmo tempo, anunciar que o Brasil 
será, pelos desígnios imponderáveis do Eterno, o cenário da Era nova, a nova Belém 
dos tempos futuros, a messe glorificadora da evolução da mônada, o centro da 
gravitação universal dos espíritos libertos, que hão de moldar, estruturar, plasmar uma 
nova civilização.  

Para os que têm olhos  para ver, e ouvidos para ouvir as coisas transcendentes, o 
drama que se aproxima perde, toda a sua agudeza de punhal ou a sua obscuridade de 
noite sinistra. Será apenas uma escalada para o alto,  ao invés de um mergulho para 
baixo no nada e no desespero, porque nos céus da nossa verdade revelada brilhará a 
estrela que nos ha de guiar através das sarças mortais e dos rugidos tenebrosos das 
paixões humanas, rilhando os dentes na agonia letal do fim do ciclo. 

Esse penoso trabalho, entretanto, aparecido de público há 25 anos, começou, na 
verdade, em fins de 1899, quando da estada na misteriosa Ilha de Itaparica, do 
Dirigente Espiritual da Obra em que se empenha a S. T. B. Na realidade, 50 anos 

já são passados daquele primeiro impacto que seria o marco glorioso do porvir. Neste 
longo lapso de tempo, que temos feito nós? Que ensinamos nós? Simplesmente aquilo 
que a sabedoria dos deuses e dos homens acumulou no livro da vida, em caracteres só 
traduzíveis para aqueles que conquistaram o direito de penetrar-lhe os mistérios com as 
chaves da verdade.  O conhece-te a ti mesmo, pela meditação, pelos exercícios 
interiores, pelas práticas espirituais, através de todos os preceitos salutares da Jnana-
Yoga, da  Bakti-Yoga, da Karma-Yoga, conhecimento, amor e ação; da interpretação e 
estudo das religiões pretéritas, das filosofias antigas, dos livros sagrados de todos os 
povos e civilizações; pela Cosmogênese e pela Antropogênese oculta apreendidas nos 
tratados secretos das escolas iniciáticas de antanho. E todo esse cabedal imenso, de 
belezas extraordinárias, de proporções admiráveis, de essências infinitas nos são 
transmitidas pela palavra do Mestre, pelo compulsar nas mensagens que até nós 
chegam como prêmio ao nosso labor, à nossa decisão, ao nosso interesse pelas coisas 
do espírito, como fruto sereno e radioso, nobre e sumarento da nossa atividade para 
alem do cárcere da forma e dos grilhões da carne. 

 Aqui, como é comum em muitos lugares, não vendemos a verdade a retalho, a 
tanto por quilo. O que procuramos é despertar as energias espirituais latentes naqueles 
que buscam os caminhos da libertação. A verdade é uma conquista pessoal, deve vir 
como corolário de uma empresa de sinceridade, de amor, de renúncia, de fraternidade, 
de luta interior de aperfeiçoamento espiritual. Ela dar-nos-á uma armadura inamolgável 
para os torneios da vida, uma consistência impermeável às paixões e ao interesse que, 
como as hienas, só buscam cadáveres, a verticalidade das atitudes e a bondade 
irradiante da serenidade dos que alcançaram a visão do oceano sem praias e sem fim 
da Eternidade. 

 Através das rondas, dos ciclos, das cadeias, dos globos, Mahamanuântara após 
Mahamanuântara, o homem tem subido e descido na espiral da evolução, buscando  
sempre um saldo de aperfeiçoamento para as vidas futuras. Cristal de rocha ou espírito, 
animando um invólucro físico, tudo desce do sutil ao grosseiro e volta deste àquele nos 
fluxos e refluxos da existência una e universal. Nas mãos de Yama ou nos braços de 
Karma, em Dhâranâ ou Samadi, todos nós pagamos um tributo, que tanto pode ser o 
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holocausto de urna alma como os trinta dinheiros da traição à Lei e à Roda de Sansara, 
a girândola da morte e dos renascimentos. E é na encruzilhada desses vaivéns da 
humanidade e do Mundo, numa das muitas encruzilhadas da história da civilização 
humana que nos encontramos hoje, no globo mais denso da nossa cadeia de evolução. 
Nela nos espera a vida ou a morte, não a vida ou a morte da nossa experiência 
quotidiana e terrena, mas a vida de fluxo eterno e á norte que é um passo de recuo na 
ascensão da Montanha sagrada. 

 Entre nós vos achareis como em vosso lar ideal, comungareis dos valores 
gloriosos da nossa esperança e da nossa fé comum, vislumbrareis paisagens novas e 
radiosas no vosso perambular pelos prodígios dá ciência e pelas misérias do Mundo, 
ganhareis novas forças e .energias para enfrentar a luta titânica do espírito amordaçado 
pela tirania da inconsciência, pela alma asfixiada pela Túnica de Nessus do egoísmo e 
dos prazeres animais. Ao celebrarmos vinte cinco anos de vida dedicada aos interesses 
supremos da humanidade, nesta modesta e festiva reunião, queremos deixar convosco, 
em nome da Sociedade Teosófica Brasileira, do nosso Venerável Mestre e dos gloriosos 
e excelsos  Seres que nos assistem, uma mensagem de Fé e de Esperança, no 
pergaminho dos vossos espíritos, no papiro das vossas almas, na tessitura da vossa 
consciência, abalada por tantas angústias, aflições, incertezas e ainda hoje vibrando de 
compunção e de tristeza diante das desgraças que se abateram sobre um povo 
americano, sobre o Equador, membro da nossa família pan-americana. Meditai sobre 
isso. Pensai nos sinais que vos chegam de todos os recantos do Mundo. Pesai bem na 
balança da vossa razão, todos esses acontecimentos, os telúricos, os políticos, os 
sociais e os econômicos e achareis, certamente, um denominador comum, que vos há 
de tornar perplexos e – quem sabe ? – vos há de encaminhar para o templo da Verdade, 
da Justiça e do Amor, em cujo portal não encontráreis, uma Esfinge ou um Dragão 
devorador, mas os braços abertos daquele que espera os seus recrutas para o grande e 
invencível Exército do futuro. 

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

 

“Karma”, como Lei da Ação, entendida esta sob seu aspecto de causa ou de 
efeito, “Reencarnação” e “Livre-Arbítrio”, são leis que  decorrem da Verdade, de 
“Dharma”, e só por seu intermédio pôde  chegar o homem ao conhecimento de si 
mesmo e de tudo que o cerca, esmiuçando-as à Luz da Teosofia, ávido de saber e 
curioso no sentido construtivo. Leitor amigo, se estais ávido de saber e curioso para 
construir ou reconstruir os alicerces de vossos conhecimentos sobre a Veda que não 
truz a Morte em seu bojo, procurai a Sociedade. Teosófica Brasileira (S.T.B.) onde 
serão satisfeitas vossa avidez e vossa curiosidade, da maneira que permitirem vossas 
possibilidades, com prazer imenso, através a Religião-Sabedoria, seus conceitos e 
preceitos científico-religiosos. 

A realização de Deus na alma não é o mesmo que os poderes psíquicos. Ha 
muitos poderes da Yoga, porém, recordais o que Krishna disse a Arjuna sobre eles? 
Quando virdes um indivíduo exercendo qualquer desses poderes, estai certos de que 
não realizou Deus, porque o exercício desses poderes requer egolatria (Ahamkara), o 
que é um obstáculo no caminho da suprema realização. 

(RAMAKRISHNA) 

------------------- 
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Auxilia a natureza e trabalha com ela; e a natureza ter-te-á por um dos seus 
criadores, obedecendo-te. E ela abrirá de par em  par diante de ti as portas das suas 
câmaras secretas, desnudará ao teu olhar os tesouros ocultos nas profundezas do seu 
seio virgem. 

(A Voz do Silêncio) 

 

A Teosofia e  as Doutrinas Orientais 
 

P o r  A .  C .  F .  

 

Ao transpormos os umbrais do ocultismo, defrontamo-nos com a palavra 
Teosofia, frequentemente usada, porém nem sempre devidamente compreendida. 

Costumam os homens dar a esse vocábulo um restrito sentido. Empregam-no 
geralmente pára designar alguma coisa, que, p o r  ser desconhecida da quase 
totalidade das criaturas, passa por ser apenas uma corrente religiosa, um ramo dos 
conhecimentos místicos humanos. 

A palavra Teosofia foi usada primitivamente pelos gregos, nos seus movimentos 
Iniciáticos, em busca da Verdade Primordial. Posteriormente foi empregada por seres 
que lhe conheciam o verdadeiro sentido, nas nebulosas etapas históricas da Idade 
Média, chegando aos nossos dias utilizada por Helena Petrovna Blavatsky, fundadora, 
da Sociedade Teosófica em Norte América, em fins do século passado. 

Divide-se a palavra Teosofia em duas partes: Theos e sofia, do grego. Theos, 
originado do verbo thein, significa mover-se circularmente. Theoi são os planetas e o s  
deuses. S o f i a  quer dizer – sabedoria. Teosofia é portanto o conhecimento do 
Princípio Divino. 

Em sânscrito encontramos a correspondência desse vocábulo em Brahmã-
Vidya: Brahmã é á divindade, o principio divino no homem e no universo, sendo 
Brahma-Vidya o conhecimento desse mesmo princípio. 

 O Brahma-sutra, obra fundamental do Vedanta, atribuída a Badarayana, 
principia com a sentença: “Ora então, aqui começa o estudo de Brahm”, isto é, inicia o 
conhecimento deste principio único que é a realidade absoluta, só percebida quando 
com ele nos identificamos como suprema existência – Sat; como supremo 
conhecimento – Chitt; e como suprema beatitude - Ananda. 

A doutrina que decorre deste conhecimento é chamada, na Índia, Gupta-Vidya, 
Sanatana-Dharma. É dada como constituindo a essência dos Vedas que são a 
revelação – Shrut – obra de inspiração direta, atribuída aos sete Rishis primitivos (1) 
quando se encontravam, na origem da civilização dos Aryas no país mítico de 
Âryâvarta, que identificamos com a Meseta do Pamir. 

Os Vedas, palavra originada do radical vid – ver, no sentido de conhecer – são 
atualmente em número de quatro. Os mais antigos são o Rig-Veda, o Yajur-Veda e o 
Sâma-Veda. De muito mais recente origem é o Atharva-Veda.  O Rig-Veda é o Veda 
dos Rishis ou dos cantores e é conhecido como o livro das Rishas ou dos hinos, 
tratando, portanto, do poder místico do Som. 

O Som – Logos, no sentido alexandrino – o Verbo criador ou o Dabarim, é o 
poder supremo que fez surgir da matéria primordial os mundos manifestados. A força 
mística do som, mantrika-shakti, em sânscrito, é sem dúvida o mais elevado de todos 
os poderes manifestados no Cosmos. Esta palavra está simbolizada na Índia pelo 
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Omkâra-pranava, silaba mística, o som criador que se expressa pelo AUM ou OM 
como forma unitária, síntese de todas as forças ativas no universo. 

 É deste símbolo que se originam todas as palavras sagradas. Os 
tibetanos falam no OEAOHOO como o Dragão de Sabedoria, o grande Poder criador 
das coisas. Da mesma maneira, representam esse poder do verbo criador as sete 
vogais gregas que ornavam as sete cabeças da Serpente Cósmica. No Pistis-Sofia, a 
Sabedoria da Fé, obra fundamental dos gnósticos ou cristãos iniciados, há referência 
às sete vogais e  aos quarenta e nove poderes (2) .  

Hipólito, um dos primeiros doutores da Igreja, nos ensina que Marco – mais 
pitagórico do que gnóstico-cristão e, certamente, cabalista – recebera em revelação 
mística que: “os sete céus pronunciaram cada um, uma vogal e todas elas 
combinadas, formaram uma doxologia única, cujo som transmitido para baixo, até a 
terra, tornou-se o Criador e o Pai de todas as coisas que nela existem”. (3) 

 O Apocalipse de S. João confirma a mesma teoria: “Sete trovões fizeram ouvir 
suas vozes e quando eu ia gravá-las, ouvi uma voz do teu dizer-me: Não escrevas as 
cousas que os sete trovões falaram! 

 Entre os Hebreus, o som criador, Dabar, cria Céu e Terra, como vemos no Gênese. 
Os sete poderes criadores, os sete Elohim, coletivamente, formaram todas as cousas. A 
vulgata latina, de São Jeronimo, traduz esse termo místico como Deus, porem a sua 
tradição esotérica – a Cabala, –  interpretando com auxilio de suas  regras, tais como a 
themurah, a gemátria, e o natárikon, mostra que Elohim, plural masculino d e  palavra 
feminina Elohah, tem p o r  valor o número quatorze, o que quer dizer, os sete poderes 
duplos ou os sete Logoi, os sete deuses maiores andróginos, que são, coletivamente,  
a manifestação do Logos Único ou do Único Verbo.  

 Batth-Kol é a palavra mística (4) que os profetas, “Nabiim”, ouvem no seu íntimo, 
no seu Eu interno como eco da grande voz dos céus que lhes dita ordens ou 
instruções em relação aos ciclos históricos ou aos sucessos humanos que ameaçam 
as criaturas da terra. É o Filia-vocis, a palavra divina que muitos varões Ilustres e 
santos do passado, ouviam reboar das alturas, segundo a tradição romana. Os livros 
sibilinos que ficaram em poder de Numa, e que salvaram Roma de mais um perigo 
mortal, foram escritos pelos que ouviam a tonitroante vos dos Céus. Os chineses 
tributam culto à Mãe de Misericórdia e Conhecimento – Kuan-Yin que corresponde à 
Vach bramânica e que mora em Kuan-Yien-Tien que significa “o céu melodioso do 
som”. 

 Para os Persas ou Parsis, Ahuna-Vayria é e santa palavra que proferida por 
Ahura-mazda gerou todos os seres existentes. 

A síntese de todos os poderes do som constitui a Palavra Perdida ou o Palavra 
Inefável já referida pelo Rabi Ieoshua na menção que s o .  bre isso se faz no Pistis-
Sofia. 

No Talmud, ainda se diz do Shemhamepho. rash, a palavra perdida, que está 
velada nas quatro letras místicas que constituem o nome lido como Jeovah e que os 
hebreus têm como Adonai, significando Senhor, ou a que se referem, simplesmente, 
como Tetragrammaton. 

Cada letra das línguas sagradas, como sânscrito, zendo, hebraico, grego, latim, 
etc. é pronunciada com um tom particular, constituindo assim palavras e frases que 
obedecem, ainda, ao ritmo – que lhes pode conferir novas possibilidades. 

 A ciência que trata particularmente dessas combinações e dos seus inumeráveis 
efeitos é a Guhya-Vidya. E assim nascem os mantrans, fórmulas evocatórias de 
potestades ocultas; preces, invocações, esconjuros, exorcismos, etc. Entendemos 
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agora por que o Rig-Veda trata especialmente de hinos dedicados aos vários deuses 
que constituem o Pantheon indiano. Eram cantados para atraí-los e fazer com que 
cada um, dentro de suas atribuições, concorresse para o bem estar físico e espiritual 
dos seus crentes. Esses deuses eram em número de trinta e três crores (5) sendo, 
portanto, apenas personificações divinizadas dos poderes naturais. Em geral se diz 
que o número trinta e três expressa  todos eles.  

 O Rig-Veda trata,  portanto, do  poder do Verbo. 

 O conhecimento da ciência dos sons confere a possibilidade de despertarmos 
em nossa natureza interior certas condições apropriadas à percepção do Eu Real de 
cada um. Sabemos que o Atmã interior, a realidade em nós, se manifesta através de 
uma série de veículos que constituem o ser humano, a alma humana. Estes veículos 
são apenas o sustentáculo do Ser Divino. Segundo sua natureza é pura ou impura, 
sábia ou ignara, assim é a consciência que em nós se manifesta. Purificar os veículos, 
purificar a alma humana, é a finalidade da evolução – através das idades. Quanto mais 
sutis ferem os veículos, mais esplenderá a luz da lâmpada interior. As iniciações 
procuram encurtar este processo. A ciência do Rig-Veda no seu aspecto mais secreto 
auxilia a preparação dos veículos fazendo-as vibrar com as Palavras de poder, dando-
lhes a possibilidade de externar faculdades puramente espirituais, pela criação de 
condições internas adequadas a tais estados.  

Não é raro encontrarmos místicos que entram em êxtase ouvindo certos hinos 
adequados. Rama-Krishna quando cantava ou ouvia cantar, principalmente por 
Narendra, os hinos à Divina Mãe, entrava nos seus mais profundos samadhis. 
Podemos agora, rapidamente, esboçar o sentido que cabe, dentro destas três obras 
fundamentais, ao Yajur-Veda. 

