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SÃO LOURENÇ O - ITAPARICA – RONCADOR  
 

Com. V. H. PORTELA 

Eng. HERNANI M. P ORTELLA 

 

A partir do presente número, nossa revista "DHÂRANÃ" passará a exibir em sua 
capa, de maneira expressiva, os três Templos da SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA. É a homenagem que prestamos aos marcos comemorativos do trabalho 
que vem sendo realizado em nossa pátria, do qual são esses Templos as formas 
simbólicas da representação material. O primeiro já erigido na estância hidromineral de 
São Lourenço, Estado de Minas Gerais, em 24 de fevereiro de 1949, com o seu 
obelisco, vem acolhendo irmãos de todos os quadrantes do nosso querido Brasil, bem 
como visitantes ilustres, que ali recebem as benéficas vibrações que se irradiam para 
todo o orbe, por ser o máximo atingido na superfície, pelo Itinerário de 10, como a 
refletir as excelsitudes do Templo do Caijah. Os Templos de Itaparica e de Arabutã 
(Serra do Roncador), este em Mato Grosso e aquele na Bahia, como projeção causal 
daquilo que deverá fixar-se por força de Dharma – a Lei Justa – tiveram suas pedras 
fundamentais lançadas a 24 de Junho de 1959, em cerimônias singelas mas 
profundamente eloqüentes pelo alto cunho de significado esotérico de que se 
revestiram, descritas naquela oportunidade, em número deste nosso órgão oficial de 
divulgação. 

Num estudo retrospectivo queremos, mais uma vez, lembrar aos nossos 
amáveis leitores a relação entre aqueles três pontos na carta geográfica brasileira e o 
trabalho em que a S. T. B. se encontra empenhada, por conhecer o papel que neste 
fim de ciclo caberá ao Brasil executar, como Berço da Nova Civilização. Verificarão 
que, por Lei de Causalidade, geometricamente aqueles três pontos reproduzem no 
mundo terreno a forma de um triângulo com o vértice para baixo.É o reflexo do 
triângulo indeformável – matriz da Trimurti indiana e que na teogonia cristã 
corresponde a Pai, Mãe e Fi lho -  Padre, Filho e Espírito Santo – característica da 
triplicidade que está na base de todos os mistérios e de todas as doutrinas que 
comandam a evolução humana através dos tempos e que por esse motivo não poderia 
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deixar de cristalizar-se em nossa Obra com a edificação material desses três Templos, 
em lugares pré-determinados por Lei. 

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

SÃO LOURENÇO ,  28 de Setembro de 1921 .  Com a subida dos Gêmeos à 
Montanha Sagrada, fixava-se em nossa pátria o movimento da evolução da Mônada 
através do Itinerário de 10. Ao "Ex Orient Lux" de Emanuel Swedenborg, sucede o "Ex 
Ocidente Lux", do Prof. Henrique José de Souza, para que se cumpra aquela profecia 
de mudança de ciclo do Oriente – onde a missão espiritual terminaria – para o 
Ocidente, a que alude o "Vishnu Purana", ou seja, que a Sabedoria Primordial, no seu 
itinerário cíclico, deslocar-se-ia para as terras de Colombo e Cabral. Cumpria-se, 
assim, aquilo que já estava escrito no Livro da Eterna Sabedoria, cuja pétrea 
manifestação é agora o magnífico Templo erigido em São Lourenço, a 24 de fevereiro 
de 1949 e que, dedicado a principio a todas as religiões, teve sua placa comemorativa 
substituída por outra, com os seguintes dizeres: "Este Templo, por motivo superior, 
passa a ser dedicado exclusivamente ao Supremo Arquiteto". O verdadeiro sentido do 
trabalho grandioso da S. T. B. , sintetizado nas expressões: “Um só idioma, um só 
padrão monetário, uma Frente Única Espiritualista" não tinha sido compreendido nem 
sequer pelas religiões. 

 Esse Templo é representado pela cor amarelo-ouro – “Satva” – que significa 
alta espiritualidade. Relaciona-se tal “guna” ou qualidade refinada de matéria à 
classe Bramânica, ou de “sacerdotes, instrutores e intelectuais”, porque nesse 
Templo se presta culto a Melki-Tsedek, Rei de Salem e Sacerdote do Altíssimo, 
como expressão do PAI, razão pela qual é o mesmo dedicado ao Supremo Arquiteto, 
trazendo os atributos do 6o Ishwara, de Glória, Justiça e Amor. 

Ânimo tranqüilo, pureza, auto domínio, austeridade, misericórdia, retidão, 
sabedoria, conhecimento e fé em Deus, no dizer de Ieseus Krishna, representam o 
apanágio dos que buscam a comunhão eterna com o Pai Celestial, daí a grandeza do 
significado e o verdadeiro motivo pelo qual foi erigido. Razão teve de assim 
expressar-se o psicólogo suíço, prof. G. Schlag, docente do Instituto Estadual de 
Psicologia de Zurich, após a visita ao Obelisco e ao Templo de São Lourenço: "Já 
tenho visto na minha vida muita coisa bonita e já tive o privilégio de receber 
vibrações espirituais de naturezas diversas. Confesso, porém, que a voz interna que 
me mandou procurar São Lourenço não me enganou. Tudo quanto na Europa me 
fora confiado, em caráter reservado, confirmou-se plenamente agora. Encontrei nesta 
colina – acrescentou – um ambiente de tão fortes vibrações e forças elementais tão 
poderosas que, em certo sentido, se torna preciso um preparo psíquico especial para 
que o equilíbrio normal do homem possa resistir às irradiações que emanam deste 
santo lugar. Agora, mais do que nunca – prosseguiu – estou certo de que o 
grandioso trabalho da Sociedade Teosófica Brasileira é o prelúdio de uma grande 
transformação humana e mundial a que em breve assistiremos, em substituição ao 
materialismo dominante do presente ciclo”. (“Diário Carioca” – 11 de Outubro de 
1959). 

 

ILHA DE ITAPARICA – reduto dos Tupinambás – onde nasceu Catarina 
Paraguaçu, cujo consórcio com Caramuru deu início à miscigenação ibero-ameríndia, 
representa o Berço da Civilização Brasileira. Foi por esse motivo escolhido como 
local para se firmar o marco da missão dos dois Deva-Pis, Dirigentes Supremos da 
Obra da S. T. B. que para ali se dirigindo, a 24 de Junho de 1899, determinaram sua 
fundação cíclica ou histórica, pródromos da civilização geral do mundo, no ciclo 
presente. Nessa ocasião, a Divindade, em forma de Netuno, numa imensa montanha 
aquosa, falou aos Fundadores da Obra, apontando-lhes o caminho a seguir. A 
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viagem feita a Lisboa e logo após ao norte da índia, caminho traçado por forças 
imponderáveis que representam a própria Lei, veio como para demonstrar que 
Aquele que embora nascido em família cristã e profundamente católica, teria que ser 
acolhido entre adeptos do Budismo para receber também as homenagens de que se 
fazia merecedor, apesar de adolescente. 

Precisamente 60 anos são passados, daquele acontecimento, quando na 
mesma data – 24 de Junho de 1959 – é feito o lançamento da pedra-fundamental do 
Templo-Obelisco a ser ali erigido, em cujo interior figurará um altar, onde o Fogo 
Sagrado da Brasilidade será mantido permanentemente, como a querer lembrar que 
é ali o ALTAR DA PÁTRIA – Berço da Civilização Brasileira. 

A cor azul índigo com que o Templo-Obelisco está representado em nossa 
capa, é a guna “Rajas”, com o sentido de amor universal, relacionado com os 
Kshattriyas, militares, estadistas e políticos, como guerreiros e intérpretes divinos a 
favor do bem, significando o amor da Mãe Divina através de proezas, galhardia, vigor, 
garbo, destreza, generosidade. O fogo do Altar tem o sentido de Vida na expressão da 
maternidade que é Tributo e Sacrifício e que os filhos dedicam à Mãe Pátria. Razão 
por que o azul akhasico envolve o nosso globo e é alegorizado no manto de Nossa 
Senhora – Rainha dos Céus. 

 

ARABUTAN – Região do Fogo, nome que os Tupis davam ao Brasil de 
outrora, situada nas imediações da Serra do Roncador, Estado de Mato Grosso, foi 
outro local escolhido por força de Lei para se fixar o trabalho de brasilidade da S. T. B., 
porque se encontram as sementes autóctones, sob a égide do 5o Senhor que, como 
Filho Pródigo, volta, cheio de experiência, à Casa do Pai e traz consigo o mais 
precioso de todos os símbolos que é o excelso Tetragramaton, como expressão ideo-
plástica do Homem Cósmico que é Jehovah, alegorizando Rigor, Revolta e Esplendor, 
como atributos do 5o Ishwara. 

Também a 24 de Junho de 1959 – ou seja, 60 anos após a fundação cíclica ou 
histórica da Obra na Ilha de Itaparica – é lançada a pedra fundamental do Templo a 
ser erigido em Arabutã, no Roncador, em cujo passado remoto se fixara a Cidade dos 
Telhados Resplandecentes, aquela que continha a Árvore da Ciência do Bem e do 
Mal. A predominância da guna "Tatvas" – vermelho – é a representação da classe dos 
Vaishyas e Shudras – comerciantes, banqueiros, fazendeiros, trabalhadores, 
camponeses, todos aqueles enfim que cumprindo contentes o seu próprio dever, 
trabalham no sentido material da evolução da Humanidade. 

Vemos que os três Templos – São Lourenço – Itaparica – Roncador, como 
reflexo do trabalho grandioso que se realiza no Brasil através da S. T. B., representam: 
PAI – MÃE e FILHO, alegorizados no dizer do Sacerdote do Altíssimo, ao pronunciar 
as seguintes palavras: “Com a Sabedoria do Pai e o Amor da Mãe se firmará no 
Filho a Onipotência do Eterno”. É ainda o complemento ou síntese da integração 
política do nosso país, correspondendo às três Capitais, a primeira na cidade de 
Salvador (Bahia), que presidiu a expansão geográfica da pátria, com a integração 
técnico-linguística dos seus filhos; a segunda, no Rio de Janeiro, que foi o palco de 
três eventos da maior importância histórica para os destinos do país: a independência 
política, a abolição da Escravatura e a proclamação da República; a terceira, 
BRASILIA, como ponto de partida para a evangelização cívico-espiritual do nosso povo 
e. que foi a concretização do sonho tá tanto tempo acalentado, como a querer 
demonstrar ao mundo o papel de magna importância que está reservado ao Brasil, de 
assegurar as bases físicas e espirituais de uma nova civilização. 

“No lento caminhar dos ciclos históricos das culturas, do pensamento e da ação 
da Humanidade, vemos que se aproximam os anos decisivos para o surgimento de 
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uma nova concepção do Mundo e da vida humana, de acontecimentos que mudarão a 
face da Terra e virarão uma página da história. E o Brasil, a quem caberá o papel de 
vanguardeiro em todo esse trabalho espiritual, já está preparado para assumi-lo, 
cumprindo aquelas proféticas palavras do grande etnólogo mexicano, José de 
Vasconcellos, ao dizer: “É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça 
cósmica, realizando a concórdia universal, por ser filha das dores e das esperanças de 
toda a Humanidade”. E essa raça cósmica já se encontra representada no povo brasileiro, 
nas mônadas afro-íbero-amerindias, contribuindo cada uma com seus atributos: a negra 
(lemuriana) com a paciência, a autóctone ou indígena (atlante ) com a bravura e a branca 
(ariana) com a inteligência que é o apanágio dos povos brancos do Ocidente, onde se 
fixará a 7a sub-raça”. 

E é por isso que esta Revista "DHÂRANÂ", em seu número de dezembro de 1927, 
apresentou um trabalho do nosso Ven. Mestre, Prof. Henrique José de Souza, onde 
lemos: "De fato, meus amados Irmãos, é a nós Americanos do Sul, principalmente 
brasileiros, que compete o esforço máximo para a realização do ideal dos “Portadores do 
Facho Sagrado” – o advento da sétima sub-raça, pois é no Brasil que em tempo distante 
ela virá edificar o seu Reinado glorioso de Paz, Amor e Progresso para toda a 
Humanidade”. 

 

XIII Convenção da Sociedade Teosófica Brasileira 
 

A Sociedade Teosófica Brasileira que há 4 lustros vem trabalhando pelo progresso 
espiritual e cultural do Brasil como berço que é e será da Nova Civilização, têm realizado 
Convenções em várias partes em torno de datas de grande significado para o País. 

Assim é que entre os dias 21 e 24 de fevereiro de 1961, na Estância Hidromineral 
de São Lourenço, teve início a XIII Convenção Nacional, tendo os convencionais 
apresentado os seguintes trabalhos: 

“Teosofia e Liberdade”,  pela Prof. Martha Queiroz. 

“De Iucatã a São Lourenço”, da Sra. Maria Aparecida Albuquerque Almeida Prado. 

“Karma e Reencarnação”,  pelo Sr. Ary Telles Cordeiro. 

“Momento atual da humanidade”, “o papel da S.T.B.”, e outros assuntos de livre 
escolha dos convencionais. 

A Casa Capitular Cruzeiro do Sul da Sociedade Teosófica Brasileira, em São 
Paulo, em homenagem à Descoberta do Brasil e ao Proto-Martir da Independência –  
Tiradentes, associando-se atualmente à fundação de Brasília, faz realizar entre os dias 21 
e 29 de abril a continuação da XIII Convenção Nacional da S.T.B. 

Entre outros trabalhos apresentados destacamos os seguintes:  

“Teosofia e o seu conceito atual no Ocidente”, pelo presidente da Casa Capitular 
de São Paulo, Sr. Ary Telles Cordeiro. 

“Marcha das Civilizações” pelo Sr. Licurgo Alves Couto.  

“Nova Religião” pelo Dr. Ermelino Pugliese. 
“Biografia do Grão Mestre da Ordem cio Santo Graal” pelo Eng. Hernani Monteiro 

Portella. 

A 29 de abril fizeram-se ouvir os Instrutores Francisco Villela Filho e Ernesto 
Martinho, sobre temas palpitantes e atuais, encerrando-se o ciclo paulista da XIII 
Convenção. 
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Entre os dias 10 e 13 de maio, culminando os trabalhos no verdadeiro dia das 
mães que também é o da libertação dos escravos, teve andamento a XIII Convenção da 
S.T.B. no Estado da Guanabara. Dentre os trabalhos destacamos: 

“Educação e Planejamento”, pelo Sr. Virgilio Alexandrino da Silva.  

“A Ciência dos Átomos” pelo Sr. Sylvio Ramos Lobão.  

“Símbolos e Interpretações” pelo Dr. Aguinaldo Almeida Prado. 

“A verdade sobre o descobrimento do Brasil”, pelo ilustre homem de letras Dr. 
Adalberto José Pizarro Loureiro. 

Entre os dias 10 e 15 de Setembro deste ano, estará continuando a XIII Convenção 
em Belo Horizonte, a Casa Capitular “Itaparica” que encerrara o ciclo em homenagem ao 
78o aniversário do Prof. Henrique José de Souza, Presidente da Sociedade Teosófica 
Brasileira e Grão Mestre da Ordem do Santo Graal. 

Assim que for organizada a Casa Capitular de Brasília, teremos o encerramento 
das Convenções transferidas para a nova Capital da República. 

 

T E O S O F I A  E  L I B E R D A D E  
 

Martha Queiroz 

Sou livre – diz o homem. 

E o destino responde – Não és livre. 

Entre estas duas partes do diálogo se alonga a humanidade. Capítulos e 
episódios de lutas, de esforços, de dores, de recalques, de desânimos, de vitória, ou 
fracasso, constituem as páginas sem fim do livro universal. 

Ante a noção do desconhecido, que se mascara de eternidade, esbarra a 
contingência humana. E vários caminhos são tentados à guisa da fuga, pela mente 
irrequieta do ser humano. Cansado de prescrutar o ignorado, na limitação objetiva da 
personalidade, desforra-se, construindo escadas que sobem sempre, em diversos 
setores, levando contudo, nessa ascensão, apenas aquilo que lhe é peculiar: a condição 
humana em formação. Enquanto se aprofundam em noções científicas ou se debatem 
em problemas sociais, esquecem os homens quem são os que querem subir e por que 
querem subir. E, devido a essa omissão, caem. 

A maioria vive às expensas da emoção. Consideram loucos os que se esforçam 
no caminho da ciência ou da técnica. Comentam e criticam suas vitórias ou derrotas. 
Apenas vitalizam suas emoções, à custa de uma tênue camada de mental, 
indispensável à etapa humana. Muitos são aqueles que se aperfeiçoam exteriormente. 
Poucos, rarissímos, constróem, não no exterior, mas dentro de si mesmos, a escada 
que vencerá a barreira de ignorância, do tempo e da limitação. Estes poucos diluem-se 
na ebulição que constitui a característica de vida das raças vigentes, como substrato 
aproveitável. 

