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A ERA DO AQUÁRIO 
 

Como se sabe, “do dia 29 de Setembro do presente ano em diante, a Sociedade 
Teosófica, Brasileira não mais receberá nas suas fileiras senão menores de 21 anos”. Tal 
resolução, de há muito vem sendo anunciada, tanto pelo nosso órgão oficial, a revista 
“Dhâranã”, do mesmo modo que por alguns jornais do Rio, São Paulo e de outros Estados 
brasileiros. Inútil dizermos que os membros mais adiantados da S.T.B. conhecem de 
sobra a razão de semelhante providência no presente ano. Mas, nossos leitores que nos 
acompanham, através desta revista, com o ardor de suas inteligências e com o respeito 
que se aninha em seus corações, terão, por sua vez, descoberto essa mesma razão de 
ser que, além do mais, obriga a mesma S.T.B. a modificar por completo a maneira de 
iniciar os seus membros, digamos, com a responsabilidade que exige o novo ciclo, mais 
conhecido pelo nome de ERA DO AQUÁRIO. E que obriga a manifestação do ESPÍRITO 
DE VERDADE na Terra, como Ele mesmo prometeu, tanto como Ieseus Krishna, como 
Gotama, o Buda, como Jesus, o Cristo, etc., etc., sempre precedida, semelhante 
manifestação, pelo que se conhece como SINAIS DOS TEMPOS. Só não os vê, aqueles 
que têm olhos para ver, mas só vêm as cousas que lhes interessam; têm ouvidos, mas só 
ouvem do mesmo modo, aquilo que lhes agrada; e assim por diante. Eis a razão porque a 
S.T.B. já de há muito havia tomado as providências que o caso exigia, dentre elas, com a 
fundação da Ordem do Santo Graal, sempre anunciando-a acorro “complemento da 
S.T.B.”, e, de tempos para cá, como GRANDE OCIDENTE. Essa a razão, ainda, porque 
hoje dizemos publicamente, pois não há mais motivos para ocultarmos tal cousa, que a 
S.T.B. propriamente dita vai cuidar da educação das crianças, como SEMENTES DA 
NOVA CIVILIZAÇAO (Spes Messis in Semine, foi sempre o lema da S.T.B.), enquanto 
que a Ordem do Santo Graal irá cuidar da REEDUCAÇAO DOS ADULTOS, que para 
tanto forem julgados aptos, através de um critério iniciático calcado em moldes mui 
diferentes daqueles que foram adotados pela S.T.B. em seu círculo mais interno... 
doravante fechado para o mundo profano. 

Por felicidade ainda existem no Brasil muitas pessoas dignas da O.S.G. Basta o 
fato destas pessoas terem nascido no Brasil, ou terem emigrado para Ele, que é o 
“Santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura”. Repetimos, 
ainda é grande o número de homens ilustres que muito honram a nossa Pátria, tanto na 
Medicina, como na Engenharia, no Direito, nas Artes, etc., etc., sendo que um nome deve 
ser aqui exaltado, por se assemelhar, em tudo quanto diz ou escreve, a alguém que 
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houvesse cursado em nosso Colégio 1nlciático, prova de que tal dom lhe veio do berço. 
São skhandas ou tendências da sua vida ou vidas anteriores, aparte a crença. ou não nas 
duas sábias leis de Reencarnação e Karma. Tal nome é o do muito ilustre médico Dr. 
Josué de Castro, cuja obra por nós lida e muito apreciada, tem o título de “Geopolítica da 
Fome”. Em tal obra o autor chega a falar nas três nações que o Mestre aponta, no seu 
Dies-Irae, com iniciais que formam, caoticamente, o nome IRA: INGLATERRA – RÚSSIA 
– AMÉRICA (do Norte, já se vê). Sim, o Dr. Josué de Castro é como se às nossas fileiras 
pertencesse, o que não deixa de ser para nós uma grande honra.  

Os ensinamentos que a S.T.B. vem ministrando, há longos 32 anos (1924 a 1956), 
já deve ser suficiente para levar os homens verdadeiramente ilustres do Brasil a 
distinguirem “o Real do ilusório, o Verdadeiro do falso, a Luz da obscuridade”. Tais 
ensinamentos têm sido caracterizados pelo ineditismo que realça tudo quanto dizemos, 
mesmo que coberto “com o véu diáfano da fantasia ou da Maya budista com que na Índia 
se iniciavam os discípulos para que estes, por si sós, pudessem descobrir o restante. 
Hoje em dia, a própria educação das crianças é feita através dos TESTES que, de 
qualquer modo, com o seu significado de “provas”, tem algo de semelhante com a 
iniciação verdadeira. 

 Tudo quanto se conhece do passado, a começar pelos psiquismos aberrantes, 
dentre eles o africanismo (macumbas, linhas selvagens, etc.), para nós não tem mais 
cabimento. Aqueles que ainda puderem dar ingresso (apresentado por um Irmão 
graduado da S.I. que seja seu introdutor, paraninfo, padrinho, o no que lhe quiserem dar) 
na ORDEM DO SANTO GRAAL, terão de deixar do lado de fora seus velhos chinelos do 
ciclo agonizante, para poderem ingressar no Sacrossanto Tabernáculo da O. S. G. 

Jamais nos interessou a quantidade, mas apenas qualidade. No mais, não há 
como repetir a conhecida frase: Honni soit qui mal y pense! 

 

& 
 

Energia Nuclear na Guerra e na Paz 
 

Oitocentos anos antes da era cristã já se falava no átomo. A noção de molécula, 
que foi apresentada em 1803, já era conhecida dos hindus desde o inicio da era cristã. 
Não se podendo evitar a guerra atômica, pelo menos é possível saber de que e como 
morreremos. Está o Brasil aparelhado para a era atômica? 

Em comemoração à Oitava Convenção da Sociedade Teosófica Brasileira, semana 
do Distrito Federal, foi realizada no dia 8 de Maio do corrente, no salão nobre do Clube de 
Engenharia, uma conferência do professor Luiz Eduardo da Silva Machado sobre a 
“Energia Nuclear na Guerra e na Paz”. O orador que é professor da Universidade do 
Brasil – e membro do Observatório Nacional teve a oportunidade de, em termos simples e 
sugestivos, dissertar sobre a energia atômica, desde as primeiras concepções, até as 
mais recentes aplicações práticas. 

A conferência, para maior clareza pode ser dividida em três partes: introdução à 
física nuclear; aplicações da energia atômica e as possibilidades brasileiras para a 
exploração dos minérios de Urânio e Tório. DESENVOLVIMENTO DA TEORIA ATÔMICA 
ATRAVÉS DOS TEMPOS 

Devido principalmente aos métodos modernos de divulgação (imprensa, rádio, 
cinema e televisão) o homem comum já se familiarizou com os problemas relacionados 
com a energia nuclear. Sabe que as bombas atômica e de hidrogênio são capazes de, 
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numa fração de segundo, pulverizar uma cidade e sabe também que inúmeras aplicações 
pacificas poderão amanhã modificar completamente o panorama da vida e por essa razão 
não mais se dá conta de que a física nuclear é muito mais recente do que poderia pensar. 
Todavia, se a física nuclear é mais moderna do que poderia supor, a teoria atômica é 
muito mais antiga do que também poderia imaginar. 

Nesse particular apresentou o conferencista um aspecto que, sem dúvida alguma, 
é inédito, pelo menos no Brasil. Contrariamente ao que estamos acostumados a pensar, 
pois assim aprendemos nas nossas estolas, e assim ensinam nas Universidades, a 
concepção da teoria atômica não foi pela primeira vez, levantado na Grécia, e sim na 
Índia. Demócrito e Leucipo, especialmente o primeiro, passam pelos idealizadores da 
noção do átomo que, em grego, quer dizer, insecável, isto é, não divisível. Demócrito 
ensinava na cidade de Abdera, no ano 375 a.C., que a matéria era constituída de 
partículas indivisíveis, que chamava, essa razão, átomo. As especulações gregas no 
terreno científico datam do 6o século a.C. como podemos prender das teorias de Tales de 
Mileto sobre a origem do Universo. 

A falta de conhecimento das doutrinas orientais como salientou o orador, fez com 
que os gregos se tornassem os patronos de uma idéia que é, na realidade muito mais 
antiga e que pode se encontrar nas obras clássicas da Índia. 

Realmente 800 anos antes de Cristo foi idealizada uma doutrina (o jainismo) na 
qual a matéria era constituída pela agregação de partículas indestrutíveis, denominadas 
anu. O germe da teoria atômica hindu desenvolveu com as concepções de uma outra 
escola o sistema Vaiceshika, atribuído ao pensador Kanada (que viveu segundo os mais 
afamados orientalistas no  final do primeiro século da nossa era). Todos os corpos são 
supostos como a congregação de partículas infinitamente pequenas, eternas e 
indestrutíveis e paramanu). Esses átomos se combinam para elaborar aquilo que o genial 
cientista Dalton, em 1803 denominou de molécula. A molécula hindu, como sua versão 
ocidental pôde ser biatômica, triatômica (dvyanuka, tryanuka). O símile é perfeito e as 
concepções hindus, mais antigas que as gregas, são ainda melhor elaboradas e melhor 
apresentadas. 

Salientando esse ponto, bastante curioso, o conferencista passou rapidamente em 
revista a evolução que sofreu a teoria atômica que, desde a queda Roma e a Índia Média 
foi quase que totalmente esquecida  pelos filósofos e teólogos. Somente no século XVI 
teve uma revivescência e daí por diante, saltando-se o século XVII, veio num crescendo 
até o final do século passado, que marcou o apogeu da física atômica. 

 

ENTRA EM CENA O NÚCLEO ATÔMICO  

Chegado a esse ponto, o orador iniciou uma série de projeções fotográficas que ia 
explicando a medida que eram apresentadas ao público. 

A primeira projeção evidenciou a clássica experiência de Lord Rutherford, objetivou 
a existência do núcleo e que permitiu o grande e tremendo desenvolvimento da física 
nuclear. Essa experiência serviu também para liquidar de uma vez por todas com o pre-
conceito de que o átomo era indivisível. Desde 1911 que novas perspectivas se abriram 
para a humanidade. Todavia disse o orador que a era nuclear começou realmente em 
1935 com a descoberta por Chadwich (Prêmio Nobel de Física) da partícula nuclear 
denominada NEUTRON. Foi em seguida explicado porque era tão importante o neutron e 
quais as suas aplicações: funcionava como elemento agregador dos núcleos, explicava a 
questão dos pesos atômicos e era o projétil ideal para as desintegrações artificiais. Com 
ele se possibilitava praticamente o velho sonho dos alquimistas: a transmutação dos 
elementos. Por meio sempre de exemplos claros e sugestivos mostrou o conferencista o 
que são os isótopos e para que servem. 
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ÁTOMOS PARA A PAZ  

Imediatamente a conferência tomou o rumo das aplicações pacificas da energia 
nuclear. Foi mostrado, por meio de diagramas coloridos o que é um reator nuclear e para 
que serve. Desfilou diante da assistência o grande número das aplicações pacíficas e foi 
focalizado o problema terrível que ainda não foi totalmente resolvido pela engenharia que 
é como se desfazer dos resíduos radioativos formados nos reatores atômicos. O grande 
problema não é construir um reator, embora isso envolva uma questão de alguns milhões 
de cruzeiros, nem tão pouco mantê-lo em operação, o que custa alguns milhares de 
cruzeiros por dia, mas realmente o grande dilema é onde instalá-lo, para que em caso de 
defeito não haja contaminação do ar das cidades e além disso o local em que devem ser 
sepultados os restos inaproveitáveis dos produtos do reator. Tais restos, ainda que 
ocupando um volume pequeno, representam, pela alta radioatividade, um sério perigo, 
pois poderia contaminar fàcilmente e em pouco tempo uma cidade inteira. As soluções 
.até o momento não são totalmente satisfatórias. De qualquer forma, mais cedo ou mais 
tarde, os técnicos darão um destino acertado para esses resíduos. 

 

ESTARÁ EM PERIGO A HUMANIDADE?  

Apresentou o conferencista novos e extraordinários horizontes para a humanidade. 
Todavia, na sua expressão, nuvens em forma de cogumelo ameaçavam fechar o tempo e 
apavorar a humanidade. As bombas atômicas equivalem a 2.000 bombas do tipo clássico 
e equivalem, em poder destruidor a cerca de 20.000 toneladas de T.N.T. Destroem não 
somente por ondas de compressão (tipo clássico de bombas), mas pela tremenda 
elevação da temperatura – 20 milhões de graus centígrados – e principalmente pela 
produção de isótopos radioativos que ficam a irradiar raios destruidores (raios gama) por 
tempo bastante variável. Alguns desses isótopos não duram mais de segundos, outros 
mantém-se em atividade por milhares de anos. Por sua vez, a bomba de Hidrogênio 
equivale a 20 milhões de toneladas de T.N.T. e o seu raio de ação é de 15 quilômetros. 
Seu poder explosivo pode ser aumentado gradativamente e a periculosidade pode ser 
expandida pela adição de sais de cobalto que mantém a radioatividade por 5 mil anos. 

Os efeitos cumulativos das explosões da bomba de Hidrogênio podem gravemente 
afetar a humanidade. Os perigos de uma guerra atômica foram mostrados e verificou-se 
então que dos órgãos mais afetados pela radiação se encontram aqueles cujas células 
tem grande atividade reprodutora: a medula do osso, glândulas linfáticas, pâncreas, 
adenóide, amígdalas, sangue, células reprodutoras, etc. Em Hiroshima e Nagasaki foram 
testemunhados aumento de catarata, queda temporária do cabelo, baixa espantosa dos 
glóbulos brancos, um acentuado aumento na ossificação defeituosa das crianças, 
especialmente nos dentes, e possíveis alterações nos genes e dai perturbações e defeitos 
(produção de monstros) na geração futura. Todavia nada se pode nesse terreno 
conjeturar, pois as modificações hereditárias são muitas vezes produzidas por caracteres 
recessivos e só na segunda geração, pelo menos é que se evidenciarão. Todavia já há 
casos de nascituros prejudicados. Os casos de leucemia, câncer do sangue, tiveram 
acentuado acréscimo e ainda hoje muitos dos sobreviventes vêem a expirar. 

As modificações do clima ainda são controvertidas e basta a controvérsia para 
objetivar a falta de segurança com que são realizadas as experiências para a medida do 
poder destruidor das bombas de Hidrogênio.  

 

O BRASIL E A ENERGIA ATÔMICA  

Deixando de lado as possíveis consequências das aplicações não pacificas da 
energia nuclear, voltou o orador a sua atenção para o problema brasileiro. O Brasil muito 
espera da energia nuclear. No seu território, imenso e ainda pessimamente explorado, se 
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encontram jazidas riquíssimas de minérios radioativos. As areias monaziticas, que dão 
7% de óxido de Tório e 0,1% de óxido de Urânio estão estimadas em aproximadamente 
150.000 toneladas. Há ainda, e mais valiosos, minérios de Tório e de Urânio, e só de 
Tório os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Espírito Santo 
são, no mínimo, capazes de produzir 600.00r) toneladas. Ultimamente foram descobertas 
na região de Poços de Caldas (Minas Gerais) valiosas jazidas de Urânio, acompanhadas 
de zircônio e berílio, que são materiais de alto preço e importância fundamental nos 
reatores. Tudo indica que o Brasil seja um dos maiores produtores de zircônio do mundo. 
De acordo com o pensamento do ex-presidente da Comissão de Energia Atômica dos 
Estados Unidos, o Sr. Gordon Dean, “os países que contam com Urânio e Tório serão os 
mais ricos dentro em breve”, pois o lastro ouro está fadado a desaparecer em face do 
chamado lastro Urânio e lastro Tório. É preciso, portanto, cuidar das nossas riquezas e 
não malbaratá-las atoa. Um outro problema é o da purificação dos minérios, o que exige 
inversões de capital e preparo de técnicos competentes. Neste setor o Brasil vai indo se 
desenvolvendo, pois a Orquima está desempenhando bem a sua patriótica tarefa. É 
preciso atentar-se para o fato de que a purificação e beneficiamento do minério tem que 
ser feita no Brasil e com os nossos próprios recursos, ou no contrário ficaremos sempre a 
mercê das pressões externas. 