 É o Veda dos Yajus, dos sacrifícios, com o significado de rituais. Cerimônias que 
têm por finalidade criar ambientes propícios à realização de certos estados interiores 
ou exteriores que permitam a comunhão com determinados poderes. Mas o Yajur-
Veda também ensina processos de expiação: como podemos redimir certas faltas, 
através de cerimonias expiatórias ou purificadoras. O Sacrifício do Cavalo, 
Açwámedha, tão falado nas lendas indianas, não tem outro significado. Daí as 
Hecatombes e os Holocaustos com que os gregos propiciavam os seus deuses. 

Na história do lslam se conta que Abdullah, pai de Mafoma ou Mohamed, foi 
salvo em troca do sacrifício de cem camelos. O próprio “bode expiatório” dos hebreus 
que, carregado de maldições era abandonado nos desertos, levando consigo os 
pecados de Israel, é um aspecto dessa estranha ciência. É uma verdadeira 
transferência mágica de malefícios que impregnam certas criaturas, para seres 
inferiores que lhes sofrem as conseqüências. Encontramos um exempto clássico nos 
Evangelhos, quando Jesus passa para uma vara de porcos os demônios que afligiam 
um possesso. 

 Mas o verdadeiro sentido do Yajur-Veda é puramente espiritual. É o auto-
sacrifício, é a imolação das nossas paixões ao Ser Divino que habita o tabernáculo 
humano. 

Por isso, Yajña, o verdadeiro sacrifício, só trata da purificação interior e não de 
cerimônias que exijam derramamento de sangue ou prejudiquem a outros seres por 
mais atrasados que nos pareçam na escala evolucional. Não é paradoxo o que 
encontramos no Yajur-Veda, quando fala de ritos que exigem morte. São apenas 
referencias simbólicas, pois as paixões humanas podem ser, por analogia, 
comparadas a animais. Daí dizerem que se devem imolar estes seres para se 
purificarem os homens cujos pecados ou faltas cometidas sejam assemelhados aos 
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atos desses seres inferiores. Encaramo-lo, portanto, como o verdadeiro sacrifício 
purificador. 

 E assim o homem vai imolando, uma a uma, todas as tendências animais que 
lhe inibem a  evolução e são causa de suas desditas. 

Os sete sacerdotes sacrificadores do Anugitâ, (6) se referem a esse setenário 
que o homem deve escalonar até atingirá supremacia sobre toda a sua natureza externa 
ou interna. Este setenário é constituído pelos cinco sentidos externos, os atuais que 
conhecemos, e mais dois sentidos internos que ainda não estão plenamente desenvolvidos 
na maioria da humanidade. 

 O Sama-Veda, ou Veda dos Sâmanes, consta de instruções de como se prepara 
o Soma. O Soma é um licor extraído de certas plantas que têm a propriedade de 
conferir, momentaneamente, concepções interiores que permitam apercebermo-nos de 
nossa natureza real, quando é usado nas iniciações por criaturas já preparadas pelo 
sacrifício de sua natureza interior. O Soma, que também é o nome que se dá ao 
Regente Espiritual da Lua, é preparado por Sacerdotes versados no Sama-Veda. 

Extraído do sumo de uma asclepiadácea, depois de passar por certas 
manipulações secretas, é ministrado nas iniciações para auxiliar os discípulos na 
compreensão de verdades de ordem metafísica. Clarividente, pode o discípulo 
contemplar na sua plenitude excelsa o Ser que nele se manifesta como sua própria e 
real natureza interior. Face a face se contemplam o Divino e o Humano. Neste 
momento, ainda não se fundiram numa única e mesma existência. Como Moisés no 
alto do Sinai, ele, o discípulo, contempla em místico êxtase seu verdadeiro Senhor e 
Mestre. São experiências que ficam para sempre impressas na alma e que servem de 
sustentáculo quando é chegado o momento de novas provações; novas lutas, novos 
sacrifícios, de regresso ao seio da vida comum. 

Quem passou por essas cerimonias tem mais  facilidade de despertar, pelo seu 
próprio, esforço, as faculdades que possuiu enquanto se achava sob a influência 
dessa beberagem sagrada que não se pode comparar a nenhum entorpecente, como 
julgam autores pouco avisados. 

Não é da exclusividade da tradição indiana o conhecimento que se relaciona 
com esse licor também denominado Amritta e Surá, que confere a imortalidade e pela 
posse do qual lutaram deuses e demônios, segundo contamos textos mitológicos.  

No Zend-Avesta se fala do Haôma que era o sumo do Gaokerena branco que 
vicejava nas cumeadas do monte Al-Bordi, na Pérsia. Vários cânticos religiosos, quer 
numa, quer noutra tradição, louvam as propriedades mágicas desta bebida. Os deuses 
só se alimentavam desse precioso licor, como verificamos com a Ambrosia dos gregos 
e o Néctar dos latinos. 

 É uma valiosa indicação para os que conhecem a tradição esotérica que se 
refere ao “Senhor das Libações” ou Arghyanath, também chamado “Rei do Mundo”. 
Com efeito, muitas são as lendas sobre esse misterioso Ser e sobre o seu fabuloso 
Reino. 

 Correm, também, muitas cousas, principalmente no Oriente, sobre a Taça ou o 
Cálice em que se bebe o precioso liquido. Daí se falar na Taça de Soma onde se toma 
o “sangue da Lua” e na Taça de Shukra onde se bebe o “leite de Venus”. São, 
realmente, expressões místicas usadas nas iniciações mais secretas, muito pouco 
conhecidas, até mesmo de ocultistas de certa erudição. Esses termos se referem ao 
duplo uso que se faz desses licores em cerimonias ritualísticas ligadas à consagração, 
nos vários graus do Adeptado.  
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Nas primeiras etapas é o Soma ou o Haôma que abre os olhos da alma aos 
mundos enganadores do astral onde perambulam as coortes de almas que 
abandonaram o físico e onde moram estranhos e terríveis seres criadores de miragens 
que muitas vezes levam os incautos que avançam por essas paragens, à loucura e à 
morte; paragens terríveis onde se aprende, a amarga experiência que custa, muitas 
vezes, inúmeras vidas de dores, para purificação dos pecados  

em que aí se poluíram. Íncubos, súcubos, rakshasas, prétas e infinitos outros 
são os habitantes dessas plagas onde imperam Mara e Maya, o grande enganador e a 
deusa da ilusão. Poucos são os capazes de sustentar o brilho cintilante da jota que 
refulge no diadema de Mara. Deslumbrados, julgam ter contemplado a própria 
Verdade, mas ficam presos na rede irisada de Maya. Escravos de seus próprios 
desejos continuarão perseguindo-os, como miragens que se desfazem quando julgam 
tê-los alcançado. E, novamente, mais longe, se reflete a mesma cena. Para lá correm 
ansiosos, para de novo se desiludirem. Este é o mundo de Psiché, filha da Lua, do 
Desejo e da Morte. Não são as regiões que os sábios procuram. É apenas a terra das 
provações. Vencida esta etapa, o iniciado, incapaz de se deixar levar por esse 
aparente esplendor, atinge o verdadeiro mundo da Sabedoria, do Real. Para isso 
recebe a iniciação adequada que foi simbolizada pelo licor de Shukra. A idéia de 
renovação sempre esteve ligada ao mito do recém-nato. Era o broto que emergia do 
oceano misterioso da vida, era o menino ressurgente das águas puras da eternidade, 
pois a tal era comparado o ungido após o banho lustral da iniciação.  

Daí em todas as tradições se fazerem referências às crianças, como sucedeu ao 
próprio Cristo ao dizer: “Senite parvulos venire ad me”, “Deixai vir a mim as 
criancinhas”, porque delas é o Reino do Céu. Não queria dizer com isso que todo; 
pequenino ser da terra fosse digno de com Ele conviver na Morada de Seu Pai 
Celeste. Senão que somente os que “nasceram de novo” pelo poder da regeneração 
espiritual conferido pela iniciação mais alta, alcançavam tal dignidade. Eram os duas 
vezes nascidos, os “Dwijas” ou Iniciados Perfeitos, assemelhados a infantes pela pu-
reza que os caracterizava, sendo realmente inocentes por terem, para sempre, 
extirpado da alma as raízes do mal. 

'”Até mesmo os velhos textos mexicanos mostravam os seus iniciados mamando 
nas tetas que brotavam como frutos maravilhosos da Árvore da Vida – Yaché. 
Compreende-se agora a razão de falarmos na Taça de Shukra, onde o Adepto bebe o 
leite de Vênus. Foi sempre uma imagem das tradições místicas representar a Verdade, 
o conhecimento real, pelo leite. Até mesmo lendas bem divulgadas no ocidente, 
contam que o Cisne, o Hamsa, da Índia, é capaz de beber somente o leite, deixando 
de parte a água com que posse ter sido adulterado, o que quer dizer que essa ave 
maravilhosa é dotada de tal discernimento espiritual que separa o falso do real, ainda 
que aparentemente confundidas. Por esta razão foi esse símbolo, a ave de Hamsa, 
escolhido para representar o próprio Espírito quer no Homem, quer no Universo, 
porque só a Verdade Pura lhe serve de alimento.  

Assim verificamos que os deuses, ou os princípios espirituais de todos os seres 
somente se nutrem de Néctar ou Ambrosia, isto é, da imanente Verdade. 

Entre os vegetais cujas propriedades ocultas fizeram com que fossem usados 
em cerimônias religiosas de vários povos, encontramos, no México, o Pelotl, tão 
interessante que tem despertado a curiosidade dos cientistas, nestes últimos tempos. 
Os velhos povos do Anahuaca o empregavam com a mesma finalidade do Soma, 
porque despertava nos que o tornavam, faculdades surpreendentes: a telepatia, ou o 
poder de perceberem os acontecimentos à distância; a capacidade de ver as sinfonias 
coloridas provocadas: pela música ou os sons emitidos pelas cores, etc. Entre as 
tribos que habitam a região do Rio Negro, com o mesmo intuito, é empregado o Yaguê. 
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Concluímos assim que o Sama-Veda além do modo de preparar o Soma, dos 
ritos para isso usados e dos hinos que o louvam, tem o intuito de dar a chave de um 
mistério muito mais profundo ainda – o da Agarta, ainda que este palavra, 
explicitamente, nele não seja encontrada. 

O considerado mais moderno dos Vedas, o Atharva-Veda, também chamado 
Brahma-Veda, trata particularmente do culto do Fogo, e é atribuído a Atharvan, nome 
que se origina de Athar, sinônimo de Agni, o Fogo Sagrado, o Fogo do Sacrifício. 
Espírito Puro sempre foi verdadeiramente comparado ao Fogo. Daí usarmos na 
simbologia iniciática o nome de I l u m i n a d o ,  B u d d h a ,  C r i s tos e outros muitos que 
apenas expressam a qualidade inerente àqueles em quem arde plenamente o Fogo do 
Espírito que não precisa, para esplender, de óleo, nem pavio. É de todas as correntes 
místicas do mundo conhecida a expressão de ungido, akta, meshiah com que se 
dignam aqueles que foram consagrados com os óleos santos. Simplesmente têm em 
vista insinuar que aqueles em quem refulge o fogo então embebidos do óleo como de 
um combustível eterno e que não precisa ser renovado. 

O culto do fogo pertence a todos os tempos. Como elemento, representa o 
poder que consome as impurezas. É o grande purificador. Sacrifício, holocausto, que 
não for devorado pelo fogo insaciável que desce dos céus, não foi aceito. A própria 
Bíblia nos mostra que Caim, oferecendo frutos e flores da terra, nas suas oblatas, não 
teve a alegria de os ver recebidos. E enquanto que Abel, oferecendo os seus agnos 
que eram imolados no altar dos sacrifícios, via com desvanecimento o Fogo Celeste 
consumi-los. Devemos compreender essas alegorias. O Fogo Espiritual purifica as 
paixões animais consumindo-as, mas o mesmo não sucede com os símbolos que 
expressam pureza e perfeição. 

 É bom que se saiba, ao tocarmos nesse assunto, – e Blavatsky o prova na 
Doutrina Secreta – que Caim era apenas o símbolo do masculino e Abel o do feminino, 
quando a humanidade até então andrógina se separou em sexos. No texto hebraico 
não encontramos palavra que possa ser traduzida por “matou seu irmão” senão que 
“derramou o sangue” de Abel. É apenas um forma de fazerem os textos referência, à 
primeira união sexual. 

O rito do fogo é sem dúvida o mais antigo que se conhece. O fogo sempre foi o 
maior amigo do homem. Tão precioso era ele, que se considerou sempre, entre todos 
os povos, a sua conquista como obra ciclópica, só capaz de ser realizada por criaturas 
que sobrelevaram altamente o poder comum dos homens. 

Semi-deuses e heróis o roubaram dos próprios deuses criadores, galgando as 
montanhas celestes, lutando com hostes divinas, ou usando de sutis artifícios que 
somente poderosas imaginações seriam capazes de conceber. 

 Tais eram as dificuldades que, somente os Foroneus, os Atharvans, etc. foram 
capazes de tais façanhas. Terríveis foram, em consequência, as represálias dos 
senhores do Céu. Pagaram duramente por esse sacrilégio estes destemidos 
benfeitores da Humanidade. 

O sentido dessas lendas é claro. Referem-se às hostes que chamamos de 
Mestres do Conhecimento que dedicaram suas gloriosas vidas a aperfeiçoar os 
homens. Sempre sofrendo as consequências do imenso idealismo que os caracteriza, 
não raras vezes pagam com a vida esse profundo desejo de quererem instruir e 
aperfeiçoar a Humanidade. 

Preferimos ver nessas maravilhosas lendas a referência a uma categoria 
angélica que se sacrificou, encarnando-se nos homens da raça primordial, para 
despertar neles a consciência intelectual. São estes verdadeiramente os Prometeus 
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encadeados no áspero rochedo do Cáucaso e cujas vísceras são permanentemente 
devoradas pelo abutre dos desejos grosseiros dos homens em que habitam. 

Chamamos a atenção para o fato de não ser essa uma interpretação ortodoxa 
dos Vedas, senão um ligeiro esboço, do significado oculto, do que é conhecido, nas 
tradições, como as Quatro Verdades. 

Todos os povos se referem a uma Revelação primordial que trata do modo de 
se poder alcançar a Realidade Única. Este princípio espiritual que o Vedanta 
denomina de “agente subjetivo de toda a representação”, só pode ser atingido como 
estado de consciência permanente quando se é senhor dessas quatro expressões da 
sua integral manifestação, correspondentes aos quatro estados de Ser, sthanas ou 
bases do Espírito. 

Cada um desses quatro estados se refere a uma particular modalidade de 
manifestação universal: o mundo externo ou físico, o mundo sutil das emoções e 
pensamentos, o mundo da mente superior e finalmente o estado de suprema 
identificação com o Espírito Universal, ou segundo outra interpretação: o estado de 
vigília; o de sono; o do sono profundo e sem sonhos; e o estado puramente de 
unificação ou o que transcende à própria existência contingente. Daí se falar nas 
quatro sublimes Verdades a que o Buddha denomina de Arya-Sat-Yana. 

 

O Shu-Kíng das tradições chinesas são, como o próprio nome indica, os quatro 
livros fundamentais da maravilhosa ciência que revela ao homem a natureza real do 
universo. Até mesmo no Cristianismo verificamos que só quatro dos inúmeros 
Evangelhos primitivos (7) foram escolhidos como textos canônicos, detentores da 
verdade. 

Tais são as razões de afirmarmos que a doutrina dos Vedas se apresenta em 
quatro grandes aspectos, relacionando-se cada um deles com um particular estado de 
consciência, referentes todos eles aos quatro estados de Ser. 

 Todos os tratados indianos que aludem a esse conhecimento tiram sua 
autoridade dos Vedas. Estes são, portanto, o repositório da Verdade Una e Suprema. 

Nós, Teósofos, sabemos que os verdadeiros Vedas, completos, com seus 
esclarecedores comentários, de há muitos milênios se encontram sob a custódia de 
um grupo de Iluminados que constituem a denominada Excelsa Fraternidade Branca. 
Os textos divulgados são uma manipulação para uso popular. O mesmo se dá com a 
Bíblia e outros livros de Imenso valor que constituem a base de todas as religiões do 
mundo. 

 Concluímos portanto que estes livros sagrados que tratam da Doutrina 
Salvadora têm como finalidade levar os homens à identificação com o Espírito 
Universal, a Realidade Imarcescível, o Supremo Brahm, origem e fim de todas as 
coisas. 

É a estes estudos belíssimos e profundos, trazidos para o domínio público, por 
entidades que têm esse direito, que se dá vulgarmente o nome de Teosofia, portal que 
nos leva aos perdidos caminhos dos Céus. 

 

(1) Segundo H. P. Blavatsky, no seu Glossário Teosófico, os sete Rishis ou 
Reveladores primitivos eram identificados com os nomes de: Maha-rishi, Atrí, Angiras, 
Pulastia, Pulaha e Prachetas ou Daksha. Ainda, de acordo com a autora  citada, havia 
mais três Rishis superiores conhecidos pelos nomes de: Vasishita, Bhrigu e Nârada.  

 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   138 a 140 – Fevereiro a Setembro de 1949 – Ano XXIV 

Redator : Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 12

 (2) Doutrina Secreta, 4º  volume, pág. 147.  