Onde está a liberdade? 

Analisemos: Como nasce o ser humano? Da conjugação funcional de duas 
criaturas humanas de sexos opostos. Quis ele nascer? Aparentemente não teria tido 
interferência se outros o trouxeram ao mundo das formas. 

Que lhe acontece a seguir? Cresce, torna-se adulto, luta, ama, sofre, desgasta-se 
e morre. Pode escapar à morte? Até hoje a Ciência, a despeito de suas fabulosas 
descobertas, inclusive nos campos da Fisiologia e da Medicina, responde pela negativa. 
A morte é inelutável! 
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Onde a liberdade? Pensamos ser livres em ação. E o somos realmente? 
Ninguém pode afirmar que o homem trabalhe por prazer, por que de fato o trabalho lhe 
é uma necessidade. Ou procura meios de subsistência ou morre. Luta desta ou daquela 
maneira, mas age, nesse sentido, obrigatoriamente. Cabe aqui a parábola oriental da 
borboleta solta dentro de uma sala; pode voar, tem livres os movimentos; mas, antes de 
acertar com a via de saída que lhe dará a liberdade, esbarra contra muitos obstáculos. 

Que lhe dizem para seu conforto espiritual as correntes religiosas? Umas, as 
fatalistas, pregam que tudo é regido por leis imutáveis, o que vem negar a evolução. 
Outras, as livre-arbitristas, ensinam que lhe foi dado escolher o que quer seguir: o bem 
ou mal. A fatalista não arreda uma palha para modificar o que lhe possa advir. Deus o 
quis, é o seu lema. O livre-arbitrista pendura-se no frágil galho da árvore da vida, 
cônscio de que poderá impedir que este se quebre o que o projetaria no infinito espaço 
de que lhe disseram, ou compreendeu, ser o único senhor. E, atônito, vê de repente 
cortado o fio daquilo que lhe parecia ser definitivamente seu. Se ao fatalista falta im-
pulso evolucionista, ao livre-arbitrista sob uma inconseqüente presunção. Por acaso 
dirigiu seu nascimento? Regulou seu mecanismo vital? Impediu o fenômeno da 
morte ? 

Por que então afirma o homem ser livre? E quem é o destino para negá-lo? 

A isto responde a Teosofia, melhor do que qualquer outra forma de analisar em 
conjunto os problemas da espécie humana, abrangendo passado, presente e futuro. 

Por sua condição formal, o homem não é livre. Depende de tudo. 

Mas, será o homem puramente formal? Não será a essência ou espírito a 
verdadeira constituição humana? Dizem as tradições – e os mais sábios de todas as 
eras – que o que é essencial no homem é divino e o que é formal e transitório é 
animal. Desse conjunto perecível e eterno – guardada sempre a relatividade para com 
esta expressão – resulta o homem. Do barro, sob o sopro criador, surgiu o primeiro 
homem, o Adão, diz a Bíblia. De resíduos do passado, duma etapa anterior animal, 
sob o impulso da energia renovadora e, portanto, em cada ciclo criadora, surgiram os 
seres, primitivamente andróginos e posteriormente sexuados, diz a Teosofia. Não de 
uma vez, nem de repente, como por um passe de mágica. Mas em seqüência 
evolutiva, dadas as circunstâncias anteriores e os influxos posteriores, dentro do 
tempo. Seqüência apenas perceptível para quem vença o tempo e a transitoriedade. 
De dentro da casca do ovo o pinto não percebe a luz do dia. Do interior da cela escura 
o encarcerado não concebe a beleza do dia, do sol, das cores que se combinam no 
céu, na terra, nos mares. Ao encarcerado resta a possibilidade da existência, em seu 
interior, de uma centelha daquela luz que brilha lá fora, mas que lhe é até então 
vedada. As paredes podem ser destruídas e ele mergulhará na contemplação da 
maravilha que a outros já era concedida. 

Onde se acha essa possibilidade ? Na essência que existe em tudo e em todos, 
mesmo que encobertos por muitos e espessos véus. E ai que reside a liberdade 
suprema da criatura humana. E livre por sua natureza essencial. Mas é terrivelmente 
escrava de sua condição formal segundo a qual é classificada como homem. Nasce, 
vive, cresce, ama, sofre, morre, sujeito a determinadas É leis que ainda não conseguiu 
dominar, s mesmo quando as possa conceber. A este natural ciclo de restrições se 
acrescenta, por sua iniciativa – a perigosa liberdade de que se ufana – um ciclo 
artificial onde se inclui o aprestamento da morte por acidentes, moléstias inevitáveis ou 
autodestruição. Examinam os mais atualizados cientistas a possibilidade, discutível 
perante conceitos religiosos, da fecundação “in vitris”, isto é, em tubos de laboratório. 
Entre essas paredes se debatem a liberdade humana. 
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Há, porém, outro setor característico ao homem: o da livre escolha de seus atos. 
De um lado, o. que se chama “bem” – determinadas normas admitidas por um grupo; 
do outro, o que se diz “mal” – determinados fatos repudiados por esse mesmo grupo. 
Acima desse entendimento social que varia de grupo para grupo, há, como um limite 
genérico da espécie, conhecido, respeitado ou não, um conjunto de leis – o decálogo. 
Leis emitidas por quem se tem arrogado direitos superiores de legislação sobre as 
criaturas, em várias épocas. Acontece então que aquilo que é bem para uns, pode ser 
mal para outros e a liberdade de proceder desta ou daquela maneira é facultada ao 
homem. 

Presenciamos, pois, dois tipos de liberdade: a condicional, vigente e uma total, 
de que ainda não se apossaram todos os homens, embora existam meios de o fazer. 

Que diz a Teosofia a tudo isso? A Teosofia cabe explicar, em cada etapa, em 
cada ciclo, em que consiste a característica humana e, genericamente, ensinar até que 
ponto se delimitam as possibilidades dessa existência. Por outras palavras: compete à 
Teosofia indicar aos seres criados o rumo a seguir para essa libertação total, quando 
esses mesmos seres, por força de sua natureza transitória, dele se desviam. Essa 
sabedoria, primitiva, que é a Teosofia, sistematicamente se polariza em ciência e 
religião, pólos que, pelo afasta, mento, entram, em antagonismo. Na fuga dos tempos 
vem a cristalização. Com a cristalização há uma, retenção de vida que, como energia 
expansiva acumulando-se, um dia rompe e alarga os limites, passando para novas e 
diferentes fronteiras. Isso é evolução. E a ela está condicionada a liberdade humana. 
Alcançada a custo, por seus próprios esforços, de etapa em etapa, até que a matéria 
densa e precária se utilize e se fixe, segundo modelos cosmicamente planejados. 

Estamos agora em uma desusa fases. Época de acúmulo excessivo das 
energias vitais. E o que chamamos de fim do ciclo. A forma cristalizada dum passado 
não mais cabível, sofre violentos impactos. As concretizações anteriores pesam nos 
ombros dos homens, em afã de progresso. A energia acumulada, um dia – breve –  
estoura. E lá se vão normas, sistemas rançosos, estruturas empoeiradas e 
consideradas até agora como definitivas, mas já de fato imprestáveis. Lá se vão, no 
ímpeto das transformações irreprimíveis, postulados e dogmas tornados sem sentido 
perante situações de fato. No momento exato em que se colocou em órbita um satélite 
terrestre, como precursor de possíveis viagens interplanetárias, caducaram conceitos 
preexistentes e assim, chegada a hora, caducarão outros. As leis superiores e, por 
isso, consideradas divinas, não mais se amoldam às necessidades da evolução das 
cousas e dos seres. Busca-se então a “peneira” para a pueril tentativa de se encobrir o 
rutilante clarão duma verdade que é incômoda. Renovam-se os homens que adotam 
as mesmas velhas idéias e se deixam ficar num comodismo estéril. Estagnam-se, 
confundem-se. Por esse motivo chocam-se nações, constituídas por grupos políticos 
que se padronizam ou que tentam progredir. Poderá, amanhã, estourar a casca do ovo 
que é o mundo, arremessando ao seu verdadeiro lugar de perecibilidade ou resíduos 
humanos menos úteis e exibindo à radiosa luz da verdadeira sabedoria o fruto 
abençoado das tertúlias terrestres, com quem e por quem, em próxima etapa, serão 
fixados novos princípios de liberação. Essa liberação com que sonham os mais 
sensatos e de que se orgulham. os mais estultos. 

Não resta dúvida que estão fadados ao extermínio, sob forma de lei justa e 
inflexível, os inaptos – os fatalistas. Não padece dúvida que os livre-arbitristas, 
situados principalmente na corrente cristã, cabe achar o caminho por sua própria 
conta, pelos seus experimentos que, com suas dolorosas conseqüências, lhes abram 
os olhos para o que é verdadeiro, sob pena de se incluírem também nesse extermínio. 

Destruir o falso, o ilusório, o que provém de erros anteriores e que deforma e 
asfixia o natural, o justo, o belo, é a missão da Teosofia em todas as eras. Não importa 
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o nome com que isto se tenha dado ou que venha a se dar. Em sua permanente 
evolução, acompanha, desde a criação, porque a ela presidiu o mundo com suas 
formas de existência, dentro de planos universais. Impulsiona. Conduz, pelo poder da 
mente em ação, o  animado, da sua condição de instintiva passividade à de consciente 
atividade, em que está baseada a verdadeira liberdade. 

Será, por acaso, livre a mente humana? Também não. Pode parecer, a um 
exame superficial, que o pensamento ultrapasse quaisquer barreiras. Mas tal cousa 
não acontece, enquanto for pensamento formal, concreto, modelado pelo 
funcionamento dos sentidos, desses atuais cinco sentidos que servem à humanidade 
comum. Pelo pensamento a capacidade hominal alonga-se, sobe ou resvala, desliza, 
ultrapassa conveniências, acoberta-se num isolacionismo que lhe proporciona 
vislumbres de libertação, mas está, ainda, sujeita às restrições da forma. Perante as 
barreiras exteriores, o inconformismo individual se revolta e se desforra, dando vida, 
em idéias, ao que não pode realizar por atos. Daí resultam boas e más criações. 
Geralmente más, por efeito da precariedade das injunções exteriores. Entre o 
pensamento e a ação existe, como intermediária, a emoção, que promove perigosas 
situações, pois ao invés da idéia sadia dominar os impulsos emocionais, na maioria 
das vezes, por motivos fundamentais que escapam ao âmbito deste trabalho, são os 
impulsos, são os instintos que dominam a idéia, prejudicando o raciocínio. 

Não há, pois, liberdade de pensamento. Há, sim, uma tendência para um estado 
superior, o da abstração, que levará a espécie humana para mais amplos domínios, 
pelos portais da sabedoria. O mental, sendo criador, toma variadas formas, de acordo 
com quem a maneja. Isto, individualmente. Coletivamente, pela natural tendência para 
o denso, para o grosseiro, vão se originando, coletivamente, formas tenebrosas, 
egrégoras sombrias, que empurram a humanidade, – sua inconsciente cria a 
humanidade, – sua inconsciente criadora - para um despenhadeiro. Um véu, uma teia 
perturbadora a vai envolvendo, desorientando-a e um aniquilamento progressivo 
acabará anestesiando-lhe a vontade. Resta uma ação instintiva, quase diríamos 
mecânica, que não é o objetivo da criação humana. Dessa situação já é difícil 
despertar, a não ser por um poderoso impacto coletivo que está para acontecer e que 
parece impossível evitar, dentro da lei de causa e efeito que rege este universo. Se à 
humanidade, na sua maioria, ainda for dada a possibilidade de discernir, talvez 
consiga a libertação e nessa altura não mais será constituída pelo impulsivo homem, 
mas pelo homem consciente, endereçado a positivos rumos na escala evolucional. 

Inúteis se fazem, pois, em face das contingências atuais, as leis vigentes Inúteis 
se tornam as religiões, que não conseguiram despertar do letargo a humanidade 
entorpecida. Só o beijo da Verdade, qual poderoso príncipe, vencendo imposições 
maléficas dó passado, trará a uma vida consentânea e digna, os seres deste planeta 
humilde, mas que tem sabre sua crosta e dentro de suas entranhas a responsabilidade 
de todo um universo! 

A Teosofia coloca a liberdade em seus justos termos. Não a despreza como 
impotente, nem a endeusa como toda poderosa. Situa-a na engrenagem da evolução 
dos seres, a prescrever-lhes a meta do discernimento. Enaltece-a como fator decisivo 
da condição humana, passando do mental concreto para o abstrato. Emprega-a como 
coadjutor da noção de responsabilidade, única que fará do homem atual o planejado 
homem do futuro. Transforma-a em coragem que, aplicada à mente, dá os heróis e 
vertida ao coração dá os santos. Respeita-a como fator imprescindível de elevação. 
Venera-a como característica primordial da essência ao se fazer formal. 

Da conjugação e encadeamento dessas circunstâncias resulta a divergência 
fundamental de atitudes entre o homem que se filia a qualquer religião, e aquele que, 
pelo livre exercício do raciocínio, se situa nos amplos quadros da Teosofia. Aquele 
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segue uma verdade que lhe é indicada; este procura, em si mesmo e por seus próprios 
recursos, esta mesma verdade. Aquele segue tangido por normas impostas do exterior 
para o interior; este, o teósofo, segue porque acha que deve e quer seguir para uma 
finalidade, sem se preocupar com imposições exteriores. Da chama vital que o ilumina 
lhe vem a energia que se transforma em vontade, para prosseguir em sua meta. É livre 
de seguir ou não o coletivo, mas sabe o que lhe advirá com essa decisão. E 
responsável pelos atos, para os quais gabe não caber perdão, dentro de uma lei 
fundamental de justiça. Conforta-o, contudo, sempre a convicção de que, por sua 
iniciativa, dirigida em sentido positivo, pode encontrar a devida recuperação. 

Intensa claridade ilumina os corações daqueles que se tenham integrado nessa 
filosofia de vida. Contradições não existem para quem entendeu realmente a Teosofia.
 A criatura humana é passível de enganos, de desânimos, de dúvidas, de 
vicissitudes, porque a matéria densa pesa, retarda o avanço, desnorteia, mas a justa 
noção de liberdade, as experiências colhidas no interior de cada ser, orientam no 
sentido de recuperar os atrasos que se verificam na gloriosa escalada do homem para 
os planos mais elevados. 

Faltam-lhe, para se completar, três estados, a Abstração, que o mergulhará na 
quarta dimensão, apresentando-lhe a solução para muitos enigmas de hoje; a Intuição, 
que lhe dará o conhecimento direto e, finalmente, a Sabedoria Integral, pela qual se 
constituirá em ser consciente à imagem e semelhança de seu Criador. 

Finalizando: o homem é livre por sua origem essencial. Encadeado na forma, 
perdeu a liberdade de que conserva reminiscências que a fazem desejada. A ela 
volverá, à custa do exercício dessa mesma liberdade, nos âmbitos que os ciclos e as 
circunstâncias inerentes lhe propiciem, através dos renascimentos na carne, 
subordinados às leis de carma e reencarnação. 

O homem, – o homem comum, frisamos – , não nasce porque quer, mas porque 
deve, porque a isso se obrigou, pelo mau uso da noção de liberdade. E a ele compete, 
em vida, chegar a esse conhecimento, dirigindo-o para o objetivo: libertação total. É a 
liberdade, portanto, a meta definitiva da etapa humana. Pela Teosofia ela será 
encontrada. Quanto ao destino ou carma, nada mais é que a ignorada conseqüência 
de ações anteriores, que só o conhecimento pode corrigir. 

Ao encerrar estais minhas despretensiosas palavras com que, mais uma vez, 
nesta XIIIa Convenção da Sociedade Teosófica Brasileira, ocupo a benévola atenção 
de tão distinto auditório, quero saudar as figuras singulares, estranhas e 
inconfundíveis daqueles que têm sido Mestres incansáveis e extremosos, sustentáculo 
e farol de todos os momentos de minha atribulada existência de discípula à procura da 
Verdade. 

A Henrique José de Souza e a Helena Jefferson de Souza, nomes transitórios 
de essências permanentes, meus mais profundos sentimentos de amor e veneração. 

 

DE IUCATÃ A  S. LOURENÇO 
 

(Por um membro da S. T. B.) 

 

A península de Iucatã, que avança para o golfo do México e o sul do Estado de 
Minas Gerais, regiões geograficamente tão distantes, possuem, no entanto, íntima 
relação histórica, pois enfeixam e conjugam o vultoso trabalho preparatório do novo 
Ciclo Evolutivo. 
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Foi naquela península que esteve sediado um grupo de seres altamente 
evoluídos, de poderes supra normais, exercendo considerável influência nos 
acontecimentos de caráter hiperfísico do ano de 1848. Por outro lado, o sistema 
geográfico sul-mineiro, tendo por núcleo a cidade de São Lourenço, era e continua 
sendo o objetivo final do empreendimento oculto daqueles seres. 