Ligado a esse há ainda outro aspecto importantíssimo: não há, momentaneamente 
técnicos. O Brasil conta com cerca de 40 físicos especializados e trabalhando em energia 
nuclear e, por incrível que pareça, três (3!!!) radioquÍmicos. Não temos número suficientes 
de técnicos em eletrônica, nem de médicos especializados em radiofisiologia (se assim se 
pode definir essa nova especialidade), pois é também preciso cuidar da saúde do pessoal 
que Irá trabalhar nos reatores e enfrentar os perigos da radioatividade. Uma enorme e 
bem aparelhada equipe é necessário para a era atômica. O problema real do Brasil é o da 
falta de técnicos e isso não se improvisa. Caso se queira efetivamente resolver o 
problema da energia atômica, ao lado das formas comuns de energia, petróleo, carvão, 
água, gás, é preciso, desde já cuidar da formação da equipe, tanto de técnicos, como de 
cientistas. Outro aspecto que não pode deixar de ser mencionado é o do realismo com 
que esses problemas devem ser encarados. A aplicação principal da energia nuclear é 
para a produção de energia elétrica (centrais nucleares) e isso, hoje em dia, ainda está, 
mesmo nos países mais adiantados (Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá e 
Rússia) no campo experimental. As centrais nucleares estão dando prejuízo, e ainda 
darão por muito tempo,. pois o preço da energia produzida não pode ainda competir 
comercialmente com a da energia elétrica produzida pelas formas clássicas. Somente 
países economicamente fortes e perfeitamente industrializados podem se dar ao luxo de 
experimentar para futuramente baratear o preço da energia produzida pelas centrais 
nucleares. É bom nos lembrarmos disso, pois parece que uma psicose tomou conta do 
país; a mania atual do brasileiro (e praticamente do mundo todo) é o átomo. Tudo que não 
for atômico está fora da moda. O que se tem a fazer é desenvolver a prospeção dos 
minérios, estocar o Urânio e Tório purificados, vender o excedente e trabalhar pelo 
incremento da pesquisa nuclear, seja trazendo professores para lecionar nas nossas 
escolas, seja enviando os nossos alunos para o exterior. Como um exemplo a Índia, que 
enfrenta um problema semelhante ao nosso, mantém no exterior cerca de 10.000 
estudantes. Lá a prospeção é incentivada pelo governo que, para estimular a iniciativa 
privada, instituiu prêmios para a descoberta de novas e importantes jazidas, bem como, 
faz gratuitamente as análises químicas, mantém cursos de prospeção de minérios para 
pesquisadores privados e compra toda a produção. Além disso, proibiu o governo indiano 
a exportação das suas areias monazíticas, as mais extensas e ricas de que se tem 
conhecimento (um milhão de toneladas, com 0,3% de Urânio). 

O exemplo da Índia, em situação econômica e climática tão semelhante a nossa, 
deve auxiliar o Brasil a resolver o seu problema atômico. Além de todas essas medidas, a 
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Índia, por seus representantes junto a ONU tem batalhado pela causa das pequenas 
nações que correm perigo, o sério perigo, de serem eternamente produtoras e não 
consumidoras de energia. 

Finalizou o conferencista a sua palestra, dizendo à juventude ali presente que 
deveria se lembrar que é a “energia consumida e não a produzida o que mede a riqueza 
de uma nação”. 

 

& 
 

RECEBEMOS E AGRADECEMOS 

As seguintes publicações: 

“A ESTÂNCIA”, editada em São Lourenço, cujo Diretor-Proprietário é o ilustre 
consórcio, Dr. Ural Prazeres. 

“FOLHA DO.POVO”, editada em São Lourenço, sendo seu proprietário o Dr. Otto 
Jargow, e Redator Responsável o Sr. Synésio Fagundes. 

“CORREIO DE SÃO LOURENÇO”, cujo Diretor Responsável é o Sr. Waldir 
Camargo. 

“ITAPARICA”, boletim cultural espiritualista, editado em Belo Horizonte pelos 
membros do Instituto Cultural Itaparica, filiado à Sociedade Teosófica Brasileira, tendo 
para Diretor Responsável o Sr. Carlos Gualberto da Silva, para Secretário o Sr. Marzo 
Sette Torres e para Redator-Chefe o Sr. Geraldo Gomes Mendes. 

 

& 
 

A QUEM POSSA INTERESSAR 

 

Como já foi anunciado inúmeras vezes, a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
torna a comunicar, a quem possa interessar que, “a partir de 29 do corrente mês não mais 
receberá adultos nas suas fileiras”. Do mesmo modo o fez, através de seu órgão oficial, a 
revista DHÂRANÂ no 9/10, com o título A SOCIEDADE TEOSSFICA BRASILEIRA E O 
ANO DE 1956, onde, além do mais se serve da expressão “salvo raras exceções e de 
acordo com os seus estatutos”. Tal resolução será mantida, a menos que acontecimentos 
inesperados justifiquem, neste fim de ciclo definidor dos destinos humanos, novas 
diretrizes serem tomadas, pois, como se sabe, seu Trabalho é justamente a favor da 
Humanidade. Assim sendo, a partir daquela data, do mesmo modo, cessam as 
conferências públicas que vinha realizando, pois todas as suas atividades serão 
canalizadas em prol da infância, cumprindo assim, integralmente, o seu precioso lema 
SPES MESSIS IN SEMINE, ou “a esperança da colheita reside na Semente”. De fato, a 
infância representa a nova civilização que há de se firmar no BRASIL, como “Santuário da 
Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura”. 

Como se sabe, ainda, foi através dos seus Pupilos que, a S.T.B. lançou um apelo 
às nações que fazem uso da bomba atômica, para que cessassem de vez o uso da 
mesma, ou outra qualquer, pelos males que vem causando tanto a elas próprias como ao 
mundo em geral. Por outro lado, a S.T.B. também aguardava que, até Junho do corrente 
ano, as nações se definissem pelo desarmamento, o que não aconteceu. 
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A DIRETORIA 

“ As Profecias e a Bomba Atômica “ (*) 
 

Minhas Senhoras! Meus Senhores! 

Quis a Lei de Causalidade que uma das palestras da Oitava Convenção da S.T.B. 
– Setor São Paulo, caísse no dia 21 de Abril, dedicado à memória de Tiradentes que, 
como Jesus, o Cristo, foi sacrificado pelo ideal que abraçou: Este, o da Redenção da 
Humanidade, enquanto que aquele, o da libertação de sua Pátria. 

Por esse motivo, a palestra de hoje é, também, dedicada a Tiradentes que bem 
simboliza aqueles seres extraordinários que, em todas as épocas, aqui e ali, têm lutado e 
se sacrificado pela libertação da Humanidade, quer do jugo dos césares temporais ou 
espirituais, quer do jugo tirânico da ignorância que escraviza os seres, eternamente, à 
roda da Samsara, ou seja, dos renascimentos e das mortes. 

Esta palestra é, pois, dedicada a todos aqueles que desejam a libertação espiritual, 
através do desenvolvimento mental que torna o homem suficientemente forte para vencer 
o seu maior inimigo: a ignorância das Coisas Divinas. 

*  * * * * **  ** * 

Como sabeis, a Vida é repartida em ciclos. Tanto a vida do Macrocosmos (o 
Universo), como a do microcosmo (o homem). O mesmo para a vida dos povos e das 
Civilizações. Sabeis, também, como espiritualistas que sois (caso contrário não estaríeis 
aqui), que nos avizinhamos a passos largos “de um fim de ciclo apodrecido e gasto para o 
dealbar de um outro portador de melhores dias para a Humanidade. Inúmeras são as 
profecias que atestam a queda do ciclo. Vejamos algumas delas: 

Palavras de Yezeus-Krishna (3.500 anos antes de Cristo) ao Seu discípulo Arjuna: 

“Todas as vezes que Dharma (a lei justa) declina e Adharma (o contrário) se 
levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus (um Julgamento 
cíclico). Para o restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada YUGA (idade, ciclo)”. 

Assim, também, Gotama, o Buda, 645 anos antes de Cristo, disse: 

“E meu Espírito pairará sobre a Terra, esperando pela minha volta”. 

Quanto a Jesus, são por demais conhecidas estas suas palavras: 

“Quando ouvirdes rumores de guerra, não vos assusteis, porque é preciso que tudo 
isso aconteça. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome, 
peste e terremotos, em vários lugares. Mas, todas essas cousas são apenas o começo 
das dores. E, depois da aflição daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do 
Homem”. 

Já H. P. Blavatsky, em seu tempo, teve ocasião de dizer: 

“Em breve chegaremos ao fim do ciclo. Os cataclismas se sucedem. Grandes 
forcas estão sendo acumuladas para esse fim em diversos lugares”. Profecias do Rei do 
Mundo. 

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

(*) – Resumo da conferência proferida no Departamento da S.T.B. de São Paulo, à rua da 
Liberdade, 47 – 1o andar, no dia 21 de Abril, durante as solenidades da OITAVA 
CONVENÇÃO DA S.T.B. - SETOR SÃO PAULO, pelo Instrutor Eng. Clovis Bradaschia. 

-------------------------------- 
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“Cada vez mais os homens esquecerão as suas almas, preferindo ocupar-se de 
seus corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. Os homens tornar-se-ão idênticos 
aos animais ferozes, embebidos no sangue de seus irmãos (que o digam as duas guerras 
mundiais, as revoluções e todo o lastro destruidor do ciclo de Marte, ou seja, de 1909 a 
1944). O “Crescente” se aniquilará e seus adeptos sairão em miséria e guerra perpétua. 
Seus conquistadores serão iluminados pelo Sol, mas não se elevarão duas vezes; 
acontecerá a maior das desgraças, que culminará em injúrias diante dos outros povos. As 
coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 
oito ... (não foi o que assistimos nas duas últimas guerras?). Haverá uma guerra terrível 
entre todas as nações (a última, ou a que ameaça destruir o mundo através de bombas 
atômicas e outros engenhos de morte?). Os oceanos se tingirão com o sangue de irmãos 
contra irmãos (por serem filhos de um Pai Comum: Deus). A terra e o fundo dos mares 
ficarão cobertos de ossadas... Povos inteiros morrerão de fome, ou por moléstias 
desconhecidas, ou pela prática de crimes não previstos nos códigos com que se regem os 
homens, e isto por nunca terem vistos iguais na terra... As maiores e as mais belas 
cidades serão destruídas. O pai se voltará contra o filho, o irmão contra irmão, a mãe 
contra a filha (os jornais estão repletos de crimes dessa natureza, o que evita maiores 
comentários). O vício, o crime, a destruição do corpo e da alma continuarão a sua rota 
fatal... As famílias serão divididas (???) ... O amor e a fidelidade desaparecerão, porque a 
prostituição reinará até nos lugares mais sagrados... (estamos na época das “sereias”, 
das “rainhas desnudas”, para gáudio da imprensa livre; sem falar nas “mi-carêmês” e de 
outros métodos de “alegrar e satisfazer o povo”). Em dez mil homens, um só viverá, 
mesmo assim, louco e sem forças, não encontrando habitação nem alimento. Toda a terra 
ficará deserta (e “viúva dos deuses”, como disse Hermés, na decadência do Egito... ). 
Deus lhe voltará as costas. Sobre ela cairá o espesso véu da noite e da morte... Então 
enviarei um POVO, agora desconhecido (estas profecias foram feitas há mais de meio 
século, no mosteiro de Narabanchi, na Mongólia exterior), que, com mão firme, 
ARRANCARÁ AS MÁS ERVAS DA LOUCURA E DO VÍCIO (este, sim, será o governo 
único aclamado pelo “descobridor” da relatividade, pois que, agora, teria que andar como 
Diógenes, com uma lanterna mais forte, para encontrar... o “procurado”), E CONDUZIRÁ 
AQUELES QUE FICARAM FIÉIS AO ESPÍRITO DE VERDADE NA BATALHA CONTRA 
O MAL. Eles fundarão uma nova vida na terra, purificada pela morte das nações. 

Texto precioso do VISHNU PURANA (do livro “OCULTISMO E TEOSOFIA” de 
Laurentus): 

Nos dias em que os mlechchas (europeus) forem senhores das margens do Indo, 
Cashemira e Chandrabagha, aparecerão monarcas de mau espírito, gênio violento, 
mentirosos e perversos (com vistas aos dois monstros do ciclo atual, ou sejam, Hitler e 
Mussolini, este de fim tão trágico, enquanto o outro, gozando as delícias da sua pseudo-
morte... ). Eles darão morte às mulheres, às crianças e aos próprios animais (a última 
guerra responde por si mesma... ). No entanto, o seu poder será limitado (como foi e será 
sempre o de todos quanto estejam fora da verdadeira Lei, que a tudo e a todos rege). 
Suas vidas serão curtas, embora seus desejos insaciáveis (ainda continuam outros com 
ambições análogas... mas o fim será idêntico aos anteriores). Gentes de vários países, 
com eles se misturando seguirão o seu exemplo (as camisas de várias cores que se 
estenderam na “corda bamba” da política internacional, sob a tutela do nazi-fascismo... ). 
Os puros serão desprezados (e até desmoralizados). E, com isto, o povo perecerá, por 
que mlechchas ou bárbaros estão nos extremos (como o nome diz: “extremismo”, 
enquanto os verdadeiros ários estarão no centro (ária ou ariana, se o quiserem, não foi 
jamais a decadente Alemanha de Hitler, mas, a sub-raça germânica que, de há muito 
desapareceu fundida em outros povos. Estamos na arregimentação das SEMENTES das 
sexta e sétima sub-raças, dessa mesma raça-mãe. A Índia foi a verdadeira mãe da raça 
ária; donde, ter sido chamada naquele tempo, de ARYAVARTHA.. . ). A pureza e a 
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piedade diminuirão cada vez mais, até o mundo entrar em completa degradação... Então, 
somente a fortuna dará valor aos homens; ela será a única fonte de devoção (motivo pelo 
qual a maioria só procura as sociedades pseudo-ocultistas, que prometem aquilo que não 
podem dar, isto é, riqueza, paz, felicidade). A paixão animal será o único laço de união 
entre os sexos (o desquite e o divórcio, para quem tem caráter, é remédio, enquanto para 
quem não o tem, é veneno mortal, é tragédia, é aniquilamento). A falsidade, o único meio 
de vencer as contendas; as mulheres, mero objeto de satisfação sexual. A exterioridade, 
o único sinal de distinção entre as camadas (sem comentários.. .). A falta de honradez, o 
mais prático meio de ganhar a vida (com vistas ao “câmbio negro”, os chamados 
“tubarões”, e outras coisas que não merecem ser apontadas... ). A debilidade trará 
consigo a dependência; a ameaça e a ostentação suplantarão a verdadeira Sabedoria. A 
mais desenfreada liberdade não permitirá outras aspirações mais dignas. A riqueza dará 
ao homem a reputação de puro e honesto (“tanto tens, quanto vales”, é velho provérbio 
para os loucos de espírito). O matrimônio não passará de simples negócio... A razão 
estará sempre do lado mais forte. E o povo, esmagado pelo peso de enorme carga, come-
çará a emigrar de lado para lado. E, assim, na Idade Negra (aquela que estamos 
atravessando), a decadência moral continuará a sua marcha, até que a raça humana se 
aproxime da sua extinção (isto é, o fim de um ciclo, idade, de acordo, também, com o 
Destrueres et Construere de Bacon, e o Corsi e Ricorsi de Vico)”. 

“Quando o fim de tal idade estiver próximo, descerá sobre a Terra uma parte 
daquele Ser Divino (o Espírito de Verdade, Planetário da Ronda ou Dirigente Espiritual do 
Globo, a que, também, se refere a profecia anterior do Rei do Mundo), que existe em sua 
própria natureza espiritual, dotado das Oito faculdades supremas (os “Oito poderes da 
Yoga”, etc.). Ele restabelecerá a Justiça na Terra, e as mentes dos que viverem até o fim, 
serão tão puras como o cristal. Os homens, assim transformados, serão como 
SEMENTES DE UMA NOVA RAÇA (note-se o lema da Sociedade Teosófica Brasileira 
“SPES MESSIS IN SEMINE”, ou, “a esperança da colheita está na SEMENTE”, que se-
guirá as leis da Idade de Ouro ou da Pureza, para transformar o mundo. DOIS 
ELEVADOS SERES, dois DEVA-PIS (o mesmo que dizer, ”Gêmeos Espirituais”, volverão 
à Terra, para felicidade dos homens”. 

Como é fácil de se constatar, as supracitadas profecias constituem um retrato fiel 
da situação atual do Mundo, ao mesmo tempo que anunciam a manifestação cíclica do 
Espírito de Verdade. 

A tese de que a Humanidade se encontra num fim de ciclo, não carece de 
demonstração. Ela é evidente por si mesma. O que queremos deixar patente, nesta 
primeira parte de nossa palestra, é que a Humanidade se encontra diante de um abismo, 
como atestam as profecias, abismo este, cavado pela própria maldade humana, pois, a 
grande maioria dos homens prefere cuidar apenas das coisas da matéria em detrimento 
das do Espírito, que constituem a finalidade da própria vida. 

Como sabeis, a Evolução consiste na adaptação da Matéria às finalidades do 
Espírito. E, assim, como o homem evolui, através de Encarnações sucessivas, obe-
decendo sempre à sábia Lei do Karma ou de Causa e Efeito, assim, também, a Face da 
Terra, onde se processa a evolução das Mônadas, vai gradativamente se adaptando às 
finalidades da própria Evolução, como se fora um imenso ser vivente. 

E, da mesma forma como num homem afastado da Lei, o Karma se manifesta 
como sofrimento de toda espécie, inclusive doenças, assim, também, a face da Terra 
pode sofrer transformações mais ou menos violentas, que visam adaptá-la a condições 
mais favoráveis para a Evolução, para a Vida. 