 

(3) Philosophumena, VI, 48. 

 

(4) A expressão “místico” é originada de myo, que quer dizer – cerrar os olhos, tapar 
os ouvidos, fechar a boca, requisitos indispensáveis aos iniciados nas grandes 
verdades ocultas, que não devem ser divulgadas. Os que as conhecem prestam, 
portanto, um juramento de manter silêncio ainda que à custa da própria vida. H. P. 
Blavatsky, na pág. 297 do 1º  volume de sua Doutrina Secreta diz: “Isto é um segredo 
que causa a morte. Cerra tua boca com medo de o revelares ao vulgo. Jugula teus 
pensamentos para que não aconteça alguns deles se escapar e ser revelado aos 
indignos”. 

 

(5) Medida indiana: 33 crores correspondem a 33.000.000. 

 

(6) Obra sânscrita que recapitula ou continua o Bhagavad-Gitâ. 

(7) Os Evangelhos eram em número de 72 Ficaram reduzidos a 4, 
conhecidos pelos nomes de seus autores: S. João, S. Marcos, S. Lucas e S. Mateus. É 
interessante verificar que na visão de Ezequiel, esses quatro grandes Seres estavam 
relacionados com os quatro animais sagrados: a águia. o leão, o touro e a serpente ou 
anjo, símbolos sintetizados na Esfinge, como velho remanescente das raças 
vermelhas.  

 

O CONDE DE CAGLIOSTRO 

Por  L. F. R. F. 

 

É muito fácil difamar um homem depois, que ele desaparece do mundo. Os detratores 
de Cagliostro como se portariam, se ele, por acaso, surgisse, tal como era? 

Uma das personalidades mais empolgantes e também mais difamadas que temos 
conhecido na história, é a do famoso Conde de Cagliostro, estranho homem surgido na 
Europa algum tempo antes da Revolução Francesa de 1789. – Parece que tem havido 
durante estes últimos 180 anos uma preocupação, uma premeditação em difamá-lo, ora 
dando um sentido completamente falso à sua personalidade, aos seus atos e à sua vida; 
ora inventando histórias que nada têm de comum com a realidade. Parte tudo isso de 
um “despeito” inicial, originado durante os dias de sua passagem meteórica pela 
Europa. E desse despeito nasceu toda classe de versões destinadas a apresentá-lo ao 
mundo sob o epíteto ignominioso de “charlatão”, tão do sabor de quantos, ontem e hoje, 
em defesa de seus pequenos e grandes interesses, da modo algum admitem que se 
lhes levante a púrpura que esconde por baixo muitas misérias. O mesmo aconteceu com 
Paracelso. Cagliostro era um Mago, um autêntico Mago, inato, congênito. 
Absolutamente consciente de sua função no mundo, usou dos poderes superliminais, 
que caracterizam suai altíssimas prerrogativas de ordem espiritual, para “confundir” o 
mundo ignaro, não só apontando aos responsáveis da época a tela do futuro, que lhes 
abria, numa antecipação no tempo, senão também tomando atitudes consentâneas com 
as necessidades do ciclo histórico, então, naquela época, tal como hoje, em estado de 
deterioração completa. Aos responsáveis pela direção do povo, aoo usufrutuários de 
uma situação “deliciosa”, a todos quantos gozavam displicentemente , a vida, tal como 
aquele patrício romano que “amolecidonas delícias de Capua, suava ao ver, um 
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escravo rachar lenha”, soavam mal as palavras de Cagliostro, quando este rasgava os 
véus do destino para lhes exibir o reverso tremendo e real do quadro ilusório que fazia 
as delícias de suas existências malbaratadas. Repugnava-lhes mesmo pensar apenas 
na hipótese de que aquilo poderia ter um fim. Se Cagliostro se apresentasse nas 
cidades européias da época como um “pobre diabo”, ninguém se daria ao lazer de lhe 
ouvir as palavras. Cagliostro não podia deixar de surgir com toda a pompa 
“escandalosa” que o tornou centro de curiosidades atração, principalmente das 
mulheres, nas cortes de Europa, e particularmente na de França. Se Cagliostro não 
realizasse prodígios, não tivesse um poder de persuasão, uma linguagem atrevidamente 
franca, una disposição agressiva para dizer aVerdade, e uma disposição para nas horas 
adequadas demonstrar o seu grande poder interno de puro e autêntico Mago, fazendo 
disso praça, então sua alta Missão histórica não poderia ter sido cumprida. Cagliostro 
sabia o que deveria dizer, ousar e calar; e quanto à sua verdadeira personalidade, 
definiu-a com a resposta “Ego sum qui sum”, insinuando dessa forma sua alta jerarquia 
espiritual. 

 Neste número de Dhâranâ fizemos uma tradução e condensação do capítulo, que 
sobre o Conde de Cagliostro, P. Christian, antigo bibliotecário do Ministério da Instrução 
Pública e Cultos, da França, inseriu em sua famosíssima obra “Histoire de La Magia, du 
Monde Surnaturel et de la Fatalité a travers les temes et les peuples”. Trata-se das 
famosíssimas profecias que Cagliostro fez a respeito do destino da França e das 
personalidades mais eminentes de então em torno da Revolução Francesa, e isso fez o 
autor com o fim muito evidente de demonstrar o alto poder e estranha Sabedoria desse 
“impostor...” e “charlatão... “, assim denominado, porque soube provar a verdade. De 
qualquer modo, jamais se poderá destruir o fato histórico previsto por ele com tanta 
precisão e minúcias e somente esse fato basta para derrocar todas as calúnias, 
malversações e insinuações que durante um século e meio se têm usado com  o fimde  
enegrecer a figura grandiosa desse Ser, digno por parte de todos os verdadeiros 
teósofos, se não de todo o mundo, da mais alta veneração e respeito. Vejamos, pois, o 
que sobre suas profecias nos conta P. Christian: 

 “Naquela noite, 20 de Março de 1785, por determinação do Conde de Cagliostro, 
Grão Copta da Maçonaria egípcia em Paris, deveria ter lugar a recepção de Madame de 
Lamballe na dignidade de Grã-Mestre de honra. A princesa de Lamballe apareceu como 
uma esplendorosa divindade, envolta numa nuvem de perfume. O templo resplandecia 
de ouro-púrpura e flores. Depois de cerimonia houve um banquete que reuniu os 
convidados do Conde. As lojas maçônicas de Paris não viram com bons olhos o caso, 
que lhes pareceu, por um lado, escandaloso, mas por outro era motivo de ciúmes pelo 
fato da sua recepção se dar a instâncias de Cagliostro. Trataram de organizar uma 
assembléia dos principais dignitários da Franco-Maçonaria para debater e resolver 
certas questões que diziam respeito à própria existência da instituição. O programa 
constava dos seguintes pontos:  

1. Qual a natureza essencial da Ciência Maçônica?  

2. Qual a origem e que data se lhe pode atribuir?  

3. Que sociedade e que indivíduos pode-se acreditar a tenham possuído 
antigamente?  

4. Que sociedades ou indivíduos pode-se acreditar sejam neste momento os 
seus depositários ?  

5. A tradição que a conservou é oral ou escrita ?  

6. A Ciência Maçônica tem relações com as ciências conhecidas sob o nome de 
Ciências Ocultas?  

7. Com qual dessas ciências tem ela relações e quais são elas?  
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8. Que natureza de vantagens deve-se esperar da Ciência Maçônica?  

9. Qual dos regimes ou ritos atuais seria o melhor para ser seguido ?  

10. Qual a origem e a verdadeira definição dos símbolos, ritos e linguagem 
secreta que se ensina aos Franco-Maçons? 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O Conde de Cagliostro. 

 

O Conde de Cagliostro 
 

Cagliostro concordou com a entrevista. O auditório era seleto: Court de 
Gébelin, famoso então, como sábio orientalista, o Conde Strogonoff, embaixador da 
Rússia em Paris, o Barão de Satahll, embaixador Suíço, o duque d'Havré, o duque de 
Luxemburgo, o duque de La Rochefoucauld, o duque de Crussol, o Visconde de 
Tavannes, e multas outras personalidades. Cagliostro desde o começo da 
conferência, pela sua perfeita cortesia e simplicidade conquistou as simpatias gerais 
da assembléia. Instado por Court de Gébelin a responder no questionário, Cagliostro 
iniciou o seguinte discurso: 

“Senhores, aceitando o convite com que lhes aprouve me honrar, não 
pressentia, tão nitidamente como agora, toda a gravidade desta entrevista. Se não 
me engano, acreditais que a Franco-Maçonaria deve possuir a chave das Ciências 
Ocultas, e não tendo podido descobrir essas chaves. em vossas lojas, esperastes que 
dependesse de mim trazer alguma luz às vossas pesquisas... Muito bem! Minha 
franqueza manda-me dizer-vos que a Franco-Maçonaria nada tem a vos ensinar. O 
pretendido mistério  de Hiram não passa de um grotesco absurdo e o título de Grande 
Arquiteto do Universo, que emprestais a Deus, não é senão .uma alcunha, cujo 
inventor inglês não possuía o sentido, comum. Sentis que o Ser Supremo não pode ser 
definido por um miserável antropomorfismo. A imensa variedade das manifestações da 
Vida no seio da Ordem Universal revela às nossas consciências uma Causa Primeira. 
Absoluta, que procurais definir, apesar da insuficiência da linguagem humana. Não 
procurei, Senhores, a expressão simbólica da idéia divina; ela foi criada há sessenta 
séculos pelo Magos, do Egito. Hermes-Thoth fixou-lhe dois termos. O primeiro é a 
Rosa, porque esta flor representa uma forma esférica, o mais perfeito símbolo da 
unidade, e porque o perfume que ela exala é como uma revelação da vida. A rosa foi 
colocada no centro de uma Cruz, figura expressando o ponto onde se unem os vértices 
de dois ângulos retos, cujas linhas podem ser prolongadas ao infinito pela nossa 
concepção, no tríplice sentido de altura, cumprimento e profundidade. Esse símbolo 
teve por matéria o ouro, que significa na ciência oculta, luz e pureza, e o sábio 
Hermés, chamou-o Rosa-Cruz, quer dizer, Esfera do Infinito”.  

 “... É preciso, renunciar a esses cordões de cavalaria derrisória, a esses títulos
 de Sublimes, Príncipes e Soberanos, Comendadores”. A assembléia fremia 
diante da altiva palavra de Cagliostro. 

 – “Mas, enfim” – bradou Court de Gébelin – “basta atirar tudo abaixo para se 
mostrar superior? Se a Franco-Maçonaria não é senão uma fantasmagoria, de que 
signos podemos reconhecer que a luz que nos é recusada jorra dos mistérios, cujas 
chaves possuis? ... Se sois o herdeiro da antiga Magia, dai-nos uma prova, uma só 
prova de seu poder... Se sois o Gênio do passado, que trazeis para o Futuro?...”. 
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  – “Eu o desvelo” – espondeu friamente Cagliostro – “e sob o selo do juramento 
maçônico, ou antes, se me jurais o segredo à fé de vossa honra, vou provar o que 
afirmo”.  

 – “Juramos segredo” – bradaram, todos a uma só voz, e todas as mãos se 
levantaram para confirmar a palavra. 

 – “Senhores”, continuou o Conde, passeando pelo auditório seu olhar 
magnético, – “no momento em que nasce uma criança, alguma coisa já a precedeu na 
vida. Essa coisa é o Nome, o nome vem completar, a geração, pois antes de ser 
nomeado, o filho de um rei ou de um camponês não passa de um pouco de matéria 
organizada, tal como o cadáver do mais poderoso senhor do mundo; despojado da 
pompa dos funerais, nada possui que o distinga dos restos do mais vil escravo. Há nas 
sociedades modernas três espécies de nomes: o de família, o pre-nome e o 
sobrenome, O nome familiar é o selo comum da raça, que se transmite de ser em ser. 
O pre-nome é o signo que caracteriza a pessoa e, distingue o sexo. O sobrenome é 
uma qualificação secundária, aplicada a tal ou qual indivíduo da família, em casos 
particulares. O nome familiar é imposto pela ordem civil. O pre-nome é escolhido pelas 
intenções afetivas do pai e da mãe. O sobrenome é um título acidental, ora vitalício, 
ora hereditário. Há, enfim, o titulo social, tal como príncipe, conde e duque, etc. Ora, 
leio no conjunto dessas designações pessoais os traços mais salientes de um destino 
qualquer, e quanto mais numerosas essas designações, mais, o oráculo que delas 
emana, se acentua, desenvolve-se, completa-se. Não sorriais, Senhores. Minha 
convicção a esse respeito não pode mais titubear, pois se apoia em experiências 
bastante numerosas, e sobre as mais surpreendentes provas.  Sim, cada um de nós é 
nomeado nos céus ao mesmo tempo que aqui em baixo; quer dizer, predestinado, 
votado, pelas leis ocultas da Sabedoria incriada, a uma série de provas mais ou  
menos fatais, antes mesmo que tenha experimentado dar os primeiros, passos na 
direção do futuro desconhecido. Não me digais que uma tal certeza, se ela pudesse 
existir, seria demasiado desesperadora. Não me digais que ela tornaria a inteligência 
inerte, a atividade sem objetivo, a vontade inútil, e que o homem, descoroado das suas 
faculdades morais, não seria mais que uma simples engrenagem do Universo. Todos 
os vossos protestos não impedirão a Predestinação de ser um fato, e o Nome, um 
signo temível. A mais alta antiguidade sábia acreditava nessa aliança misteriosa do 
nome e do ser, que dele se reveste como de um talismã divino ou infernal para 
iluminar sua passagem sobre a Terra ou para o incendiar. Os Magos do Egito haviam 
confiado esse segredo a Pitágoras, que o transmitiu aos gregos. No alfabeto sagrado 
do Magismo cada letra liga-se a um número; cada número corresponde a um arcano; 
cada arcano é o significador de uma potência oculta. As 22 letras de que se compõe o 
teclado da linguagem, formam todos, os nomes que, segundo o acordo ou conflitos 
das forças secretas figuradas pelas letras, votam o homem, às vicissitudes que, 
definimos pelos termos vulgares de felicidade ou infortúnio. Perguntais-me que relação 
pode haver, próxima ou distante, entre as letras mudas, os nomes abstratos e as 
coisas tangíveis da vida real? Senhores, é necessário pelo exemplo, que o 
impenetrável mistério da geração vos seja, desvelado, para que consintais em pensar, 
andar, querer e agir?... Deus nos ilumina pelos meios que convêm à sua sabedoria, e 
os mais simples são sempre os que ele prefere. É o Verbo (a palavra), obra de Deus, 
que é o Instrumento da revelação fatídica 

 Cagliostro faz, então, uma exposição do seu método de extrair de um nome, de 
uma frase, de uma oração, o panorama do futuro de quem ela diz respeito. Exibe o seu 
“alfabeto dos Magos”, consistindo o método em substituir as letras originais pelas 
equivalentes desse alfabeto, dispondo-as em torno de um círculo. A regra encerra 
alguns detalhes, pois há letras na língua francesa, como na portuguesa, que não 
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possuem o equivalente no “alfabeto dos Magos”. O F, o P e o Ph, por exemplo, são 
representados. por um único símbolo; acontece o mesmo com I, J e Y, com U e o V, 
como K e o Q. 

 – “Fixada esta regra na memória” – continuou Cagliostro – “é preciso passear 
lentamente o olhar em torno do círculo, deixando errar o espírito em uma vaga 
contemplação dos grupos novos que as letras poderiam formar. Pouco a pouco 
algumas palavras aparecem; apagam-se do círculo as letras que as compõem, para as 
anotar à parte, com os correspondentes. Depois retoma-se a contemplação circular, 
até que novas palavras, de acordo com as primeiras, completem o novo sentido, 
esgotando o círculo. Esta operação apresenta êxito mais ou menos rápido, segundo as 
faculdades intuitivas do espirito são mais ou menos exercitadas. Acontece muitas 
vezes que as primeiras palavras escolhidas, não oferecem sentido razoável ou formam 
contradições. Desde que isso é percebido, torna-se necessário reconduzir as letras  
sobre o círculo e recomeçar o estudo; mas à medida que a pessoa se familiariza com 
esse gênero de trabalho, a dificuldade desaparece, e, por meio de um instinto 
misterioso, o espírito repele as palavras criadas ao acaso e parece atrair as que 
nascem sob as luzes de uma segunda vista. Assim, o Sábio, o iniciado, não lê 
somente os destinos escritos sobre a esfera estrelada; mas encontra ainda indicação 
desses mesmos destinos nas simples palavras que enunciam um fato, ou que 
caracterizam uma individualidade humana. E nesse sentido que é dito no Gênese 
mosaico, obra de inspiração egípcia, que Deus fez passar diante do primeiro homem 
todos os seres vivos, afim de que ele desse a cada um o nome que lhe convinha: 
nomear é definir”. 