A elucidação dessa afirmativa conduz a uma análise acurada dos 
acontecimentos desde 1848 até agora, o que importa dizer que somos levados a 
situar o problema do Espiritismo frente à Sociedade Teosófica fundada por Blavatsky 
na América do Norte e a missão de Henrique José de Souza, na América do Sul, e 
mais particularmente o Brasil. 

Para o bom entendimento da questão, não podemos deixar de, embora 
sucintamente, voltar os olhos críticos a 100 anos atrás. 

O século XIX suas grandes conquistas científicas no campo da Biologia, da 
Química, da Geologia, da Física apresentou correlatamente uma grande 
transformação filosófica e política, abalando os sistemas tradicionais de pensamento. 
Muitas instituições, até então solidamente situadas, sofreram constantes ataques, 
tímidos a principio, em seguida violentos, que por fim fizeram ruir suas posições de 
"intocáveis". Já o grande Cisma Religioso Ocidental, chefiado pelo monge 
agostiniano Martinho Lutero; já a Revolução Francesa, fixando os Direitos Humanos, 
haviam alertado o povo, modificando-se os conceitos e privilégios mantidos pela 
aristocracia e a Igreja Romana. Por sua vez, o pensamento filosófico, dentro do 
liberalismo nascente, desprendera-se num vôo extraordinário, com homens como 
Hegel, Schopenhauer, Darwin, Fichte, Nietzsche e outros. 

Processava-se, portanto, cada vez mais claramente, a rejeição da autoridade 
eclesiástica. Era o fim daquela longa porfia entre o Dogma e o Conhecimento 
Científico iniciado por Copérnico com seu sistema heliocêntrico, seguido de Ketpler e 
Galileu no século XVII. 

As correntes intelectuais do século passado, em razão de haverem 
permanecido tanto tempo presas ao dogmatismo sacerdotal, se inclinavam 
sensivelmente para o materialismo filosófico e o socialismo incipiente, este como 
objetivação inevitável das idéias da época. 

Foi exatamente nesse período. quando a lógica aristotélica dos escolásticos 
perdera a sua proeminência e mais adeptos ganhavam as filosofias materialistas, 
que os primeiros fenômenos hiperfísicos foram constatados de uma forma pública e 
notória.  

Seu aparecimento ocorreu na América do Norte, na localidade de Hydesville, 
Estado de Nova York, envolvendo uma família metodista de nome Fox. Essa família 
era moradora no vilarejo havia quase um ano, quando começou a ser perturbada por 
uma, série de ruídos e sons inexplicáveis. O ponto crítico daquela situação, 
entretanto, foi atingido na noite de 31 de março de 1848, quando a menina Kate de 
11 anos, filha do casal Fox, logrou entender-se com a entidade invisível, autora dos 
ruídos alarmantes. A pedido seu foram ouvidos arranhões e batidas em resposta de 
tal forma evidentes, que não só eram inegáveis, como também forçavam à conclusão 
de tratar-se de algo inteligente que os enxergava perfeitamente, embora não fosse 
visto. Os vizinhos dos Fox que acorreram ao local, comprovaram a exatidão desses 
fatos e graças a um diálogo estranho, com perguntas verbais respondidas por meio 
de percusões nos móveis da casa chegaram à dedução de estarem alando com a 
alma de um homem ali assassinado anos antes. 

Em suma, foram estes os fatos que teceram os acontecimentos daquela noite, 
tida pelos espíritas de hoje como a data do aparecimento dos fenômenos 
hiperfísicos. 
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A esta altura, não é fora de propósito uma rápida análise desses 
acontecimentos. Que fenômenos semelhantes sempre hajam sido presenciados pela 
humanidade é fato indiscutível, pois, desde a época pagã as relações entre o visível 
e o invisível eram conhecidas. As práticas das evocações das almas dos mortos não 
constituíam novidade. O Velho Testamento as condena, condenação que também 
Jesus, o Cristo. deixou transparecer, conforme o Novo Testamento. Moisés 
estabelecia até pena de morte para os que evocassem os mortos. Homero e Virgílio 
se referem a tais práticas como a arte negromântica. Horácio descreve a cerimônia 
da evocação dos mortos entre os romanos: e Maimônides fala de análogos ritos entre 
os judeus, o que bem demonstra a sua antiguidade. 

Eram, portanto, consideradas nocivas e perigosas as comunicações com 
entidades que acudiam à evocação, pois. acreditavam tratar-se de seres elementares. 
habitantes do Sheol, a oitava esfera dos cabalistas onde as formas residuais do astral 
são fadadas à desintegração. 

Também no Oriente, como em certas regiões da África e da América, a 
evocação dos mortos era fato conhecido. No Tibete existiu o Shamanismo, seita 
religiosa que se apoiava na crença de que mesmo depois da morte persistia a 
individualidade humana vivendo na natureza espiritual. O Shamanismo era uma 
derivação da primitiva Teurgia, que compreende o mundo visível e o invisível. Em seus 
ritos, o ser vivo podia entrar em contato com os seus semelhantes falecidos, bastando 
que recebesse destes últimos a energia espiritual. proporcionando-lhe em troca a 
energia física que possibilitaria as manifestações. Tais relações necromãnticas não 
devem, porém, ser confundidas com o verdadeiro Shamanismo tibetano que floresceu 
300 anos antes do Cristo, do qual os shamanos, que nestes últimos séculos viveram 
na Mongólia e na Sibéria constituíram simples remanescentes degenerados.  

A evocação dos mortos em 1848 não era, pois, novidade nem no Oriente nem 
no Ocidente, se pudemos de um lado demonstrar que a comunicação entre a entidade 
invisível e os habitantes de Hydesville não constituíra absolutamente um fato novo, 
nem mesmo para o mundo ocidental, de outro, pode nos causar estranheza a 
observação de que nunca os fenômenos que se seguiram foram tão numerosos, nem o 
publico se encontrava preparado para recebe-los. 

A liberdade intelectual do século XIX, tão custosamente conquistada 
representou por certo o fator mais importante na sua rápida divulgação, sobretudo 
assegurando os livres praticantes de tais fenômenos a confortante imunidade, sem a 
qual teriam sido processados, torturados e talvez até transformados naquelas tochas 
humanas que iluminavam lugubremente a idade negra do absolutismo clerical. 

Naturalmente houve excessos, ataques verbais. pela imprensa injúrias 
pessoais, sem jamais atingir as graves consequências que teriam tido lugar há 200 
anos, em casos semelhantes. 

Além do ambiente ser propício, não é possível negar, outrossim, que os 
fenômenos foram multo pródigos. Qual teria sido a razão? Se por ventura fosse 
apenas coincidência de encontrar-se um sensitivo na casa onde permanecia a alma de 
alguém assassinado, os fenômenos se desencadeariam com maior antecedência. 
Também seria ilógico admitir que pela primeira vez se hajam encontrado esses dois 
fatores sensitivo ou “médium” e alma de um falecido de morte violenta. 

A explicação da persistência e multiplicidade dos fenômenos de Hydesville, 
reside no trabalho dos seres superiores do Iucatã, a que no início nos referimos. 
Estavam eles sediados na região norte da península compondo o que se chama 
Confraria Jina e, por se encontrarem próximos, da antiga cidade mala denominada 
Chichen-Itsa, eram conhecidos como irmãos da Fraternidade de Chichen-Itsa. 
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Os fenômenos psíquicos então propiciados por aquele ramo da Fraternidade 
Branca, tinham por objetivo desviar a humanidade da perigosa vereda do materialismo 
a que conduzia a liberdade de pensamento, em réplica aos séculos de obscurantismo. 
Esses fenômenos preparariam, por outro lado, o terreno onde deveria ser semeado o 
Conhecimento Transcendental, ou seja, a Sabedoria Iniciática das Idades, trazidas por 
Helena Petrovna Blavatsky do Oriente, como o primeiro passo para a fixação da 
chamada sexta sub-raça Ariana. 

Entretanto, aquilo que deveria ser o ali, cerce provisório para a Sabedoria 
trazida por Blavatsky, cedo tornou-se um dos mais difíceis percalços para a chamada 
Missão Y, como adiante veremos. 

Em 1850, Hippolyte Leon Denizard Rivali; que adotou o pseudônimo de Allan 
Kardec, quando a Europa já se encontrava impressionada com os fenômenos 
hiperfísicos do Novo Mundo. investigou as chamadas manifestações espiritistas, 
graças à mediunidade de duas filhas de um amigo. Das comunicações mediúnicas 
recebidas, ficou ele sabendo que importante missão religiosa lhe estava destinada. 
Seres de alta hierarquia dar-lhe-iam as instruções necessárias. Disso resultou a edição 
de “O Livro dos Espíritos” em 1856, primeiro de uma série de livros daquele autor, 
ainda hoje considerados clássicos pelo espiritismo. 

A característica dos ensinamentos era a crença num progresso espiritual, 
realizado através de múltiplas encarnações, sempre na espécie humana, pois as 
existências corporais seriam sempre progressivas e nunca retrógradas. Neste ponto, 
como se vê, difere da Metempsicose de Pitágoras. Este filósofo, do V século antes de 
nossa era foi aliás, o primeiro ocidental a defender a tese das reencarnações. Por 
outro lado. a literatura oriental representada pelos Puranas, os Vedas, Upanichads e 
outros, que no século XIX penetrara na Europa, contribuindo para a formação do 
pensamento filosófico da época, é basicamente reencarnacionista, daí resultando que 
a doutrina de Kardec não se constituísse uma revelação. Há mesmo um livro, o 
Agruchada Parikshai de alguns milhares de finos, que contém ensinamentos idênticos 
aos conseguidos por Allan Kardec através dos procedimentos mediúnicos. 

Portanto, nem a Doutrina nem os fenômenos animistas eram novidade para os 
homens cultos. Não obstante, o chamado Espiritismo, cujos numerosos adeptos hoje 
lhe acrescentam o adjetivo kardecista (de Kardec) para distingui-lo de outras escolas 
animistas, carecia e carece de razão para intitular-se religião reveladora. 

Mas, a mente humana, fascinada, engoliu a pílula antiga, aliás deturpada em 
sua essência, sob moderna embalagem fenomênica. 

Nem mesmo os trabalhos de Albert de Rochas, de Lombroso, de Richet, de 
Bottazzi, e, especialmente, de Sir William Crookes serviram para uma reconsideração 
dos fatos. 

O coronel de Rochas, observando em hipnotizados no estado sonambúlico, 
fenômenos de clarividência, abriu para o raciocínio um novo aspecto do problema. 
Se hipnotizados podem fazer coisas fora de sua capacidade normal. corno a 
clarividência, fica demonstrado, irrefutavelmente, que as revelações mediúnicos nem 
sempre dependerão daquela entidade invisível denominada "espírito". Não negamos 
o fenômeno da “incorporação” apenas afirmamos que ele não é o único meio de se 
conseguir coisas supra-normais. 

É de se notar que fora do fenômeno mediúnico encontramos ainda, os casos 
dos meninos-prodígio, como Benjamin Hall Blyth. que com 6 anos de idade, via a 
resposta aos problemas matemáticos a ele propostos, da mesma forma que Vita 
Mangianelli, com 10 anos, respondia aos mais variados quesitos, demonstrando 
facilmente a clarividência, ao ler o pensamento dos circunstantes. E, nestes casos, é 
impossível admitir-se que um espírito estivesse ditando instantaneamente para essas 
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crianças, embora sem o conhecimento das mesmas, as respostas a tão intricadas 
proposições. 

Isso nos leva a admitir a existência de outros fatores que não podem ser 
desprezados ao analisarmos o problema dos estranhos fatos proporcionados pela 
mediunidade. A razão e a experiência desaconselham aceitar os fenômenos 
mediúnicos como único meio de conduzir ao hiperfísico, tal como apregoa o 
espiritismo de hoje. 

Parece-nos oportuno aludir aqui às sempre citadas e notáveis experiência de 
Sir William Crookes, um dos grandes sábios do século passado e deste ainda, uma 
vez que faleceu em 1919. 

Crookes realizou em 1872 uma série de materializações, com a colaboração 
da famosa médium Florente Cook. Durante as sessões, materializava-se uma 
entidade de nome Katie King (que foi inúmeras vezes fotografada e que dizia ter 
vivido na Jamaica 200 anos antes. O importante é que Crookes, após longas 
pesquisas, concluiu ser impossível afirmar se os fenômenos tinham por origem a 
ação de “espíritos desencarnados” ou de entidades análogas. Todavia, os fenômenos 
eram inegáveis e. contrariavam muitas hipóteses já formuladas, como também leis 
naturais até então estudadas pela ciência acadêmica. 

Em seu relatório intitulado “Investigações dos fenômenos Espíritas”, Crookes 
propõe 8 hipóteses para explicar os acontecimentos, dentre as quais citamos 3 mais 
interessantes: 

1. Seria o “espírito maligno” que assume a personalidade do “médium” com o 
propósito de prejudicar a religião e perder os homens, como ensinam as 
igrejas Cristãs. 

2. Os fenômenos resultariam de entidades não pertencentes a espécie 
humana, mas que vivem na terra e são capazes de manifestar a sua 
presença em algumas ocasiões, como afirmam a Sabedoria Arcaica e a 
Fraternidade Rosacruz. 

3. Os fenômenos se devem a ação dom mortos, como afirmam os espíritas. 

Os trabalhos desse ilustre pesquisador comprovam o fenômeno, em sua 
manifestação, mas não lhe identifica o agente causal. 

Bastaria um pouco de atenção aos trabalhos desse e de tantos outros 
investigadores insuspeitos para melhor orientar os seguidores do Espiritismo-
Religião. 

Caso não bastassem tantas comprovações e dados científicos referentes a 
essas forças desconhecidas que se manifestam através dos médiuns podemos 
buscar alguns ensinamentos mais na experiência dos antigos. 

Jâmblico e Porfirio, este discípulo pessoal de Plotino, se referem também a 
seres invisíveis que se revestem de aparência irreais, iludindo a boa fé de seus 
evocadores. Constituiriam eles, segundo esses mesmos filósofos, outra forma de 
existência. que em determinadas circunstâncias entrariam em contato com este plano 
físico. A essas formas, então denominadas vulgarmente demônios familiares, os 
Cabalistas hebraicos chamavam de shedim e os dividiam em quatro classes. Os 
persas os chamavam de devas, os gregos de demônios, os egípcios de afrites, 
enquanto os brâmanes os denominam daityas. 

Esses “demônios familiares”, conhecidos também por outras tradições como 
“espíritos da natureza”, são entidades de matéria etérica, irresponsáveis, nem boas 
nem más, inconscientes, exceto quando submetidas a influência de outros seres que 
lhes seriam superiores. O sábio Tyndal, acreditava que os fenômenos naturais 
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ocorrem dirigidos par seres imperceptíveis aos nossos sentidos, isto é, que os 
fenômenos do plano físico estariam relacionados com os “espíritos da natureza”. 

São Clemente de Alexandria, afirmava aliás apoiado em fidedignas autoridades, 
ser absurdo chamar diabos ou demônios a esses espíritos que não passam de anjos 
inocentes ou potestades que vibram nos elementos, movem os ventos, distribuem as 
chuvas como agentes de Deus. a Quem estão sujeitos. Orígenes era da mesma 
opinião. 

Essas constatações demonstram, como dissemos. que a evocação dos mortos 
as materializações e a própria doutrina lançada por Allan Kardec já eram de há muito 
conhecidas tanto no Oriente como no Ocidente. Sua difusão popular deveria apenas 
constituir um degrau provisório na escada do conhecimento, que possibilitaria à mente 
ocidental tornar-se apta a compreender oportunamente fatos mais transcendentais. 

Entretanto, transformando em religião um fenômeno que servia de poderoso 
argumento a todas as religiões na demonstração do mundo supra-sensível, Kardec 
provocou a ira das mesmas e, pior ainda, perturbou o trabalho de preparação psíquica 
da sexta e sétima sub-raças arianas, que deveriam firmar-se no continente americano. 
Essas duas raças, uma no norte e outra no sul, compõem as duas hastes da famosa 
Missão Y. 

Os fenômenos de Hydesville ao serem provocados pela Fraternidade de 
Chichen-Itsa, tinham a finalidade de atrair a atenção da humanidade para os 
problemas do hiperfísico. Blavatsky seria o degrau seguinte, como poderoso veiculo 
dos ensinamentos da Gupta-Vidya, a Teosofia hodierna. 

Em 1873, Helena Petrovna Blavatsky inspirada por seus Mestres excursionou 
pelos Estados Unidos da América do Norte, cerca de 22 anos após ter ela começado o 
seu aprendizado iniciático. 

Naquela época os fenômenos mediúnicos atraíam grande parte da atenção dos 
meios científicos, mas as numerosas fraudes verificadas constituíam sério obstáculo à 
aceitação dos fatos espíritas. 