Isso explica as transformações violentas por que tem passado a Crosta da Terra, 
nos finais de ciclo, nos estágios de decadência. 
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O Mistério Atlante 

O estudo da Ciência Geológica demonstra, sobejamente, que a face da Terra 
encontra-se em contínua Evolução, Adaptação. Quando essa evolução se processa 
lentamente; como por exemplo, a variação climática, o abaixamento ou a elevação lenta 
de continentes, etc., há tempo de sobra para que os seres, em evolução, se adaptem às 
novas condições surgentes, ou migrem, em busca de condições melhores. No entanto, 
quando a humanidade se desvia da Lei, que a tudo e a todos rege, e comete crimes 
contra a Natureza, ou contra a própria Divindade, a Natureza revoltada, volta-se 
implacavelmente contra os homens, e a face da terra passa por transformações violentas, 
para destruir aquilo que está fora da Lei, e criar novas condições, mais propícias, para a 
Evolução daqueles que se mantiverem fiéis à Lei. 

Foi isso, em síntese, o que aconteceu na lendária  Atlântida, quando os homens, 
levados pela Ignorância, Rebeldia e Altivez, atraíram sobre si a IRA de Deus. 

E o Continente, violentamente destruído, sacudido por cataclismos, foi tragado 
pelas águas do Oceano que  ainda encerra o seu nome: Oceano Atlântico. 

As tradições de todos os povos falam num Dilúvio que veio para castigar uma 
Humanidade degradada, fora da Lei, ao mesmo tempo que num NOÉ que veio selecionar 
aqueles que se mantiveram fiéis ao Espírito de Verdade, para preservá-los dos 
cataclismos, na BARCA, ARCA ou AGARTHA, que são os mundos subterrâneos, como 
celeiros das Civilizações, constituídos por aqueles que se redimiram pelos próprios 
esforços. 

De acórdo com os ensinamentos esotéricos, ministrados pela S.T.B., sabe-se que 
terríveis foram as consequências da destruição violenta da Atlântida. Dentre as 
consequências que podem ser ditas, em uma palestra pública, citam-se a do desvio do 
eixo da Terra, de 23º   tal como se encontra hoje, do que resultou, em primeiro lugar, o 
aparecimento das 4 estações do ano, substituindo a estação única, primaveril, que havia 
no Éden ou Paraíso Terrestre; como consequência, resultaram, no homem, os 4 
temperamentos, etc. 

Mas, pior do que tudo, ficou pendente sobre a Humanidade, um Karma que, 
algumas tradições denominam de PECADO ORIGINAL. 

Desde aquela época, surgiram os MISTÉRIOS DE INICIAÇÃO, e o ESPÍRITO DE 
VERDADE passou a se manifestar ciclicamente para a REDENÇÃO da Humanidade. 

Desde aquela época, começou para a Humanidade a KALI YUGA ou IDADE 
NEGRA que, graças aos esforços cíclicos do Espírito de Verdade, manifestado como 
Avataras parciais ou totais, encontra-se no fim, liara início da IDADE DE OURO ou 
SATYA YUGA. Desde aquela época até hoje, a Evolução se caracterizou por períodos de 
grande progresso espiritual e por períodos de decadência, de depressão. 

Em nossos dias o que vemos é o entrechoque de um ciclo que termina (PISCIS) 
com aquele que começa (AQUÁRIOS). Daí o trabalho da S. T. B., anunciando o advento 
do AVATARA AQUÁRIOS, no início do Século XXI. Antes, porém, que este Ser prodigioso 
se manifeste, para dar novo impulso à tônica da Verdade, a Humanidade terá de passar 
pelo ciclo de Julgamento. Antes que comece, materialmente, o CONSTRUENS do Novo 
Ciclo, a Humanidade julgada, terá de ser submetida ao expurgo do DESTRUENS do ciclo 
que se finda. 

 

A BOMBA ATÔMICA 

Procuramos mostrar, até agora, de forma sintética, diante da exiguidade do tempo 
disponível, o seguinte (recapitulando): 

1. A Humanidade encontra-se desviada da Lei;  
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2. A Humanidade encontra-se no fim de um Ciclo, de uma Civilização; 

3. Terminado o Julgamento Cíclico, dar-se-á a destruição que sempre precede a 
Construção do ciclo seguinte. 

Quais as forças que, possivelmente, poderiam acarretar a destruição da Civilização 
atual? 

Os verdadeiros cientistas e espiritualistas do mundo inteiro saberiam responder: A 
BOMBA ATÔMICA, a ENERGIA ATÔMICA MAL DIRIGIDA E MAL APLICADA. 

Não se julgue com isso que a S.T.B. ou, particularmente, nós espiritualistas, 
sejamos contrários às aplicações pacificas da energia atômica, ou aos benefícios que ela 
poderá causar à Humanidade. Não! Muito ao contrário, seu emprego é desejável para 
uma mais rápida reconstrução do mundo, criando condições mais propicias à Evolução. 

O que tememos, e com justa razão, é o mau uso que poderá ser feito, e que já tem 
sido feito, com esta descoberta maravilhosa, fruto das investigações einsteinianas, que 
demonstraram que a matéria, na sua multiplicidade aparente, não é nada mais do que 
ENERGIA CONDENSADA E PONDERADA. Este foi o grande valor desta descoberta 
extraordinária que, no entanto, poderá se tornar catastrófica: foi o de demonstrar que a 
matéria, PRAKRITI, na sua multiplicidade e diversidade aparente, é una em essência, é 
apenas ENERGIA. Energia esta que, quando bafejada pelo Espírito, o PURUSHA das 
tradições, transforma-se em VIDA: VIDA-ENERGIA que, aos poucos, através da 
Evolução, transforma-se em VIDA-CONSCIÊNCIA. E com isso, as Trevas se transformam 
em Luz, e a matéria é lapidada, aprimorada. aos objetivos do Espírito. 

Eis porque a S.T.B. inúmeras vezes lançou advertências sobre os perigos do mau 
emprego da, energia atômica. De fato, o que temos visto até hoje é que os grandes 
inventos, quando manipulados por mãos inábeis, ou de homens não iniciados nos 
Mistérios Maiores, sempre conduzem à destruição. 

A energia desenvolvida nas desintegrações atômicas é da mesma natureza da 
energia vital da Terra, razão porque as simples experiências atômicas, quando mal 
conduzidas, como vem acontecendo, provocam verdadeiras doenças não só nos corpos 
dos homens, (* * ) mas, também, no corpo da Terra, cuja exteriorização constituí: 
terremotos, chuvas torrenciais, secas tremendas, neves superabundantes com frio 
intensíssimo, degelo dos pólos, com possibilidade de submersão das faixas litorâneas dos 
continentes, alterações profundas do clima, como já se verifica em muitos lugares, etc. 

Se América do Norte, Inglaterra e Rússia continuarem em suas alucinantes 
experiências atômicas, é de se esperar que o Dies Irae, a IRA de Deus, se desencadeie 
sobre a Humanidade, a começar por esses mesmos países. 

O Karma pendente sobre a Humanidade atual, fruto de suas quedas e de seus 
erros, quase que sela o seu Destino. 

De forma inexorável? É a pergunta. Não! Felizmente não, porque ainda resta o 
Livre Arbítrio dos homens, principalmente daqueles que são responsáveis pelos destinos 
das Nações. Seria necessário que imediatamente os dirigentes das Nações, irmanados 
com os cientistas e verdadeiros intelectuais de todo o mundo, promovessem o 
desarmamento, para abolir o espectro da guerra atômica. Desarmamento físico e psíquico 
dos povos, através da imprensa e do rádio, procurando irmaná-los, para que resolvessem 
seus problemas comuns, pois que são todos emanados do mesmo Deus criador. 

Qual o tempo que se disporia para isso? 

Apenas até 28 de Setembro deste ano, para não falarmos em data esotérica mais 
próxima, relacionada com o.24 de Junho (***). 
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-------------------------------- 

(**) – Leia-se: “Conseqüências :Médicas das Explosões Atômicas" do Prof. Dr. Samuel 
Barnsley Pessoa, Separata da Revista Paulista de Medicina, Vol. 48, No 3, Março, 1956. 

(***) – Como as Nações tivessem deixado de promover o desarmamento, até a data 
prefixada de 24 de Junho do corrente ano, muitas coisas que eram para acontecer no 
mundo, tiveram as suas diretrizes alteradas pelo próprio livre-arbítrio caos homens... 
(Nota posterior do autor). 

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

No entanto, se estes últimos apelos da S.T.B. não forem ouvidos, só nos restará 
repetir a profecia de LAURENTUS, publicada em seu livro OCULTISMO E TEOSOFIA, 
em 1949, onde ELE também fez advertências sobre os perigos da guerra atômica e das 
simples experiências atômicas mal dirigidas. Esta profecia foi a seguinte: 

O ciclo do Sol, começando em 1981 e terminando em 2016, encontrará o mundo 
nas mesmas condições do final da guerra de Tróia: ruínas, desolação, miséria, morte... 
Será, então, a hora hoje reclamada pela grande “descobridor da lei da relatividade”, e por 
quantos trabalham a favor da Paz entre os povos da Terra... Em tal época a Paz, hoje por 
muitos almejada, mas, pela maioria repudiada - sabem eles a razão... - se firmará na 
Terra. Ninguém duvide destas palavras, sob pena de morrer asfixiado nas suas próprias 
dúvidas e incertezas... Haverá, então, o GOVERNO ÚNICO, pela simples razão da sua 
origem divina. Os poucos que restarem, fatalmente acreditarão nas suas palavras... e 
recursos. Tal Governo não possuirá nem cores, nem gestos, nem símbolos, porque nada 
disto terá mais razão de ser. Um Pavilhão de Alvura Imaculada será desfraldado sobre o 
mundo: o Pavilhão da Paz Universal, mas também do Amor, da Verdade e da Justiça... 

Depois, então, de alguns anos dessa beatífica existência, e do mundo ter 
novamente florido sob os transcendentais influxos dessa Era de Paz e de Felicidade, 
obterá, como recompensa, a apoteótica e majestática Presença de um “Avatara Divino”, 
sob a influência de AQUÁRIOS. Sobre tal ERA, já muitos se têm pronunciado, mas de 
modo profano e, como tal, errôneo... Ela sobreviverá nos últimos anos do ciclo do SOL, 
isto é, no começo do século XXI. Os que se dizem “cristãos” (referimo-nos aos sinceros...) 
reconhecerão nesse Ser, Aquele que na cruz morreu pelo mundo, na mais dolorosa de 
todas as Tragédias... O mesmo acontecerá aos Adventistas que, a seu modo, O esperam 
nessa mesma época, chamando-a, entretanto, de “Juízo Final”, quando o ”final” é apenas 
de um dos “ciclos” em que é repartida a vida Universal”, assim como a tema certa elite de 
“espíritas” que sempre procuraram servi-LO, servindo ao mesmo tempo, àqueles que no 
mundo necessitam de proteção e afeto... O Oriente inteiro, por sua vez O aclamará como 
Yezeus Krishna, ou como o próprio Gotama, o Buda. Mas, os verdadeiros Ocultistas e 
Teósofos, n'ELE reconhecerão o “Espírito de Verdade”, o Sucessor do Manu, integrado 
na própria Divindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, após ter lançado a “Semente”, do 
Novo Ciclo, Aurora de Luz e Esplendor que virá iluminar a face da Terra, depois de 
redimida das suas próprias faltas... “ 

Esta poesia responde pelo ano de 1956. E consequentemente pela razão principal 
de nosso Mestre ter lançado ao mundo o seu Dies-Irae, como complemento ao apelo de 
nossos Pupilos,  que não foi absolutamente atendido, porque a idéia do domínio comercial 
conduziu sempre as nações fortes a atacar as mais fracas. E agora, muito pior, porque 
são três gigantes que se devoram mutuamente, formando o próprio termo IRA. Mas a 
resposta de Deus ou da Lei, aí vem em caminho através de terremotos, maremotos, 
inundações, furacões, cousas terríveis... 

 

& 
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Hoje é dia de Julgamento 

 
S. Lourenço, 15 / 6 / 56 

 
Perdoai-me, Irmãos, se vos Julgo hoje.  

Marcai o dia, marcai o ano. 

É Julgamento! 

Olhai em torno! Estais no banco dos réus!  

Em volta os Juizes vos contemplam,  

olhos fitos em vós, sem pestanejo. 

Quem são os Juizes?  

Severos. Precisos. Inflexíveis.  

São as crianças, irmãos, 

as crianças, a quem chamais de inocentes.  

 

A Terra transpira a confusão. 

Por certo Deus escondeu-se  

nos seus véus divinos 

ou dorme nalgum sono cíclico.  

 

Avança, longe, a ciência para os homens.  

Avança, longe, a ciência contra os homens.  

Homens contra Homens-Feras.  

Quem vencerá? 

A expetativa se estampa 

nos semblantes de fome e de miséria.  

A incúria transborda nos mesquinhos  

tornados poderosos. 

Há impotência nas religiões.  

Incoerência nas Leis. 

Os bons, os Santos 

trilham o caminho do sacrifício anônimo.  

No rádio, máquina do tempo, 

uma voz, maquinalmente, também, anuncia:  

"óleo para a pele do Bebê.... 

Proteja seu filhinho..." 

Mas a covardia não deixa anunciar:  

"Proteja seu filho homem 

que as feras se aprontam para devorá-lo... 

" Fuzilamento, em todo o mundo,  
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é presente de manchete... 

E ainda sai de vossa boca, irmãos,  

a palavra Desarmamento! 

Sai como bilhete premiado  

ao defunto, no caixão.  

Homens, meus irmãos,  

Hoje é dia de Julgamento!  

Despi a pele de animal 

que envergaste, em era infeliz.  

 

Olhai a veste luminosa 

que os sacrificados de todos os tempos  

teceram para vós! 

Ela é feita de dor, ela é feita de sangue  

dos que morreram por vós. 

Ela implora JUSTIÇA, ela oferece PAZ!  

usai-a, Irmãos! 

Hoje é dia de Julgamento. 

 

MARTHA QUEIROZ 

 

& 
 

"GLORIA A SÃO LOURENÇO" 
 

O 10 DE AGOSTO NA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 

Importante entrevista concedida pelo 

Professor Henrique José de Souza à Folha do Povo 

 

Transcorrendo no dia 10, o 32o aniversário de fundação da Sociedade Teosófica 
Brasileira, portanto, na mesma data em que nossa estância presta homenagem ao seu 
padroeiro, procuramos entrevistar o Chefe Supremo daquela Instituição cultural-
espiritualista, o Professor Henrique José de Souza, nome hoje assaz conhecido, não só 
em São Lourenço, como em todo o Brasil. Como se sabe, a Sociedade Teosófica 
Brasileira é uma entidade cujo prestígio se estende por todo o continente americano, 
sendo integrante da ONU, a convite desta, e com 3 de seus membros fazendo parte do 
Conselho Diretivo das Entidades Colaboradoras (da ONU), no Rio de Janeiro. Além disso, 
é duplamente reconhecida de utilidade pública, pelo Município de São Lourenço e pelo 
Estado de Minas Gerais, pelos serviços prestados em favor do progresso material e 
cultural do nosso povo, o que já é por demais conhecido de todos. 

Era nossa intenção, ao fazer esta entrevista, colher para os leitores deste jornal, 
algumas palavras do ilustre homem de letras e perfeito teósofo, no verdadeiro sentido da 
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palavra, como o consideramos, a propósito das atividades e do papel da S.T.B. dentro do 
panorama conturbado que atualmente se apresenta no mundo inteiro. Atendidos em 
nossa solicitação, o que ouvimos do Professor Henrique José de Souza foi bem mais do 
que contávamos oferecer aos leitores, ao mesmo tempo que uma honrosa deferência 
para com este despretensioso jornal. 

 

A ENTREVISTA 

Recebeu-nos o Prof. Henrique na Vila Helena, sua residência, na Av. Getúlio 
Vargas. Depois de algumas considerações sobre o frio e a umidade reinantes em São 
Lourenço, de que muito se ressente, disse-nos o entrevistado: 

“Meu amigo, aqueles que acompanham a história do movimento cultural-
espiritualista em que a S.T.B. está empenhada, pela leitura de seu órgão oficial, a revista 
“Dhâranâ”, do mesmo modo que “O Luzeiro”, que foi durante muito tempo, o seu 
suplemento em São Paulo, conhecem perfeitamente o que representa semelhante 
movimento para São Lourenço, para o Brasil, senão para todo o continente americano. 

 

Início na Ilha de Itaparica. 

“O referido movimento teve início, por assim dizer, em 24 de Junho de 1899, na 
Ilha de Itaparica, fronteiriça à cidade do Salvador, que é a minha terra natal, para não falar 
em uma outra terra que nem todos poderiam compreender em que lugar a mesma se 
acha no globo terrestre. 