 Depois de alguns minutos de um silêncio, onde se sentia exaltar-se a 
curiosidade dos seus ouvintes, Cagliostro retomou a palavra nestes termos: “É á 
história da França que eu aplicarei estas provas, afim de que seu estudo vos interesse 
particularmente. Vosso historiador Mézeray, se minha memória não falha, conta que 
um astrólogo italiano havia predito a Catarina de Médicis que São Germano a veria 
morrer. Essa rainha desde logo tomou-se de pavor em face da festa anual em honra a 
este santo, e fugia de todos os lugares que tivessem esse nome. Vão terror e falsas 
precauções, pois o oráculo era daqueles, cujo sentido não se esclarece senão depois 
de sua realização. Quando ela morreu, a lembrança dessa predição, que havia 
intrigado muito à corte, fez com que todos, então, observassem que o confessor da, 
rainha no ocasião de seu. passamento, chamava-se São Germano, bispo de 
Nazareth”.  

 Cagliostro prossegue suas considerações, para acrescentar: 

  – “Apressemo-nos, porém, senhores, em abordar o futuro, e interrogar pelos 
mesmos meios, por enunciados do mesmo gênero e por questões análoga. Não 
temamos em tomar por motivo vosso rei Luiz XVI, e por objeto de nosso estudo a 
pesquisa do seu destino. Esse príncipe sucede a um reinado em que se abusou 
demasiado do respeito popular. Exprobram-no, se não me engano, de se deixar 
governar por um círculo cúpido e perigoso que, depois de ter esgotado seus favores e 
sua bolsa, não será o que o cortejará à última hora. Contudo, Senhores, nada 
prejulguemos quanto ao futuro e coloquemos, se o permitem, diante do oráculo do 
destino a seguinte e simples pergunta: 

“Luís, décimo sexto pelo nome; rei de França e de Navarra,(Augusto Duque de 
Berry!) será feliz até o fim da sua vida e legará o trono ao seu filho?...” (1)  

“Acrescento a Luís, nome real, os de Augusto, Duque de Berry, porque ele os 
recebeu também na ocasião de seu nascimento, e assim completam definição da sua 
individualidade. Este texto é formado de 116 letras. Pois bem, operando sempre o 
círculo, encontraremos esta resposta encerrada na própria pergunta: 
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“Que Luís XVI, rei fictício, abatido do trono arruinado de seus mariores, guarde-
se de morrer sobre o cadafalso na idade de trinta e nove anos”. (2) 

“Restam sobre o círculo 6 letras mudas, F, O, I, J, L, L, significando: 

“Latescit Omen Infaustum: Jactura, Luctus, Lethum,” que significam: “O oráculo 
funesto desenvolve-se em três termos: Queda, Aflição, Morte violenta”.  (3) 

“Eis claro Luís XVI caindo do trono apodrecido que lhe deixou Luís XV. A 
ameaça de morte violenta dirige-se para o 39° ano de sua idade. Ora, ele nasceu em 
1754, no dia 23 de Agosto: 1793 será, pois, a data fatal anunciada pelo oráculo. Mas, 
dirão, este não é senão um augúrio isolado. Que isso não aconteça, Senhores; 
podemos ir mais longe. Coloquemos diante de nós o simples enunciado do reino atual, 
nestes termos: 

“Luís XVI (Augusto, Duque de Berry), rei de França”. (4) 

“Nada de singular, nada de fatídico se manifesta nestas denominações 
principescas que pudessem servir de legenda para uma medalha; mas, pela operação 
que conheceis, lemos nessas 38 letras: 

“Luís, Rei... DEZESSEIS decidirá funesto augúrio,” (5) 

Restam 4 letras mudas, D, C, B, R, cuja interpretação romana, pelas iniciais, 
significa:  

“Damnatur Capite, Belli Reus”, que quer dizer: “Está condenado a perder a 
cabeça, como culpado de guerra”.   (6) 

“Ora, cuida-se de uma guerra exterior ou de uma guerra civil ? Não sei, mas 
parece que o rei será acusado de ter levantado um conflito armado, o que será um dos 
graves motivos de sua desgraça. Quanto ao número XVI, que enuncia o grau dinástico, 
corresponde ao 16º  arcano, que simbolizava, na cripta das Pirâmides, a imagem de 
uma torre decapitada pelo raio. O reino de Luís está, pois, ferido por um funesto 
augúrio, que a presença do número XVI decidirá, cujo sentido oculto anuncia conflito 
de forças materiais, poderes que se derrocam, catástrofes que surpreendem e 
esmagam". 

 Mal Cagliostro acabava de fazer mais uma profecia sobre Luis XVI, muitas 
vozes bradaram: 

  –  “Mas, Senhor, é odioso o que relatais!” 

 

(1) - Texto em francês: “Louis, seiziéme du nom, roi de France et de Navarre, 
(Auguste, duc de Berry) sera-t-il heureux jusqu’à Ia fin de sa vie, et légugra-t-il te trône 
à son fils?...” 

 

(2) – “Que Louis XVI, roi fictif, abattu du trône ruiné de ses aï eux, se garde d'aller 
mourir sur l’échafaud, vers sa trenteneuvième année d'âge! ' 

 

(3) – “L'oracle funeste se développe en trois termes: Chute, Affliction, Mort violente”.  

 

(4) – “Louis Seize (Auguste, duc de Berry) roi de France. 

 

(5) – “Louis, Roi... SEIZE décidera funèste augure.” 

 

(6I) – “Il est condammé à perdre Ia tête, comme coupable de guerre.” 
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 –  “Sim” – respondeu Cagliostro – “mas que direis, Um dia, quando s e  
confirmar essa verdade?... Senhores da Maçonaria, os espíritos fortes não são sempre 
fortes espíritos!... Se vos inquietais desde já, voltai à fábula de Hiram... Nada mais 
tenho que me calar”. 

A maioria dos assistentes estava sob a ação do encanto daquele homem 
desconhecido. O estranho discurso do Siciliano tinha o excitante sabor de fruto 
proibido. Os próprios Interruptores suplicaram-lhe que continuasse. Ele atendeu 
triunfante. 

“Nada invento” – continuou – “entrevejo o futuro nas luminosidades sibilinas. 
Ouço à pouca distância o surdo dobre funéreo dos sinos e o canhão vomitando a 
cólera das ruas sobre palácios tomados de assalto... Donde sobe, rugindo, essa plebe 
ignorada, que não contava com o dia de amanhã e que se apodera do futuro?... Como 
desmorona em uma hora tanto poder, tantas riquezas e esplendores que acreditavam 
em sua eternidade?... e sobre esse mar rubro, cuja montante alcança, cada vez mais 
de perto, todos os pináculos sociais, para cujo nada rolam de cambulhada essas 
legiões decapitadas? Aqui, pompas grandiosas; e... lá saturnais;... banquetes 
carregados de flores, que cruzam com carroças sobrecarregadas de agonias! 
Coragens sublimes,... e covardias ferozes!... Um lúgubre senado, dominador supremo, 
fundindo toda a resistência no cadinho da força,... e  se imolando para sagrar seu 
princípio! Todo um povo enlouquecido, transpirando a ignominia sob esse jugo 
inflexível,... adorando seus carrascos à cada cabeça que cai, e arrastando seus 
ídolos,... amanhã, ao Panteon,... mais tarde, às “Gemoniae” (1). Lá fora, a Europa 
erguida, ameaçando Eumenida” Cá dentro, a fome inspirando a pilhagem; a piedade 
suspeita,... as lágrimas interditas,... a delação erigida em civismo,... e  o assassínio, 
um  trabalho nacional. Que espetáculo!  que lição!... Eis, Senhores, o que servirá como 
cortejo ao regicídio, pois haverá regicídio, sabei-o bem.  

Depois de profetizar pelo seu processo mencionado, que Luís XVI seria 
condenado a o  banimento e ainda à morte, que Maria Antonieta seria presa, 
decapitada; de prever o aparecimento da guilhotina, Cagliostro estacou, passeando 
sobre o auditório seu olhar impassível. Parecia naquele momento o Gênio encarnado 
dessa terrível fatalidade, em nome da qual acabava de profetizar. Court de Gébelin, o 
sábio orientalista, ao qual devemos imensas pesquisas sobre as tradições do mundo 
primitivo, não estava menos estupefacto que os demais assistentes, Depois de antever 
o destino de Madame de Lamballe, Cagliostro profetiza a respeito da Revolução 
francesa: “Um Corso a terminará”. Referia-se claramente à Napoleão. 

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

 Cagliostro era um grande, Mago O mesmo P. Christian diz em o “Preâmbulo” de 
sua obra citada: “La Magie, ou plutôt le Magisme, si l’on daigne remonter à ses 
sources antiques, ne peut plus se confondre avec les superstitions qui calomnient sa 
mémoire. C’est la première doctrine religieuse, morale et politique de l’humanité”. 

E o Visconde de Figanière, eminente teósofo português, em sua famosa obra 
“Submundo, Mundo e Supramundo” (Chardron-Porto-1889), sobre o assunto, diz com 
acerto: “Apesar de vivermos numa idade muito positiva, os fatos vão se  impondo, mau 
grado o que se chama “bom-senso”, cujo privilégio é deturpar até as palavras, como 
esta da Magia, hoje mal soante, por se lhe ter conservado só uma das suas 
significações, não a de origem e genuína, mas aquela que testifica uma usurpação 
reprovada”.  
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Referindo-se a escritores que no passado a invectivavam, porque é fácil agredir 
e ofender, mais do que se defender, mesmo quando o agressor não está com a 
verdade, diz ainda Figanière: 

“No conceito de tais escritores, Pitágoras, Empédocles, Demócrito, Platão, 
Moisés, e outros que se nomeiam, pouco mais representariam do que uma ordem 
superior de bruxos. Os eruditos e literatos não parecem, em geral, conhecer bem a 
diferença que vai da mágica branca à mágica negra. A goetia corresponde à mágica 
(Figanière emprega mágica em vez de magia) negra, sim; mas, a teurgia reporta-se só 
ao aspeto mais humilde da mágica branca, isto é, ao que os orientais chamam siddhis, 
que são poderes psíquicos, ou artes de taumaturgo. Mas há a mágica superior, a 
“gnose”, acompanhada de sapiência”. 

 Qual o sábio capaz de atirar a primeira pedra em Cagliostro? Muitos têm atirado. 
Mas não são sábios. São caluniadores.   

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

(1) - Escadas no Monte Capitolino, em Roma, donde se atiravam os supliciados ao rio 
Tibre. (NT) 

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

Em resposta à mensagem que lhe enviou a S. T. B., recebemos da AMORC a 
seguinte carta: 

August 23, 1949 

Dr. Eugenio Proclan Marins 

Sociedade Teosófica Brasileira 

Rio de Janeiro, Brazil South America 

Dear Dr. Marins: 

We are in receipt of your letter of August 9 which arrived here during the 
course of the 1949 Rosicrucian Convention. 

We appreciate the message which your letter carries and there cognition 
which you give to AMORC and its work. 

Sincerely, 

Cecil A. Poole - Supreme Secretary 

 

Introdução ao Estudo da Astrologia 
P o r  L .  E .  M .  

 

Muito se tem falado, muito se tem escrito sobre o verdadeiro significado da 
astrologia. Com o desenvolvimento das ciências acadêmicas, e particularmente, com o 
rápido progresso das teorias astronômicas, hoje já não poderemos refutar, como o era 
feito há uns oitenta anos, o valor, científico da astrologia: 

 A astrologia, em última análise, estuda o homem, suas atividades, em função do 
cosmos, isto é, procurando relacionar, de uma forma objetiva, as partes integrantes de 
uma unidade, unidade esta que constitui o universo. 

 Ora, vejamos o que nos diz a ciência oficial a respeito dessa fascinante questão. 
De acordo com os últimos resultados da astrofísica, positivou-se a hipótese vetusta de 
uma estreita relação entre o homem e o cosmos. Por mais que esbraveje e se debata no 
afã de sua vida quotidiana jamais conseguirá o homem se libertar do amplexo cósmico 
que o envolve. 
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Embora não o percebamos em uma simples consideração, o curioso e 
transcendente “elo”  universal não é senão, uma forma, obscura para mentes pouco 
afeitas ao raciocínio abstrato da astronomia contemporânea, daquilo que entendemos 
por ondas. 

Anos após anos de estudos prolongados, porém prenhes de interesse, logrou a 
astronomia conjeturar, ou melhor dito, redescobrir, o “elo” do universo em que vivemos, 
o que vem demonstrar a razão e a importância da arcaica astrologia. 

Com efeito, segundo as mais recentes experiências, mostrou-se que todas as 
partículas do universo irradiam, estando, portanto, o corpo humano submerso em uma 
sinfonia de ondas, que sem cessar, o envolvem, submetendo-o a influências as mais 
diversas. 

Ainda não sabe a ciência oficial qual a origem e qual a natureza dessas radiações 
poderosíssimas que nos chegam do cosmos. 

Se os estudos efetuados ainda não sugeriram uma interpretação satisfatória, 
capacitando-nos a um emprego prático e humanitário do regime ondulatório que nos 
vem das profundezas do universo, todavia a canalização para outro setor, dessas forças 
cósmicas, já polarizou a atenção do mundo científico. 

 Sob este ponto de vista, já é do conhecimento de todos o resultado 
surpreendente e insofismável das experiências levadas a efeito no complexo campo do 
magnetismo terrestre. Soubemos, e é a própria ciência quem no-lo afirma que a ação 
magnética e elétrica da Terra é modificada pelo campo eletromagnético do Sol.  

 As condensações e rarefações periódicas das manchas solares produzem 
fenômenos de toda a natureza na face da Terra; variações no campo magnético, 
perturbações nas agulhas imantadas das bússolas, interferências naa transmissões 
rádio-telegráficas, ocasionando o chamado “Fading”, modificações no regime 
pluviométrico, enfim – produzindo alterações de toda a ordem nas condições 
meteorológicas de cada lugar. 

Além de todas estas interferências de natureza puramente física, as irradiações 
solares modificam também o equilíbrio biológico dos seres que animam a Terra. Assim, 
as grandes epidemias, o nascimento e a morte dos seres parecem estar condicionados 
pela variação, dos ciclos solares. 

As grandes guerras, revoluções, acompanham bem de perto a evolução cíclica 
das manchas solares. 

Não param no Sol as influências do cosmos; a Lua, êste maravilhoso astro 
noturno, desde a mais remota antiguidade, era apontado como o causador de inúmeras 
perturbações tanto de ordem psíquica, como física. 

Os estudos atuais confirmaram este milenar ponto de vista, e as estatísticas 
provaram a influência da Lua sobre o crescimento das plantas, sobre o nascimento e a 
morte prematura de pintos, sobre o desequilíbrio mental, donde o nome de lunático, etc. 

Vimos assim, numa rápida análise, o ponto de vista da ciência oficial sobre a 
possível influência dos astros. 

Os estudos astrológicos tiveram, portanto, uma confirmação estrondosa e hoje, 
nos centros mais avançados, como nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e 
Rússia existem instituições oficializadas e semi-oficiais que se entregam ao estudo 
científico das  influências dos astros. 

 Nos Estados Unidos, por exemplo, já há um curso oficial de astrologia na Uni-
versidade da Califórnia. Para eliminar os charlatães, a profissão de astrólogo foi re-
gulamentada, e hoje, nos Estados Unidos só pôde levantar e interpretar mapas astrológicos 
quem tiver cursado a. cadeira de astrologia e obtido o diploma de astrólogo. 
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A astrologia é estudada numa base eminentemente científica. Seu método de 
estudo é a estatística, hoje um dos campos mais férteis da ciência acadêmica. 

Como muito bem salienta Paul Choisnard em sua obra “LaMéthode Statistique et 
le bon sens en Astrologie Scientifique” há uma grande diferença entre o fato, 
devinatório e o fato astrológico. Para bem compreendermos esta diferença essencial 
devemos nos lembrar que as aplicações de astrologia estão baseadas nos métodos 
estatísticos. Uma das primeiras e essenciais aplicações é, sem dúvida, definir e 
verificar, de urna forma pessoal, o fato astrológico. 

Até certo tempo confundia-se o fato astrológico com o devinatório. 

As interpretações dadas a um determinado acontecimento humano, 
pressupostamente causado por alguma influência dos astros, eram simplesmente 
diagnósticos ou prognósticos astrológicos arquitetados por pessoas que se julgavam 
possuidoras de poderes super-físicos, psíquicos, ou dotadas de uma grande intuição. 

Ora, este  método dependia exclusivamente do estado de espírito do astrólogo, 
ou melhor, o pseudo-astrólogo, e as freqüentes falhas da astrologia, falhas estas que a 
desacreditaram frente à ciência positiva, e com razão, eram devidas unicamente ao 
astrólogo e não à astrologia. 

Com o advento do método estatístico, a interpretação astrológica passou para o 
campo objetivo, passível de verificação e comprovação experimental; ficando ao 
astrólogo a faculdade de relacionar os dados astrológicos, confrontá-los com os 
materiais já acumulados, e dai tirar as suas conclusões. 