Em vista das circunstâncias reinantes, Blavatsky se viu na contingência de 
penetrar nos meios espiritistas; dar-lhes a mão, defende-los dos" ataques dos céticos 
materialistas e, ainda, proporcionar vários fenômenos que tinham a finalidade de 
apoiar a posição do espiritismo na América. 

Já era então do conhecimento daqueles que mais de perto a acompanhavam 
que ela deplorava os espiritistas americanos por apenas desejarem os fenômenos, não 
lhes interessando o aspecto filosófico que os mesmos sugeriam. 

Em maio de 1875, ela e Henry Steel Olcott, que haviam travado relações há 
alguns meses, tentaram organizar o então chamado Clube dos Milagres, cuja  
finalidade era investigar os fenômenos hiperfísicos e principalmente esclarecer o 
verdadeiro sentido do Espiritismo. Pouco foi conseguido, entretanto, naquela 
oportunidade, mas, em fins do mesmo ano, Blavatsky e Olcott, juntamente com um 
grupo de intelectuais, na maioria maçons, fundaram a Sociedade Teosófica, entidade 
que preencheria, entre outros, os objetivos do Clube dos Milagres. 

Blavatsky, a essa altura, já dera a público o seu parecer sobre a origem dos 
fenômenos mediúnicos e identificava os tais “espíritos” materializados como simples 
“cascões astrais”, sem vida própria, e como elementais, isto é, os já referidos shedim 
dos judeus, daityas dos brâmanes, e potestades que moram nos elementos, de São 
Clemente de Alexandria e de Orígenes. 

Após ter escrito sua famosa obra “Ísis sem Véu”, em 1877, demonstrando 
assombrosa erudição, a Autora teria recebido ordem de seu Mestre para afastar-se da 
América do Norte. Assim, em 1878. dirigiu-se à Índia, acompanhada de Olcott, 
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acabando por fixar a sede da Sociedade em Adyar, cidade em que até hoje se localiza 
sua matriz. 

Blavatsky ainda voltou à Europa, onde escreveu a “Doutrina Secreta” sua obra 
máxima, falecendo em 1891. 

Admite-se, outrossim, que sua prematura partida da América do Norte 
comprometeu parcialmente os trabalhos junto à sexta sub-raça, sua grande missão. 
Não nos cabe entretanto criticá-la. Os ataques dos ignorantes e hipócritas se tornavam 
insidiosos e sua saúde, combalida na tremenda luta Dela verdade, já naquela época 
exigia cuidados médicos e repouso. 

Bem sabemos que o uso excessivo dos poderes psíquicos é o destruidor da 
vida terrena dos Mestre de Sabedoria. Blavatsky, lutando para convencer os 
descrentes, usou-os em demasia e sua fabulosa passagem pela terra esvaiu-se 
prematuramente, Como paga recebeu incompreensão e calúnia, como sói acontecer 
aos iluminados que por aqui de tempos em tempos comparecem atirando pérolas a 
porcos... 

Desaparecendo a grande mártir do século XIX, como a chamou Roso de Luna, 
permaneceu Henry Olcott na presidência da Sociedade Teosófica até 1907, quando 
faleceu Annie Besant, discípula de Helena, sucedeu-o na presidência daquela 
Sociedade. 

Blavatsky, entretanto, sabendo que a Missão da qual ela participara deveria ser 
por Outrem continuada na América do Sul, legou-nos valiosa advertência. Na 
introdução da “Doutrina Secreta”, a Heroína Helena advertiu de que muitos 
ensinamentos ainda não podiam ser revelados, mas que no começo do séc. XX. 
Alguém melhor informado e com qualidade muito superiores seria enviado pelos 
Mestres da Fraternidade Branca, para maiores esclarecimentos. Da mesma forma, 
alertava contra os perigos do fanatismo e a transformação da Sociedade Teosófica em 
seita religiosa, o que quase se tornou realidade com a constituição da Ordem da 
Estrela, aliás de efêmera duração, graças à sinceridade de seu chefe, Joe 
Krishnamurti, a quem Leadbeater e outros interessados pretendia consagrar como 
novo Messias. 

De qualquer forma, o trabalho nas Américas sofrera contratempo e foi 
providenciada, por quem de direito, a vinda daquele que deveria dar conta da “Missão 
Y” na América do Sul. 

No ano de 1924, finalmente, o trabalho recomeçou de uma forma menos velada. 
Henrique José de Souza, que em sua juventude estivera em Templos Iniciáticos da 
Índia e do Tibete, levado pelas circunstâncias extraordinárias que cercavam sua vida 
desde o nascimento, recebeu instruções de certa Fraternidade Tibetana para fundar 
uma organização de cunho espiritualista, como primeiro passo em prol da sétima sub-
raça. Assim foi fundada, em 10 de agosto daquele ano, “Dhâranâ”, Sociedade Mental-
Espiritualista, sediada em Niterói, capital do Estado do Rio. 1 

                                                        
1 Relacionada com o nome de cidade sul-mineira e do santo seu padroeiro, São Lourenço, que figura no titulo deste artigo, 
ao se falar de Niterói, primeira sede terrena da S.T.B., achamos interessante consignar mais uma causalidade de nossa 
Obra, a qual aliás consta das enciclopédias. O índio Ararigbóia lutou bravamente, como se sabe, contra os invasores 
franceses e seus aliados tamoios (1565 a 1567) e auxiliou os portugueses na fundação da cidade do Rio de Janeiro. 
Recebeu em doação, pelos seus serviços, vasta gleba na costa oriental da bafa de Guanabara, onde fundou a aldeia de S. 
Lourenço, hoje capital fluminense. 

Também S. Lourenço de Goa, possessão portuguesa na costa da Índia, estava no itinerário do adolescente que em 1899 
rumava da Bahia para o norte daquele país, em circunstâncias ao mesmo tempo de aventura e mistério, onde fora 
desincumbir-se da primeira etapa de um mandato epopéico. 

Laurel, Láurea, Lauréola (o oiro refulgente da coroa da Vitória), Laurenta. Lourenço e sua expressão no gênero feminino, 
inclusiva em outros idiomas, são vocábulos estreitamente ligados ao mistério do Arcano 22 o procedem do “agartino” 
LADACK. (N. da R.) 
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Foi logo a seguir que os componentes de Dhâranâ receberam surpreendente 
mensagem vinda do Tibete, cujo texto transcrevemos: 

“Salve, Dhâranâ, rebento novo, mas vitalizado pela uberdade do tronco 
gigantesco donde nascentes! Viestes do Oriente como uma rama extensa florescer as 
mentes dos filhos deste país grandioso, que já tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso 
da Ave canora que lhes segreda, internamente, Amor a todos os seres. Os teus 
triunfos já são cantados em melodiosas estrofes no grande concerto universal da 
Cadeia setenária, por que tu, excelsa potência, criada por teus próprios esforços, 
começaste a dar crescimento na tuas poderosas hastes às folhagens verdejantes, 
onde amarelados frutos serão colhido por todos aqueles que se acham famintos e 
perdidos na negra floresta da vida. E assim, com as cores do pavilhão da Pátria de 
teus filhos, também tu, Dhâranâ, terás teu hino glorioso cantado pelos querubins que 
adejam em torno da Silhueta Majestosa do Supremo Instrutor do Mundo”. 

Conquanto a Missão de "Dhâranâ constituísse inicialmente, verdadeira 
interrogação, até mesmo para seus fundadores a mensagem acima deixava entrever, 
todavia, a fusão do Oriente no Ocidente e, consequentemente, o fim do ciclo espiritual 
do Oriente. 

É necessário dizer que Henrique José de Souza, quando ainda na Bahia, fora 
co-fundador da Loja Teosófica Alcione, da S.T., porém divergindo a respeito de 
Krishnamurti, que Annie Besant e Leadbeater procuravam impingir como um avatara, o 
novo Messias, deliberou desligar-se daquela Sociedade.  

Duas valiosas razões levaram-no a proceder desse modo. A primeira foi tentar 
unir o trabalho de Helena Petrovna Blavatsky ao dele, pois que já tinha ido à Índia e 
estava no espiritual planejamento do referido trabalho. Como se deve ter 
compreendido, o de H.P.B. se ligava à 6a sub-raça, enquanto o dele, à 7a. Os dois, 
ligados entre si, receberiam depois o nome de Missão Y. Desde o começo já o 
Mestre criticava o fato de Blavatsky e Olcott haverem se dirigido para a Índia. 
dizendo mesmo que isso “era andar para trás, pois o Oriente ia ceder o seu lugar ao 
Ocidente”, etc. Entretanto, foi bem outro o motivo que os levou à Índia, embora se 
queira ocultar a verdade: “A terrível campanha que à mesma e ao seu companheiro 
moveram católicos e protestantes”. Sim, as religiões temem a Teosofia, porque esta 
possui resposta certa para todas as perguntas, enquanto as religiões foram feitas 
para os “impúberes psíquicos”... 

A segunda razão foi a de querer nosso Mestre salvar irmãos e amigos seus por 
estarem em caminho errado, isto é, o de um “falso Messias”, embora sempre o 
elogiando do ponto de vista de sua bondade e inteligência. Todas as vezes que por 
esta Revista era obrigado a falar do mesmo, dizia: “Jovem ainda, não pôde 
desvencilhar-se da armadilha que as forças do mal lhe teceram”. “Trata-se de um 
pássaro de valor, prisioneiro de uma gaiola de ouro”. 

Falando de Annie Besant, dizia: “O mesmo aconteceu à eleita de Blavatsky. 
para substituí-Ia depois de sua morte, chegando essa ilustre e digníssima senhora a 
se deixar hipnotizar pelo bispo anglicano Leadbeater, através da qual ele falava com 
os Mahatmas, e posteriormente (fato gravíssimo) por Gyanendra Chacravarti, como 
se sabe, Chefe Supremo da Ioga Somaj, instituição considerada de Magia Negra”. 

Ainda quanto à Annie Besant que Joe Krishnamurti (Krisnaj) chamava de 
“única Mãe que encontrou na vida”, seu valor espiritual era reconhecidamente 
elevado. Aliás, do “Diário da Noite”, de 4 de outubro de 1933, do Rio de Janeiro, 
extraímos à guisa de esclarecimento, o seguinte: “O Sr. José Maria Olivaes, 
presidente da Sociedade Teosófica Dharma, de Buenos Aires, fez interessante 
declaração em torno da morte de Annie Besant e da próxima reencarnação daquela 
que foi na terra a maior animadora e divulgadora da Teosofia. Annie Besant disse: 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  17 e 18 – Março a Setembro de 1961 – Ano XXXVI 
Redator : Sylvio de Paschoal 

“Meu próximo campo de ação será na América do Sul. onde esforçados 
trabalhadores estão, desde há muitos anos, preparando o terreno”. E o Sr. Olivaes 
esclarece: “Se o vaticínio da doutora Besant se cumprir, acho que o país escolhido 
será o Brasil. Explico: É o país sul-americano mais espiritualizado. Há no Brasil, 
atualmente, centenas de centros e associações altruístas e centenas de milhares de 
espiritualistas, espalhados por todo o seu vasto território. A fraternidade, a cortesia e 
a espiritualidade dos brasileiros já são proverbiais. Está se formando até um 
poderoso centro magnético que talvez atraia o privilégio de se tornar ele o berço da 
futura sétima Raça da Humanidade”. Viria, portanto, A. Besant trabalhar no Ocidente 
e não no Oriente, por nada mais ter este a ver com a questão das cousas do Espírito. 
Já foi dito mesmo pelo Mestre que “no decorrer dos ciclos, ora é um era é outro a 
quem cabe semelhante trabalho”. Sim. "EX OCCIDENTE LUX" é o brado do 
momento. 

Blavatsky teve ocasião de dizer que quando o Tibete fosse invadido pelos 
estrangeiros, estaria terminada a missão espiritual do Oriente. Citação esta que ela 
traduziu do Vishnu Purana. O Tibete já foi de há muito invadido pelos “mlechcha” 
(estrangeiros) e o pseudo Dalai-Lama fugiu de lá, indo pedir asilo a Nehru na Índia. 
Se ele fosse o verdadeiro Dalai-Lama, não pediria asilo a ninguém, e sim, escaparia 
pelas galerias subterrâneos do Potala, em Lhassa, indo ter ao Mundo-jina ou de 
Duat, onde jamais seria encontrado. O contrário aconteceu nos subterrâneos do 
Vaticano; Pio XII, de saudosa memória, foi justo e certo até o local que servira de 
sepultura a São Pedro e que nenhum outro Papa descobrira. Pudera! ... E pediu que 
ao morrer, pusessem a sua ao lado da OUTRA. 

Na época da fundação de "Dhâranâ", os fenômenos hiperfísicos foram 
fartamente realizados em todas as reuniões, pois estávamos passando pela mesma 
fase que passara Blavatsky nos E.U.A., quando procurava despertar a atenção dos 
meios cultos através do sobrenatural. O Professor Henrique, dotado de extraordinários 
poderes psíquicos, ou melhor, Siddhis, realizava então, fenômenos os mais 
extraordinários, sobre as quais os jornais do Rio e de Niterói publicavam 
pormenorizadas notícias. O número de pessoas que porisso passou a freqüentar a 
Sociedade Mental-Espiritualista era realmente enorme, e os pedidos de curas e de, 
favores dirigidos a ele eram maior ainda. Um dos fatos extraordinários, embora bem 
mais tarde ocorrido, foi a materialização da mantilha de Helena P. Blavatsky, na qual 
podiam ser vistos fios de seus cabelos avermelhados. Esta mantilha foi dada a uma 
senhora pertencente à Sociedade e acompanhou-a até a morte. Esse e inúmeros 
outros fenômenos e experiências eram efetuados pelo Venerável Mestre, que sempre 
agia por sua própria vontade e nunca através da passividade mediúnica. 

Enfim, chegou o momento em que o esforço pessoal de cada membro da 
“Dhâranâ” deveria substituir o período fenomênico. O número de interessados diminuiu 
rapidamente o que também desta vez demonstrou que a maioria prefere prosternar-se 
e rogar, a progredir por esforço próprio. Mas, como a Obra a ser realizada dependia de 
qualidade e não de quantidade, em nada a afetou a súbita diminuição de seus filiados. 
Aquela altura o emocional já deveria dar lugar ao mental. Aliás, mais que isso. Se 
Blavatsky tentou, nos Estados Unidos, conduzir o pensamento humano do plano das 
emoções para o do mental, Henrique José de Souza, chefiando a Missão na América 
do Sul, deveria conduzir o estado de consciência ao plano intuicional. Dai se falar de 
Manas-Taijasi para a sexta sub-raça, e de Budhi-Taijasi para a sétima, esta no 
Continente Sul-Americano. 

Foi dessa forma que o trabalho para a sétima sub-raça tomou corpo 
objetivamente na América do Sul. É verdade que Roso de Luna, célebre polígrafo 
espanhol viera a este Continente pronunciar uma série de conferências teosóficas nos 
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anos 1909-1910, funcionando como verdadeiro arauto da Missão Y, mas, a 
concretização de tudo iniciou-se realmente com “Dhâranâ”. 

Em 8 de maio de 1928, ou seja 37 anos após o desenlace de Blavatsky, 
“Dhâranâ” passou a chamar-se Sociedade Teosófica Brasileira. Com isso definia suas 
íntimas relações com o trabalho da mesma Blavatsky nos Estados Unidos e, por outro 
lado, diferenciava-se de Sociedade Teosófica de Adyar, por motivos já comentados. 
Aliás, foi em vista do desvio tomado pela Presidência desta última Sociedade, que 
várias Seções da mesma romperam com a direção central, passando a constituir 
Sociedades independentes, como a Antroposófica, de Rudolf Stneir na Alemanha; a 
Theosophical Society, de Point Loma; a Liga da Reforma Teosófica, de alguns norte-
americanos, além dos grupos chefiados por Eduardo Schuré a Eugênio Levy, na 
França. 

A Sociedade Teosófica Brasileira permanece fiel a todos os objetivos da antiga 
“Dhâranâ” – Sociedade Mental-Espiritualista, conferindo-lhes a realização que lhe 
compete perante “Dharma”. A sua frente permaneceram seus dirigentes, Henrique e 
Helena, completando o mistério da Helena Blavatsky e Henrique Olcott na América do 
Norte. Por essas causalidades, muitas vezes incompreensíveis, Helena e Henrique 
José de Souza também receberam a ingratidão dos que se tornaram seus inimigos e 
caluniadores, a exemplo de quantos outros Caifazes e Iscariotes brindaram a 
Blavatsky e Olcott. 