 

Relação com a Agartha 

Como indagássemos da possibilidade de esclarecer melhor estas últimas palavras, 
respondeu o Prof. Henrique: “Pois não. É a razão pela qual o mesmo Cristo teve ocasião 
de dizer: “meu Reino não é deste mundo”, e que muitos julgam até hoje se referia Ele ao 
céu. O rei Artus, Lohengrin e outros Cavaleiros tidos como lendários, mas tão reais como 
são as coisas mais visíveis para os seres terrenos, apontavam essa mesma Terra, seja 
como Monte Salvat, seja como Ilha de Avalon, ilha imperecível que nenhum cataclismo 
pode destruir. Em verdade, seu nome real é Agartha. 

É a Arca ou Barca para onde os Manus, como Noé, por exemplo, conduzem os 
seus povos livrando-os das grandes catástrofes universais, para que constituam as 
sementes das futuras civilizações. A propósito, veja o Sr. que Noé, lida 
anagramaticamente, apresenta o termo grego EON, como “a manifestação da Divindade 
na Terra”, tal como é o mesmo Manu, Guia ou Condutor de um Povo. 

A misteriosa Jeanne d'Arc, por exemplo, não poderia realizar os feitos que a 
História subscreve se não fora, de fato, de origem agartina ou jina – Joana, Jana, Jina ou 
Jënio do Arco, Arca, Barca ou Agartha”.  

 

Berço da Civilização Brasileira 

“Mas, voltando ao que dizia sobre Itaparica, a primeira fundação de nosso 
Movimento não podia deixar de ser levada a efeito na referida Ilha, que além do mais é o 
berço da Civilização Brasileira, pois foi aí que se deu o fenômeno da fusão das raças 
ibérica e ameríndia, através de Diogo Alvarez Corrêa, o Caramurú, e Catarina Paraguaçú, 
por sinal que nascida na mesma Ilha. Essa primeira fundação a que referi, portanto, é o 
que se pode chamar de fundação cíclica ou históricas, a primeira das 3 que a história do 
movimento em que está empenhada a S.T.B. subscreve. 
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Viagem à Índia 

“Foi dali, depois de terem voltado a Salvador, que os Dois Fundadores deste 
mesmo Movimento e seus Chefes Supremos, conhecidos de preferência pelos nomes 
“Henrique e Helena”, partiram para Lisboa, onde ficaram durante alguns dias, seguindo 
depois para São Lourenço de Goa (sempre São Lourenço, cujo dia, 10 de Agosto, hoje se 
comemora). A seguir, partiram em demanda ao Norte da Índia, tocando em Ceilão, Cal-
cutá, etc. Todos os que têm lido “Dhâranâ” e “O Luzeiro" sabem de que maneira os dois 
jovens adolescentes foram recebidos naquele lugar, pois ambas essas revistas já falaram 
a respeito, por mais de uma vez”.  

 

A fundação Espiritual 

“A segunda fundação, que recebeu o nome de “espiritual", teve lugar nesta 
estância, às 15 horas do dia 28 de Setembro de 1921. E isso no alto de uma Montanha 
Sagrada, que o próprio povo de tão privilegiado lugar a reconhece como tal. Foi aí que os 
Dois receberam o Bastão de Comando do Movimento, das Mãos da própria Divindade, 
pouco importando a descrença dos que tudo negam por conveniência ou interesse 
próprio”. 

 

Fenômenos e curas 

“Os fenômenos que na velha estância se deram naquela época, ainda perduram no 
coração dos seus mais antigos residentes: paralíticos que se levantaram das camas, 
outros que ficaram bons das suas doenças. Finalmente, gentes que vinham de longínquas 
paragens para ouvir “o Homem miraculoso da Pensão São Benedito". Devo dizer, porém, 
que não é ao homem que se deve ver ou elogiar, como tal, mas ao Poder Supremo que 
ele carregava e carrega ainda nas mãos. Não é, aliás, a primeira vez que tal fato 
acontece, pois, como sabem as pessoas mais ilustres, a cidade de Cuzco, no Peru, por 
exemplo, foi fundada pelo Manu Manco-Capac, ao lado da sua esposa Mama-Occlo, 
“atirando ele o Bastão que recebera do céu no lugar onde hoje se acha a referida cidade”. 

 

Desabrochar de São Lourenço 

“São Lourenço, meu caro amigo, que antes não passava de um pântano imenso, 
um pasto onde os fazendeiros circunvizinhos soltavam os seus animais, desde o ano 
1921 começou a elevar-se, a tomar ares de uma grande e frutuosa cidade, algo assim 
como a flor mística, que é o Loto Sagrado, alegorizando os Avataras ou Iluminados que 
trazem missão especial para desempenhar no mundo. Flor essa, como o seu próprio 
nome o diz, que nasce no lôdo”. 

 

Capital Espiritual do mundo 

Professor, perguntamos, poderia o Sr. nos dar uma idéia da verdadeira importância 
espiritual que a S.T.B. atribui a São Lourenço ? 

“Sim. Basta lembrar que àquela Montanha Sagrada, à própria São Lourenço, o 
maior gênio de nosso século, que o foi o insigne polígrafo e cientista espanhol Dr. Mário 
Roso de Luna, chamou “centro de irradiações espirituais para o mundo”. Em verdade, nós 
outros, preferimos dizer que São Lourenço, sendo o “centro de irradiações espirituais para 
o mundo”, ipsofato, é a “capital espiritual” desse mesmo mundo. 

“Honra, pois, a São Lourenço, às suas autoridades, a todos os seus habitantes, a 
todas as religiões que aqui militam honrando o Nome do único e verdadeiro Deus, pois 
que, em verdade, nenhuma difere da outra, justamente por este fato, digno da maior 
tolerância e transcendental respeito”. 
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As religiões em favor da Paz 

É a razão por que o Papa atual, uma das maiores glórias do Cristianismo, teve 
ocasião de dizer: “Ou o católico penetra em todos os setores ou está ameaçado de 
desaparecer”. Também tem ele concitado às religiões. como fez igualmente um outro 
expoente máximo do mesmo Cristianismo, que foi Pio X (outro Lourenço, Sarto), aos 
chefes de todas as religiões, “que implorassem ao Deus único de todas elas, para fazer 
cessar a guerra entre os homens”. 

 

A fundação material da S.T.B. 

Sobre a fundação material da S.T.B., disse o Prof. Henrique: “Teve lugar em 
Niterói, aos 10 de agosto de 1924, completando hoje a S.T.B. seus 32 anos de existência 
objetiva. O fato se deu na Rua Santa Rosa, 426, onde se passaram fenômenos os mais 
desconcertantes. As imprensas fluminenses e cariocas, que assistiam tão assombrosas 
sessões, enchiam páginas inteiras sobre esses fatos. 

 

Tributos da Missão 

Logo que foi fundada a Sociedade, naquele tempo com o nome sânscrito de 
“Dhâranâ”, teve o seu Dirigente – como sempre acontece – de pagar o doloroso tributo de 
sua Missão, sendo atropelado por um automóvel, na Praça Martim Afonso. O povo quis 
linchar o chofer, mas ele não o permitiu, porque de fato o mesmo não tinha nenhuma 
culpabilidade, embora andando à velocidade ou fora das leis que regem o trânsito em 
todas as cidades. Sim, era a exigência da Lei que assim fazia com que semelhante 
missionário derramasse seu sangue na sarjeta de uma cidade onde trabalhou o insigne 
jesuíta José de Anchieta. Já em criança, com quatro a cinco anos de idade, caía sobre 
uma lança de jardim, que quase lhe atravessou o coração. Esta cicatriz, que traz ainda no 
peito, sangrava em certas datas místicas da Obra. Na mesma casa, hoje Palácio da 
Aclamação, onde funciona o governo da Bahia, caiu sobre uma grelha candente, o que 
faz lembrar o martírio de São Lourenço. 

 

Fim de um ciclo e começo do outro 

A seguir, solicitamos algumas palavras a respeito do momento atual do mundo, 
cada vez mais cheio de angústias, misérias, ameaças e tantos horrores, como vimos 
observando pelos jornais e revistas, ao que respondeu o Dirigente da S.T.B. 

“São coisas de um fim de ciclo apodrecido e gasto, como temos afirmado tantas 
vezes. Sim o ciclo de Piscis ou do Cristo cede lugar ao de Aquários, que é o da 
manifestação da mesma Essência Divina em outro corpo, pois em verdade a Essência é 
sempre a mesma, só variando os nomes. Ela vem sempre na queda de um ciclo para o 
amanhecer de um outro portador de melhores dias para o mundo. Como a Flor de Lotus, 
do lodaçal imundo da matéria, surge o Espírito de Verdade, para iluminar, encaminhar os 
homens, impulsionando a tônica da Verdade, por eles esquecida, com o desenrolar dos 
tempos. 

Os acontecimentos atuais são a característica da passagem de um ciclo para o 
outro, com a destruição de tudo aquilo que não serve mais à evolução, que pertence ao 
passado, portanto, ao mesmo tempo que se inicia o trabalho de construção de uma Nova 
Era de paz e felicidade para o mundo. É o mesmo fenômeno a que Vico chamou de Corsi 
e Ricorsi. E Bacon, Destruens e Construens. Sim, porque não pode haver construção sem 
destruição”. 
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1956, Definidor dos destinos do mundo  

“Agora mesmo, neste ano de 1956, já apontado em nosso livro “Ocultismo e 
Teosofia” como sendo aquele que vai resolver os destinos do mundo, mais do que nunca 
tal fenômeno se verifica. No próprio interior da Pirâmide de Cheops o mesmo ano se acha 
assinalado, além da data de 15 de setembro de 1883, que foi a do nosso humilde 
nascimentos. 

 

Apelo da S. T. B. á ONU 

“Em favor da Paz, a S.T.B. lançou um apelo por intermédio dos seus pupilos, como 
“semente da nova civilização”, junto aos países que fazem uso da bomba atômica, 
através da ONU, a qual já nos respondeu fazendo ciente que havia encaminhado tal apelo 
à Seção do Desarmamento, como se isso fosse o primeiro passo para a Paz Universal”. 

 

Dies-Irae 

“A seguir, eu mesmo lancei o “Dies-Irae”, publicado em inúmeros jornais do país, 
apontando que chegou sua hora, como prova, em forma caótica, as 3 nações que fazem 
uso da mesma bomba atômica inscreverem o nome IRA: Inglaterra – Rússia – América. 
Infelizmente, a despeito dos apelos e avisos, a Paz será ainda retardada, pois novamente 
está ameaçada com o caso do Canal de Suez e com outros casos gravíssimos que este 
ano julgador dos homens vai ainda apresentar aos olhos do mundo, para que, ao menos 
com a dor, de que todos vão compartilhar, sejam mais dignos de Deus ou da sua própria 
origem”. 

A estas palavras, o Professor Henrique quedou em silêncio, grave, como se uma 
sombria visão lhe perpassasse a mente. Não ousamos interrompe-lo. Passados uns 
instantes, exclamou, ainda um pouco abstrato: “É, meu amigo, pouco adianta falar... “ E 
concluiu: ”Bem, meu caro amigo, creio que fui mais longe do que pensava ir, quando deu 
entrada nesta residência, que é a Vila Helena. Mas, como diria um bom francês: bésoin 
oblige. Sim, a necessidade obriga. No mais, Glória a São Lourenço, estância e santo 
mártir da Igreja; Glória ao Brasil, como “Santuário da iniciação do gênero humano, a 
caminho da sociedade futura!” ... 

 

(Transcrito da “Folha dó Povo”. publicada em São Lourenço em 12-8-56). 

 

& 
 

Segunda Fala do espirito de Verdade 
 

Já vos falei uma vez – embora que durante trinta e cinco anos semelhante fala 
tenha tomado a forma de INICIAÇÃO. Agora vos falo pela segunda vez. E vós bem sabeis 
de que forma a mesma se manifesta. Por desgraça, nem todos aqueles que Me não 
acompanham, compreenderão semelhantes palavras. Mas vós, tenho certeza, as 
compreendereis. A terceira vez pode muito bem ser que se manifeste com uma linguagem 
mais difícil ainda de ser compreendida. Além do que, com a voz sumida na garganta, 
estertorosamente agonizante, como o próprio ciclo que se finda, embora que aureolada 
pelos primeiros raios de Sol da ERA DO AQUÁRIO, a Era para a qual trabalhais durante 
tanto tempo. 
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Tudo caminha para a sombra, para o frio, a algidez dos tempos. Sim, como já 
apontava Davi, no salmo 146 e seguinte. De fato, Ele previa o ciclo agonizante, a hora da 
“separação do trigo do joio”, como disse o próprio Cristo. Alva mortalha que cobre o ca-
dáver frio da Terra, eis a mais dolorosa das alegorias para os tempos que correm. Depois 
disso, nessa época, sim, será também desfraldado o ALVINITENTE ESTANDARTE DA 
PAZ UNIVERSAL, por mim próprio empunhado, seguido da minha Espiritual Família, que 
sois vós, Filhos da Lei, Heróis da Evolução, como canta o vosso próprio Hino 
ALVORECER DE UM NOVO CICLO. 

Felizes daqueles que fugiram do pandemônio das mistificações com o nome de 
Deus, maior crime do que os previstos nos DEZ MANDAMENTOS. Vós outros estais com 
a Verdade, porque não ofereceis os Tesouros da Terra, embora que estes sejam uma 
consequência lógica dos Tesouros Divinos.  

Aqueles que continuam querendo “milagres” – em verdade “fenômenos naturais, 
por serem levados a efeito dentro das LEIS DA NATUREZA – devo lembrar os realizados 
pelo Cristo, por outros avataras iluminados – de que serviram eles para os seres da Terra, 
se continuam hoje, talvez, piores do que eram nas respectivas épocas das manifestações 
daqueles referidos Seres? Por isso mesmo fez ver o Cristo que, “muitos serão os 
chamados e poucos os escolhidos”. Sim, a ELITE ou dos eleitos, como qualidade, em vez 
da quantidade. Esta foi sempre a parte grosseira de todos os setores da vida humana. 
Cada qual que pense a respeito porque, na própria, política tal verdade se revela por ser 
uma das principais razões das más administrações dos povos. A própria Evolução 
humana é feita dessa maneira. A prova é que, aqueles que se distanciam dos demais, 
são dignos de ser seus Guias e Instrutores. Estes, mais uma vez o digo, são aqueles que 
tendo encontrado em si mesmos, e não fora, inclusive, pagando a outros o tributo daquilo 
que lhe pertence, e não aos sacerdotes, nem a ninguém na Terra, alcançaram a sua 
própria SUPERAÇÃO. Todos eles, repito, se fizeram iguais a mim, porque eu sou o 
Grande Todo, a Divinal Essência que vibra no coração de todos os seres que alcançaram 
semelhante etapa. São os chamados ADEPTOS, embora que acima destes existam em 
outros Lugares da Terra, as hierarquias construtoras provenientes de outros sistemas. 
Nunca se é o primeiro nem também o último!... 

O mundo está num dos ciclos em que é repartida a Vida Universal. São duas 
forças, duas potências que se chocam, como se se pudesse dizer que, a do passado 
tornou-se Mal, e a do futuro, Bem que vós mesmos apregoais no presente. Tudo quanto 
vai ficando para trás, não é mais do que as cinzas de uma fogueira extinta. Enquanto o 
que se vai desenvolvendo no presente, são os galhos da Arvore da Vida, dos quais se 
servem os LÓGICOS E INTEMERATOS para a salvação dos que ousaram acompanhar 
seus passos. Assim, uns e outros, caminham para a divina e final Conquista, que é a da 
SUPERAÇÃO geral dos seres terrenos. Ai daqueles, entretanto, que forem ficando para 
trás, porque, na passagem de um ciclo para outro, como agora, este mesmo acontece, 
serão julgados e nunca mais poderão prosseguir a marcha para o Divino. Tal fenômeno 
está apontado em diversos lugares das santas escrituras, tanto orientais como ocidentais. 
Do mesmo modo que, nas grandes tragédias, inclusive na de Dante, apontando o 
Caminho da Esquerda, ou do Portal, onde se liam as ameaçadoras palavras: LASCIATE 
OGNI SPERANZA Ó VOI CH'ENTRATE. Palavras estas mal compreendidas pelos 
maiores intérpretes dos grandes gênios da arte e da literatura. É a isso que se chama 
INICIAÇÃO, a mesma que vos dá Aquele cujos passos seguis, porque sendo dele, de 
mim continuam sendo, como Divina Essência. 

Sim, os homens não mais se entendem. As próprias nações inimigas umas das 
outras... E as que se dizem amigas, pela conveniência de “da união nascer a força”. TAL 
AMIZADE É FALSA, PORQUE ENCOBRE AS INTENÇÕES QUE LHE FICAM POR 
BAIXO. São como o borralho de extinta fogueira! Raro é aquele que se torna fiel à sua 
divina consciência. Quase tudo e todos são infiéis à essa mesma Consciência. 
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Mas, ainda há muita gente a salvar. Muitas criaturas, onde a centelha divina 
aguarda apenas o sopro ou hálito de uma Boca fraterna, amiga e carinhosa, para que a 
mesma se transforme em enormíssima Fogueira.. . pouco importando a sua convicção 
filosófica ou religiosa. 