A astrologia nada tem, portanto, de oculto, de transcendente: é uma disciplina 
eminentemente estatística, científica. 

Para terminar citemos Renê Berthelot, membro associado da academia de 
ciências da Bélgica, o qual estudou de perto a astrologia arcaica, comparando-a com os 
mais recentes resultados do novo ramo da astronomia: a cosmobiologia ou 
astrobiologia:  

 “O que a caracteriza é que nela a  força vital e a lei matemática estão intimamente 
unidas e que o espírito explica por esta união os acontecimentos terrestres e os 
fenômenos celestes 

Entre a representação do mundo, sempre variável e complexa, que faziam os 
povos selvagens (neolíticos, africanos, oceânicos) e a da ciência moderna, há uma 
concepção intermediária que, com efeito, dominou, durante muito tempo, o pensamento 
da Ásia e do Mediterrâneo oriental. É o que podemos chamar de astrobiologia. 

Na astrobiologia há uma penetração reciproca da idéia da lei astronômica e a da 
vida vegetal ou animal. De um lado tudo seria vivo, mesmo o céu e os astros; de outro, 
tudo estaria submetido a leis numéricas, leis periódicas que seriam, simultaneamente 
leis de necessidade vital e leis de harmonia e de estabilidade (como as que governam 
o s  movimentos periódicos da abóbada celeste, a alternância regular das estações, a 
reprodução anual das plantas). 

Esta concepção parece ter sido primeiramente formulada na Caldéia, porém a 
reencontramos na China e na Grécia, onde é, sem dúvida, de origem caldaica e onde se 
desenvolveu em sentidos divergentes. Na China serviu para solidificar a armadura 
intelectual que constituía a base da organização do Império, e na Grécia serviu como 
ponto de partida para a ciência aritmo-geométrica da escola pitagórica e como marco 
inicial para a ciência médica da escola hipocrática. Serviu, portanto, para a formação da 
ciência, nessas duas formas contrárias e complementares que lhe deu o espírito 
helênico e ao redor da qual se organizou a filosofia da Hélade”. 
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Há, portanto, uma base verdadeiramente científica nos estudos astrológicos. 
Negar isto, seria o mesmo que negar a importância positiva dos métodos estatísticos. A 
astrologia é uma ciência nitidamente estatística. 

Embora arcaica, somente agora o ocidental pode reconhecer oficialmente a 
astrologia; não é mais uma ciência misteriosa, envolta em arcanos decifráveis somente 
por uns poucos, por uns raros dotados de poderes super-humanos, mas uma ciência 
como qualquer outra, acessível a todos os que verdadeiramente querem estudar, sem 
maiores problemas de ordem transcendental. Vamos procurar Ir pouco a pouco 
revelando aos nossos leitores e amigos as belezas e a precisão da astrologia, pois, 
como disse o eminente astrônomo Charles Nordmann do observatório de Paris 
“L'astrologie sera l’ástronomie de l’avenir”. 

 

UMA VIAGEM AO PASSADO... 
 

JOSÉ NUNES GOUVEA 

 

Nós, que tivemos o privilégio de viver nestes tempos, em que a humanidade se 
afoga em lágrimas e sangue, em que os corações exaustos e aflitos clamam por justiça, 
em que o peso do excesso oprime e esmaga, em que nada tem fixidez e a própria terra 
treme de pavor, estamos nos umbrais da NOVA ERA. Dizemos o “privilégio de viver” 
porque podemos edificar para um TEMPO NOVO, porque devemos ser os portadores da 
fé e da esperança em um futuro melhor. Cumpramos o nosso dever é coloquemos a 
nossa pequena pedra na construção desses radiosos dias da ERA DO AQUÁRIO. 

 É verdade que estamos em trânsito, que homens e coisas estão entre um mundo 
que se contorce em agonia e outro que renasce engrinaldado. Sentimos fome e sede de 
Harmonia, de Verdade, de Amor, de Justiça... E, então, dando um sentido ao duro 
presente, projetamo-nos em uma mensagem ao futuro!... 

Assim o pretendemos, em nossas viagens, tentando uma revisão honesta do 
passado, de fases áureas da humanidade, dessa mesma humanidade que já sucumbiu 
pela utilização perversa e egoísta dos poderes conquistados. 

Acabamos de volver de nova viagem aos Andes. Retornamos àquele cenário 
maravilhoso apresentado pelas montanhas alvas e sobranceiras, na Bolívia e no Peru. 
Volvemos a esse velho, velhíssimo pedaço da terra, em busca do “SAMIRI”, de mesmo 
Samiri que o “kolla” procura e que afirma ser a morada dos antepassados. Devassamos 
os acidentes da paisagem, as .covas e as proeminências das montanhas elevadíssimas, 
as colinas ondulantes, os montes de pedras frias, as águas paradas, os árvores 
solitárias. Assim como os animais necessitam de repouso, do asilo para o reparo das 
energias desgastadas, assim o homem necessita de encontrar o SAMIRI para se refazer 
e continuar a apregoar os novos tempos em sua jornada pelas estradas tortuosas do 
mundo em convulsão. 

 Assim é os central a envolve e ampara. Volvemos mais capazes porque sentimos 
o hálito dos antepassados, porque entramos em contato com passadas realizações do 
“kolla” (o filho da terra) e do seu sucessor o “quéchua” (o filho do sol ) .  

O simples termo SAMIRI acende fulgores desusados nos olhos de bronze do 
índio. Samiri é uma forma de fé. Samiri é uma evocação e uma certeza. 

Um dos Samiris dos bolivianos foi, e é, a evocação do sagrado nome de 
THUNUPA. THUNUPA, magno mistério mítico, é o filho de Huiracocha. Funde-se com 
as tradições originais do rio Desaguadero, que se dirige para o lago Titicaca. O índio o 
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chamou de Grande Sábio e Senhor, porque amparou o desvalido, desafiou o poderoso e 
foi o farol indicando o caminho no oprimido. THUNUPA combate a iniquidade. 
THUNUPA é justiceiro, inimigo irredutível dos déspotas. É a THUNUPA – o Cristo 
Andino – que o índio recorre quando se sente vencido pela solidão das punas, pelo 
terror branco das geleiras imensas. O índio passa a ver, então, na própria montanha, a 
THUNUPA, porque transcende força e virtude, porque é a Virgem Terra Mãe, a Senhora 
de nossos corpos perecíveis. 

 O homem reto é THUNUPA, forte na verdade e na realização. E THUNUPA é 
também essa força interior que dá alento ao coração do homem, muitas vezes 
desfalecente porém sempre jovem e audaz para pelejar com o dragão que dia a 
dia porfia em devorar-nos. 

 

Ilustração: fotos 

Legenda: 

1. Alvorecer no Lago Titicaca. Fotografia tomada do vapor “Olienta”, ao chegar a 
Puno (Peru). 

2. O Dr. José Nunes Gouveia com autoridades diplomáticas e militares, na 
cidade de Santa Cruz La Sierra (Bolívia). 

3. Arte Tiakvanacota. Vaso com escrita Ideográfica, constando de pontos e 
traços. Museu Nacional Tiakvanacu - (La Paz - Bolívia) 

4. Documento escrito em pele de ovelha, em “aimará” do tempo da colonização. 
Museu Nacional Tiakvanacu (La Paz - Bolívia) 

5. Documento escrito em pele de ovelha, em “aimará”, sobre a criação do 
mundo. Museu Nacional Tiakvanacu (La Paz - Bolívia) 

6. Arte Tiakvanacota - o Jaguar – Note-se a escrita pictográfica do vaso. Como 
símbolos mais repetidos estão o Sol e a Lua). Museu Tiakvanacu - (La Paz - 
Bolívia) 

  

Três são as versões sobre THUNUPA: a “kolla”, a “quéchua” e a espanhola. In-
teressemo-nos pela primeira, pois as outras duas procuram apresentá-Ia com as 
cambiantes provindas naturalmente do meio ambiente. 

Conta o “kolla” que o andino (o antigo) conhece THUNUPA desde os mais remotos 
tempos. THUNUPA, filho de HUIRACOCHA – o Criador dos universos – é um dos tutelares 
da raça. Dirimiu a contenda, entre o Murtirata eo  Ilimani (Cosmogonia Andina), quando os 
mares e as cordilheiras modificavam a morada dos homens, alterando a fisionomia da 
terra. THUNUPA castigou a corrupção dos primeiros habitantes de Tiahuanacu, 
transformando-os em pedra. E aparece também nos mitos solares do Lago Titicaca, lutando 
contra Yaurinca; a serpente do abismo, que ameaça as ilhas sagradas e os poderes. 

 O THUNUPA histórico aparece um milênio antes de Atahuallpa, quando da 
queda do Terceiro Império Kolla, quando os homens do bosque e dos vales das 
montanhas andinas inferiores, sobem ao altiplano, ao amparo da guerra civil que 
desagrega o Kollasuyo. 

Detinha-se o Profeta nos povoados kollas e bastava que um só homem parasse, 
admirando-o, para iniciar a sua prédica. E logo outros chegavam... 

Alto, bem conformado, seu tipo atraia vivamente. Vestia uma roupa de lã, cingida por 
um delgado cordão de cânhamo, com sandálias de vicunha e um ramo de oliveira por 
báculo. Era maior que os avantajados kollas não só na estatura como na majestade do 
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porte, no andar tranquilo, na linguagem sossegada e profunda, e, principalmente, na mirada 
cativante e dulçurosa. 

Regressava com a aurora, retomava a sua prédica e volvia quando o manto azul do 
crepúsculo borrifava estrelas... E assim por nove dias, consecutivos, findos os quais 
marchava a novos povoados, procurava acender novos corações. 

A princípio os homens não quiseram dar importância às suas palavras, porém, 
notaram preocupados, que as crianças e os velhos as recordavam e repetiam e necessário 
foi que delas se ocupassem.  

THUNUPA pregava contra a dissolução moral, atacava a violência,  a rapina, 
embriaguez, pedia a elevação dos costumes, clamava por justiça e temperança. Seus olhos 
desprendiam amor ao se dirigir aos humildes, denotavam dó ao enfrentar os “mallcus” 
(capatazes, chefes, propostos dos tiranos) e ao denunciar os déspotas a sua palavra 
tornava-se de aço. O único ornamento de THUNUPA era um “chainho” – passarinho andino 
de vivazes movimentos e pêlo muito negro e lustroso alternado com manchas de ouro – 
que jamais abandonava o ombro direito do Profeta. 

 Algum tempo após volvia THUNUPA ao povoado onde predicara, e nessas viagens 
foi-lhe crescendo a fama de mago, pois sua presença coincidia com maravilhosos 
acontecimentos. 

 Com sua chegada aplacou a tempestade em Taraco, terminou a seca em Aigachi. 
Dizem que aplainava as montanhas, protegia as colheitas e fazia brotar a água do fundo 
das pedras. E, quando viu a corrupção em Cacha, onde vencia a iniquidade, calcinou as 
rochas com serpentes de fogo. 

Quando, pela terceira vez, reapareceu em Carabuco, foi aprisionado pelos guerreiros 
de Macuri e conduzido à presença do caudilho. Ímpio, cruel, Macuri desdenhou do Profeta 
mas se quis valer do mago, dizendo-lhe que suas palavras nada mais eram e sopro que 
seus pensamentos simples fumo que se desfaria sem molestar a ninguém, muito menos a 
ele, chefe Todo-Poderoso. “Mas”, acrescentou, “dizem que és Mago, logo, prova-o, 
transformando-me este chumbo em ouro!...” 

  –  “Olha bem teu infortúnio, Macuri!... tu nem sabes pedir... e queres ordenar!” E 
alçando a voz, em forma áspera e cortante, denunciou-lhe os crimes, conjurando-o a mudar 
de vida. “Volve à Lei de Huiracocha ! Desprende-te da cobra que te anula !” 

 – “A Lei é Macuri”... berrou o déspota transtornado. E confiando na sua força física, 
somada à dos seus guerreiros, desafiou: “Luta comigo. Macuri não teme a feiticeiros.” 

No meio de um véu de tristeza redargüiu THUNUPA: – Néscio, a cobra não deve 
lutar com a águia!” 

Macuri estertórico, chamando a THUNUPA de covarde, de impostor, mandou que o 
arrojassem da muralha e o lapidassem. 

Os índios viram como se abriam as carnes de THUNUPA, como grossos fios 
purpúreos iam desenhando trágicos símbolos no seu corpo, que se levantava para cair 
mais adiante, derrubado por nova chuva de pedras... 

 Porém o Profeta voltou no dia seguinte, intacto o corpo e imaculada a veste. E 
o “chainho” pousado no ombro direito... 

E quando cus homens, de Macuri foram trabalhar os metais já não os encontraram. 
THUNUPA, lutando contra a corrupção pela riqueza, colocara-os nas altas montanhas, para 
que sua posse exija dor e sacrifício. 

E andou THUNUPA na terra pelo espaço de muitas luas... protegendo o desvalido, 
denunciando a torpeza. 
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Tentaram queima-lo em Sicasica, amarraram-no ao poste de sacrifícios em Sorata, e 
as águias o defenderam, soltando-o, e o fogo não o molestou. 

THUNUPA esteva preso nas covas subterrâneas de Carangas e foi castigado 
rudemente em Chuma, em Calamarca e Ancoraimes, por combater, o mal. Os pequenos 
compreenderam-lhe a mensagem; os grandes o expulsaram. Suas sandálias beijam o pó, 
as pedras, a neve e o gelo, cruzando montanhas e atravessando rios e lagos. Se não pode 
extirpar o mal nos que mandam, é refúgio para os que obedecem. THUNUPA é a 
esperança. 

Um dia THUNUPA resolveu ir a Copacabana (o mirante da pedra preciosa, o 
santuário) onde sacerdotes corrompidos esqueciam Huiracocha pelo culto totêmico 
do jaguar. Andou sobre as águas até à ilha de Iticaca, onde Huiracocha venceu a 
“Chamajpacha” – a idade escura, a idade do mal – acalmou as águas revoltas e 
proclamou aos kollas que “alguém deverá perecer para salvar os demais.” Fortalecido pela 
meditação solitária, THUNUPA rumou a Copacabana, e, apenas chegado, aprisionaram-no 
os adoradores do jaguar. O Profeta fez-lhes ver os erros do zoolatrismo, instou que 
volvessem a Huiracocha, o Deus Criador. Apesar dos terríveis castigos impostos e aos 
quais se submeteu, negou-se a render culto à fera espantoso. Falou então o “thaliri” de 
Copacabana, em voz cava: – “O Deus invisível morreu há muitas luas. Já não é. Não teve 
descendentes, não os vemos. O Pai Jaguar renasce de fera em fera, sempre valente, 
sempre feroz, sem se deixar abater. O Jaguar é pois o Deus Vivo. Por isso os guerreiros de 
Macari o levam nos seus escudos. E em troca de tudo só pede um pouco de sangue...  

 – “Oh! exclamou THUNUPA, também vós sois jaguares, nada mais que jaguares, 
enjaulados na crueldade e na perfídia! Por que imolais criaturas?” 

 – “Porque o Jaguar quer sangue...  

 –  “Que sabeis, filhos do Mal? Antes que PACHAMAMA (a virgem Terra Mãe), antes 
que INTI (o Pai Sol), foi HUIRACOCHA, o Deus inextinguível! Não mateis, não fraudeis, não 
mancheis a missão sacerdotal! Deixai o culto ofídico, não façais sacrifícios ao felino. O 
Deus não quer violência, pede Paz. O sangue da serpente que seja para a pedra, o sangue 
do jaguar para o facão do possesso mas o sangue do “kolla”, esse deve fluir no corpo do 
“kolla”, tranquilarnente, até que Huiracocha o detenha!” 

 –  “Que morra! vociferam os sacerdotes. Insultou a Serpente e o Jaguar! – Aguardai, 
diz o “thaliri”, e volvendo-se para THUNUPA insinuou que reconhecesse a lei do jaguar. 
Que ele retirasse as palavras proferidas, que compreendesse que o mundo exigia a 
violência, a força, e se o fizesse seria tornado sacerdote como os que o circundavam. Ele 
veria como os servidores do Jaguar o recompensariam... 

 –  “Não quero o poder, desejo a verdade, replicou THUNUPA. Eu sou aquele que 
serve sem esperar recompensa!...” 

E THUNUPA foi levado a uma colina. Desnudaram-no e mofaram da sua nudez. 
Chuvas de pedras abateram-se sobre o Profeta. Depuseram o corpo, logo depois 
espancado, exânime, na praia e o amarraram ao mastro de uma balsa, abandonando-o à 
mercê do vento e das águas, 

Então as ondas do Titicaca se encresparam e a pequena embarcação se dirigiu para 
o estreito de Tiquina, escoltada pelos exércitos ígneos de ILLAPA, mensageiro de 
Huiracocha, Senhor dos relâmpagos e dos trovões. Conforme navegavam, carregando o 
imenso peso da maldade humana, balsa e Profeta iam aumentando, que ao chegar à praia 
de Cachamarca era tal o tamanho que a terra abriu-se para deixa-tos passar. E rasgando a 
terra foi perder-se nas imensidades azuis do Poopó. Do sulco lendário da balsa de 
THUNUPA, nasce e curso fluvial do Desaguadero, rio que liga os dois maiores lagos dos 
Andes. 
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Porém THUNUPA não desapareceu. Além disso, um rio, um caminho, tem o seu 
nome. 