Mas, desta vez, o trabalho iria adiante. Os dois Seres que permanecem na 
Direção da Sociedade Teosófica Brasileira e da Ordem do Santo Graal, eram os dois 
Deva-Pis, portadores dos oito poderes da Ioga, a que se refere a famosa profecia do 
Vishnu Purana, anunciando sua volta ao mundo para a felicidade dos homens. Talvez 
só por isso a Missão não tenha fracassado. Finalmente, no dia 24 de Fevereiro 
de1949, foi inaugurado em São Lourenço (sul de Minas Gerais) o Templo dedicado ao 
futuro Avatara Maitréia Buda, à fraternidade humana e a todas as religiões do mundo. 

Completava-se uma grande etapa do trabalho da Fraternidade Branca em prol 
da evolução humana, trabalho que passou despercebido dos homens despreocupados 
de seu próprio destino, mas nem porisso deixou de constituir os laços históricos que 
prendem Iucatã a São Lourenço. 

Entretanto, a grandiosa Obra em que se encontra empenhada a Sociedade 
Teosófica Brasileira não terminou em 1949. Prosseguiu até hoje e continuará adiante, 
vitoriosa no desempenho de seu divino mandato. 

Pelo amor fraternal que nos une a todos os seres, pela missão que assumimos 
perante a própria Lei, o Lábaro erguido pelos dois Deva-Pis seguirá sempre adiante, 
embora seja áspero o caminho e difícil a caminhada. 

Não importa que na negra noite da incompreensão humana tenhamos como res-
posta o frio de amargas palavras e em nossa carne os espinhos da calúnia. 

Sob a gigantesca fronde da Arvore da Sabedoria não nos faltará proteção às 
Intempéries da injustiça humana, nem faltarão frutos que hão de alentar-nos na traje-
tória. 

Avante! É, a nós que compete o máximo esforço em prol da preparação da 
humanidade para o Ciclo de Aquários, para a Nova Civilização que surgirá nas Terras 
Brasileiras! 

 

ENSAIO BIOGRÁFICO SOBRE J. H. S. 
 

(Na comemoração do seu 78o aniversário) 
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Iniciamos nesta edição de "Dhâranâ", em homenagem ao 78 o aniversário de J. H. S., 

a divulgação de um trabalho de equipe, para o qual contribuem alguns membros da 
Sociedade Teosófica Brasileira e da Ordem do Santo Graal, com a finalidade de 
coligir notas e apontamentos esparsos, em torno da vida e da obra d'Aquele que é 
seu Fundador, Presidente e Grão Mestre. 

Do título que elegemos para estas páginas e da leitura de seu texto infere-se 
que escrever uma verdadeira e completa biografia de J. H. S. seria tarefa sobre-
humana. A obra seria necessariamente “inacabada”, por pretender retratar não um 
simples mortal, porém um Ser que personaliza o maior dos mistérios ou, segundo 
suas próprias expressões, O maior dos absurdos, porque, existindo, não existo; 
sendo, não sou."  

Afirmam seus discípulos que sempre sentiram grande dificuldade em traduzir 
para linguagem profana a essência de quanto com Ele aprendem e pela mesma 
razão consideram irrealizável no plano físico a idéia de escrever e publicar sua 
biografia. Esta, na verdade, deveria ser a obra máxima do novo ciclo evolutivo, 
síntese de seus surpreendentes ensinamentos científicos, filosóficos e religiosos, 
para cujo entendimento ocorreria a análise de outra série de ensinamentos, já 
esotéricos e teosóficos, capazes de desvendar planos e dimensões ocultas, através 
de suas maravilhosas revelações arcânicas. 

Onde está porém o seu arauto, de verbo inflamado e profético, o novo João 
Batista? Quem de nós seria digno de representar o Iokanan do Novo Ciclo? 

Por outro lado, tal Biografia, destinada a ser a Bíblia ou Evangelho do Ciclo de 
Aquário, não se escreveria sem o concurso da brilhante e polimorfa cultura de um 
Ernesto Renan, famoso biógrafo de Jeoshua Ben Pandira, sem os conhecimentos 
ocultistas de um Roso de Luna, insigne autor de “Una Mártir del Siglo XIX – H.P.B. –, 
mais os cabalísticos de um René Guenón, a quem devemos o magnífico "Le Roi du 
Monde", autores de outros valiosos trabalhos que, como os de Saint-Yves d'Alveydre, 
de F. Ossendowski, de Jean M. Rivière, de A. David Neel, de N. Roerich, de 
Henrique José de Souza, são lidos e comentados apenas por um privilegiado grupo 
de estudiosos, lamentavelmente muito reduzido. 

Seria, contudo, sempre aleatório interpretar e expor os ensinamentos e 
revelações de J. H. S. de maneira acessível à mentalidade de nossa época, em que 
os homens são afoitos em conquistar satélites e planetas, porém continuam 
desinteressados em acompanhar Prometeu na sua mitológica escalada ao Céu para 
conquistar a luz do conhecimento, a sabedoria divina. Como sempre, o homem 
continua a buscar fora de si e longe deste mundo a Verdade que devera perquirir 
dentro de si mesmo e no âmago da Terra, esquecido da sábia e milenar advertência: 
“Conhece-te a ti mesmo", à qual poderíamos hoje acrescentar: Dirige tuas buscas 
para o centro do teu Mundo. 

Oculto dentro de sua humilde veste humana, realizando em silêncio mais 
uma etapa da Obra dos deuses, J. H. S. é a expressão impar da mais alta 
hierarquia celestial, e por isso mesmo essa Obra não poderia ser analisada e 
compreendida segundo os preconceitos de nosso mental concreto. Sim, Ele, o 
Espírito de Verdade, de novo comparece entre os homens, sempre com maior 
esplendor e, todavia, não O reconhecemos. 

 A COMISSÃO 
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DO NASCIMENTO E INFÂNCIA 

de 

J .  H .  S. 

H. M. Portella 

 

Aguardemos a estrela matutina, asa branca que viaja nas trevas, prenúncio 
do Sol. 

 

Na noite de 14 para 15 de Setembro de 1883 2 , enquanto estranha chuva de 
estrelas cintilava nos céus, e ainda atroavam os ares os últimos rugidos do vulcão 

                                                        
2 Nota Astrológica – Não vamos tratar aqui da Astrologia Judiciária, mas da Cabalística, a mais própria para conhecermos as 
causalidades, segundo o TAROT – a chave cabalística dos antigos mistérios. 

A primeira influência recebida pela nascituro, já prevista pelo Carma que o fez nascer em dia e hora predeterminados, imprime-
lhe característicos, ou melhor, concede-lhe formas próprias, onde faculdades e inclinações criadas pelas ações do Ego 
encarnante, em vidas anteriores, podem desenvolver-se auxiliadas pelo magnetismo recebido do astro que predomina no 
momento. 

Além disso, está o planeta em relação mística com o princípio humano isolado do universal que, no homem nascido sob sua 
égide, tem maior predominação. Devemos notar que o planeta de uma personalidade nada tem a ver com o verdadeiro Planeta 
Espiritual ou Dhyan-Choan, do qual o Ego é um raio em busca de experiências. Este é o Pai de cada um de nós, somente 
conhecido na maior das iniciações, quando o Iniciado o contempla FACE a FACE, dentro do sacrário de sua própria alma. 

O planeta físico varia para cada vida, de acordo com es leis de evolução e do Carma. O homem que traz nas iniciais de seu 
nome, as de Júpiter, Hermés e Saturno, tendo como planeta dirigente Mercúrio (Hermés), e tendo nascido sob o signo de Virgo, 
apresenta um dos temas astrológicos de maior transcendência, conforme poderão verificar os raros estudiosos que não se 
apegam à  “letra que mata”. Assim, indicaremos: 

Ascendente: Mercúrio em Gemini – Arcano 7 – Zaim – O Carro – Vitória – A Esfinge – Sublimação da queda, vitória do 
segundo mundo. A influência dos Avataras. 

Signo de Vingo: Arcano 10 – a roda de Samsara – Fortuna – Sublimação – O criador na criatura. A influência de Deus. 

A distribuição dos planetas, no horóscopo de J. H. S ., se apresenta de modo jamais visto nesses últimos tempos, tais os 
trígonos e concursos. 

Na casa I, temos Marte em Câncer; na casa II, Júpiter em Câncer; na casa IV, Vênus, Sol e Urano em conjunção em Virgo; 
na casa V, Mercúrio em Libra e a cabeça do Dragão em Scorpio; na casa VIII o signo de Aquário; na casa IX, Lua em Piscis-
Aquário; na casa XI, Plutão em Taurus e a cauda do Dragão; finalmente na casa XII, Netuno e Saturno em Gemini, estando o 
descendente em Sagitário, governado por Júpiter. 

Na casa do nascimento, o arcano XI (Caph – A força – Força – Poder concentrado –  Visão deifica – Aniquilamento material) 
é o triunfo sobre a adversidade, conforme revela o planeta Marte aí domiciliado. 

Na casa II, Júpiter em Câncer mostra a fortuna material à  disposição dele. Na casa IV, como após negra noite de 
desesperança, o SOL brilhante da manhã traz esperanças e alegrias; assim, um Panteão de Glória lhe marca o termo da 
vida. A dor e a imortalidade; o caminho e a coroa final do triunfo. A presença de VÊNUS em conjunção com o SOL e URANO 
nesta casa mostra o revolucionário capaz de transformar a Sociedade e os costumes. Os futuros povos assinalarão sua 
passagem desta vida com indeléveis marcos que serão símbolos de gratidões públicas. 

Na casa V, a presença de Mercúrio em Libra, signo este cujo planeta dirigente é Vênus, mostra a interferência daquele nos 
assuntos relacionados com esta casa, que é a da família pessoal e a da família espiritual, ou seja Mercúrio no trabalho de 
redenção de ambas, auxiliado pela cabeça do Dragão Celeste que, metamorfoseado no Arcanjo Micael, protege esta casa. 

Na casa VIII, o signo de Aquário mostra a transmutação da evolução terrestre para outros sistemas mais evoluídos. 

Na casa IX, Lua em Piscis – Aquário é responsável pela longevidade do nato, indicando mesmo idade superior a oitenta 
anos. Nesta casa o signo de Scorpio com Marte forma o símbolo antigo do Degolador Sagrado ou o grande Rabino da Judéa 
Sacerdotal. E muito raro encontrar-se isso, e talvez seja essa a razão porque as forças ocultas que o cercam tenham sido 
muitas vezes fatais aos seus inimigos. A Espada flamejante do destino. Marte, dominando o bem e o mal. Escorpião a 
cauda, é a treva, o baixo e animal desejo. A cabeça dirige-se para a LUZ, para a sabedoria de Hermés; é a Inteligência 
humana, o bem. 

Na casa XI, a cauda do Dragão mostra o concurso do céu relacionado com a hierarquia do planeta Terra e o Governo Oculto 
do Mundo, beneficiado pela presença de Plutão que está no signo de Taurus, o que indica a intervenção dos Mestres sobre 
o nato, inspirando-o no desempenho de sua Missão. 

Finalmente, na casa XII, Netuno e Saturno, aquele mostrando o destino profundamente oculto e este, sombria personificação 
do Karma. olha a vida mostrando as torturas e os sofrimentos que o esperam, principalmente quando em quadratura com a 
Lua. 

Nota Quiromântica – São conhecidos daqueles que se dedicam ao estudo quiromântico, cinco tipos de mão, em 
conformidade com as faculdades predominantes dc indivíduo: arte, ciência, comércio, filosofia. etc. Estão esses tipos de 
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Cracatoa – ocorria na capital do Estado da Bahia, à rua Portão da Piedade (hoje 
Teixeira de Freitas) , no 27, o agartino nascimento de J. H. S.  3  , filho do 
conceituado capitalista Sr. Honorato José de Souza e de d. Amélia Elisa Guerra de 
Souza, esta descendente de alta linhagem portuguesa, a cuja família pertencia o 
famoso poeta Guerra Junqueiro. 

Era meia noite quando a predestinada criança abria os olhos ao mundo e, ao 
invés de luz, encontrou as densas trevas, como a simbolizar as da ignorância 
humana. 

Chegara afinal o Esperado Ser a quem, pouco após o descobrimento do Brasil, 
São Francisco de Paula 4 vaticinava em suas cartas ao rei de Portugal como 
procedente de uma região subterrânea, para depois aportar em uma ilha. 

Cumpria ele sua própria promessa de voltar à face da terra no começo do 
século XX, conforme inscrição que se achava gravada na Capelinha do Espírito 
Santo, em Eifurt, na Alemanha   5  .  

                                                                                                                                                                                        
mão em relação com uma determinada vibração correspondente a um planeta governante do céu, no momento de seu 
nascimento. 

A Mão de J. H. S. é do sexto tipo ou mercuriana, em relação com Buddhi e, portanto, Intuicional. A que mais se aproxima 
desta é a do quinto tipo ou artística, sob o domínio de Vênus, e na qual a fantasia é bastante acentuada, como pródromo da 
verdadeira intuição. 

O sexto tipo é delicado: dedos finos e pontiagudos, sendo porém marcados com evidentes sinais de vontade desenvolvida. 

Como Júpiter ainda não se manifesta visivelmente na humanidade, vibra por meio de Ísis ou de Ísis ou de Hermés, seu 
mensageiro. Júpiter ou IAO-PITHAR, o pai de Ísis, o sexto principio, simboliza a espiritualidade no sacerdote representada. 

Na sua impressão palmar. que aqui estampamos, são muito pronunciadas as influências desses planetas nas linhas e 
montes correspondentes. A linha mercuriana tem um desenvolvimento notável, transmitido no sétimo principio, Hiraniagarba, 
até o inferior, representado na linha do Sol. ou Prithivi, ficando assim manifestada a Vida Divina, o Verbo Sagrado, na vida 
física ou Prana (Jiva-Atmã). 

O Prof. Guilherme O. F. Bertram, ilustre quirósofo, ao ler as linhas das mãos de J. H.S, manifestou as seguintes impressões: 

Um domínio formidável sobre Lua, o que é raro observar em outras mãos. A linha da cabeça ou de Marte vai beber no monte da 
Lua, a fonte da inspiração, a fantasia encantadora, único meio para a descrição dos mundos superiores. Indício de viuvez e um 
casamento todo espiritual, como complemento de sua cultura e elevação. Franco domínio de Urano sobre Saturno. Que isto 
quando apontado por três vezes, em várias personalidades de seu conhecimento, as colocavam nos mais altos postos de nossa 
Sociedade, assombrado de ver isso apontada oito vezes na mão de J.H.S. 

Que embora mercuriano em Virgo, Saturno se apresentava em sua vida quer no rosto, na escrita e vários sinais nas duas faces 
das mãos, especialmente em relação com seu signo CAPRICÓRNIO. 

Que sua vida passava por modificações infalíveis de sete em sete anos, apontando viagens no passado, de um polo ao outro. 

Que se tratava de um filósofo e algo mais do que isso, admirando-se de que não tivesse posição de destaque no País. 

Que o Brasil deveria orgulhar-se de possuir um filho como Ele, tendo mesmo a impressão de que J.H.S. dirigia o País de um 
modo toda misterioso. 

Ao retirar-se, pôde o Sr. Rafael, discípulo deste, ainda ouvir o Prof. Bertram, entusiasmado, dizer-lhe: 

“Sinto-me honrado e penhorado com sua visita a este lugar, pois, repito, nunca observei até hoje ninguém com oito 
assinalações de URANUS, o que, equilibrado com Saturno, e um nascimento misterioso sob a égide de Mercúrio, torna o Sr. um 
homem completamente diferente dos outros... 
3 J.H.S. são iniciais de transcendente significado e que indicam sua missão de iluminado. Convém lembrar a expressão latina 
Jesus Homo Salvatorem, em que o Trigrama J. H. S., trazendo os símbolos dos planetas Júpiter, Mercúrio e Saturno 
corresponde a nome simbólico de iniciação egípcia de Ísis ou 10, não se tratando de nome próprio de um determinado Instrutor. 
Todo o filho de Isis, vencida a prova Crestus, é um Jeoshua e pode tornar-se até um Cristo se conseguir plenamente unir-se ao 
Sétimo principio, Atmã. 

O homem que traz essas iniciais, tendo como planeta dirigente Mercúrio ou Hermés (IO) como sexto princípio, e tendo nascido 
sob o signo de Virgo, é positivamente J.H.S., o Predestinado. Outra casualidade é o fato de ter ele nascido numa cidade 
chamada Salvador, situada em frente à  Ilha de Itaparica, berço da civilização brasileira. 