Os mais difíceis de serem salvos, ou os que viram as costas aos que, 
desinteressadamente, trabalham pela salvação do maior número de seus Irmãos em 
Humanidade, repito, são como a ave debaixo de uma campânula, que falta o AR, se 
extingue e morre. Pior, ainda, os que além de voltarem as costas, perseguem, injuriam, 
caluniam difamam aos seus maiores amigos no mundo, pois que, nem mesmo um Pai, u'a 
Mãe, ama com maior ardor a seu filho do que aquele que o faz sem outro interesse, que 
não o de ver livre das férreas cadeias da ignorância, e consequentemente, da grande dor 
que avassala o mundo, a cada uni a quem se dirige a sua Palavra. 

Sim, tudo está frio corno a MORTE. Até o Sol passa dias seguidos oculto por trás 
da espessa penumbra das nuvens. Dias tristonhos que até mesmo às crianças faz perder 
a alegria, o desejo do divertimento. Erram os que anunciam “que a temperatura vai subir 
cada vez mais”, quando o fenômeno está, justamente, no que aponta o referido Salmo 
146 do rei Davi. E que o vosso próprio Guia ou Dirigente, dá como causa “o degelo dos 
pólos, devido as explosões atômicas”. E com isso, a compressão equatorial. 

A repulsa de Deus contra a maldade humana, chegou ao auge, justamente, por ser 
a hora daquele JULGAMENTO. É o Dies-Irae apontado pelo vosso Guia e que lhe causou 
sérios perigos, sérios aborrecimentos. Não é a primeira vez que tal acontece, 
“principalmente a quem trás no peito uma cicatriz” que nas horas mais trágicas da sua 
vida se revela, em forma de sangue. Este mesmo sangue que vai ser derramado no 
mundo pela Causa Injusta dos homens revoltados uns contra os outros. O Cristo também 
foi embusteiro e chantagista. 

Sim, o Anjo da Morte paira sobre o mundo. É preciso concorrer para que uma Nova 
Vida venha substituir a da MORTE. Não esmoreçais, Filhos da Lei. 

Continuai sendo o que até agora Ele vos levou a ser: a SEMENTE DA NOVA 
CIVILIZAÇÃO. Os membros fiéis da Minha Espiritual Família. 

 

& 
 

ORDEM DO SANTO GRAAL 
 

GR∴∴ OC∴∴ BR∴∴ 
Consentâneos com os diversos avisos que temos feito até agora pela imprensa e 

por esta mesma revista, “de 29 de Setembro do corrente ano em diante, a S.T.B. só 
receberá nas suas fileiras menores de 21 anos, para serem educados de acordo com os 
sãos princípios que representam o apanágio da Nova Civilização. A parte esotérica que 
até agora adotava a S.T.B. passa a pertencer à ORDEM DO SANTO GRAAL, ou seja a. 
de iniciar os homens mais capazes de nosso Pais, pela sua moral e inteligência, no 
Caminho da  evolução humana. Por isso mesmo, para que o nosso País, servindo de 
exemplo ao mundo, seja digno da iniciática frase de que “é Ele o Santuário da iniciação 
do gênero humano a caminho da Sociedade futura”. 

Como se sabe, no Oriente (até 1883) o Budismo adotava 4 graus iniciáticos, como 
tudo na Terra (4o globo, 4o sistema, 4 ciclos ou idades, 4 tempos respiratórios, 4 fases 
lunares e 4 fases de marés, etc.), os mesmos se chamavam: ANAGAMIM, ou Adepto do 
1o grau; SARTTAGAMIM ou Adepto do 2o grau, KURTAGAMIM ou Adepto do 3o grau, e, 
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finalmente, ARHAT ou Adepto do 4o grau, também chamado ARHAT DE FOGO, por ser o 
homem superior, integral ou de Inteligência elevada. (Donde o termo “verbo inflamado”). 
Esses mesmos graus possui a administração política, que são: LEGISLATIVO (o Manu, 
outrora o Legislador, onde o “Código do Manu”, e não de Manu), EXECUTIVO, 
complementar ao primeiro, chamemos teosoficamente de Yama (ou Senhor da Morte, 
quando o primeiro era Senhor de Vida, etc.), JUDICIÁRIO (o Karma julgador das 
escrituras teosóficas ou eubióticas) e finalmente, ASTAROTH, termo que indica a perfeita 
Consciência, naquele que é o principio moderador, pertencente outrora ao Imperador. 
(Donde o voto de Minerva ou de desempate). Os 3 graus da Ordem do Santo Graal estão 
dentro dessa organização esotérica e esotérica. E portanto, representam, tanto as leis 
divinas como as terrenas. Digamos, o equilíbrio perfeito das cousas. Por isso, o homem 
que chegar a alcançar o 4o grau na Ordem do Santo Graal, é digno e capaz de arcar com 
todas as responsabilidades da vida, inclusive, a de governar seja o que for, a começar 
pelos destinos da Pátria, que a própria Lei ou Deus, se o quiserem colocou à vanguarda 
do mundo, como foi dito anteriormente, como «Santuário da iniciação do gênero humano, 
a caminho da sociedade futura”. 

Tudo quanto de imperfeito estamos vendo na época atual, não só em nosso País, 
como em todos os outros do mundo, representa “falta de iniciação nos grandes Mistérios 
da vida. Não se deve esquecer que Teosofia ou Eubiose, não é religião, no sentido de 
crença, mas do etimológico que vem a ser o do religio, religo, religare, religar, ou tornar a 
ligar, a unir, os homens entre si, como filhos de um Pai Comum, nascidos da mesma 
origem, etc., pois só essa espécie de RELIGIÃO conduzirá o homem à Paz e à Felicidade 
geral na Terra. E não que tanto no setor político como no religioso, cada qual se julgue 
superior aos demais, e até que seu Deus seja melhor do que o dos outros, o que 
representa, além do mais, ignorância completa em matéria iniciática. De fato, um homem 
não iniciado não pode dirigir os seus próprios destinos, quanto mais os de uma Nação. E 
tudo isso, porque, “a Teosofia começa onde a ciência oficial termina”. Cezar Cantú, na 
sua História Universal, chama de Teósofos (Teosofista é o estudante de Teosofia) a 
Paracelso, Van-Helmont, Deleuze, La-Fontaine, Amonio Sacas, o filósofo árabe Asin 
Palacios, e nós mesmos, a todos os Iluminados que ao inundo vieram, inclusive, Jesus, o 
Cristo, Gotama, o Buda, etc., etc. 

Por estas e outras razões (vide capa interna desta revista) a S.T.B. se propõe ao 
combate intensivo ao analfabetismo, aos vícios e maus costumes sociais, ao fanatismo, à 
superstição e ao erro, onde quer que se manifestem. 

Chamem-nos pejorativamente de “privilegiados” (mesmo que o sejamos de fato). E 
isto devido à nossa Mensagem intitulada DIES-IRAE, por cumprirmos o nosso altíssimo 
Dever diante do Altar de Deus, como do da Pátria, pois que isso, ao contrário, muito nos 
honra. Somos o que somos e não o que de nós querem fazer os retardatários do ciclo 
agonizante. Como já dissemos alhures falamos como VIVO-MORTO aos mortos-vivos da 
Terra. E isso por já terem estes sido julgados neste ano de 1956, como exigia a própria 
Lei ao completar o ciclo de Piscis e começar o de Aquários. (1) Sofrendo desde o dia em 
que nascemos. E trabalhando desde os quinze anos de idade, pouco importa um pouco 
mais de sofrimento e de novos trabalhos... 

Cumpra-se a Lei que a tudo e a todos rege. Quem melhor nos poderia julgar, era a 
Maçonaria, principalmente se tivesse lido com os olhos do Espírito, o capítulo que lhe 
dedicamos em nossa obra OCULTISMO E TEOSOFIA, quando dissemos, por exemplo: 
...A flor de ACÁCIA não deve mirar nos túmulos de nossos antepassados. Os de hoje tudo 
devem fazer para que a mesma floresça na Terra, pois que a Ela o mundo inteiro muito. 
deves ... Por isso mesmo, a nossa referida Mensagem, intitulada DIES-IRAE não incluía o 
respeitabilissimo nome da verdadeira MAÇONARIA, à qual prestaremos sempre o nosso 
apoio quando de nós precisar. A hora é das mais dolorosas. E faz jús ao construtivo termo 
“Unamo-nos para resistir”, em oposição ao destrutivo: “dividamos para governar”. Entre o 
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Grande Oriente e o Grande Ocidente não há nenhuma diferença, como possam julgar os 
não iniciados nos Grandes Mistérios, inclusive, o dos vários ciclos em que é repartida a 
Vida Universal, e consequentemente, a manifestação dos avataras. Sim, os Dois 
caminharão juntos sob a égide do Supremo Arquiteto. Pelicano e POMBA DO ESPÍRITO 
SANTO, mais que nunca, são AVIS RARIS IN TERRIS (2). 

Finalmente, como se diz em língua agartina: AT NIAT NIATAT! (Um por Todos, 
Todos Por Um). Viva o Brasil! E que a Paz se faça para todos os seres da Terra! 

 

(a) Henrique José de Souza  

Presidente cultural e espiritual da 
S.T.B. e Grão-Mestre da Ordem do 
Santo Graal. 

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

(1) – Como reconhecer os julgados bons ou maus? É a esse fenômeno que Jesus 
chamava de “separar o bom trigo do joio”. Daí, só recebermos de 29 de Setembro em 
diante, menores de 21 anos. 

(2) – O Grande Oriente mantém a tradição do passado O Grande Ocidente a do presente, 
projetando-se no FUTURO. 

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

 

& 
 

Terceira Fala do Espírito de Verdade 
 

“É a terceira vez que me dirijo aos homens, mas como estes não Me conhecem, 
por estarem de costas voltadas para a própria Divindade – embora que afirmando eles, na 
sua grande maioria, que O adoram e veneram – é o mesmo que continuar em silêncio O 
VERBO SAGRADO que daquela mesma Divindade procede. 

E isto, porque, se a maioria ainda, dos homens. possui qualquer CRENÇA, deveria 
buscar essa mesma Divindade, essa mesma crença no seu interior, e não fora ou em 
alturas incomensuráveis difíceis de serem perscrutadas. Sim, “Busca dentro de ti mesmo 
o que procuras fora”. 

Antes de tudo deveria ele aperfeiçoar o seu caráter, que, em verdade, como corpo 
emocional, é a ALMA, a Psiques que anda em busca do seu Bem-amado, o Espírito, o 
Sopro, o Hálito Divino. Não se deve esquecer que «sendo o homem feito a imagem de 
Deus, do mesmo modo é Uno e Trino. Tanto bastava para que com o seu integral 
aperfeiçoamento ser semelhante a Deus, ser Uno com Ele, por isso mesmo, tendo-O en-
contrado no seu interior. 

As mesmas religiões que construíram templos para adorar e venerar aquela 
mesma Divindade, são as primeiras a se digladiarem mutuamente, temendo que a crença 
por parte dos adeptos das outras religiões aumentando, seja desfavorável a sua 
sobrevivência. Nesse caso, é uma crença material porque defende direitos terrenos e não 
propriamente divinos. Com outras palavras, é o temor à concorrência que fazem com o 
nome de Deus. Não se deve esquecer que o mesmo Cristo expulsou “os vendilhões do 
Templo”, porque faziam mercado vil com as cousas divinas. Sim, os sacerdotes daquela 
época, e não propriamente mercadores ou feirantes, como se quer interpretar aquela 
passagem nos dias atuais. 
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Houve um tempo em que cada Nação, embora possuindo seu Deus, respeitava O 
das demais, mesmo que se apresentasse com formas exteriores diferentes. Mesmo 
assim, foi a causa principal da multiplicidade dos dogmas com que hoje as religiões se 
apresentam. Não há estabilidade na face da Terra, nem com o Nome de Deus. E para 
evitar semelhante descalabro, que em todas as épocas haviam os COLÉGIOS 
INICIÁTICOS, para que dos mesmos saíssem os Guias ou condutores dos homens 
simplesmente vulgares. 

Os ciclos se sucederam de acordo com “o cair e levantara das várias épocas em 
que é repartida a vida universal, para que a Evolução se processasse até o fim. E assim, 
chegou à uma dessas épocas, ou do entrechoque de um ciclo que agoniza e outro que o 
sucede. Estamos, pois, no ano 1956, que, idêntico aos dos ciclos anteriores – “a Lei se 
manifesta para premiar os bons e castigar os maus, o que estava predito naquelas pa-
lavras proferidas pelo grande Iniciado, que foi Jesus, o Cristo: “Muitos serão os chamados 
e poucos os escolhidos”. Do mesmo modo que, a separação do bom trigo do joio. 

Tal época – por sua vez – também foi apontada pelos profetas, messias e sibilas, 
do mesmo modo que no interior da pirâmide de Cheops, pois tais seres, estes sim, eram 
verdadeiros IOKANANS ou arautos de um Ser superior, ou mesmo de um Grande 
Movimento a favor da redenção humana. E não os falsos profetas e messias do ciclo 
agonizante, como sinais dos tempos. E que os há por toda parte, abusando do Nome de 
Deus, abusando das cousas sagradas, além do mais, por não serem, de modo algum, 
Iniciados nos Grandes Mistérios da Vida do Homem e da Natureza que o cerca. Somente 
os de inteligência débil, os chamados “impúberes psíquicos” acompanham semelhantes 
profetas, semelhantes messias, e movimentos destituídos de qualquer semelhança com 
aqueles, que em tais épocas estão investidos da GRANDEZA que procede dos céus. Sim, 
espiritual doação que faz a própria DIVINDADE àquele que possui a realeza divina. 

Mas, onde encontrar semelhante Homem entre os muitos que se arvoram serem 
Guias ou condutores de povos? Busca naquele que tenha nascido envolvido por aquela 
mesma (realeza divinas, maravilhando a seus próprios pais e parentes, além de homens 
de Ciência que se extasiavam diante de semelhantes poderes. Busca, ainda, naquele 
que, segundo a promessa dos referidos messias e profetas, deveria vir do Oriente no 
começo do século XX, mas depois de ter tocado em uma ILHA, vindo ele muito antes, de 
uma região subterrânea. Busca naquele, ainda, que ofereceu toda sua vida em beneficio 
do mundo, em benefício do Brasil, cuja Descoberta não podia deixar de ser levada a 
efeito por um iniciado, como era Pedro Alvares Cabral, por quanto, era nele Brasil que 
deveria ser formada a Nova Civilização. Ainda mais, o único que promoveu um êxodo de 
elite para a Terra Santa, de acordo com as medidas geográficas, e outras cousas mais, 
que a própria Lei exige para semelhantes épocas. 

Busca, ainda, no Homem que podendo ser um REI sentado em seu TRONO e 
cercado por sua CORTE, mendigo é, entretanto, pois nada possui, senão, o dom 
inimitável da Palavra, que traduz, com perfeição, a Vontade dos céus. 

Sua corte, é a própria elite que Ele conduziu de todas as partes do Brasil, e até de 
outros países do mundo. E que serão os herdeiros dessas mesmas Palavras e de tudo 
mais quanto Ele deixa por herança àqueles que lhe tendo sido fiéis, fiéis foram à Lei que a 
tudo e a todos rege. Na mesma razão, a semente prodigiosa da Nova Civilização: as 
crianças do Brasil, as crianças, cujos País – por sua vez – foram tocados pela Centelha 
Divina, mas de agora em diante, de acordo com a devida escolha ou seleção. Por ora, 
tudo está parado, tudo, inclusive ele, em seu trono da Terra, uma simples poltrona, onde 
se assenta, um quase paralítico, um homem cheio de dores, de angústias, de sofrimentos 
que bem poucos os possuem iguais. Falta apontar uma outra das suas credenciais, como 
sendo o PREDESTINADO: a lama putrefata com que os maus, os seus inimigos gratuitos, 
mas apontados como “não podendo atirar a primeira pedra”, procuram, entretanto, atirá-la 
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na face, convertida semelhante lama em injúrias, calúnias, difamações, tudo, enfim, 
quanto – para eles – pudesse destitui-lo de semelhante Missão. Por acaso, já 
encontrastes um homem igual?... 