Os “kollas” dizem que sua balsa solitária ainda sulca o Titicaca e desliza pelo 
altiplano. 

Divindade benéfica, às vezes pune, paia reparar. Para os homens de fé é o símbolo 
do renascimento, da transformação, da constância inquebrantável, sem pranto, sem 
desfalecimento. Desde a obscura e longínqua lenda, THUNUPA se nos apresentou no duro 
presente preparando e fortalecendo as vontades para um futuro melhor. 

THUNUPA, filho do representante do Deus de nossos corações, o Cristo Andino! 

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

A barca impulsionada pelos remos dos “kollas”, com as velas colhidas, pois o vento 
era contrário, aproximou-se de Tiquina, e enquanto o sol se punha ao longe, na linha do 
horizonte, lá onde o azul das águas beija o azul dos céus, lançamos um novo olhar ao 
caminho percorrido, o caminho de THUNUPA, a senda da Realização! 

 

A Teosofia e suas Leis 

 

 “Karma”, termo sânscrito, cujo significado é ação, serve para designar uma das 
leis básicas de Teosofia, a cuja luz, tanto pôde transparecer uma realidade como uma 
ficção, confirmando-se, assim, o principio dialético da dualidade, segundo o qual tudo 
se apresenta em o mundo manifestado sob dois aspectos. Karma é uma realidade e 
uma ficção, porque, para o teósofo, representa, ação que é, o exercício da potência 
ativa e o produto exterior da determinação interior, e, tomado na acepção de vereda, 
caminho evolutivo, como sofrimento, como dor, torna-se prescindível à Evolução da 
Humanidade, cujos elementos os homens, têm, em “Jñana” e “Bhakti” ou Sabedoria e 
Amor, possibilidade em atingir a meta suprema. 

A que atribuir o Karma, como ação ou  como reação? 

A necessidade, quer se trate da ação em a Natureza, quer no homem. 

A necessidade é, evidentemente, a grande causa da ação. 

Varia, entretanto, a necessidade, em suas razões de ser, no seio da Natureza e 
entre os homens... 

O motivo primordial e único da ação da Natureza, (hoje, mais que nunca, Mãe 
desconsolada!) reside na necessidade do necessário, só e exclusivamente, sendo a 
transformação da Vida-Energia em Vida-conciência seu objetivo único. Por isso nesse 
âmbito prepondera a Lei de Causalidade: tudo é pesado, medido, contado; ai, nada 
existe de mais, nem de menos; a seriação é perfeita!: “Natura non facit saltus”... 

 Quanto no homem, embora decorram suas ações da necessidade, pode esta 
visar tanto o necessário quanto o supérfluo; seu livre-arbítrio, assim como lhe permite 
a faculdade de aplicar sua vontade, sua atividade e sua sabedoria em ações 
indispensáveis à sua evolução, proporciona-lhe ensejo de tergiversar, rebaixando 
ideais, chafurdando-se no lodo da podridão e da infâmia próprias, por seu fanatismo e 
por sua miopia mental, oriundos de sua condição de homem livre e capaz, em 
consequência, de perverter sua vontade em desejos e paixões. Esquecimento ou 
ignorância de achar-se regido pela Lei da Finalidade, Lei essencialmente humana, 
pois, para outra coisa não precisaria ser o homem dotado de mental e de seus 
prodígios, inclusive a consciência, eis os dois grandes motivos que conduzem àqueles 
portais dantescos onde se acha inscrito o aterrador "Lasciate ogni speranza o voi que 
entrate" !...  
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 Para evitar tal perigo é que existem sociedades como a Sociedade Teosófica 
Brasileira, onde é ministrada a Religião-Sabedoria, cuja denominação hodierna é 
Teosofia. Com êsse desiderato têm trabalhado, sem medir sacrifícios, uma Helena 
Petrovna Blavatsky, um Mário Roso de Luna, um Henrique José de Souza, e outros, 
que não se cansaram e não se cansam de divulgar os ensinamentos teosóficos, e aos 
quais, ousadamente, tente ajudar com estas linhas, contribuindo, modesta, porém, 
sinceramente, para a grande obra de que aqueles se fizeram estrelas de primeira 
grandeza.  

 Convém ressaltar, contudo, que, relativamente à concepção de consciência, a 
Teosofia admite que tudo tem êsse atributo no plano manifestado, desde os elementos 
constituintes dó átomo até aos mais elevados seres, o que não é de estranhar, porque, 
a não ser por intervenção estranha, não podem os mesmos deixar de cumprir o 
trabalho que lhes cabe no conjunto evolutivo, na mais cabal e evidente demonstração 
da consciência de poder. E assim, o mineral é cada vez mais mineral, e o mesmo 
ocorre nos demais reinos da Natureza, não sendo possível, exceto artificialmente, e 
ainda em poucos casos, pela intervenção do homem, o fenômeno da transmutação 
fora de cada linha evolutiva. Jamais uma banana foi, é e será produto senão de uma 
bananeira; e assim por diante. 

 Nessa ordem de idéias, é versão absurda e inverosímil ser o homem descendente 
do macaco. O contrário, porém.. envergonha aos homens..., confirmando-o a asserção de 
que o macaco, não fala por isso .... e o uso da chave etimológica, segundo cujas regras 
"antropóide" quer dizer "em forma de homem" ... 

Rematando a digressão e volvendo ao que vinha sendo tratado, cabe 
estabelecer qual e porque a diferença de consciência entre deuses, homens, animais, 
vegetais e minerais. Difere a consciência entre os demais seres e o homem, porque, 
na escala dos reinos da Natureza, nos seus antecessores, a consciência resulta de 
uma Pré-Vontade; é instintiva, é medular, como se chama em Medicina no ato 
involuntário ou reflexo, independente da ação intelectiva, controladora; o mineral, o 
vegetal e o animal não possuem o sentimento de egoeidade que é peculiar ao homem 
e lhe dá a noção de personalidade e de individualização; em suma, os elementos que 
compõem os três reinos anteriores ao nominal, não têm autoconsciência; neles, a 
função absorve o orgânico: é o regime, pleno e absoluto, da consciência funcional, da 
pré-volição, da especì alização mais objetiva, da especificidade mais restrita, vigorando 
em tal caso a força incoercível, a razão da força! O Poder anula o Querer e o Dever! 
Nada quer nem deve: tudo pode! 

 O conteúdo é, aí, Vida-Energia, sobrepujando á Vida-Consciência em graus 
diversos, conforme a hierarquia dos elementos; entre si e nos seus reinos. Karma é, 
então, o seu aspecto de Lei da Ação. 

No homem, a autoconsciência é um fato. Dotado de mental, o homem pode 
pensar e adquire a noção de si mesmo, caracterizando-se, superior e distintamente, 
entre os seres que o antecedem na série natural. Sua consciência abrange o orgânico 
e o funcional; nele, a autovolição prodigaliza-lhe o direito, e, por certo, as 
consequências, de agir a seu próprio talante, mineralmente, vegetalmente, 
animalmente, ou humanamente. Impera no reino hominal, por isso, o querer 
condicionando o poder e o dever: é o livre-arbítrio que surge do equilíbrio . entre Vida-
Energia e Vida-Conciência! Aqui não há supremacia de uma ou de outra modalidade 
vital, e disso é que, precisamente, nasce a autoconsciência, em consequência do que 
aparece a Lei do Karma, como causa ou como efeito, distribuição ou retribuição, ação 
ou reação, irrecorrível nas consequências, mas evitável, mutável e atenuável no seu 
desenrolar, pois, em querendo, pode o mesmo homem, por sua natureza e por suas 
faculdades, consoante a sua própria vontade, alçar-se às divinas etapas da Vida-
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Conciência, tornando-se um Agente da Evolução, ou retroceder, melhor, involuir, 
ocorrência inexistente na Natureza em si, onde a Evolução é eterna e a Vida não traz 
a morte em seu bojo, sendo esta, então, em verdade, como disse São Paulo, a maior 
das mentiras. 

 A construção da tenebrosa vereda da involução e da morte reais, coube, cabe e 
caberá, unicamente ao homem, segundo os ensinamentos teosóficos. Karma. 
Reencarnação e Livre Arbítrio, quando bem interpretados, respondem por essa 
afirmativa. 

Recapitulando a diferenciação da consciência humana da dos seres que lhe são 
inferiores hierarquicarnente em a Natureza, pode-se dizer, face ao Karma, que nos 
reinos que antecedem ao do homem, predomina a consciência passiva, inintelectiva, 
unitária, subordinada ao Bem; Karma ora traduz, como Lei que rege os seus 
componentes, Ação e Reação, Causalidade, Encadeamento, não se podendo 
emprestar a Karma o sentido de retribuição, pela simples razão de que os animais, os 
vegetais e os minerais não têm possibilidades, – e sim, são possibilidades da Natureza 
ou nas mãos dos homens e dos deuses. Reencarnação e Livre Arbítrio são leis 
inexistentes nos planos em que vivem animais, vegetais e minerais; no mundo hominal 
domina a consciência ativa, intelectiva, sob a tríplice forma de consciência do querer, 
de consciência do poder e de consciência do dever, modalidades estas de consciência 
que, só em conjunto, permitirão ao homem apresentar-se como sendo uma 
possibilidade e tendo possibilidades, simultânea e auto-concientemente. 

 Do Querer Próprio, da Auto-Vontade e, portanto, do Livre-Arbítrio, é o mundo 
dos homens. Por conseguinte, Karma é, para o homem, ação e reação, não como 
casualidade apenas, no simples sentido de encadeamento de fatos, mas no de 
distribuição e retribuição. 

 Um homem, consciente de si mesmo e da lei, essencialmente sua, da 
Finalidade, pôde ser definido como uma possibilidade com possibilidades: é que, além 
e em consequência de tudo, sua consciência não fica pré-subordinada ao Bem nem ao 
Mal, Mal que, diga-se ao passar, é, como a Morte e a Involução, obra puramente 
humana, posto que, convém repetir, na Natureza mesma nada há além de Vida e de 
eterno Evolver. As leis do Livre-Arbítrio, do Karma e da Reencarnação, justificam e 
explicam tudo que foi dito. 

 E agora, em poucas linhas, terminada a recapitulação, que já vai demasiado 
longa, há mister que seja abordado o que ocorre, relativa mente aos deuses, ainda sob 
o prisma da Lei do Karma, sobre o que já estareis perquirindo, graças ao prodigioso 
raciocínio que a tanto e além vos leva a indagar... 

Os deuses, quanto ao Karma, como a Lei da Ação, diferem dos homens, por sua 
condição de Supra-Conscientes e de transcenderem às outras leis que regem os 
homens, mesmo quando Homens. 

No seu Reino prevalece o Dever, e, para eles Dever é Poder e Querer; liberdade 
é cumprir a Lei com a qual se confundem. 

Tendo vindo à baila os problemas da vida e da morte, convém citar o que 
divulga o grande Roso de Luna em sua obra – A Esfinge, às páginas 79 e 80, para 
maior esclarecimento do assunto em fóco: 

Sobre o enigma da vida e da morte, segundo um autor espanhol anônimo, foram 
emitidas três teorias de valor, e, como qualquer grande Lei de Natureza deve estar em 
harmonia com todas as suas demais leis, será conveniente investigar tais teorias em 
sua relação com o que se admite geralmente como efetivas leis da Natureza, 
observadas na paste do Universo que nos é familiar. Citadas teorias são:  
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a) a Materialista, pela qual a vida é uma viagem do berço ao túmulo; a mente o 
resultado de certas correlações da matéria; o homem a mais elevada inteligência do 
Cosmos, inteligência que perece com a desintegração do corpo após a morte; 

b) a Teológica, afirmando que, a cada nascimento, uma alma recém-criada 
pelas mãos de Deus, entra na arena da vida, passando de um estado invisível, através 
do nascimento, à existência visível e, ao fim do curto período da vida material peias 
portas da morte ao invisível mais além, donde não mais volve, e cuja felicidade ou 
desdita ficará determinada, por toda a eternidade, pelas obras que haja praticado 
durante o infinitesimal período compreendido entre o nascimento e a morte; 

c) a do Renascimento, que ensina ser caia alma uma parte integrante de Deus, 
desenvolvendo todas as possibilidades divinas, tal qual a semente desenvolve uma 
planta, e que, por meio de repetidas existências num corpo terrestre, o qual vai 
melhorando de qualidade gradualmente, essas possibilidades latentes vão 
desenvolvendo seus poderes dinâmicos, ninguém se perdendo por este processo, pois 
tida a Humanidade alcançará a meta da per. feição e a reunião com Deus. 

A primeira dessas teorias procura explicar todos os fatos da existência como um 
processo do mundo material. As outras duas atribuem certos fenômenos e fases a 
estados supra-físicos e invisíveis, se bem que difiram grandemente em outros pontos. 

 Comparando a teoria materialista com as leis conhecidas do Universo, verifica-
se estar a continuidade da força tão bem estabelecida como a da matéria e ser obvio 
delucidá-ias ambas. Sabemos também que a força e a matéria são inseparáveis no 
mundo físico, coisa contrária à teoria materialista, que sustenta perecer a mente ao 
ocorrer da morte. Se nada pôde ser destruído, deve-se considerara. mente Indes-
trutível. 

Passando à teoria teológica, uma das maiores objeções que lhe são feitas é sua 
completa e confessada injustiça. Das miríades de almas que  foram criadas, somente 
se salvará um número insignificante de 144.000! O destino do resto é o de ser 
torturado para sempre! O mal tem sempre a melhor parte, e pode-se dizer, com Budha: 
Se Deus permite tais misérias não pode ser bom, e se não tem poder para impedi-las, 
não pode ser Deus. Não se compreende um Deus que, por capricho, coloque suas 
criaturas sob diferentes circunstâncias. Nasce uma criança em palácio luxuoso, 
rodeada por um ambiente moral elevado, e outra num tugúrio, filha de um ladrão e de 
uma rameira, cercada de miséria e das mais baixas paixões. A primeira educa-se nos 
mais puros ideais, e à segunda ensina-se-lhe a mentir, enganar e roubar. É justo exigir 
de ambas o mesmo? É mais lógico supor que tenhamos interpretado mal a Bíblia que 
imputa a Deus tal monstruoso proceder. É inútil dizer que não devemos investigar os 
mistérios de Deus, que se acham além do nosso entendimento. As desigualdades da 
vida podem ser explicadas satisfatoriamente por meio das leis do Renascimento e de 
Consequência, que harmonizam perfeitamente com nossa concepção de um Deus 
justo e amante, tal como disse Jesus mesmo. A doutrina do Renascimento representa, 
como postulado, um lento desenvolver, efetuado persistentemente, por meio de 
repetidas incarnações em formas de eficiente crescimento, por cujo intermédio 
chegará um tempo em que todos alcançarão o cume do esplendor espiritual, 
inconcebível para nós presentemente. Nada há de irracional nem difícil de aceitar em 
tal teoria. Conforme vemos em nosso derredor, observamos essa luta, em a Natureza, 
por alcançar a perfeição, lenta, porém, persistentemente. Não encontramos processo 
algum de criação ou destruição súbita, qual o postula o teólogo, mas, em troca, onde 
quer que seja, à Evolução. 

 O gênio é a marca de toda alma avançada, a qual, por meio de esforçado labor 
em muitas de suas vidas anteriores, se haja desenvolvido em alguma direção, muito 
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mais além que o termo médio da raça. O gênio é um vislumbre do grau de realização 
que será possessão comum da Raça vindoura.” 

Seria fastidioso continuar, após o que foi mencionado, prosseguindo na defesa 
das três sábias Leis do Karma, da Reencarnação e do Livre-Arbítrio, às quais a 
Teosofia trata com enorme carinho, e a Sociedade Teosófica Brasileira, a cuja testa se 
acham seres com as características de Gênios ou Precursores de Raças futuras, não 
poderia deixar de o fazer, como Alta Escola da Teosofia que é, esmiuçando-as, 
interpretando-as e divulgando-as, teológica e eubioticamente, para o bem de todos 
que lhe derem a atenção devida. 

 Persuadido, embora, que o leitor não haja encontrado contradições no conteúdo 
destas páginas, entre o arrazoado feito, o que conclui, e as citações de que se vale, 
no desenvolvimento do tema, assiste ao expositor o direito, senão o dever, de procurar 
não deixar margem a dúvidas- e mal-entendidos, principalmente, quando em assunto 
da monta do que motiva este trabalho. 

Justifica-se, assim, prosseguir para explicações necessárias, para completar 
dados de crítica tendentes à anulação de pseudo-controvérsias. 