Vários foram os seres de nascimento agartino que vieram cumprir suas árduas missões na face da Terra, entre os quais: 
Vaisvávata, Ram, Zoroastro, Kunaton, Krishna, Moisés, Buda, Chaitânia, Jesus, Cristian Rosenkreutz, Saint Germain, 
Ramakrishna e outros. 
4 O livro “Sinais dos Tempos” de Luzitanus apresenta as cinco cartas proféticas de S. Francisco de Paula, e à  página 261 faz 
referência à  Ilha Encoberta. 
5 Os verdadeiros Rosacruzes nos legaram um documento de, grande valor a respeito d'Aquele que se chamou Cristian 
Rosenkreutz, mais tarde conhecido por Lorenzo Paolo Domiciani ou Conde de Saint Germain. Desse documento destacamos os 
seguintes trechos: “Foi um Pai amoroso. Um Irmão querido. Um Mestre fidelíssimo. E o mais constante dos Amigos. Aqui se 
encontra há mais de cento e vinte anos.” Em seguida, as assinaturas dos sete membros Rosacruzes inscritas em uma lápide, na 
tumba da Capelinha do Espírito Santo, em Eifurt, Alemanha. “Dentro da Cripta havia outra lápide, espécie de enorme cartão de 
visita, sustido no bico de uma grande pomba de prata, com as seguintes palavras: “Volverei ao mundo a 15 de agosto de 1800, 
para logo retornar ao seio da Terra, donde surgirei a 15 de setembro de 1883, mas Me firmando em Espírito e Verdade em 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  17 e 18 – Março a Setembro de 1961 – Ano XXXVI 
Redator : Sylvio de Paschoal 

Realizava-se a profecia de H. P. Blavatsky, constante da Introdução de sua 
monumental obra “A Doutrina Secreta”, acerca de um iluminado que nesta época viria 
trazer aos homens as provas finais e irrefutáveis sobre a existência da Divina 
Sabedoria  6  . 

Sua vinda fora anunciada também no Sancta Sanctorum, profecia do Adepto 
Fra Diávolo, de poucos conhecida, que faz referência ao guardião da Palavra Perdida 
com seu cabalístico nome de ELRIK, brandindo o sacrossanto símbolo da sétima 
chave, conforme assinalava o Choan-Ching-Chang, escrito pelas garras do próprio 
Dragão de Ouro  7  , Submetia-se voluntariamente mais uma vez aos trilhões da carne 
a Potestade que, assim, não se quis poupar dos sofrimentos e mazelas inerentes à 
mesma humanidade que se incumbiu de redimir. 

Inexorável dualidade manifestava-se sobre sua pessoa: uma, com seu protetor 
manto estelar, a brindá-lo com bênçãos, intuições e poderes ocultos, ao passo que a 
outra investia iracunda, espreitando o ensejo de eliminar-lhe a vida. 

Na mesma hora de seu nascimento, S. S. o último Buda Vivo da Mongólia 
perdia o sentido da vista, e o místico Ramakrishna dizia palavras inefáveis a um grupo 
de discípulos  8 .Com apenas sete dias contraiu varíola confluente, infeção grave para 
                                                                                                                                                                                        
1900, quando Me manifestarei nas bandas do Oriente, para o Ocidente.” Por sua vez, o Conde de Saint Germain, ao referir-se 
ao fim do Ciclo, para o advento de outro, teve estas palavras: 

“É o gradual decreto dos tempos; o prenúncio do fim do Ciclo... Vejo-o claramente. Astrônomos e historiadores nada sabem. 
Deviam ter estudado, como eu, nas Pirâmides. Muito há ali para se aprender; já não falo das profecias que elas contém em 
seu seio... No fim do século desaparecerei do Ocidente, para volver no começo do outro, do Oriente. Esta será a minha nova 
Obra!” 

Após essas palavras, pronunciadas solenemente, o Conde fez ainda um sinal com a mão, e os dois discípulos, Rodolfo 
Graffer e o Barão Linden, deixaram o aposento, bastante comovidos e pasmos com aquelas misteriosas palavras. Então, 
repentinamente, começou a trovejar e chover, como se a abóbada celeste quisesse vir abaixo. Quando os dois discípulos 
voltaram ao laboratório para se abrigarem da chuva, o Mestre havia desaparecido. (Incidentes da Vida do Conde de Saint 
Germain – I. Cooper Oakley – Departamento de Publicidade Rosacruz – pág. 61). 
6 H. P. Blavatsky, na Introdução de sua monumental obra – A Doutrina Secreta – afirmou profeticamente: 

“No século XX um discípulo mais evoluído e mais autorizado será enviado talvez pelos Mestres de Sabedoria, para dar as 
provas finais e irrefutáveis de que existe uma Ciência chamada Gupta Vidya, fonte de todas as religiões e filosofias 
atualmente conhecidas, e que, como as fontes misteriosas do Nilo, esquecida e perdida pela humanidade durante séculos e 
séculos, foi finalmente reencontrada.” (Pág. 38, I v., ed. espanhola; pág. 27, ed. francesa; pág. 48, ed. italiana; pág. XXXVIII, 
ed. inglesa; pág. 62, ed. argentina). 
7 O eminente cientista e polígrafo espanhol, M. Roso de Luna, além das numerosas obras literárias que se divulgaram e se 
esgotaram rapidamente, quis reservar duas para a posteridade. Uma, intitulada "O Tibete e a Teosofia", foi traduzida e 
ampliada pelo nosso biografado, tendo sido publicada, com exclusividade, pelo órgão oficial da Sociedade Teosófica 
Brasileira. A segunda, sob o titulo de "Os Montes Santos e seus Mistérios", cuja divulgação ainda não é permitida, faz 
referência, numa de suas páginas '(precipitada de corta Fraternidade para as mãos de J. H. S.) à  profecia atribuída ao 
Adepto que assina o pseudônimo de Fra Diávolo, A página 52 dessa obra cita o trecho do Sancta Sanctorum, que reza, o 
seguinte: 

“Dicen Ias prodigiosas sibilas que el verdadero señal de Ia Era redentora del mundo se mostrará por Ia Boca de Aquel que 
hablando de LADAK... explicará su real sentido a los que se hicieron dignos de ello. Pero en primer lugar és necesário que 
los más sagrados montes de Ia Tierra, aclarados por loa Dioses, alcancen Ia dignidad de “mansion” de Ias almas redimidas 
por sus próprios esfuerzos, aunque aureolados por Ia supra dicha palabra LADAK. 

“Así sobresairán el nombre Manu-Pichu entrelazandose subterreneamente con el que se eleva del otro lado... con su poco 
conocido nombre de ARARAT... Así és el prodigioso marco del Monte Santo más excelso, situado ai Sur, cuyo nombre no és, 
ni podría ser conocido, sino dei mismo Señor decifrador de Ia Palabra Perdida.” 

“Tal Monte Santo, de ignorado nombre y rincón, és Ia regia morada de Helios y Selene, protótipos dei Androginismo 
Perfecto, aunque trayendo sobre sus hombros el pesado Crucero del Sexo.” 

“La fenda o Portal de tan suntuoso Templo no há sido abierta hasta hoy, aguardando el momento justo en que loa fuegos 
internos se dignen romper sus -colosales y rocosas capas externas, lanzando ai espacio... el ígneo sello J.H.S. como Ia 
Sintesis de todas Ias Sintesis espirituales." 

“Difieren, entretanto, lo duales aspectos, Guando el Hombre habla como Verbo Divino, y Ia Mujer acalienta en su maternal y 
regio Seno el inestinguible Fuego de Ia ultima Raza Humana: EL HIJO HECHO CARNE, nascido de Si Mismo, como Padre. 
Lo mismo sucederá entonces al DRAWN DE ORO como el poderoso guardián de Ia supradicha “Palabra Perdida”, que 
vibrará radiosa y excelsa, en el pecho del Gran Señor de Los Tres Reinos, con su prodigioso nombre de ELRIK, trayendo en 
su mano el sacrosanto Símbolo de Ia SEPTIMA LLAVE, señalada en el libro CHOAN-CHING-CHANG, que el mismo Dragón 
de Oro escribió con sus prodigiosas garras...” 

Esta página do livro Jina, do referido Iniciado espanhol, precipitada de uma Fraternidade egípcia, traz a preciosa assinatura 
do Adepto Polidoras Isurenus, que foi um dos signatários da “Lettre 3”, pág. 11 e 12, da Coletânea compilada por C. 
Jinarajadasa, intitulada “Lettres des Maitres de Ia Sagesse” ed. Francesa, Paris, 1926. 
8 A página 324, capítulo XIV: 4, de “O Evangelho de Ramakrishna”, publicado pela Editora “O Pensamento”, lê-se: 
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aquela época de poucos conhecimentos de assepsia e menores recursos terapêuticos, 
repercutindo esse fato no Mosteiro de Narabanchi Kure, no Oriente, onde mãos 
invisíveis cobriam uma imagem de Buda, com um manto de verdes folhas e 
perfumosas flores. 

Consultado o ilustre facultativo, Dr. Manoel Vitorino Pereira, desconsolou os 
pais, prognosticando êxito letal. Já desesperançados apelaram, como último recurso, 
para a homeopatia, convidando o único homeopata que então clinicava em Salvador, o 
dr. Manoel Pereira de Mesquita  9 . Após as primeiras doses da medicação a criança 
apresenta indícios de sensível melhora, e felizmente recuperou a saúde em poucos 
dias. 

Desabrochou-lhe a puerícia como se fora uma criança comum, sob  os afagos e 
carinhos da mãe extremosa. Mas incomuns, de oculta significação foram os acidentes 
e atitudes de sua infância e adolescência, como procuraremos expor nesta resenha de 
fatos que nos mostram seus primeiros exemplos de sagacidade e desprendimento. 

Na tarde de um domingo, quando contava cerca de quatro anos; seus pais o 
levaram a um circo. O espetáculo impressionou a criança; a que porém lhe causou 
melhor impressão foi a habilidade da aramista Lauzette Sabattini que graciosamente 
se equilibrava no arame esticado sobre o picadeiro. No dia imediato, estando no jardim 
a brincar com os irmãos, ocorreu-lhe o desejo de imitar a equilibrista. Descobre uma 
tábua de engomar e, à guisa de arame, equilibra-a entre as lanças de ferro do portão; 
subindo então num caixote, atinge a mesma, pondo-se a exibir sua perícia, andando a 
passinhos inseguros sobre o sarrafo. Mas, no meio da arriscada viagem, este escapa 
do precário apoio e o pequeno artista se precipita desastradamente, caindo sobre uma 
das lanças do gradil que lhe espetou o tórax. Desvencilha-se agilmente, soltando 
agudo grito de dor; seus dois irmãozinhos acorrem pressurosos, bradando por socorro 
sem todavia poderem compreender a gravidade do ferimento. A mãe se encontrava na 
sacada, absorvida na arrumação de dois vasos de flores destinados ao oratório da 
família. Atraída pelos gritos, ao deparar com seu caçula de peito ensangüentado, caiu 
desmaiada. 

E o pequeno, ao vê-Ia caída, deu expansão a seu sentimento de amor filial, 
exclamando: "Diga à mamãe que não foi nada! pois não ve que eu nem estou 
chorando!" E assim dizendo, as lágrimas entretanto banhavam-lhe as faces já pálidas 
pela abundante perda de sangue. 

Chamado com urgência, o Dr. Lidio de Mesquita, que morava próximo, após 
examinar o peralta, teve estas palavras: “quase que a lança lhe atravessa o coração. 
Este menino nasceu para ser no mínimo bispo”. 

Quando preparava a agulha e o fio para a sutura da ferida, sua irmã mais velha, 
Maria Luísa, disse para o médico: “Dr., será que uma toalha molhada com água fria não 
fecharia a ferida, que logo deixaria de sangrar?”. 

− “Ora, D. Iaiá, isso não poderia fazer tal milagre, mas pode ir buscar a toalha, 
enquanto vou preparando a agulha para o curativo”. Maria Luísa trouxe-a e colocou-a 

                                                                                                                                                                                        
“Uma tarde, Sri Ramakrishna estava acompanhado de seus fiéis servidores Sashi (Ramakrishananda) e Káli (Abhedananda), 
que estavam de serviço para O assistir. O Bhagavân entreabriu os lábios e os inspirou com as seguintes palavras: A 
enfermidade de meu corpo é causada pelos pecados dos que vêm e tocam meus pés. Eu purifico os pecadores tomando 
sobre Mim seus pecados e sofrendo por eles. Aquele que foi Rama, Krishna, Buda, Crista e Chaitânia é agora Ramakrishna. 
Bem-aventurados os que conhecem esta verdade. Minha Divina Mãe me mostrou que o retrato deste corpo será, posto sabre 
os altares e adorado em diferentes casas, como são adorados os retratos de outros Avataras. Minha Divina Mãe me mostrou 
também que terei que volver outra vez, e que minha próxima encarnação será no Ocidente". 
9 A coincidência de nome, Manuel, dos dois primeiros médicos que vieram assistir ao pequeno, faz lembrar EI Manu, aquele 
que é o portador de Manas (Mental) ou a Divina Sabedoria. O que Moisés fez cair no Deserto não foi alimento físico, como 
julgam os crentes. Ele distribuiu o Maná (Man-hu), o Verbo Divino, aos famintos de alimento espiritual. O Evangelho de S. 
Mateus (1-23), anuncia o Filho do Deus com o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. 
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sobre a chaga. O Dr. Mesquita sorriu incrédulo, mas compassivo, dizendo-lhe: “Pode 
retirar a toalha, pois vou fazer o curativo”. 

Qual não foi seu espanto ao verificar que a ferida não mais sangrava e até já 
apresentava indícios de cicatrização! E, perplexo, disse “Tal milagre só poderia 
acontecer nesta casa”. 

Passam-se os anos, quando certa vez vai acompanhado de sua família que 
assistia às comemorações da Semana Santa na Igreja de São Francisco; o menor 
presenciava e sentia com profundo misticismo os Passos da Tragédia e, ao colocar-se 
em frente ao Passo “Descida da Cruz”, sua contemplação é interrompida por uma 
exclamação aflitiva da mãe: 

− Que é isto meu filho?! 

Sua alva roupinha de marinheiro avermelhava na altura do peito; os pais, 
apreensivos, o levaram de volta ao lar, sem atirarem com a causa do estigma no 
peitinho de seu caçula. 

Criança ainda, já lhe sangrava o coração num arroubo de puro misticismo que, 
após dezenove séculos, repercutia em sua alma juvenil as torturas suportadas com 
divina resignação na tragédia, de Jerusalém. Fora, como uma mensagem premonitória 
de que também nesta sua existência, outras vezes seu peito haveria de abrir-se em 
chaga viva para chorar lágrimas de sangue pelas ingratidões do mundo. 

Mas voltemos às travessuras do menino  J. H. S. Certa vez, brincando com os 
irmãos, pôs-se a correr pelo interior da casa; sem tempo para conter o impulso, 
escorrega e cai sobre uma grelha candente, em meio de brasas acesas que lhe 
causaram sérias queimaduras. Mais uma vez alvoroçaram-se os familiares, habitantes 
do palacete que é hoje sede do Governo do Estado da Bahia. 

Seus loiros e sedosos cabelos se alongavam até a cintura, e não haviam sido 
cortados até a idade de sete anos. Parecia que os pais estivessem adotando um dos 
ritos da iniciação essênia, denominada Nazar, aguardando inconscientemente a época 
oportuna para dádiva ao Senhor dos Passos. Chegara o dia em que findava a etapa 
simbólica que marcava na sua, vida a presença do andrógino divino. 

Saindo a passeio com sua irmã, esta, enquanto falava com uma amiga, não 
percebeu que o pequeno havia desaparecido, pois já planejara 

uma surpresa. Correu ele sorrateiramente rumo ao Salão Portugal, que funcionava no 
saguão direito do Elevador Lacerda; ocupando uma poltrona, deu ordem ao “figaro” 
para cortar-lhe rente a longa cabeleira. Sua irmã não mais o encontrando, voltou a 
casa, preocupada. Seus pais, alarmados com o desaparecimento, se aviavam a 
movimentar a criadagem e a polícia na busca do maroto. Mas ele já vinha 
esgueirando-se pela porta da cozinha, a espiar de longe para ver como estavam as 
coisas. 

Sua mãe custou a reconhecê-lo. Aproximando-se disse-lhe em tom de censura: 

− “É você, meu filho? Matando a gente de susto, para depois aparecer aqui 
como um órfão de São Joaquim?” (O Orfanato de S. Joaquim ainda existe em 
Salvador). E ele gentilmente oferece à mãe um embrulho contendo os cabelos 
cortados, dizendo com um sorrisinho atrevido “Tome lá, isso que tanto lhe interessa”. 

A mãe ficou algo triste ao ver o filhinho rasurado. Em seguida, foi oferecer sua 
cabeleira à Irmandade do Senhor dos Passos da Ajuda  10  . Surpreendeu-se aí em 

                                                        
10 A imagem que aqui estampamos, é uma das mais famosas do Pais, graças aos mistérios que a envolvem e que a tradição 
mantém vivos na memória do povo. O Senhor dos Passos da Ajuda, cujos cabelos ainda hoje são de nosso biografado, tem 
sua história, que o povo guarda e os historiadores registram. 
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saber do sacerdote que os cabelos do filho iam ornamentar a cabeça da imagem do 
Cristo da Ajuda, cuja cabeleira havia desaparecido misteriosamente naquela noite. 