Sim, quando amanhã 29 de Setembro de 1956 os primeiros raios do Sol vierem 
banhar a superfície da Terra, aqueles que seguiram fielmente os seus passos, gabem 
muito bem que uma NOVA ERA DE PAZ E FELICIDADE PARA O MUNDO vai ter o seu 
início. Mas isto, depois do primeiro entrechoque de um ciclo que agoniza e outro que se 
eleva no Horizonte da Vida Universal, e que irá até o ano 1960, senão um pouco mais... 
digamos 1980, quando termina o ciclo da Lua, todo ele como se fora um manto negro de 
dores, repleto de catástrofes, de angústias terríveis, inclusive, guerras, revoluções, crimes 
hediondos, traições, cada qual maior, mais indigna da própria hierarquia humana... Os 
caminhos repletos de gentes vindas de diversas partes do mundo, em busca de asilo 
seguro, e não o encontrando em nenhum lugar. Os rios tintos de sangue, a caminho dos 
oceanos, conduzindo corpos mutilados, ossadas de homens e de animais, de permeio a 
troncos de árvores, à toda espécie de detritos, que ontem foram VIDA e amanhã serão 
MORTE. A destruição em massa, para fazer jús àquelas palavras pronunciadas há mais 
de meio século, por Aquele que tinha o direito de as fazer: “E com a morte das nações, Eu 
virei à frente de meu povo dos reinos subterrâneos da Agartha para implantar uma nova 
vida na face da Terra”. 

Sim, quantos esforços, quantos sacrifícios, e até martírios, para Aquele mesmo 
Homem chegar ao ponto final de um ciclo, e ter ainda – por Cetro e Coroa, os de um 
REINO que não é deste mundo, novamente recebidos nesta vida, ao lado de seu Aspecto 
feminino, a divina parelha conhecida nas escrituras santas, como os DOIS DEVAPIS, 
Helios e Selene, Castor e Pollux, finalmente, os Gêmeos espirituais. E isto, no alto de 
uma Montanha, que se eleva nesta Terra privilegiada, a qual o seu próprio Povo a chama 
de Sagrada. Sim, tudo isso para ver surgir a Nova Aurora de um Ciclo para o qual foi Ele, 
na sua forma-dual, o expoente máximo. 

Não resistirá Ele, entretanto, muito tempo na face da Terra, porque continuará a 
ver, com seu privilegiado Povo, essa destruição terrível que irá aumentando, cada vez 
mais, até chegar aquele supracitado ano... Protestando inutilmente, inclusive, através dos 
seus Pupilos, da Semente da Nova Geração, contra os efeitos desastrosos das Bombas 
atômica e de hidrogênio, cujas experiências são iguais ou piores do que se fossem lan-
çadas sobre cidades abertas. Sim, vendo ainda, a balbúrdia horrível, pandemônio 
insopitável da mescla pseudo-espiritualista que tanto ofende a dignidade Divina como a 
da própria Pátria enxovalhada com semelhantes processos de baixa-magia, onde muitas 
famílias, que olham também a dignidade de seus lares, o futuro de seus filhos, nela 
tornam parte sem o menor pejo, sem o menor viso de espiritualidade, pois confunde esta 
com aquela, sinal de ignorância e maldade... Melhor que não visse Ele no fim de uma vida 
tão atribulada, os horrores que ai vêm em caminho. 

E tudo isso, numa hora em que, “Abraão não mais precisa pagar dízimos ao Rei 
Melki-Tsedek”, nem este FALAR A SERES JÁ JULGADOS, indignos, portanto, de ouvir a  
sua FALA, se esta não valesse, tanto ou mais que a DELE, pelo fato de muitos julgarem 
que Ele estava em baixo, ao invés de estar em cima... E também que houvesse fatalidade 
em promessas espirituais, quando o mundo se desvia dia a dia das próprias diretrizes que 
a Lei ou Deus, se o quiserem, as traçou para os homens as seguirem como deviam... 
Sim, “Abraão e Melki-Tsedeck de há muito estão bebendo na mesma taça: a Taça da 
amargura, de Soma ou da Lua transformada na Taça da Exaltação, da Glória e da 
Justiça, que é a de SHUKRA ou Vênus. 

No mais, não há como recordar aquelas misteriosas Palavras tantas vezes por Ele 
pronunciadas: TRANSFORMAÇÃO, SUPERAÇÃO, METÁSTASE. A Transformação dos 
acontecimentos. A Superação dos ciclos. E a Metástase avatárica. 
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“Deus estando em cima, no meio e em baixo”, no entanto, neste momento da vida 
humana se acha na face da Terra. Glória ao Pai no Pai. O Pai na Mãe e o Pai no Filho, 
para maior glória do THEO-TRIM (2). 

 

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

(1) – Mesmo que não seja permitido fazer qualquer comentário externo sobre esta 
Terceira Fala do avatara, sentimo-nos, entretanto, no dever de lembrar o que já tivemos 
ocasião de dizer num artigo nosso publicado em “O Luzeiro”, com o titulo TREMENDA 
REVELAÇÃO, ou seja a mesma que fez chorar S.S. o Papa, mas até hoje ninguém soube 
o motivo de semelhante sofrimento por parte desse Ser que muito honra a História da 
Igreja romana, da mesma maneira que o digníssimo Pio X.. Comentávamos naquele 
artigo a “visita que fez o Rev. Lombardi à vidente de Fátima, e a sua resposta: “Menina 
Lúcia, que acha da Nova Ordem de S.S. o Papa? que chegou tardiamente porque o 
número dos PERDIDOS (julgamento, portanto), é muito maior do que V. Revmo. pensa”. 
É ela novamente quem se refere a tal momento. Vejamos o que diz LAR CATÓLICO na 
sua edição de 16-9-1956: 

Trecho de uma carta profética de Lúcia, uma das videntes de Fátima, escrita a Frei 
Angélico, de um Convento de Espanha e que ele transcreve à sua Irmã Escolástica, 3a 
Franciscana em Taubaté. 

“Escrevo-te esta, não para assustar-te mas para que compreendas o estado em 
que está o mundo e para que tu, teus filhos e todos os parentes nos apeguemos em 
Nossa Senhora. 

Nossa Senhora revelou a Lúcia, mais uma vez, que em 1958 vão aparecer grandes 
sinais no céu, onde se verão como duas luas no meio das quais se verão outros sinais. 
Aparecerá um missionário desconhecido que percorrerá o mundo inteiro avisando de 
grandes castigos que irão suceder em 1960 se o mundo não se converter. Nesse ano 
morrerá o Papa Pio XII que está governando a Igreja; Lúcia também morrerá; é a única 
que ainda vive depois das aparições de Fátima. 

No sul da Itália, há mais de dois meses, uma imagem de Nossa Senhora está 
derramando lágrimas dia e noite. Essas lágrimas foram examinadas por Bispos e Médicos 
e são verdadeiras lágrimas. 

Vê, Alice, como está o mundo... não querem eles saber mais de Deus e de Nossa 
Senhora que continuamente está avisando. Parece que já estamos no fim do mundo, não 
é? Não te assustes mas reze o terço todos os dias. Evite o pecado e desta forma 
esperemos. 

O divino Dante já apontava semelhante momento da vida humana, naquele trágico 
Portal, onde se liam as ameaçadoras palavras: LASCIATE OGNI SPERANZA, O VOI 
CH’ENTRATE. Os que tomaram o caminha da esquerda, ou do referido Portal se 
perderam. Os que tomaram o da direita se salvaram. (2) THEOTRIM, palavra grega, que 
quer dizer: a Tríplice Manifestação da Divindade. 

 

& 
 

“INSTITUTO CULTURAL  SALVADOR “ 
 

DHÂRANÂ tem a gratíssima satisfação de anunciar, aos seus queridos leitores, 
que mais uma pedra preciosa veio juntar-se às demais que enriquecem a coroa da S.T.B. 
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Trata-se da fundação do INSTITUTO CULTURAL SALVADOR, na histórica cidade de 
Salvador, Bahia, pelo prestimoso irmão Dr. Jaddo Couto Maciel, acompanhado por uma 
plêiade de outros Irmãos da mesma cidade. 

O acontecimento foi duplamente auspicioso pelo fato de. que foi na cidade de 
SALVADOR onde “nasceu” o Supremo Dirigente da S.T.B., Prof. Henrique José de 
Souza, e onde viveu durante toda sua infância e adolescência. Foi nesta cidade que Ele 
sofreu dois acidentes da mais profunda significação: o de ter o peito atravessado por uma 
“lança” de jardim e o de ter caldo sentado sobre uma grelha candente (mesmo martírio de 
S. LOURENÇO). Foi desta mesma cidade que o “adolescente das 16 primaveras”, seguiu 
em “fuga amorosa” para Lisboa, em demanda do Oriente, de onde voltou no fim do ano de 
1899, para começo do século XX. 

Por todas as razões acima, além de outras, a fundação do INSTITUTO CULTURAL 
SALVADOR, teve uma significação toda especial, exaltada pela gloriosa data de sua 
fundação, 24 de Junho, estreitamente ligada a acontecimentos esotéricos da maior 
transcendência. 

Abaixo temos a satisfação de transcrever o primoroso discurso pronunciado pelo 
Dr. Jaddo Couto Maciel, quando da fundação do referido Instituto, que recebeu 
inicialmente o nome de “O Semeador”. 

Meus estimados amigos e confrades. 

No calendário sideral estava escrito que exatamente hoje se daria a primeira 
reunião preparatória para que, em breve se torne em realidade a idéia que, de há muito 
vem preocupando a mente dos que aqui se encontram presentes, para a formação de 
uma Rama da Sociedade Teosófica Brasileira, na cidade do Salvador, berço do nosso mui 
querido e Ven. Mestre e Amigo Prof. Henrique José de Souza. 

A escolha do nome de “O Semeador” para a nossa futura instituição, foi inspirada 
pelo pensamento de nossa prezada e laboriosa irmã, D. Risoleta de Almeida Couto 
Farias. 

Data e denominação se completam em ótimo prognóstico para os destinos da 
nossa futura Rama “O Semeador”, que inicia sua etapa preliminar para o bem da 
humanidade, sob magníficos auspícios, precisamente no dia em que se convencionou 
mundialmente consagrar ao TRABALHO, acrescido da circunstância de tais fatores – data 
e nome – vão se juntar harmoniosamente ao lema que a nossa S.T.B. adotou: “SPES 
MESSIS IN SEMINE” ou seja “A esperança da colheita está na Semente”. 

O regozijo desta causalidade, nesta reunião-festiva espiritual, mas íntima, humilde 
e modesta, muito bem traduz a humildade e a modéstia dos que foram chamados para 
prestarem a sua cooperação sincera, leal e com devotamento, a causa que a todos nós 
irmana. Por isto, vibrem as nossas almas para o Senhor dos Mundos afim de que 
possamos atingir a meta das nossas realizações, muito embora ELE, como Supremo 
Criador nosso, conhecedor profundo das nossas fraquezas, das nossas constantes 
transgressões às Suas Sábias e Imutáveis Leis, nos queira favorecer, e dar forças a essa 
nossa boa vontade, sem levar em conta que, longe ainda estamos da perfeição, para 
colaborar com as finalidades que norteiam a Sociedade Teosófica Brasileira. 

Qual a meta das nossas realizações? 

É o que vai depender do trabalho do bom semeador, que, escolhendo por seleção 
a boa semente, que vai utilizar para aplicá-la em terreno adequado e propício, afim de que 
ela não se perca, pelo contrário, possa nos proporcionar uma excelente e abundante co-
lheita. 

Entretanto, nem tão simples e fácil é a nossa tarefa. Ela requer apurado e superior 
preparo individual, metódico, perseverante, e digno que, necessário se torna praticarmos, 
para que em nós desabroche as forças latentes que deverão coroar a nossa Obra, nos 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   15 e 16 – Julho a Outubro de 1956 – Ano XXXI 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 27

auxiliam do a proceder acertadamente na escolha e utilização da semente benfazeja, 
capaz de proporcionar a todos nós completa felicidade. 

Meus prezados irmãos. 

Ante nossos olhos o mundo atual nos apresenta um panorama que de nós requer 
recôndita meditação. São intrincados problemas materiais, morais e sociais que 
precisamos influir na sua solução porque somos daqueles que se preocupam com tais 
problemas e sonham com um mundo melhor. Esses problemas atuais que enchem as 
nossas mentes de tristeza, foram criados aos poucos, pelas ambições, pelo desamor das 
criaturas entre si, pelo egoísmo, etc. que a mor parte dos nossos irmãos cultivaram como 
sementes de péssima qualidade, dentro dos seus corações, resultando dai todas as 
espécies de desequilíbrio cada vez maiores e que vem dificultando o nosso viver sobre a 
face da terra. 

Essa má semente criaram suas raízes tão profundas que não sabemos se haverá 
forças humanas que possam arrancá-las com êxito, do intimo desses nossos irmãos, que 
descrentes do valor das suas possibilidades espirituais, se transformaram em sépticos e 
muito abusando da sua condição de ser humano, julgando-se sós sem contas a prestar, e 
esquecidos do Criador, tornam-se desumanos, cometendo crimes contra as Leis Eternas, 
e negando-os depois, procuram assim escapar a inevitável punição, que a própria Lei de 
equilíbrio reage no sentido de harmonia universal. 

Estamos a braços com uma série enorme de incompreensões de toda a natureza, 
quer entre os povos ou nações, quer dos indivíduos entre si: Dai os desequilíbrios morais, 
financeiros e materiais e suas nuanças, que vêm arruinando, cada vez mais todas as 
classes, pela entronização da usura, da ganância, da febre de riqueza e o apodrecimento 
do caráter, em consequência do esquecimento das sábias lições do nosso maior mentor 
espiritual JESUS. 

O meigo Rabi da Galiléia, Mestre por excelência, integrado na sublimidade da sua 
missão divina entre nós, vibrando em fina espiritualidade, nas rutilantes luzes da Verdade 
emanadas do Pai, para nossa felicidade real, aconselhou que nos amassemos uns aos 
outros. 

Motivo de sobra teve Ele em nos ensinar – a obediência a Deus e a união fraterna, 
porque sabia que, todo o esforço que fizéssemos nesse sentido, conquistaríamos essa 
força prodigiosa que se chama “AMOR” – seiva e quintessência divinas que, inundando 
as nossas almas, nela despertariam novos e sublimes sentimentos, que forçosamente nos 
libertaria dos sofrimentos, e a paz espiritual reinaria integralmente em nosso ego. 

Assim disse Jesus: “Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas 
as cousas lhes serão dadas de acréscimo”. 

Cremos que a situação humana perdurará assim, enquanto os encarregados da 
direção das nações não se espiritualizarem e não se auxiliarem mutuamente no sentido 
de firmarem entre si uma amizade sólida e fraterna, portanto sem ambições e 
predomínios, respeitando acima de tudo as Sábias Leis Divinas, que foram criadas não 
para serem arquivadas ou consultadas e lidas quando exigirem as circunstâncias do mo-
mento, mas sim para estudarmos e praticarmos quotidianamente, a todo o instante numa 
demonstração de bons discípulos que honram seu MESTRE, mesmo com ingentes 
sacrifícios e renúncias, seguindo seus conselhos. 

Mui séria é a nossa responsabilidade se de fato quisermos obedecer e cumprir as 
suas determinações: basta nos lembrarmos de quanto sofreu o nosso grande Amigo 
JESUS em sua missão delicada entre as criaturas, que naquela época, quase como 
agora, estavam desbaratadas na sua compleição moral e carente de corretivo, que só 
poderia vir, como veio do Alto. 
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Convém lembrarmos do que disse o meigo Nazareno aos que DELE se acercavam 
no propósito de acompanhá-LO. “Todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e 
siga-me”. 

Nós, que estamos inscritos nessa cruzada em prol de bons sentimentos de 
renovação de caráter, de fraternidade, harmonia e paz, temos que nos defrontar com 
duras barreiras, calúnias maledicência, indiferença que gera pessimismo, sentimento este 
capaz de destruir a nossa mais legítima dose de boa vontade. 

É preciso que estejamos alertas e atentos para que o desânimo não nos atinja, 
mas se alguma vez ele bater à nossa porta. não encontre abrigo em nosso coração. 
Asseguro que assim nos devemos preparar e conduzir na formação da Rama da nossa 
Sociedade Teosófica Brasileira “O Semeador” que ora estamos realizando a primeira 
reunião preparatória, para colher sugestões e idéias que possam auxiliar e dar eficiência 
aos nossos trabalhos, enquanto aguardamos instruções da sede central. 

Muito elevado e superior deve sempre pairar o, pensamento dos teosofistas, pois a 
Teosofia significa etmologicamente, Sabedoria Divina ou Sabedoria dos Deuses ou dos 
Grandes Construtores Cósmicos. Pelos seus estudos e práticas chegaremos a Verdade 
Pura, e, como conhecimento puro, representa a base das ciências, filosofias e religiões. 

A Teosofia remonta a milênios infindos. Ela tem suas profundas raízes no Supremo 
Arquiteto da Natureza. 

A Sociedade Teosófica Brasileira surgiu no ano de 1921, quando por intuição 
suprema, aos Gêmeos Espirituais, no dia 28 de Setembro, na Montanha Sagrada, em São 
Lourenço, no Estado de Minas Gerais, foi fundada a sua parte espiritual, enquanto a sua 
fundação material teve lugar a 28 de Agosto de 1924, apesar de importantes fatos 
anteriores terem precedidos a estas datas gloriosas. 

A Teosofia é de alta relevância na evolução de idéias que requer de todos, 
conhecimento de cultura real, como seja cultura espiritual, que se adquire com o 
amadurecimento e aprimoramento do espírito que passou por marcantes provas 
experimentais e as vai vencendo galhardamente. 