 Um pouquinho mais de paciência e boa vontade, leitor amigo... 

A doutrina do Renascimento representa, corno postulado, um lento desenvolver, 
efetuado persistentemente, por meio de repetidas encarnações, em formas de eficiente 
crescimento, por cujo intermédio chegará um dia em que todas alcançarão o cume do 
esplendor espiritual, inconcebível para nós presentemente. 

Este trecho, citado em apoio de afirmativas anteriores, pode parecer contrariar à 
de que a morte tem duas faces, a verdadeira e a falsa. Esses aspectos da morte 
existem apenas, porém para o homem, com implícita e explicitamente, é de constatar 
no decurso desta exposição, conforme tomada parcialmente, e meditada, ou seguida 
totalmente, e aceita, por quem a lê com o espírito de crítica, despido de preconceitos e 
prejuízos sem fundamento, tal e qual deve ser o espírito do homem que se não jacta 
de ter autoconsciência, fruto de uma sabedoria, de uma atividade e de uma vontade 
próprias, e sim demonstra ter essa autoconsciência, o que disso resulta, e, portanto, 
consciência de tudo que o cerca, qual miniatura de um Deus, daquilo, de Algo ou de 
Alguém, qual um Fidalgo ou “Filho de Algo”, Algo que é Muito, como figura esse “algo” 
de “fidalgo”. 

Por tudo isso e porque “a quem muito for dado, muito será pedido”, é 
logicamente natural: 

 Nada não pode ser o homem que tem e é Muito, face à natureza; 

Nada, não pode ser a resposta de quem pensa e, portanto, é, à pergunta 
cerimoniosa, mas incisiva – Quem sois ? 

Nada, não pode e, mais que isso, não deve responder quem recebeu valores em
 confiança, e é mantido, até à prestação de contas, a expensas desse Alguém 
que lhe confiou valores, direta ou indiretamente, valores cujo crescimento fica sob a 
dependência do zelo que lhe for dispensado por quem os guarda e também se 
beneficia, desde que, intervindo por sua conta, pode aumentar os juros e participa de 
maior lucro. 

 Finalmente, para encurtar razões, estabeleceram os homens nas suas ciências 
matemáticas, a lei segundo a qual não se somam quantidades heterogêneas. Nada e 
Muito significam coisas diversas – Nada não pode somar-se a Muito, são 
heterogêneos! 

Para evitar equívocos, releva ponderar que as criações dos homens em 
desacordo com as Leis da Natureza não são obras dessa mesma Natureza, porém 
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simplesmente humanas, e assim, os homens eles próprios que se outorgam ao direito 
de contrariar àque las  Leis, e passam, infeliz e irrevogavelmente, à condição de 
uma vã tentativa ou inutilidade mais real, evidente e dolorosa para quantos sabem e 
não podem, como a natureza mesma, em tais casos, intervir no desfecho de tão 
grave, chocante e inevitável acontecimento. 

 E basta, leitor amigo... 

A vós, cabe seguir raciocinando para o bem da pausa em que implica a Lei do 
Ritmo, essa morte que é a maior das mentiras para Homens que logram alcançar a 
estatura do Autor de tão sábia e verdadeira conclusão em plena Vida, e para gáudio 
da Sociedade Teosófica Brasileira, cujo escopo é, dentre outros, difundir os meios de 
matar a Morte. 

FITIAS 

 

A ESFINGE 
Mar tha Que i roz  

Monumental, esdrúxula e imponente,  

afrontando dos Tempos o correr,  

desafiando do Saber a gente,  

continua o mistério a oferecer.  

 

Não cedeu aos trâmites da mente,  

nem sequer às formas do evolver.  

Sua missão afirma indiferente 

às escalas eternas do Saber.  

 

Passado sendo, vive no Presente,  

mostrando ao Homem displicentemente  

o que Ele foi e o que Ele inda há de ser. 

Espelho da Vida Impermanente 

reflete no mundo consciente  

a grandeza infinita do Viver. 

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

 

PARABÉNS 

Dhâranâ tem o prazer de saudar os seguintes irmãos, residentes em São 
Lourenço, cujos lares foram enriquecidos com novos pupilos para a Obra em que 
se acha empenhada:  

Stella e Luiz Rocha Fragoso pelo nascimento em 1 de Junho do menino 
Dauro; Ismenia e Hildebrando Panzera pelo nascimento em 8 de Novembro do 
menino Arjuna; e Bernadette e Manoel de Freitas pelo nascimento em 16 de 
Dezembro da menina Anahyde. A todos nossos parabens e votos de muitas 
felicidades. 

-------------------- 
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“Deus sabe o que faz...” 
 

 Certo; a Natureza sabe o que faz: sua ação é justa, metódica, sem saltos; 
nela nada há de mais ou de menos. “Natura non facit saltus”...  

 Isso diz a sabedoria popular com a primeira sentença e confirma com a 
segunda, para logo referir que “Deus dá nozes a quem não tem dentes”, o que é 
frequentemente pronunciado com evidente incoerência, por suas razões de o ser. 

 Por isso, “diz a sabedoria popular” – quer dizer “repete o povo na sua 
ignorância, com sabedoria, o que alguém afirmou sábia e calculadamente, e foi 
divulgado, propalado, vulgarizado, propagado"...  

 Essa, a verdade: a sabedoria popular consiste, apenas, como massa ignara 
que é o povo em geral, no repetir este, vulgarizando, a frase que alguém produziu 
sabiamente, e que, sabidamente, se destina à difusão de verdades incontestáveis, 
para quantos lêem ou ouvem com os olhos ou com os ouvidos do espírito. 

 “Karma”, Reencarnação e Livre-Arbítrio respondem pela afirmativa teosófica 
de que são irretorquíveis verdades, as sentenças: “Deus sabe o que faz”, “A 
Natureza não dá saltos”, “Deus dá nozes a quem não tem dentes”. 

E a Teosofia, como a que é ensinada na Sociedade Teosófica Brasileira, 
fornece os “como”, os “porque” e os “para que” “Deus escreve direito por linhas 
tortas”. 

FITIAS 

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

Os irmãos residentes em São Lourenço 
inauguram a Sede Social provisória na cidade 

 

 Foi instalada em  São Lourenço em Setembro a sede social provisória da  
S.T.B., pelos irmãos residentes na cidade. Está em organização a biblioteca,  tendo 
sido iniciadas as aulas públicas, que se realizam às segundas-feiras. A sede está 
localizada no 1º  andar do edifício do IAPC, à rua Melo Viana. A S. T. B. tem pronto 
o projeto de uma sede em edifício próprio a ser levantado em São Lourenço, com 
amplo salão de conferências, biblioteca pública e todas as instalações modernas 
que favoreçam o desempenho de seu programa cultural, cívico e iniciático. 

 

O 25º  ANIVERSÁRIO DA 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A mesa que dirigiu a sessão comemorativa de 10 de Agosto p. p. quando a 
S. T. B. completou vinte a cinco anos de existência. No centro, os dois Chefes da 
Obra em que a mesma está empenhada, ladeados por vários Membros do Supremo 
Conselho.  

Uma parte da grande e seleta assistência de tão memorável sessão 
comemorativa do dia 10 de Agosto de 1949. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Grupo dos artistas que abrilhantaram a memorável sessão de 10 de Agosto de 
1949. 

 

O Deputado Campos Vergal enaltece a Obra da S. T. B. 

 

Na 95ª  Sessão da Câmara dos Deputados, realizada a 10 de Agosto do corrente 
ano, o Exmo. Sr. Deputado Campos Vergal leu da tribuna do Legislativo uma carta que 
lhe enviou o nosso prezado consócio Dr. Nearch Silveira Azevedo, a propósito do 25° 
aniversário da S. T. B. 

Discutia-se naquela Casa o projeto nº  1349 - A, relativo ao auxílio concedido à 
Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal, que mereceu do nobre 
Deputado voto favorável. Em seguida a esse seu pronunciamento, teceu S. Excia. 
comentários de ordem geral sobre o panorama social brasileiro contemporâneo, tendo, 
nessa oportunidade, lido da tribuna a carta a que inicialmente aludimos. 

Transcrevemos a seguir a íntegra do discurso de S. Excia. publicado no “Diário do 
Congresso Nacional, nº  150, de 11-5-49, página nº  7045: 

Congratulamo-nos com esta Comissão e a Casa pela vitória do projeto. Lastimamos, 
apenas que outros, relacionados com a grande obra de assistência social, não mereçam da 
digníssima comissão carinho especial, visto que, no Brasil, o trabalho, neste particular, está 
ainda nos seus primeiros degraus. Trata-se de serviço inicial, para um povo relativamente 
numeroso. 

 Dir-se-á que não há numerário para tanto Alguém de grande projeção política 
neste País já alegou saber onde está o dinheiro. Nós outros, também, não ignoramos 
onde ele se encontra. A questão depende de aplicá-lo bem e com certa energia, quando 
recebido dos produtores, comerciantes, industriais, especialmente do imposto de renda 
e das diversões excessivas. Assim, haverá dinheiro para acudir aos pedidos das obras 
de assistência social. 

Ainda há poucos dias tivemos oportunidade de assistir a uma das mais rumorosas 
e expressivas festas de alta elegância do País, uma corrida de cavalos. O dinheiro 
rodou em largas proporções. 

Sr. Presidente, será lícito sempre tirar alguma coisa de quem possui muito para 
empregar nas obras de assistência social. 

Se V. Excia desse uma volta em alguns bairros de luxo, verbi gratia, Copacabana, 
Leme, Ipanema, veria, com o sorriso irônico que caracteriza Vossa Excia, uma multidão 
de cães de luxo, acompanhados de suas babás, fazendo o footing pelas avenidas. Para 
eles, sobra alimentação e, para alguns, parece imaginação, mas é verdade, sobeja 
até o vestuário. É justo, pois que o poder público municipal, estadual ou federal se 
interesse um pouco mais pela sorte das instituições privadas de obra social. E será 
justamente cuidando da criança brasileira, ainda bastante abandonada, que formaremos 
um grande povo e uma grande nação.  Na certeza de que a mentalidade da Comissão 
evoluiu para melhor e dará voto favorável a outros pedidos da mesma natureza, é que o-
cupo a tribuna, para cumprimentá-la, convicto de que tomará idênticas atitudes com relação 
às solicitações que temos encaminhado a esta Casa. Relativamente ao caso vertente do 
Sr. Nearch Silveira de Azevedo acabo de receber uma carta a cuja leitura vou proceder: 
 

 10 de agosto de  1949. 
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Exmo. Sr. Deputado Campos Vergal  

Câmara dos Deputados. 

Meu caro amigo Dr. Vergal: 

Na certeza de que o meu nobre Amigo está sempre disposto a atender ao serviços 
das boas causas tomo a liberdade de fazer chegar a Casa do Povo, que é a Câmara dos 
Deputados, uma efeméride digna de ser conhecida pela Nação, por seu intermédio. 

É que a Sociedade Teosófica Brasileira, fundada em 10 de agosto de 1924, na 
Cidade vizinha de Niterói, comemora, hoje, o seu 25º  aniversário. Durante esse 
tempo, se tem empenhado no trabalho patriótico de divulgar estudos espiritualistas 
aliados aos conceitos de ética e necessários à formação de uma mocidade sadia e 
amante dia pátria em que nascem, ensinando que o Brasil será o palco de uma futura 
civilização portadora de melhores dias para a Humanidade. 

Assim é que após um trabalho intenso, marcado pela fundação de algumas 
instituições filantrópicas, como a Rama Hilarião, em Belém do Pará, onde é 
considerada de “utilidade pública”, fundou na Capital de São Paulo a Rama Cruzeiro 
do Sul, bem como, mantém outras em Santos e Campinas. Em São Lourenço, sul de 
Minas Gerais, onde mantém a sede geral, construiu o Templo da Paz, aberto ao 
oficio de todas as seitas, uma vez que a Teosofia as considera como emanadas do 
Deis único, criador do Universo. 

Não se tem divorciado do espírito cívico, nos momentos cruciais da Humanidade, 
assim é que mereceu, em fins de 1941, do corpo diplomático das Nações 
americanas, declarações autografadas, dizendo dos altos e comuns objetivos do pan-
americanismo, constituindo esse trabalho um número especial de seu órgão oficial, a 
revista “Dhâranâ!... 
 Assim, desse rápido esboço vê o meu nobre Amigo o papel idealista e efetivo 
com que vem contribuindo a S. T. B. para o engrandecimento da pátria brasileira, o 
que vale dizer a Humanidade. 

Muito grato fico pela acolhida que puder dispensar ao meu pedido e 
subscrevendo-me, sou sempre seu admirador e amigo, - Nearch Silveira Azevedo. 

Termino Sr. Presidente, na certeza de que essas insinuações servirão para 
alertar os representantes do povo no sen tido de um trabalho digno em benefício das 
classes mais necessitadas de nosso país. (Muito bem; muito bem.) 

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

 

Questões Inúteis 
Alguém poderia dizer: Eu não quero entrar no caminho do discipulad, sob a 

direção do maior dos Mestres Espirituais, a não ser com a condição d’Ele antes me 
dizer: se o mundo- é eterno ou temporário; se é finito ou infinito; se a personalidade 
é idêntica ou distinta do corpo; ou se é uma coisa e o corpo é outra. Tal homem 
poderia morrer antes que o Perfeitíssimo respondesse a suas perguntas. Seria o 
mesmo, irmão, que  se um homem fosse traspassado por uma flecha envenenada, e 
a seus amigos, companheiros e parentes próximos, que lhe trouxessem um médico, 
dissesse: “Não quero que me extraiam esta flecha, enquanto eu não souber quem é o 
homem que me feriu, se o mesmo pertence à casta real ou sacerdotal; se é um 
cidadão ou um servo”, ou se dissesse: “Não quero que esta flecha me seja extraída 
até que eu conheça qual é o homem que me feriu, como se chama, à que família 
pertence. Em verdade, irmão, esse homem morreria antes que chegasse a conhecer 
tudo isso. 
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(Bihtu Nyana Tiloka). 

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

Uma impressão não é agradável senão relativamente à que a precede, à que a 
segue, ao tempo em que ela se prolonga e à intensidade em que é sentida. O prazer 
não é senão uma breve anestesia da dor por um instante sufocada. 

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

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 O Deputado CAMPOS VERGAL. 
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A Ciência vai aperfeiçoando as armas 
 

L. F. R. F. 

 

Estamos atravessando urna época de terror. O inolvidável presidente Roosevelt, 
que morreu de tanto lutar pela paz, porque era, realmente, um coração sincero, um 
homem superior, cansou-se de falar em que se devia livrar a Humanidade do medo. 
Referia-se ele à insegurança que, diuturnamente, ameaça a maior parte dos homens 
quanto ao dia de amanhã; o medo de não ter meios para ,garantir a subsistência de 
“amanhã” Mas nesse medo incluía também o da guerra, porque a guerra é desgraça; é 
dor.  Nada adiantaram as suas palavras e anseios;  nada adiantaram as advertências de 
tantos homens como ele; nada valeram as. experiências de todas as desgraças que 
descambaram sobre os povos. Cada vez mais os cientistas, à soldo dos “Deuses da 
Guerra” aprimoram-se na feitura, na invenção, na criação de engenhos mais terríveis. Há 
quatro anos que a Humanidade é atormentada diariamente pela publicidade jornalística e 
radiofônica sobre a bomba atômica; são estimativas sobre quantas pessoas as bombas 
atômicas  mataram na última guerra, são cálculos sobre quantas bombas serão 
necessárias para o massacre tão desejado e até pedido por alguns “entusiastas” da 
destruição das populações; são explosões de alegria pelo anúncio que um cientista 
qualquer, à serviço desses “Deuses da Guerra”, descobriu uma substância mais 
explosiva, um engenho mais violento, uma droga mais venenosa. E assim, as mentes dos 
homens vêm sendo “bombardeadas” há quatro anos com a ameaça de guerra. Já não 
basta a bomba atômica; falam técnicos militares que ela não resolve a guerra; que ela já . 
começa a ficar obsoleta. Agora cogita-se de venenos baratos com que empestear as 
águas dos rios e das fontes para aniquilar de um golpe populações inteiras, sem gastar 
muito dinheiro. E as vozes se alteiam, prazenteiras e sarcasticamente risonhas pela 
guerra total. Mas como e tormento da Humanidade pelo medo deve ir continuamente em 
“crescendo”, agora a publicidade nos sacode dizendo, por exemplo, que os russos 
descobriram e “bomba cósmica”, coisa muito pior que a bomba atômica. 