Uma das madeixas foi dada à sua madrinha, D. Clotilde de Figueiredo que, 
pouco antes de falecer, pediu a sua filha que jamais se desfizesse dessa prenda, por 
ser de seu querido afilhado. Finalmente, uma parte foi ornar uma pequena imagem do 
Senhor dos Passos que, ao lado de uma imagem de N. S. das Dores, figurava no 
oratório da família. Perante essas imagens, relíquias de sua família, o mesmo J. H. S. 
muitas vezes se ajoelhou e com elas manteve colóquios, principalmente nos dias 
chuvosos e sombrios, derramando lágrimas de santa devoção. Estranhos presságios 
talvez lhe segredassem que, num futuro não distante, sua missão seria bastante 
parecida com a de Jesus  11 . 

Passaram-se os seis últimos anos da Monarquia brasileira e daí em diante a 
República. Tão precoce era seu patriotismo que o pequeno se envolvia na bandeirado 
Império, o mesmo fazendo mais tarde com a da República, ufanando-se de haver 
nascido em solo brasileiro. Nesse tempo a família residia no Palácio da Aclamação, 
situado em frente ao Forte São Pedro. Ali estava aquartelado o décimo sexto Batalhão 
de Infantaria; os oficiais e soldados, ao passarem por ele lhe manifestavam a estima 
com uma rápida continência militar, quiçá por reconhecerem seu direito de futuro 
cadete, sendo filho de pais brasonados. 

Nem sempre suas travessuras davam mau resultado. Certa feita, seus irmãos 
praticavam ginástica num trapézio; o caçula, para imitá-los, sobe a uma árvore e põe-
se a balançar dependurado nos galhos; com as mãozinhas a transpirar, perde logo o 
apoio e vem ter ao chão, caindo de grande altura. Um grito de horror saíra de diversas 
bocas. Estava, porém, miraculosamente, de pé no solo, sem o mais leve arranhão. 

Estando a família a veranear na Barra, arrabalde baiano, nosso herói vai a um 
banho de mar; num dos mergulhos fica com o pé entalado na fenda de uma rocha 
submarina. O desespero o invade, julgando-se perdido, mas de repente o pézinho é 
misteriosamente solto, e ele volta feliz à tona. 

Outra ocasião, afastou-se um pouco da praia e caía num redemoinho. Todos 
seus esforços para alcançar a praia eram baldados. Outros banhistas estavam 
próximos, mas o teimoso não pedia socorro; achava que esse gesto era uma 
fraqueza, um desprestígio para ele que jamais se curvava nem mesmo ante a força 
dos elementos. Enfim é salvo braças aos esforços de pessoas da família Schleier 12 

                                                                                                                                                                                        
No folheto recebido por J. H. S., intitulado “A Igreja da Ajuda e a Devoção dos Passos”, conta-se a história da desavença 
entre a Irmandade e a Comunidade carmelitana na Bahia. 

Certa vez, no dia da procissão – diz o folheto – ao chegar ao alto da ladeira do Pelourinho, a Irmandade, em vez de 
retroceder, como era de uso, continuou pela Porta do Carmo até a Igreja da Ajuda, onde recolheu a imagem, apesar dos pro-
testos dos frades. A Irmandade dos Passas, na Ajuda, recusou-se a entregá-la aos carmelitas. Disso resultou – diz ainda 
aquela publicação – renhida contenda entre frades e Irmandade, até que num dia de procissão procuraram os carmelitas se 
apoderar à  força, da imagem, quando esta passava pela Baixa do Sapateiro. Verificou-se então o milagre: “Apareceu uma 
nuvem tão cerrada de mosquitos entre a procissão e os frades que estes, reconhecendo o milagre, desistiram da empresa e 
deixaram seguir a procissão”. Mais adiante, embora incrédulo, diz o narrador: “O Bom Jesus aborrecido com a irreverência 
dos soldados lusitanos, transformando a Igreja do Carmo em santa barbara, abandonou-a miraculosamente em noite de 
muita chuva, sendo encontrada pela manhã na Ajuda, com a túnica encharcada. Tal prodígio ocasionou indizível espanto na 
cidade. Compreendendo a maravilha, a Irmandade deixou de reconduzir o bento vulto para o Convento”. (Resumo 
Cronológico e Noticioso da Província da Bahia - in Rev. Do Instituto Geográfico e Histórico – Vol. 47, pág. 139 – Joaquim 
Alves do Amaral). 
11 No oratório da família de J. H. S. figuravam duas imagens: a do Senhor dos Passos e a de N. S. das Dores. Diante delas 
o menino muitas vezes se ajoelhou e com elas mantinha colóquios, que mais se prolongavam nos dias chuvosos e 
sombrios, quando meditava e chorava por horas inteiras. 

Ambas as imagens vieram de avião de Salvador para o Rio de Janeiro, no dia 15 de Setembro de 1945, expedidas por 
gentileza de um veterano da S.T.B., o Dr. Jaddo Couto Maciel, engenheiro e diretor do Patrimônio Municipal daquela capital. 
Hoje, as duas relíquias de um passado católico de sua família se acham expostas no Museu do Templo da S. T. B., em São 
Lourenço, Minas Gerais 
12 O velho Schleier possuía há tempos passados uma casa de músicas na rua Chile, Bahia. Seu filho era afinador de 
pianos.  
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que lhe atiram uma corda cuja extremidade a custo ele pôde agarrar, vindo puxado 
para a terra. 

Até então o menino sofrera muitas doenças graves, inclusive sarampo duas 
vezes, varíola, escarlatina, paratifo. 

Residia com a família no Palácio da Penha, quando atacado por esta última, é 
curado graças ao tratamento com quatro ervas medicinais entregues por um Adepto, 
disfarçado em mendigo, à zeladora da Igreja da Penha, por sinal de nome Sofia. Com 
essas quatro ervas, ele mesmo curou mais tarde inúmeras pessoas atacadas dessa 
infeção, inclusive um conhecido pianista patrício. 

Todos estranhavam que aquele menino gostasse de acompanhar enterros, 
compartilhando em prantos a desolação dos parentes; e ainda mais que ele 
desconhecendo o falecido e a família, expusesse as razões por que estava presente. 
Certa vez, ao passar um cortejo fúnebre do outro lado do campo Grande, hoje Praça 
Dois de Julho, a caminho do Campo Santo, estando ele na janela ao lado de sua 
mãe, diz: 

− “Mamãe, eu vou acompanhar aquele enterro”. 

− “Não faça isso meu filho, pois o Campo Santo fica muito longe”.  

− “Vou, sim, porque se trata de uma jovem de 15 anos, que morreu tuberculosa 
e que era verdadeira santa. Sofreu muito e merece ir acompanhada por muita gente, 
em sinal de respeito”. 

A mãe, mirando-o nos olhos, teve estas palavras: 

− “Vai, meu filho, pois se esse é teu destino”. 

E ele correndo apressado, saltou as grades da praça para alcançar o enterro; 
acompanhou a pé até o cemitério, onde se quedou sob um cipreste, chorando como 
se pertencesse à família. Uma senhora idosa o mirava de longe. Quando a sepultura 
foi fechada, dirigiu-se ao merino e disse: 

− “Já sei, para vir até aqui e porque você era namorado dela...” O pequeno 
nada respondeu. A senhora afastou-se e, de longe, lhe acercava com o lenço, grata 
pela homenagem prestada a memória de sua netinha. 

De outra feita, ao sair do colégio que ficava em frente ao "Chalet Parisien", 
passava por ali um carro fúnebre da Santa Casa. O pequeno parou, contemplando a 
pobreza do enterro e murmurou: “Coitadinho, morreu no hospital, sem um parente, 
sem um amigo no momento derradeiro; e agora vai para o túmulo também sozinho...” 
Nesse momento um estalo estranho se faz ouvir. Era a tampa do caixão mortuário 
que se abria, e de dentro dele se erguia um corpo esquálido, a implorar que o 
conduzissem novamente ao hospital. 

Residindo ainda no Campo Grande, começaram a se dar os mais 
desconcertantes fenômenos, inclusive presenciados por médicos de renome, 
causando perplexidade aos próprios parentes. Foi aturdida por um desses 
fenômenos que um dia sua mãe lhe pergunta: 

− “Mas quem é você, meu filho, que ninguém entende? Ora está alegre, ora se 
põe a chorar mirando o céu; outras vezes se zanga contra alguém por haver magoado 
outra pessoa; sai improvisadamente para acompanhar enterros de gente 
desconhecida; passa horas inteiras diante das imagens do oratório a sofrer sem razão. 
Sim, afinal, quem é você, meu filho?” 

E o pequeno respondeu-lhe sorrindo: 

− “Ora, mamãe, a senhora está dizendo; sou seu filho, e nada mais”. Desde 
cedo começou ele a interessar-se por obras de valor, preferindo aquelas que mais se 
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coadunavam com a sua personalidade. Todos os romances de Júlio Verne foram lidos 
por ele. “Conde de Monte Cristo” e “Memórias de um Médico” foram os que mais lhe 
interessaram dentre as obras de Alexandre Dumas. Na sua meninice havia lido e relido 
“Os contos Árabes” e “As Mil e uma Noites”. Aos quinze anos costumava destinar a 
compra de livros o dinheiro que lhe davam. Deliciou-se com as obras de Van Der 
Naillen (“Nos Templos do Himalaia”, “No Santuário”, “Baltazar o Mago”), de H. Durville, 
de Aksa-kof, de Léon Denis, de Alphonse Bué, bem como de outros célebres autores 
espiritualistas e ocultistas. 

Certa vez viu na vitrine da Livraria Catilina a notável obra de Camilo Flammarion 
– “As Terras do Céu”. Súbito seu coração palpitou por adquirir o livro. Mas a aquisição 
parecia impossível. Uma encadernação de luxo, capa impressa em letras de ouro, e 
um preço tão alto! Voltando a casa, correu à sua bondosa mãe, que nada lhe negava 
para seu bem. Depois de lhe expor a doce ambição, entrava no posse de uma cédula 
de vinte mil réis, e daí há pouco era possuidor da preciosa jóia de Flammarion. E 
assim foi sucessivamente ampliando sua cultura e sua primeira biblioteca. 

Um dos poderes cedo manifestado foi o do hipo-magnetismo. Pequeno ainda, 
magnetizava os empregados da casa, curava dores e doenças. Um dia seus irmãos o 
surpreenderam quando ele hipnotizava as galinhas no quintal; estavam elas de bicos 
pendidos, olhos fechados, imobilizadas pela vontade do infante operador, parecidas a 
estatuetas de terracota. Estava sua mãe atacada de paralisia agitante (doença de 
Parkinson), considerada incurável, sob os cuidados dos Drs. Alfredo Brito e Souza 
Leite, o primeiro Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, e o segundo da Clínica 
Charcot, na Salpetrière. Ambos presenciaram várias vezes o menino a tratar de sua 
mãe com passes magnéticos, único tratamento que a aliviava de suas dores. Além 
disso, assistiram, com admiração, a outras experiências em que eram magnetizadas 
várias pessoas da casa, inclusive a enfermeira que cuidava da doente. 

O Dr. Alfredo Brito, para estimular o menino a prosseguir nas experiências, fez-
lhe presente de um espelho giratório, muito empregado em hipnotismo para facilitar o 
sono, dizendo a seu pai que o único lenitivo à enferma só poderia ser dado pelo 
menino J. H. S., com seus poderes congênitos, cientificamente aplicados. Ao entregar 
o espelho ao pequeno magnetizador, o ilustre facultativo recebeu, estupefato, esta res-
posta: 

− “Agradeço a valiosa oferta, por partir de um homem ilustre e digno, além de 
amigo e médico de nossa família, mas devo dizer-lhe que não preciso de meios 
mecânicos para realizar o que faço”. 

Com o correr dos anos, mais se acentuavam os fatos estranhos, que ocorriam 
com o menino. Respondia a perguntas acima das possibilidades de sua idade, influía 
beneficamente na vida de adultos, aconselhando-os, sugerindo soluções para casos 
delicados, predizendo situações que logo aconteciam, eliminando dores pelo simples 
contato de suas mãos. 

Era tão comum se impregnarem de suave perfume as coisas que tocava, que na 
hora das refeições costumavam recomendar-lhe de bom . humor 

− “Não vá tocar o pão; preferimos come-lo sem perfume”. 

Para ele próprio tudo aquilo era simples e natural, e talvez até estranhasse que 
os outros não dispusessem dessas qualidades. Alguns parentes e amigos, 
maravilhados ante essa natureza excepcional, passaram a respeitá-lo como a um ser 
superior. 

A família de J. H. S. era católica, apostólica, romana. Sua mãe era dessas 
almas puras e inocentes que se deixavam levar pela antiga rotina do carrancismo 
religioso, pelo que não passava sem missas, santos por todos os lados, e a casa 
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sempre repleta de beatas, sacerdotes, freiras, que vinham fazer número na mesa do 
lar abastado. Nada se fazia sem que fosse ouvido padre fulano, frei beltrano, 
monsenhor X. A época e o ambiente eram propícios aos negócios e ao prestígio do 
clero. 

Somente nosso diabrete não se deixava levar pelo “canto da sereia”, e, todas 
essas cousas eram acolhidas por ele com uma saraivada de epítetos irreverentes e 
trocadilhos jocosos, quando lhe queriam incutir idéias contrárias à sua maneira de 
pensar, principalmente quando lhe falavam em missas, confissões, comunhões ou 
mesmo procissões. 

Nenhum conceito filosófico, nenhum ato religioso era por ele aceito sem passar 
pela análise e crítica de seu raciocínio. Não obstante, sempre demonstrou respeito 
ante as convicções alheias. 

Cresceu nosso personagem; atentemos para sua idade. No ano de 1899 J. H. S. 
completa suas dezesseis primaveras. 

Cada número tem seu valor próprio, como quantidade, poder, qualidade e 
energia. A ciência dos números é conhecida no Oriente como cabala. Para nós 
ocidentais ainda é mera excentricidade. O oriental peca por excesso de crença, indo 
ao fatalismo e o fanatismo. O ocidental peca pela descrença, ocultando sua ignorância 
do mistério, seu temor do desconhecido na fácil escapatória do “livre pensamento”; 
idéia ou pensamento que muitos confundem com o direito de se abusar impunemente 
do “livre arbítrio”. E também este, segundo alguns teósofos, nunca foi tão livre... nem 
tão abusivo como nesta cíclica intermitência de Piscis para Aquários. 

O ano de 1899 foi decisivo para J. H. S. 

Idade de colégio, de estudos, de sonhos e principalmente de romance. Contra a 
doce inconsciência da infância vem chocar-se a dura responsabilidade de um futuro 
incerto. Surgem os problemas de caráter social, a fase da supervalorização da própria 
personalidade. Manifestam-se os apelos do sexo, que se transformam em conflitos 
interiores. As reações estão na direta dependência do temperamento, da educação, do 
ambiente e sobretudo da constituição psicossomática. No ensino, se torna difícil atrair 
o interesse do discípulo numa fase em que o desabrochar das emoções conduz à 
poesia, à dança, ao teatro. 

Não fazia exceção à regra o personagem por nós focalizado. Mas, com a 
argúcia que lhe era peculiar, todas as matérias lhe pareciam familiares, aprendendo e 
assimilando rapidamente o que lia e quanto lhe ensinavam nas aulas. Sua atenção, 
porém, estava mais voltada para os planos de incognoscível. Aprazia-lhe investigar os 
mistérios do mundo das causas, das leis e dos efeitos. Devotou-se a pesquisa da 
verdade com todo ardor, recebendo por vezes auxílio de misteriosos seres humanos 
que com ele conviveram e que tinham por missão superior orienta-lo e desperta-lhe a 
consciência inata, a qual, todavia, só poderia tornar-se integral mediante gradativa 
iniciação. 

Por essa época chegou de Lisboa, procedente das índias Portuguesas, para 
exibir-se em Salvador, uma companhia teatral composta de adolescentes. Esse 
acontecimento poderia parecer casual, mas na verdade fazia parte de um grandioso 
plano, de que poucos tinham conhecimento, figurando entre os confidentes J. H. S. e 
alguns membros de sua família. Instalou-se o grupo de artistas no Teatro São João, de 
maior destaque naquele Estado. 

Desde as primeiras representações o jovem adolescente se tornou freqüentador 
assíduo, aplaudindo com entusiasmo os figurantes. Seu mais acalorado entusiasmo 
era porém dedicado à atriz principal da companhia. Bonita e atraente, possuidora de 
notáveis dotes artísticos, inflamou a primeira vista o coração sequioso de seu 
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admirador. Helena, este era o nome da heroína, contava o mesmo número de 
primaveras. A brilhante atriz correspondia encantadoramente os galanteios de J. H. S. 
e por ele se apaixonou. Cupido lançara sua flechada com certeira pontaria. Estariam 
ligados os dois protagonistas do romance iniciado nos recuadíssimos tempos do 
primeiro par manúsico? E quem poderá negar a autenticidade da história mitológica? 
Porventura não se amam os deuses? 