Daí se dizer que é um movimento de elite espiritual, que não se deve confundir e 
interpretar o termo “elite” como comumente se emprega, mas sim elite no sentido de 
eleito, escolhido pelas suas raras e reais qualidades de espiritualidade superior – como 
foram Jesus Cristo, Francisco de Assis e tantos outros que se tornaram modelos para as 
nossas condutas na terra. 

Não há dúvida alguma que a cultura material, proveniente de conhecimentos 
científicos, artísticos e suas modalidades nos diversos setores da vida humana, muito 
influem em nós, porque vivemos no plano da matéria, que nos impõe adquirir tais 
conhecimentos, os quais, quando bem conseguidos sem quebra às Leis Universais, têm 
influência decisiva e capital em nosso Ego nos fazendo, nessas circunstâncias, começar a 
perceber, o que a vista material não pode alcançar. 

Todavia, é no desenvolvimento espiritual que se manifesta a agudeza das nossas 
mais sutis percepções nos fazendo avançar para a LUZ, como possuidor de virtude e 
portador de felicidade, nos integrando aos pouco como entidades colaboradoras na 
Grande Obra do Senhor. 

E não poderia ser de outro modo, porque não é possível dar plenos poderes de 
conhecimento ao que de sublime existe no amplo domínio da espiritualidade a certas 
criaturas que, embora de sólida cultura científica, artística, literária e desfrutando 
destacado conceito e posição dentre seus concidadãos, ainda não se espiritualizaram; 
não venceram a animalidade que carregam ha séculos e as acompanham desde que há 
Benevolência Divina as fizeram subir um degrau na ínfima escola do progresso evolutivo, 
transformando o seu instinto em inteligência. 
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Exemplos que nos apavoram podemos focalizar aqui, no plano material e que bem 
comprova a Omnisciência Divina, em nossa defesa, no que diz respeito ao domínio 
espiritual, vedando rigorosamente conhecimentos quintessenciados e superiores àqueles 
que não estão em condições de transpor o umbral. 

Citaremos apenas dois exemplos típicos que claramente comprovam o nosso 
atraso espiritual. Alfredo Nobel em suas pesquisas científicas no campo da química, 
descobriu a dinamite, no sentido de auxiliar a humanidade em seus árduos trabalhos, e o 
nosso querido e saudoso Santos Dumont, descobridor da dirigibilidade dos corpos, mais 
pesados que o ar, com o fito de aproximação dos povos, ambos, levaram em suas almas 
a dor intensa, quando verificaram que estas dádivas de Deus aos homens, pela crueldade 
dos mesmos. utilizaram estes inventos que aos dois sábios foram intuitos para o bem, 
transformando-os em instrumentos de destruição, geradores de horror, crimes, sangue, 
ruínas e misérias. 

Agora meus prezados amigos, irmãos, meditai longa e atentamente se, por 
hipótese, o Criador facilitasse ao homem comum, inteligente e ladino, poderes espirituais 
semelhantes aos conquistados por N. S. Jesus Cristo, que era Uno com ELE ?– esse 
homem exterminaria o mundo inteiro e toda a sua humanidade, quando alguém 
procurasse contrariar a sua vontade. 

Há muita cousa na Teosofia que é ensinada simbolicamente e, só debaixo de muito 
esforço, meditação e estudo, com eficaz desenvolvimento espiritual, poder de intuição e 
fatores outros, é que se poderá encontrar a chave de sua significação. Assim, nessa 
altura do progresso evolutivo, estamos diante do Homem Superior, que recebe a afronta e 
não revida, humilha-se ante a ignorância, que perdoa a ofensa, que ama sinceramente 
aos que o odeiam, seu pensamento é puro e sua alma paira sempre nos planos elevados 
da espiritualidade. 

Conheço algumas pessoas que não têm simpatia pela Teosofia devido aos 
simbolismos que muitas vezes emprega e, que, de fato dificultam a compreensão das 
coisas, porém que é necessário assim, para que sejam preservados cautelosamente, 
segredos que não podem ser revelados à criatura vulgar como nós, ainda capazes de 
profanação. 

Não faz muito os jornais, atemorizados com a descoberta e efeitos experimentais 
da bomba atômica, clamaram e proclamaram o perigo que tais experiências poderiam 
causar ao nosso planeta, chegando mesmo a transcrever o parecer de uma comissão de 
sábios, dentre os quais destacamos o nome de Albert Einstein, autor da relatividade, que 
deram seus depoimentos unânimes, fazendo ver a gravidade e risco a que estamos 
sujeitos a sofrer. 

A nossa querida Pátria está sendo agora chamada para representar um papel 
altamente superior dentre as demais Pátrias existentes nos vários continentes. É que a 
África, a Ásia e a Europa já tiveram as suas oportunidades de ditarem leis ao mundo, já 
exerceram domínio e predomínio sobre o orbe terrestre, mas todas elas não souberam 
equilibrar as duas extraordinárias potências que regem o Universo e o Homem – a MA-
TÉRIA e o ESPÍRITO – e fracassaram. 

Suas falsas civilizações desequilibradas pelo poder da ambição, luxo, luxúria – e 
baquearam e foram destruídas por outras tantas civilizações também falsas, mas cujo 
material por algum tempo, as suplantavam e as subjugavam, embora muitas das nações 
vencedoras aprendiam com as vencidas sua ciência, suas artes, enfim seu progresso 
material mais avançado. 

A América tem agora a hegemonia nos Estados Unidos, cuja cooperação amistosa 
com o nosso Brasil, aos poucos irá se destacando quer na exploração das suas múltiplas 
riquezas arquivadas, ainda no seu subsolo, quer na constituição de seu povo, em cujas 
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veias corre a seiva viva de fusão de três raças experimentadas e provadas, estando 
portanto em melhores condições de equilíbrio do que as demais citadas. 

Sua formação social nós a devemos:  

I. Aos filhos das nossas selvas, cujo amor ao torrão pátrio, como autóctones, nos 
enche de emoção pelas páginas que escreveram com o valor desse amor puro e 
superior, na defesa dos seus legítimos direitos, quando atacados rudemente, e na 
sinceridade de caráter.  

II. Ao elemento português, cuja cultura e saber trouxeram da Europa, num período 
em que a nação portuguesa vivia uma das suas melhores épocas de poder nos 
mares, por meio dos seus destemidos navegadores, descobrindo terras e 
alargando seus domínios.  

III. Ainda por intermédio de Portugal veio também fazer parte da nossa população, 
o elemento africano, trazido das suas colônias, raça que tinha o sinete e aguilhão 
do sofrimento e da dor, mas de coração bem maleável, mais ou menos dócil, servil, 
nas duras lutas que teve de sustentar em favor da sua liberdade e na rudeza da 
terra do seu berço, com a aspereza do trabalho de cativeiro em que os homens, 
ditos civilizados se prevaleceram, para usufruir seus serviços, não vacilaram em 
comprá-los como mercadorias, nem tão pouco se envergonhavam de persegui-los 
nas inóspitas matas, como animais de caça e assim, resignados, conformados e 
obedientes ao papel que vinham desempenhando, como escravos do trabalho. 
Nossa índole, entretanto, não o quis como elemento escravo e, a 13 de Maio de 
1888, a Princesa regente D. Izabel, assina a lei chamada Áurea, que aboliu to-
talmente da nossa Pátria, o cativeiro. Ainda mais: pelo apego da mulher negra aos 
nossos filhos e pelo carinho, e cuidados demonstrados, demo-lhe o título de Mãe--
preta como reconhecimento a esta sincera dedicação e amor maternal. 

Com a amálgama dessas três raças a que nos referimos é que deverá surgir o 
genuíno tipo brasileiro, de cuja organização física, moral e intelectual, está reservado um 
saliente papel no concerto das nações do mundo. 

Concluindo deixo para a meditação de todos os presentes, o pensamento de um 
Adepto: “Aquele que atraiçoar a missão espiritual a que um dia pertenceu, mais hoje mais 
amanhã será atingido pelo Karma ou Justiça Divina. Esta se acha muito acima da justiça 
da terra, embora que ambas juntas formem as duas conchas em equilíbrio da Balança 
evolutiva dos seres”. 

Aqui estão portanto, meus caros amigos e confrades, as palavras que me foram 
possível concatenar para darmos início a um importante labor que já tardava validar, em 
nosso querido Salvador, deixando que, os que me ouvem, também opinem como nós 
devemos organizar e percorrer a nossa estrada em busca da VERDADE. 

Que o Supremo Criador nos ajude a cumprir o nosso dever. 

Cidade do Salvador, Bahia, 1-5-956  

Jaddo Couto Maciel 

Ilustração: 
Legenda: 

Fotografia mostrando os fundadores do INSTITUTO CULTURAL SALVADOR: Dr. 
Jaddo Couto Maciel (o de branco, terceiro da direita para a esquerda), Dr. Emmanuel 
Marques Chagas, Sr. Osmar Gusmão, Sr. Aboim, Da. Risoleta Farias, além de outras 
pessoas presentes à solenidade. 

 

Ilustração: 
Legenda: 
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Fotografia da floreira que ornava a mesa dos trabalhos, vendo-se a maquete do 
Templo da S.T.B. Ladeada pelas Bandeiras do Brasil e das Nações Unidas. Esta última 
lembra as armas da cidade do Salvador. 

 
& 

 

O "7 de Setembro" em São Lourenço 
 

A Data Magna da Nacionalidade foi comemorada com o maior brilhantismo, em 
São Lourenço, tendo recebido o apoio irrestrito não só das autoridades como dos 
membros da S.T.B. lá residentes. 

Dentre as solenidades que tiveram lugar, destacou-se o desfile, abrilhantado pela 
presença do Tiro de Guerra local, e pelas crianças de todas as escolas. Dentre estas, fez-
se representar o INSTITUTO ROSAS DE MÍRIAM, dirigido por Da. Helena J. de Souza. 
As duas fotografias abaixo, dão uma idéia da majestosa parada, quando desfilavam os 
alunos do Instituto Rosas de Míriam, acompanhados por suas professoras. 

 

Ilustração: 
Legenda: 

 Alunos do Instituto Rosas de Míriam, acompanhados por sua dedicada Diretora, 
Da. Helena J. de Souza, durante a parada de 7 de Setembro de 1956. 

 

Ilustração: 
Legenda: 

Outra vista do desfile do Instituto Rosas de Míriam, onde se vêm alunos, da 
referida escola, acompanhados pela Diretora e por Professoras. 

 

Durante as solenidades públicas que tiveram lugar, diversos oradores se fizeram 
ouvir. "Dhâranâ" tem o prazer de transcrever, na íntegra o discurso do General-Médico 
Cícero Pimenta de Melo, Vice-Diretor da S.T.B. e Presidente da SOCIEDADE AMIGOS 
DE S. LOURENÇO: 

Temos o prazer e a honra de nos dirigirmos aos que gentilmente nos ouvem para, 
em nome da Sociedade Amigos de São Lourenço, trazer o seu mais caloroso aplauso ao 
ensejo do transcurso de mais um aniversário da independência do nosso estremecido 
Brasil. Não poderia a Sociedade Amigos de São Lourenço deixar de cumprir, reiniciando 
suas atividades, o dever cívico de, irmanada convosco, prestar culto à Pátria em sua data 
máxima, afirmando seu júbilo pela efeméride e sua gratidão a quantos proporcionaram o 
ensejo de. tão caro advento para todos nós, brasileiros. 

Independência ou morte!, é este sim, o grito que devemos fazer ecoar, como 
brasileiros, por todo o Brasil, esse gigante pela própria natureza, nascido em Berço de 
Ouro, ou deitado em Berço Esplêndido, como alude o nosso próprio hino. 

Não basta, entretanto, gritarmos que preferimos morrer a perder a nossa 
independência. Há mister que, a exemplo dos que a conseguiram e mantiveram, tra-
balhemos porfiadamente para que a conservemos. Este, deve ser o ideal supremo de 
todos os brasileiros! Como conseguir, todavia, manter o Brasil independente? 

Claude Bernard, o grande fisiólogo, sentenciou que todos os processos vitais não 
têm outro fim senão manter as condições de vida em nosso meio interno, elemento 
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essencial para a nossa vida livre e independente. É, pois, necessário, imprescindível, que 
os brasileiros promovam os meios de conseguir condições de vida para o próprio Brasil. É 
este o único modo de conseguirem oá brasileiros uma vida livre e independente para o 
nosso querido Rincão Pátrio! 

Isso, contudo, sem os fanatismos em que frequentemente incidem os homens. 

Torna-se necessário abrir aqui um parêntesis, esclarecendo que o idealismo, 
tergiversado pelos míopes mentais e pelos fanáticos, rebaixa-se. Para conceber uma 
perfeição torna-se necessário um certo nível ético, e é indispensável possuir educação 
intelectual. Sem isso, pode ter-se fanatismos, superstições; ideais, nunca! 

Sejamos assim, idealistas, procurando servir ao Brasil, conservando-o 
independente e próspero, em qualquer que seja o campo de nossas atividades pessoais, 
sempre atentos em que, para tanto, é necessário que nos tornemos moral e 
intelectualmente capazes, sejamos um lixeiro ou um alto magistrado, e, ainda, tendo 
sempre na memória que o homem, como tudo, vale por sua função, e que função é a 
soma de atividades parceladas, concorrendo todas para um certo e determinado 
resultado, o que nos deve levar à conclusão de que a integração é que se torna 
imprescindível a qualquer realização de conjunto. 

Integração, brasileiros, essa é a palavra de ordem para o progresso do Brasil, esse 
Todo de que somos órgãos amantíssimos. 

Brasileiros!, façamos valer a nossa Vontade, anulando todos os desejos maus que 
brotarem em nossas mentes, frutos exclusivos do egoísmo que conduz à ruína moral, 
egoísmo que, no bom sentido, é necessário, desde que, permitindo a conservação do 
indivíduo, se equilibre com o altruísmo que faculta a conservação da espécie, como já foi 
a moral definida por um grande psicólogo. Tornemo-nos aptos para integrar, de fato e 
com eficiência, esse Brasil bem amado, cuja data de independência hoje festejamos. 

Valemo-nos, ainda, do insigne Claude Bernard: Um fato nada é por si mesmo; vale 
pela idéia que o determina ou pela prova que proporciona. 

Assim, nada seria o ato que neste glorioso 7 de Setembro realizamos, não fora a 
idéia que nele se consubstancia de prestarmos culto à Pátria, proporcionando a prova de 
que somos brasileiros, interessando-nos por manter viva, crepitante, a chama sagrada do 
são patriotismo, confiantes e confiantes de que o Brasil, esse Gigante pela própria 
Natureza, deve e pode tornar-se maior, qualitativamente, pela ação justa de seus filhos 
cada um no setor de suas atividades, quaisquer que sejam, e na convicção de que todos 
são úteis, todos são precisos ao Brasil, como o são todas as peças de uma máquina 
perfeita, desde que o trabalho de cada um seja honesto no mais amplo sentido, e feito, 
assim, com amor, ciência e arte, com zelo, competência e habilidade, sem propósito nem 
motivo algum de burla, para consecução de vantagens apenas pessoais. 

Crianças do Brasil! Estudai, estudai muito, para vos tornardes úteis a vós mesmos 
e ao Torrão Natal em que, ditosamente, nascemos todos; esforçai-vos por cumprir a 
tarefa que vos cabe, de adquirir os conhecimentos indispensáveis para qualquer trabalho, 
na certeza de que, sem instrução, não podereis ser úteis a vós mesmas nem será 
possível que concorrais com todas as vossas forças; segui os conselhos bons de vossos 
pais, de vossos tutores e de vossos professores que visam à vossa felicidade pessoal, 
porque, sem possuirdes ao menos um curso primário, sem terdes aprendido a ler, a 
escrever e a contar, e, ao mesmo tempo, as regras de bons costumes, de moral e de 
civismo, não podereis ter a felicidade de agir com segurança em vosso próprio bem, nem 
no das pessoas que estimais ou em favor de nenhuma causa.. 

Juventude brasileira! Continuai aumentando vosso preparo intelectual, ouvindo os 
conselhos bons de vossos progenitores, tutores e instrutores, os quais, parecendo, às 
vezes, demasiado rigorosos e exigentes, têm em mira que sejais felizes e façais pelo 
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Brasil mais do que eles mesmos fizeram, quando os sucederdes, o que, só será 
conseguido, se espiritual, moral e intelectualmente estiverdes aptos, qualquer que seja o 
ramo de atividades em que vos empenhardes. É preciso que retenhais em vossa memória 
e em vosso coração, que a vós incumbe substituir aos mais velhos, prosseguindo no afã 
de manter e ampliar as riquezas espirituais, morais e materiais desta Terra privilegiada; 
que sois frutos dessa Mãe Gentil, como canta o Hino da Independência, e trazei no imo, 
desde o nascimento sob o lindo céu que nos cobre a todos, a semente que nada é senão 
vós mesmos, na qual reside a esperança da mais farta colheita e, portanto, de um Povo 
capaz de conduzir o Brasil ao altos desígnios que lhe são reservados, como o 
demonstram, à saciedade, a imensidão do seu solo, com os seus oito milhões e pouco de 
quilômetros quadrados de extensão territorial, a exuberância de suas terras em riquezas 
de toda espécie, a magnanimidade de seus filhos, por seu espírito hospitaleiro, por seu 
sentimento de fraternidade, tantas outras razões, cujo enumerar seria fastidioso. 