 Positivamente caminhamos para dias terríveis. Infalivelmente as profecias vão se 
objetivando, tomando corpo, e as realidades apresentando-se com toda a sua terrível 
eloquência. “De cada dez mil só restará um, e assim mesmo louco”, já dizia o “Rei do 
Mundo” em sua profecia revelada ao Hutuktu da lamaseria de Narabanchi Kure, já tantas 
vezes publicada em Dhâranâ nestes 25 anos de existência da Instituição que ela 
representa, a  Sociedade Teosófica Brasileira. Com a antecipação de 25 anos muitas 
bocas sorriram irônicas e mofaram dela, mas parece que hoje  já não mofarão, e em 
futuro relativamente próximo, ainda menos. Infelizmente tudo está acontecendo e vai 
acontecer. Não era o que desejávamos e desejamos, mas infelizmente parece que é o 
que os homens desejam. Apontar males, indicar erros é coisa fácil, todo mundo gosta de 
fazer, e por isso, paralelamente, sempre mostramos os remédios: FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA! 

 Como emblema vivo dessa “Frente” levantou a S. T. B. em São Lourenço, no Sul 
de Minas, local de sua sede, o templo, já hoje famoso no Brasil, em honra a todos os 
credos, religiões, seitas e filosofias do Mundo, como a dizer: Unamo-nos todos, sem 
exceção! Acabem-se as divergências, terminem as lutas! Um só coração, uma só alma, 
um só pensamento! Todos unidos num amplexo imenso, o amplexo pelos, laços da 
Fraternidade Universal” 

 Em seus fastos internos, a S. T. B. foi gloriosa no ano de 1949. Seus valores 
espirituais cresceram agiganta da mente. Cada vez mais ela anseia pela Paz e pela União 
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de toda a humanidade: cada vez mais ela deseja a Paz; cada vez mais ama a todos 
indistintamente. 

 Mais uma vez ela brada: “Que a paz se faça para todos os seres da Terra”. 

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

A Campanha Nacional de Alfabetização e os lidos de São Lourenço 

Colaborando com o Governo do País na grande e patriótica Campanha Nacional de 
Alfabetização, Dhâranâ registra com satisfação o funcionamento da escola organizada 
pela nossa Irmã, Senhora Elisa Marques Gomes, que já alfabetizou este ano 30 alunos. 
Também o nosso irmão Luiz Felipe Rocha Fragoso acaba de instalar a sua escola de 
alfabetização. Estas são iniciativas coerentes com o programa cultural da S. T. B. 

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

Comemoração do 10 de Agosto em São Paulo 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

Mesa que presidiu a sessão comemorativa de 10 de Agosto de 1949, na Rama 
Cruzeiro do Sul em S. Paulo, da qual fizeram parte alguns dos Membros do seu 
Conselho Deliberativo, como o Direretor Geral do S. T. B., Dr. José Henrique da Silva 
Queiroz, e Instrutor Geral da S.T.B., Antônio Castaño Ferreira, que ali foram para 
esse fim. 

Na parte dos fundos é vista uma grande e valiosa tela do nosso Templo na Vila 
Canaã, em S. Lourenço, de cuja inauguração a 24 de Fevereiro p. p. vários jornais 
cariocas e da capital bandeirante se ocuparam, tecendo palavras elogiosas, além do 
mais, por ser um caso inédito no Brasil um Templo dedicado à todas as religiões 
do mundo. 

A seleta assistência que abrilhantou as comemorações do dia 10 de Agosto p, 
p. na Rama Cruzeiro do Sul de São Paulo. 

 

Comemorando o 25° aniversário da fundação da S. T. B., a Rama Cruzeiro 
do Sul, sediada na Capital bandeirante, realizou magnífica festa litero-musical, em 
que tomaram parte elementos destacados no meio artístico da paulicéa. 

Inserimos, a seguir, a oração pronunciada pela nossa Irmã Martha 
Matthiesen Queiroz, representando no ato os Irmãos da S. T. B. radicados em São 
Lourenço. Terminada a leitura do seu estudo foram executados ao harmonium, 
pelo jovem Irmão Walter  Lourenção,  dois dos mantrans da nossa, Obra. 

 Senhoras, senhores, queridos Irmãos: 

 A humanidade atravessa na época atual um momento de sinistras 
apreensões. O mundo está dividido em dois grandes grupos de nações coligadas. 
Cada um deles aspira impor as suas particulares soluções à crise social que 
nitidamente se  desenha. 

De um lado, pela socialização dos meios de produção, se procura resolver  
o angustioso problema da desigualdade de classes. Do outro lado, através da 
harmonia entre capital e trabalho, tenta-se conseguir, para as classes 
trabalhadoras um padrão mais elevado de vida. 

Os pontos de vista do socialismo e do capitalismo são irreconciliáveis, do 
que, fatalmente resultará a guerra, que ativamente está sendo preparada.  
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Caminhamos, portanto, vertiginosa e irresistivelmente, para uma catástrofe 
social. Nenhuma das soluções propostas resolverá definitivamente o eterno 
problema da miséria humana. 

Pelo menos, esta é a opinião de todos os espiritualistas que pretendem 
conhecer as leis que realmente regem a evolução. 

Para nós o problema deve ser encarado de modo diametralmente oposto. Ao 
invés de nos preocuparmos em transformar imediatamente o oleio exterior,  como 
preconizam as correntes político-sociais, apontamos a solução de modificar em 
primeiro lugar a nossa própria natureza interior. Somos o que desejamos ser! Este 
é um princípio básico de nossa doutrina. O homem é o fruto dos seus 
pensamentos e dos seus desejos. O homem sofre porque criou causas mentais 
que produzem a dor e a angústia. Tudo é uma questão de atividade interior. Não 
há nenhum poder humano ou divino capaz de dar felicidade ao homem, se no seu 
íntimo ele não tiver gerado causas capazes de lhe proporcionarem tal cousa. 

 É pela educação integral dos homens que se há de transformar o meio 
social, eliminando as causas do sofrimento. Só então poderão ser  felizes 
coletivamente. A isto chamamos de EUBIOSE. Enquanto uma só criatura sofrer, 
ninguém poderá ser completamente feliz. É a lei da solidariedade espiritual dos 
homens. Mesmo, que a não percebamos, a dor alheia  em nosso foro íntimo se há 
de refletir, gerando mal estar ou angústia sem nenhuma razão aparente de ser.
  As próprias religiões bem compreenderam desde eras mais remotas; que 
somente pelo aprimoramento espiritual podem as criaturas alcançar a felicidade. 
Todas elas têm métodos e meios que podem levar a essa transformação, desde 
que sejam realmente seguidos e praticados. Infelizmente a maioria das pessoas 
se limita a seguir apenas os preceitos exteriores. Há porém, uma doutrina 
infinitamente mais completa e perfeita do que qualquer religião, que nos ensina o 
processo, desta mutação interior que dá ao homem a plenitude do ser. É a 
tradição que na própria Índia, berço da mais remota civilização que a história 
conhece, é considerada como promanando de uma revelação primitiva de que os 
Vedas são .o único e verdadeiro repositório. 

 Todas as religiões posteriores aos Árias neles se baseiam e até mesmo o 
Budismo, – aparente heresia – é uma vulgarização do espírito dessa tradição 
primordial. No Cristianismo verificamos o mesmo fenômeno, pois o Velho 
Testamento, no seu aspecto mais místico, a Torá ou Lei Mosaica, remonta ao 
próprio Adam quando a recebe, nos dias de paz Edenica, em confabulações 
familiares com Jeovah. E Jesus Cristo, o Iluminado Perfeito, não a derroga, como 
se verifica nos Evangelhos, chamando ao Templo de Salomão que se erguia 
altaneiro nos cimos do Monte Mariah, de Casa de Meu Pai. Apenas comenta e 
explica com linguagem singela e límpida o sentido espiritual da Lei Eterna que não 
mais era entendida, A cada passo, nos Evangelhos, notamos o tom respeitoso 
com que Ele, “Unigênito” se refere aos seus predecessores Nabiim e Tanaim – 
profetas e iniciados. 

 Portanto, até mesmo o Cristianismo é «Uma Boa Nova", e não uma 
revelação  original. E uma mensagem divina que faz ressaltar certas verdades 
esquecidas ou desnaturadas pelo tempo e que constitui um aspecto da única e 
eterna revelação. 

 Nenhum teósofo desconhece á missão  gloriosa do Filho de Deus que há 
perto de dois mil anos como o Bom Semeador lançou à Terra as sementes da 
Árvore do Conhecimento e da Árvore da Vida, que desde o princípio, pelas mãos 
de Jeovah, foram plantadas no Paraíso Terreal. E Ele mesmo anuncia sua volta, 
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apenas dizendo que do dia e da hora, ninguém o  sabe, senão o Pai que está nos 
Céus. 

Se os homens compreenderem o sentido interior de suas religiões e o 
seguirem e o praticarem, criarão o mundo de justiça, de paz, e de felicidade que 
procuram. É por essa razão que falamos na necessidade imperiosa de uma 
harmonia entre todas as religiões e entre todos os credos, para que a utilização 
desse poder incomensurável, dirigido para um único fim, permita num momento 
tão ameaçador como o atual, que os homens tenham no menos uma rápida visão 
do que seria o mundo se todos quisessem concorrer para a .resolução dos 
problemas que os afligem. Porque só a fraternidade e o sentimento de justiça, 
poderão trazer a desejada PAZ. 

Esta é a razão de termos edificado nas verdejantes colinas Sul Mineiras, 
berço do movimento a que pertencemos, um Templo dedicado à Religião Primitiva, 
através de suas múltiplas expressões conhecidas. 

Por essa forma poderíamos reviver antigo culto que a própria tradição 
Judaico-Cristã denomina da Igreja de Melquisedek, a que tão a miúdo se faz 
referência aos textos canônicos. 

Realmente neles encontramos a tradição primitiva na sua  mais bela 
expressiva manifestação. É um culto ao Deus sem Nome, ao principio Supremo 
do Universo que não admite, representações nem símbolos porque é o  Absoluto, 
o Incondicionado. Imutável e Eterno na sua infinidade. Porem, ao se manifestar, 
esse princípio de Vida o faz corno Grande Arquiteto, o Lagos platônico, o Verbo 
de João ou o Senhor Criador de tudo quanto existe. Somente a este se referem as 
religiões existentes, que o propiciam e honram com os ritos que formam a base de 
todas as liturgia: conhecidas. 

Os Livros Sagrados da Índia, Israel, Caldea e Lei to ensinam que foi o poder 
da Palavra Divina que fez surgir do Caos os mundos e os universos. O tratado de 
Hermes o trismegisto, claramente expõe essa doutrina falando no Grito da Luz que 
brotou das Trevas como o princípio inteligível das Coisas. Era Pimander, a mente 
divina. Nos textos hebraicos parece ainda ecoar a palavra criadora de Eloim 
quando clama: “Faça-se a Luz e a Luz foi feita”. Era o Dabarim, o verbo vivo e 
criador – e o verbo era Deus, como o reconhece João o Evangelista. Os 
Gnósticos, no Pisthis Sofia, livro místico que era para os primitivos cristãos a pa 

lavra da Sabedoria da Fé, faz referências  à palavra do mistério, palavra que só o 
Pai Celeste e seu filho Jesus Cristo conheciam. Corresponde à Palavra do Mestre 
que desaparece cem Hiram ao ser assassinado pelos três maus companheiros, 
que pretendiam receber salário de Mestre. Tentaram extorqui-la dos lábios do 
sábio Arquiteto do Templo de Salomão, que se negou a revelá-la, pagando com a 
vida a sua fidelidade à Lei. – Coisa que todos os bons Maçons devem conhecer. 

Na Índia, a começar pelo Rig-Veda, é o som a palavra mensageira dos 
Deuses - Vach-Ambrini – que se manifesta nos cânticos, nos hinos, nos mantrans 
dedicados aos poderes criadores porque o Universo é um som vivo que se faz 
gama infinita de harmonias e de dissonâncias, que produzem a Vida e a Morte a 
alegria ou a dor. O som é a alma viva do mundo. O som cria e o som mata. O som 
faz surgir os mundos e o som os dissolve e os dispersa na essência primordial 
donde tudo emana. Deus é som. É o Verbo. Shabda Ishvara é o nome que Lhe 
dão os Brâmanes. Portanto o conhecimento dos sons e seu valor oculto 
constituem a ciência mais secreta e mais ambicionada – A GUHIA - VIDYA. Foi 
esta a razão de terem os antigos procura do nos seus ritos religiosos, usar desse 
conhecimento supremo, entoando hinos e cânticos que têm virtudes misteriosas 
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de evocar ou repelir Seres poderosos, Deuses ou Demônios, Santos ou feiticeiros. 
Mas além de todos esses poderes secundários há os que exaltam e dignificam o 
Deus Supremo, o Senhor Único de Todas as cousas. Sempre ligada aos cânticos 
encontramos a arte religiosa dos bailados, das posições simbólicas mudras e 
asanas, das “Deva-dassi” ou bailadeiras dos Templos de Brahmã, Vishnu ou 
Shiva. Era a dança dos Astros ensinada pelo suave e doce Krishna às amorosas 
Gopis do sepentrião da Índia, danças que nas suas modulações rítmicas e 
simbólicas expressavam a glória dos deuses e tis favores que eles concediam aos 
mortais que os evocavam, Graças e favores que ás oblatas dos crentes alcançavam 
quando sabiam falar-lhes na linguagem musical das esferas com as figuras hieráticas 
dos bailados. 

Por esse motivo nos diziam os Gregos de TERPSICORE, uma das musas, a que 
inspirava as danças e os bailados que eram executados nos templos de Delfos e de 
Eleusis. 

O Cristianismo aboliu os bailados rituais do velho paganismo considerando-os 
lascivos e portanto o caminho para a perdição, mas conservou na sua liturgia, tão rica e 
cheia das mais belas reminiscências da religião antiga, os hinos soberbos que hoje 
reboam em todas as igrejas da terra. 

É esta a razão de usarmos em nossos rituais mantrans que têm a propriedade de 
fazer vibrar os veículos mais elevados da natureza espiritual humana, criando destarte 
um ambiente interior propício ao entendimento da essência das Verdades que 
pregamos”. 

 

A inauguração do  Templo, da S. T. B. em São Lourenço 
 

 Em 24 de Fevereiro foi inaugurado o Templo da Sociedade Teosófica Brasileira 
em São Lourenço, com a presença na e!. fade de mais de quatrocentos sócios, vindos 
de todas as partes do Brasil para assistir a solenidade e tomar parte na primeira 
convenção nacional das  Ramas da S. T. B. No dia 22 a Diretoria  homenageou o 
município de São Lourenço na pessoa de seu digno prefeito, o Dr. Euripedes da Costa 
Prazeres; comparecendo, acompanhada de um grande número de sócios ao edifício da 
Prefeitura, onde foi recebida por S. Excia.  À tarde no salão de festas do Hotel Sul-
América ofereceu um cocktail à Imprensa local, que foi saudada pelo Irmão Dr. 
Adalberto Pizarro Loureiro. organizador da Convenção. Em nome dos jornalistas de São 
Lourenço falou o Senhor Orlando B. Almeida, proprietário do “Arauto”. 

No dia 23, às 9 horas, na Vila Canaã,  onde está situado o templo foi realizada 
por uma comissão de senhoras e senhoritas da S. T. B. a distribuição aos pobres, de 
roupas, brinquedos e outras utilidades, conforme estava previsto no programa dos 
festejos. Às 14 horas desse mesmo dia teve lugar a instalação solene da Primeira 
Convenção que se realizou no Cinema Odeon, gentilmente cedido pelo seu proprietário, 
Sr. Francisco de Souza Domingues. Às 19,30 no Hotel Sul-América como homenagem à 
infância de São Lourenço, um grupo de sócios da S.T. B. sob a orientação da Irmã Flora 
C. P. Castaño Ferreira, e do Irmão, Dr. Adalberto Pizarro Loureiro, levou a efeito um 
lindo espetáculo de Teatro de Marionetes. 

No dia 24 pela manhã foi festivamente hasteada diante do Templo a bandeira 
Nacional e o estandarte da S. T. B., com a presença de todos os convencionalistas. Às 
14 horas, com a presença das autoridades locais, pessoas gradas, convidados e irmãos 
da Sociedade Teosófica Brasileira foi publicamente inaugurado o Templo, onde à noite 
se reuniram, então, os sócios para sua primeira reunião esotérica, em homenagem ao 
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grande ideal da Fraternidade Humana, da Paz Universal e da Evolução 'da Humanidade 
para o Bem, o Belo e a Verdade. 

 No dia 25, às 20h30 no Salão do Casino Excelsior realizou-se a sessão solene 
lítero-musical de encerramento da convenção com a presença das autoridades, 
representantes da Imprensa e grande número de famílias da cidade. 

A inauguração do Templo da S. T. B. em São Lourenço, em honra a todas as 
religiões do mundo, e a realização da Ia. Convenção das Ramas marcaram aconte-
cimentos de grande repercussão na cidade, e que ficarão inesquecíveis nos seus anais. 
É-nos grato assinalar o prazer causado à S. T. B. pela amável e sincera visita feita ao 
nosso Templo pelo Rev. Professor Mário Neves, pastor protestante em São Lourenço, 
pelo Senhor Antônio Modesto Negreiros, e por inúmeros católicos, protestantes, 
espíritas e maçons, num gesto de compreensão do generoso e altruísta programa da 
S.T. B. 

 

 