Homens do Brasil! Dai o exemplo de honestidade, na total acepção do vocábulo! 
Fazei por servir de paradigma a vossos filhos e a vossos patrícios mais moços, agindo 
com probidade e competência, desempenhando-vos do que vos é peculiar, sem vos 
fanatizardes por vós mesmos, cegos pelo excessivo egoísmo, que leva os homens ao 
desejo e à posse de posições de mando e de vantagens, para cuja obtenção consideram 
lícitos em detrimento de todos e de tudo, em desfavor do Povo, quando o caso, o que é 
pior, pelo qual deveria empregar todos os recursos espirituais, morais e intelectuais, 
concorrendo na esfera de suas atribuições, sejam quais forem, para o bem-estar geral e, 
consequemente, para a grandeza deste Brasil que deve ser o Crisol da Perfeição. 

Capitalistas e proletários do Brasil! Irmanai-vos! atentai em que sois ambos 
operários a cujo encargo está, como ao de todo brasileiro digno, a nobilitante incumbência 
da conservação e do aperfeiçoamento de um grande, um enorme Edifício – o nosso 
idolatrado Brasil! Tornai-vos amigos, concedendo uns aos outros, em total e completa 
reciprocidade, o mais e o melhor, de direito e de fato! Capital e trabalho completam-se, 
são iguais em valia, embora variem na forma, encausando-se mutuamente, isto é, 
possibilitando um ao outro ocasionar ou provocar uma causa, posto que, louca e estéril 
expansão de energia seria capital ou trabalho, forças que são, agindo sem o concurso um 
do outro, como o que se observa com qualquer força que não se encontra com outra. 
Nada vale um sem o outro, portanto! Não deve, pois, lutar o capital contra o trabalho ou 
vice-versa, mas um junto com o outro, em prol do bem dessa Pátria Generosa e Boa, Mãe 
Gentil em cujas terras fecundas tudo dá, em cujo ambiente, sob um belo e imenso céu de 
anil, raiou, raia raiará o Sol da Liberdade, como brilha o astro-rei que nos aquece e 
vivifica. 

 

& 
 

Palavras de Confúcio sobra a Arte de Governar 
 
 

– "O exemplo deve vir de cima, isto é, dos responsáveis pela Nação". 

– “Governar é simplesmente por as coisas em seus lugares. Quando o dirigente 
dá bom exemplo, como ousarão os demais agir erradamente?". 

– Se o Governo é bom, o povo se tornará bom".  

– "O Caráter do governo e como o vento e o caráter do povo é como a relva, e a 
relva curva-se na direção do vento". 
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Na verdadeira Política os dirigentes hão de renunciar aos interesses pessoais em 
favor dos interesses da coletividade. 

 

"RECONSTRUIR"! é o brado que nos compete. 

Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, costume; reconstruir o LAR, a escola, 
o caráter, para que o cérebro se transmude. 

 

& 
A Sociedade Teosófica Brasileira não surgiu no Brasil como um fenômeno comum 

religioso, de que tão pródigo tem sido o nosso século. Como a flor de lotus que, em cem 
anos, floresce apenas uma vez, ela é pétala augusta de um movimento cuja origem se 
confunde com as idades e para o qual os milênios são partículas infinitesimais do tempo 
divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo da Verdade e da 
Justiça. Surgiu como surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a 
libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e corpo das enfermidades morais. A 
Sociedade Teosófica Brasileira é um elo da corrente da evolução, um ar da grande cadeia 
que, partindo do Logos manifestado a Ele voltará pelos caminhos da experiência, subindo 
descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da terra. 

 

& 

 

REVERENCIADA EM SÃO LOURENÇO A MEMÓRIA 
DO DR. EURIPEDES DA COSTA PRAZERES 

 
No dia 28 de Agosto próximo passado, em São Lourenço, foi reverenciada a 

memória do Dr. Euripedes da Costa Prazeres, falecido há um ano naquela estância 
hidromineral. 

“A solenidade foi bem uma elevada demonstração de reconhecimento e civismo de 
nosso povo, que se fez presente, desde as mais altas autoridades municipais às classes 
mais humildes. A Praça Brasil estava repleta. Vários oradores fizeram-se ouvir 
enaltecendo muito bem a figura do saudoso médico e Homem público. Não faltou mesmo 
a palavra infantil a exaltar a memória desse grande benfeitor”. (Folha do Povo, de 2 de 
Setembro). 

“Dhâranâ” , ao apresentar algumas fotos das solenidades prestadas ao grande 
benfeitor de São Lourenço e amigo da S.T.B., alia as suas homenagens aos dos demais. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Membros da família do homenageado, onde se destacam: a viúva do Dr. Euripedes 
da Costa Prazeres, seus filhos e irmãos. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Momento em que falava o Sr. Mário Galvão, representante do "Correio de S. 
Lourenço". Aos fundos o monumento. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Momento em que falava o menino Joel Freitas, representando o Instituto Rosas de 
Míriam. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Representando a S.T.B., o General Dr. Cícero Pimenta de Mello presta 
homenagem ao grande benfeitor da estância de S. Lourenço. 

Mensário do Clube Excursionista "Lutar pelo Dever" 

 

& 
NOVA ERA  

 
Ilustração: desenho de três macaquinhos 
 

Mensário do Clube Excursionista “Lutar pelo Dever” 
 

ANO I                                      S. Lourenco,14 de Agosto de 1956                               No VII 
Redator-chefe: Mauro Salvador de Souza              Redator-secretário : João Henrique Fragoso 

 

NOSSO SÍMBOLO 
 

Todos os que leram “A Nova Era”, desde seu primeiro número, devem ter ficado 
pensando sobre aqueles três macaquinhos que aparecem logo no começo. Eu também 
fiquei pensando e vou escrever o que acho que significa. Este símbolo foi escolhido por 
nós para ficar ao lado do titulo do Jornal. Os três macaquinhos devem ser um exemplo 
para nós. 

A toda hora devemos pensar neles porque são três bichinhos que vigiam todas as 
nossas ações. Um deles, o que traz as mãos aos olhos, quer dizer-nos que devemos ver 
bem tudo que fazemos, nossas faltas nossas ações justas, como que olhando 
severamente para dentro. Este macaquinho é muito difícil de satisfazer porque 
geralmente possuímos o defeito de ver e querer corrigir as coisas que os outros fazem... 

O segundo macaquinho diz-nos para ouvirmos nossa consciência, a voz interna, a 
do coração... 

O terceiro, tapando a boquinha com as duas mãos, aconselha-nos a não falarmos 
sem primeiro pensarmos muito e muito bem... 

Em resumo, os “três macaquinhos” nos impõem: rigorosa vigilância dos nossos 
sentidos, corrigindo nossas próprias faltas. 

Olhar para dentro, ouvir para dentro e falar para dentro! 

Elza Marques Gomes 

 

 

 

 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   15 e 16 – Julho a Outubro de 1956 – Ano XXXI 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 36

«SPES MESSIS IN SEMINE” 

Começo, hoje, contando uma história que é um apelo á todos nós de acordo com o 
nosso lema, que quer dizer: a esperança da colheita está na semente.  

Era uma vez um homem que tinha sete filhos. 

Um dia ele adoeceu, e cansado, sentindo que ia morrer, mandou chamar os filhos, 
dizendo-lhes: 

– Ide, e que cada um de vós me traga um vime, ao voltar... 

Os filhos saíram, e ao regressar, entregaram ao moribundo as varas finas que ele 
pedira. Ele amarrou as em feixe, chamou o rapaz mais velho, um moço forte, de 22 anos, 
e disse: 

– Parte-o! 

O vigoroso rapaz tentou-o, mas não conseguiu partir as varas... 

Em seguida, um por um, todos os irmãos tentaram partir o feixe... Nada feito... 

Por fim, vendo o pai que nem um deles tinha força para quebrar as varas, tomou o 
feixe, desamarrou-o, e. . . uma a uma, partiu as varas de vime... 

– Enquanto vos conservardes unidos nenhuma força vos destruirá! Ao passo que 
separados, facilmente sereis vencidos... 

Sejamos, pois, muito amigos, trabalhando juntos na sementeira da nova era; para 
que farta seja a colheita dos bons frutos! 

Miliano Heymann (13 anos) 

 

NO DIA 12 DE AGOSTO... comemoramos o dia dos pais! 

Neste dia temos que dar um abraço e um presente aos nosso pais, que tudo fazem 
por nós, para termos um futuro cheio de alegrias e felicidades! 

Paulo Miguel da Rocha Fragoso (12 anos)  

 

HISTÓRIA DA OBRA 
I 

(Dedicado aos Pupilos de todo Brasil) 

 

A Sociedade Teosófica Brasileira foi criada para reunir os homens de boa vontade 
num trabalho de regeneração. t a semente de uma Raça nova e mais perfeita. 

A nossa Obra é muito antiga. Principiou quando os homens começavam sua 
evolução. 

Mauro Salvador de Souza (13 anos) 

 

II 

Foi na manhã de 28 de setembro de 1921 que Henrique José de Souza e Helena 
Jefferson de Souza saíram da Pensão S. Benedito, à cavalo. Na Porteira da Pensão 
apareceu a figura de Akdorge, montado no seu cavalo branco. 

Foram à Montanha Sagrada, onde a segunda aparição de Akdorge se deu, na 
Pedra, onde Henrique e Helena, ajoelhados, juraram salvar os homens. 

No alto da Montanha apareceu Akdorge pela terceira vez. 

Hermes Brasil de Souza (15 anos) 
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III 
 

10 DE AGOSTO! 
 

É com imenso prazer que registramos o aniversário da Sociedade Teosófica 
Brasileira, que fez 32 anos neste glorioso dia! Este dia é, também, dedicado ao padroeiro 
desta cidade de S. Lourenço, onde fica a Montanha Sagrada, que nós chamamos de 
Monte Moreb. Um grande Teósofo espanhol disse que S. Lourenço é a Capital Espiritual 
do Mundo! 

A Sociedade foi fundada em 10 de agosto de 1924, em Niterói. 

Hélio Henrique Marques Gomes (11 anos) 

 

NOTAS 

Há muito tempo que eu tinha vontade de entrar para o L.P.D. Agora estou muito 
alegre porque a Mamãe o consentiu e eu entrei, juntamente com um punhado de 
membros novos. 

Bernardete Oliveira (12 anos)  

 

Fazem três meses que entrei para a Sociedade, sendo consagrado, juntamente 
com meus irmãos. Fiquei muito emocionado com a cerimônia. 

Gosto muito de ir ao Templo; lá sinto uma grande Paz e a presença de Deus. 

Vitor Leonel Bastos (11 anos)  

 

O GRANDE APÓSTOLO 
 

José de Anchieta foi um dos grandes vultos da nossa História, tendo trabalhado a 
vida inteira pela catequese dos nossos índios. 

Nasceu na Ilha de Tenerife e veio para o Brasil com cerca de 20 anos. 

Esteve na Bahia, na Ilha de Itaparica, depois em Niterói, e finalmente na antiga 
Capitania de S. Vicente, sendo um dos fundadores de São Paulo. 

Foi um místico, um sábio e um poeta. Foi devoto da Virgem, para quem escreveu 
um poema, na praia de Conceição de Itanhaém (bacia de pedra, na língua tupi). 

Mauro Salvador de Souza (13 anos)  

 

A “CAMA DE ANCHIETA” 
 

No começo deste ano tive oportunidade de visitar Itanhaém. A viagem é longa e 
Itanhaém fica bem distante de Santos. 

Nessa pequena cidade à beira mar, há muitos anos esteve o venerável padre José 
de Anchieta refém dos índios tamoios. Lá existem, na praia, duas pedras com os nomes 
de “mesa” e “cama de Anchieta”. A “cama de Anchieta” fica perto do mar, entre rochedos. 
É formada de uma pedra retangular, a “cama”, e de uma outra que está mais ou menos a 
um metro e meio acima da “cama”, como se fosse um dossel. Esta última pedra deu-me a 
impressão de estar prestes a desabar – é um pedaço de rocha enorme, acho que de uns 
três metros, que está preso somente por um dos lados a uma pedra que fica à cabeceira 
da “cama”. No entanto está ali há anos, séculos ou, provavelmente, muito mais... 
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Teria mesmo Anchieta repousado naquela pedra, olhando o mar, meditando? 

O lugar é lindo. Só se ouve o barulho das ondas batendo nas pedras... 

“... na sua modéstia e na sua roupeta, 

De repente me surge a figura de Anchieta,  

Melancolicamente apoiada a um bordão... “  

Elza Marques Gomes (14 anos)  

 

SEDE NOVA! JÁ TEMOS NOSSA SEDE! 
 

Fica no Bairro Carioca, fronteira à Fazenda Sta. Helena. Bem na Montanha... 

No dia da inauguração foi instalada a nova diretoria, tendo sido eleitos: 

Para Presidente: Miliano;  

Vice-Presidente: Hermes;   

Secretário: Paulo Miguel;   

Diretor Esportivo: Hélio Henrique; 

Diretor Mensageiro: Arjuna; 

Diretor Bibliotecário: Hermes; 

Diretor Socorrista: Elza; 

Diretor Zeladora: Alice; 

Diretor Orador: Marcos; 

Diretor Redator da Revista: Mauro;  

Diretor Secretário: João Henrique. 

Mais uma vez aqui ficam nossos agradecimentos pela eficiente atividade que a 
diretoria anterior dedicou ao nosso Clube, e esperamos prosseguir sempre LUTANDO 
PELO DEVER! 

Marcos Castelli Panzera (13 anos) 

 

“A NOVA ERA” agradece e aguarda a colaboração de todos os Pupilos, devendo 
os trabalhos ser enviados à Caixa Postal 153, S. Lourenço, MINAS. 

 

& 
 

MAIS UMA VEZ RECONHECIDA DE UIILIDADE. PUBLICA A 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 
Como lá foi anunciado no anterior número de DHÂRANÂ, a S.T.B. foi reconhecida 

de utilidade publica pela Câmara Estadual de Minas Gerais, conforme o projeto no 468 do 
Deputado Saulo Diniz, que vai abaixo transcrito na íntegra: 

PROJETO No 468 DO DEPUTADO SAULO DINIZ  
Declara, de utilidade pública a Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1o  - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Teosófica Brasileira. 

Art. 2o  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.  

Sala das Reuniões, 30 de novembro de 1955.  

(aa) Saulo Diniz, Hernani Mala, Moreira Junior, Fernandes Filho, Chaves Ribeiro. 

 

Justificação – A Sociedade Teosófica Brasileira é uma sociedade civil de fins 
culturais, Isto é, criar e manter um núcleo onde se cultive a fraternidade cristã; estudar 
comparativamente, as ciências, artes, filosofias e religiões de todos os povos, através das 
idades; investigar as leis ocultas da natureza; combater o analfabetismo, os vícios, os 
maus costumes sociais e tudo quanto possa entravar a evolução humana e tantos outros. 

Com estas considerações, esperamos pela aprovação do projeto por ser justo e de 
alta finalidade.  

(a) Saulo Diniz. 

– Publicado inclua-se em Ordem do Dia. 

& 
 

MENSAGEM DOS PUPILOS DA S.T.B. AO MUNDO 
 

A mensagem acima referida foi enviada a grande número de instituições nacionais 
e internacionais que lhe deram o maior acatamento. Dente elas foi enviada à 
ORGANIZAÇÃO  DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU), da qual a S.T. B. é filiada, que a enviou  
à Comissão do Desarmamento. O documento abaixo á ama cópia fotostática da carta que 
a referida Comissão enviou no Diretor Social da S. T. B. 

 

Ilustração: cópia do documento 

 

& 
S E M E A D O R 

BRAULIO DE ABREU 

 

Busca semear, na vida, o próspero e fecundo  

grão do teu sentimento. E verás, algum dia,  

a árvore produzir, para glória do mundo,  

flores e frutos bons, de humildade e alegria.  

 

Vela o sono fugaz do infeliz moribundo 

e esquece a própria dor que tanto te angustia,  

porque o alheio mal é maior, mais profundo,  

e o teu destino é encher a mão que está vazia.  

 

Pede a Deus, que te vê da pupila dos astros,  
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pelos que vivem sós, pelo destino incerto  

desses que vão e vêm onde há velas e mastros.  

 

E nunca, em toda a vida, o desamor te vença.  

Teu dever é florir o mais bruto deserto, 

sem, ao menos, pensar na menor recompensa.  

 

Recordação da fundação do 

Instituto Cultural SALVADOR 

Bahia, 24-6-1956 

 