Num dos ensaios da conhecida revista que se intitulava “Tim-Tim Por Tim-Tim” 
13, o principal protagonista, ou seja aquele que fazia o papel de Ulisses, 
propositadamente ou não, deixou de comparecer ao ensaio. J. H. S., assíduo 
freqüentador que era da mesma Companhia, cujo empresário e também os artistas se 
fizeram seus amigos, foi insistentemente reclamado para que, ao menos no ensaio, 
tomasse o lugar do outro. Inútil dizer que ele conhecia tal papel de cor, como até hoje 
conhece os de várias peças teatrais. A principio relutou em aceita-lo, pois sabia que se 
o fato chegasse ao conhecimento de sua família, esta o recriminaria severamente. 
Postava-se nos bastidores, junto ao pano de boca, que representava o Alvorecer: 
Apolo, em seu carro de ouro tirado por seis fogosos corcéis alados, desce do céu e 
vem com seus raios benfazejos iluminar a terra. Daí assistia as representações, ou 
antes, podia ver de perto sua “bem amada”... Desde que a peça começou, algo fazia 
vibrar todo seu ser de forma eletrizante. 

Quando chegou o momento de Ulisses descer do céu para anunciar às Musas 
“sua próxima partida para Lisboa”, parte esta que fora cortada, devido a sua teimosia 
em não aceder a semelhante pedido, eis que o mesmo se apresenta em cena, a todos 
surpreendendo com essa sua decisão repentina. O fato é que ele cantou e representou 
com perfeição e desembaraço iguais aos dos mais famosos artistas, o que 
entusiasmou até o maestro. 

Uma salva de palmas dos assistentes do ensaio, dos próprios artistas que o 
abraçaram, ou antes, o carregaram nos braços. Finalmente o  maestro salta no palco e 
o cobre de beijos, elogiando sua voz de “tenorino” e sua desenvoltura artística.
 Foi assim que terminou a parte que lhe cabia nó Prólogo da peça que 
representou, digamos assim, cedendo seu lugar a outro. E como era um de seus 
maiores amigos no elenco da Companhia, atirou-se por sua vez nos braços do novel 

                                                        
13 “Tim-Tim por Tim-Tim” era uma revista em 3 atos e 27 quadros, de autoria do notável escritor Souza Bastos e musicada 
pelos maestro Stichini. No coro e coplas de Calypso, a revista faz referência à  partida de Ulisses, e as Coplas no 4, 
chamadas de Mercúrio, assim se expressam: 

Sou filho qu'rido de Júpiter  

Que a bella Pleiade amou!  

Ninguem a lyra d'Appollo,  

Como eu jamais dedilhou!  

 

Meu pae me deu incumbencia  

De coisas particulares 

Pr'a ser ligeiro me poz  

Duas azas nos calcanhares! 

 

Sou o Deus da eloquencia 

De Cic'r'stou sempre ao lado,  

Em Lisboa eu passo a vida  

Flanando pelo Chiado. 

 

A “Folha de São Paulo" de 26 de novembro de 1960, publicou uma noticia informando que a famosa atriz dramática Palmira 
Bastos completava a 25 daquele mês. em Lisboa, seu 70o aniversário de teatro, e que sua estréia no teatro português foi 
assinalada pela Revista “Tim-Tim por Tim-Tim”, de autoria de Souza Bastos, com quem se casou. 
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artista. Mas este suava frio, empalidecera, forçando um sorriso, quando foi tirado da 
cena pela sua amada, compadecida de semelhante situação do improvisado “tenorlno”. 

A 24 de Junho de 1899, dia de São João, compuseram um idílio na paradisíaca 
Ilha de Itaparica  14 , na baía de Todos os Santos, viajando a bordo de um saveiro 
denominado “Deus te Guie”. Após o passeio realizaram um ritual iniciático a bordo de 
uma barca de nome “Conceição Feliz”. Durante a permanência numa das praias da 
Ilha, enquanto ambos se extasiavam num transporte místico de adoração pelas 
maravilhas da criação, ocorreu-lhes fato dos mais extraordinários: sob as vestes de 
Netuno, qual monumento aquoso surgido subitamente das ondas, aparece-lhes a 
Divindade! Atônitos, eles ouvem a voz do Eterno a adverti-los dos árduos caminhos 
que ambos deviam percorrer, premunindo-os contra as forças do mal que de vida em 
vida os perseguiam. 

J. H. S., se faz assim H. J. S., pois o H, como letra aspirada, é a única 
consoante que faz vibrar as setes vogais do sagrado O E E H A O O. Como se 
chamava esse adolescente? Chamar-se-ia, como o pai,  Honorato, - o que é honrado –  
como parece constar de arquivos pessoais? ou receberia o nome de Henrique, com o 
qual é conhecido até hoje? Eis o primeiro dos grandes mistérios de sua vida. Mas, que 
importa ao oceano que se lhe chame de mar; à corrente, que se lhe chame de rio ou 
regato; ao ar, que o batizem de vento ou brisa; ao fogo, que o denominem de fogueira 
ou labareda; à terra, que a apelidem de barro ou lama? A essência permanece 
imutável, seja qual for o nome que lhe queiramos dar. 

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

Passemos agora, para a narração de mais um capítulo desta história, a palavra 
a quem de direito, pois qualquer tentativa de escrevê-la esbarraria inelutavelmente no 
ignorado. E se o próprio biografado se decidisse a fazê-lo, sua linguagem não seria 
compreendida pelos homens. Cabe a Laurentus, autor da famosa obra “Ocultismo e 

Teosofía”, a narrativa de sua viagem a Portugal e a Índia. 

 

DA MISTERIOSA VIAGEM DE UM ADOLESCENTE AO NORTE DA ÌNDIA  
 

Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, 
assim será também a vinda do Filho do Homem. (Mateus XXIX-27 ) 

Laurentus 

 

Terminadas as “férias de S. João” que, naquela época, na Bahia se 
prolongavam até depois dos festejos de dois de Julho, dia da Independência 15  , o 
adolescente, ao invés de tomar rumo à escola, fugiu, como a consciência lhe ordenara, 
em companhia de sua bem-amada, teatral ou espetacularmente... a caminho de 
Lisboa. Sim, a Boa Lis ou Flor de Lis de tão transcendentes amores... 

Soavam as Ave-Marias quando o vapor “Minho”, da “Royal Mail Steam Pacquet 
Company” zarpava do porto; as primeiras luzes iluminando a privilegiada cidade de 

                                                        
14 Dentre as regiões do Brasil por nós consideradas “regiões Jinas” está a Ilha de Itaparica, famosa pelo valor de seus 
filhos, a fertilidade de seu solo e as qualidades terapêuticas de suas águas, idênticas, segundo a opinião de várias 
sumidades médicas, à s de Carlsbad. As benéficas vibrações dos mundos subterrâneos, que infiltrando-se na água, vão 
aliviar todos os sofrimentos físicos e dão aos frutos um sabor e um aspecto excepcionais, manifestam igualmente seus 
poderes na mentalidade de seus filhos, dai a abundância de homens ilustres com que ela tem enriquecido todos os setores 
da inteligência pátria. 
15 2 de julho de 1823 é data comemorada em Salvador como o dia da Independência, em homenagem aos heróis que 
derramaram seu sangue pela emancipação política do Brasil. Enquanto noutras partes do país e emancipação política se fez 
de modo pacífico (7/9/1822) em terras bahianas nossa independência custou-nos o sacrifício de muitas vidas. A vitória está, 
imortalizada no Monumento a 2 de julho, erigido na praça que é hoje uma das atrações turísticas da Bahia. 
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Tomé de Souza... O jovem, debruçado na amurada, olhava tristonho aquele quadro 
que lhe enchia o coração de dúvidas e de saudade ... Seu pai, de cama, passando mal 
há longo tempo. Sua mãe à cabeceira, pensando no filho que ela julgava na escola... 
quando a verdade era que dela se afastava para longas distâncias! As lágrimas 
banhavam as faces do adolescente enquanto invadia-lhe o coração um misto de dor e 
de mistérios impenetráveis... E dizia de si para si: “Por que devo fazer tal coisa, 
deixando meus pais por uma jovem que caiu do céu, é bem verdade, mas que não 
fazia parte de minha vida?” E a resposta se fazia silenciosa, mas lógica e precisa, por 
ser de maior transcendência: “Lembra-te das palavras que ouviste nas areias daquela 
ilha”. Palavras saídas do mar, como se do próprio Netuno o fossem... Ela, como se 
tivesse adivinhado o que se passava na mente do AMOROSO, acaricia-lhe os cabelos, 
dizendo: “Não desanimes. Os deuses nos acompanham. Tudo há de sair da melhor 
maneira possível! Nós estamos completando um drama inúmeras vezes representado. 
E que tem por epílogo a vida presente”... 

Os dias iam correndo, como as contas de um rosário. Os folguedos dos ciganos 
que viajavam na terceira classe (sempre êles a acompanhá-lo até hoje, tanto de perto 
como de longe...) não distraíam Henrique. Sua bem-amada, sempre ao seu lado, 
tentava consolá-lo, a dizer-lhe cousas misteriosas! Para outro fim não fora ELA 
educada! Finalmente o vapor chega ao Tejo, o rio de que fala a profecia da Serra de 
Sintra  16  ! Um casal dos mais veneráveis, ela com porte ao mesmo tempo de santa e 
rainha, ele como sábio e guerreiro, vieram em busca dos dois protagonistas da Peça, 
levando-os para sua casa, um mimo de conforto e de riqueza. 

Aí ficaram durante algum tempo, mesmo que visitando a cidade, indo até Sintra, 
para que o Mistério não ficasse sem o devido efeito... Aconteceu, porém, que as forças 
do mal – contra as quais a Voz de Deus os prevenira, as mesmas que os perseguem 
de vida em vida para que a sua Missão fracasse, modificaram as diretrizes por Lei 
traçadas. 

Helena, a jovem artista, sucumbiu, vítima de um acidente, sob as, rodas de uma 
carruagem, puxada por fogosos animais 17   . 

                                                        
16 A pág. 201 do livro "Cintra Pinturesca" de autor anônimo, editado em 1838, em Lisboa, pela tipografia da Sociedade 
Propagadora dos Conhecimentos Úteis, estão transcritos os dizeres da famosa profecia da Sibila: 

DECRETUM  

SIBIL. VATTCIN. OCCIDIIS  

Volvelttur saxa litteris et ordine rectis 

Cum videris Oriens, Occidentis opes  

Ganges Indus Tagus erit mirabile visu  

Merces commutabit sua uterque sibi. 

 

O VATICÍNIO DE UMA SIBILA SOBRE O OCIDENTE  

Patente me farei aos do Ocidente 

Quando a porta se abrir lá do Oriente,  

Será coisa pasmosa quando o Indo,  

Quando o Ganges trocar segundo vejo .  

Seus (espirituais) efeitos com o Tejo. 
17 A rua Augusta, em Lisboa, fica entre a do Ouro e a da Prata, metais estes que, na Astrologia, correspondem a Sol e Lua. O 
nome Lisboa provém de Ulissipa, nome mitológico de uma princesa que, na Atlântida, desempenhou papel importante na sua 
história. Fala-se mesmo de uma aliança que lhe pertencia. e que tendo caído ao mar, veio ter novamente à s suas mãos, por ter 
sido encontrada no bucho de um “peixe”. 

Depois de mil peripécias, a princesa veio a se casar com o príncipe de seus amores. Lisboa também significa a Boa Lis, ou a 
Flor de Lis, símbolo preciosos do Governo Espiritual do Mundo. 

Nesse acidente de Lisboa – conquanto as forças do mal lograssem prejudicar “o objetivo principal da referida viagem”... aparece 
uma segunda Helena, estreitamente ligada à  primeira, e também de genitores ibéricos: o pai português; a mãe espanhola. E isto 
para fazer jús à  Mônada dessa mesma natureza, vindo fundir-se na autóctone, que foi a nobre e aguerrida raça dos Tupis. 
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Mas essa mesma Lei, com a forma de Divindade, manifestou-se de maneira tal 
que, embora retardadas as mesmas diretrizes, o FIO de ARIADNE (como aquele do 
começo da raça ÁRIA ou de ÁRIES, o CORDEIRO...), desdobrou-se de forma 
inexorável, criando nova etapa de mistérios para o jovem que ficara. 

O Venerável casal, nada disse ao nosso herói do triste fim de sua amada. 
Contaram-lhe uma história em que aquela viagem teria por finalidade apenas levá-lo 
para o outro lado do mundo, a fim de entrar em contato direto com iniciações daquela 
região. Finalmente, é o TEATRO transformado em ESCOLA. E esta, em TEMPLO... 

Chegou o dia da partida para Goa, possessão portuguesa na Índia, onde 
também há um S. Lourenço de Goa... Dias após, embarcam em outro vapor que os 
conduz a Calcutá, devendo tocar em Ceilão, “a cidade de Lanka, dirigida outrora pela 
deusa KUVERA”... 

A viagem, realizada através de mil peripécias, não podia deixar de levar a 
comitiva ao Cairo, pois que, passando pelo Canal de Suez, visitaram também “a 
mansão dos deuses”, onde se acham as famosas pirâmides e a esfinge. 

Depois de vinte e quatro horas, empreenderam etapa mais perigosa, a do Mar 
de Omã, a caminho de Goa, onde o casal que fazia parte da comitiva, possuía um lar 
dos mais confortáveis e pitorescos. À beira do cais de Goa se achava postado o 
mordomo da família, de nome José Ramayana, o qual foi pela mesma criado e 
educado desde criança. 

A primeira coisa que admirou o jovem herói foi a maneira pela qual a cidade é 
calçada, pois que os seixos vão rolando debaixo dos pés, à medida que se vai 
caminhando. 

Muitos anos depois, Henrique veio a saber que sua companheira fora criada e 
educada nessa casa ; que o quarto e o leito onde ele dormia, a ela pertenceram, e que 
todos os domingos ela depunha nos pés de uma estátua de Apoio, erigida no jardim, 
braçadas de flores. Domingo, como se sabe, é o dia do Sol, Apoio ou Hélios. 

Também chegou ao seu conhecimento que o amigo da família, com seu nome 
velado de Jean Dubonet Beauville, pintor parisiense, de olhos côr do céu e cabelos 
loiros batendo nos ombros, ou cortados à nazareno, além de ter sido professor de 
música, de pintura, de línguas, etc., da “jovem desaparecida”, era o mesmo a quem o 
Cel. Henry Steel Olcott, companheiro de Helena Petrovna Blavatsky, tanto elogiara sua 
angelical figura, além de cognominá-lo de “o adepto de Pondcherri”. Os cuidados pelo 
mesmo dispensados ao adolescente das 16 primaveras, até hoje são conservados no 
escrínio do seu coração, como gemas preciosas. 

Tempos depois, a comitiva teve que deixar tão místico quão querido lugar, pois 
que, a data para a mesma se encontrar no Norte da Índia, estava próxima. 

No cais, uma embarcação de pequeno calado aguardava a comitiva para levá-la 
fora da barra, onde se encontrava ó “Indian Prince”. Linda manhã de céu azul, que se 
refletia na superfície das águas, de permeio com as silhuetas ondulantes, das árvores 
plantadas à beira do cais. 

Neste, achavam-se uma senhora de porte de rainha, sustentada pelo mordomo 
José Ramayana. Seus olhos estavam rasos de lágrimas... Já afastada a embarcação, 
caminho à barra, um lenço branco continuava a acenar, num último adeus aos 
membros da comitiva, principalmente ao jovem, a quem ela se acostumara a amar 
como um filho, fazendo as vezes daquela que ficara na Bahia, zelando pelo esposo, à 
sua cabeceira. 

                                                                                                                                                                                        
A afinidade espiritual, que nenhuma força humana pode obstar, muito menos julgar, concorreu para que ela – por motivos 
transcendentais que a poucos é dado saber –  fosse criada e educada por H.J.S. e sua família. Do mesmo modo que, a primeira 
o foi pelos barões Henrique e Helena da Silva Neves, ele português, ela espanhola. 
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A dama era a Baronesa Helena da Silva Neves, esposa do Barão Henrique 
Antunes da Silva Neves, o ancião das longas barbas, que, a bem dizer, era o chefe da 
referida comitiva. 

Depois de longa e acidentada viagem, em que não faltou uma violenta 
tempestade nas proximidades de Goa, pois em tal época do ano o Mar de Omã se 
torna revolto. A comitiva permaneceu durante três dias. prisioneira em seu próprio 
camarote. A navegação a vapor ainda se achava em grande atraso; a luz elétrica era 
substituiria por castiçais de metal amarelo sustentando uma grossa vela, a marcar 
compasso, acompanhando o jogo do navio; péssimo divertimento a que se dedicava 
Henrique, que nem sequer se apercebia que, ao acompanhar com a cabeça o referido 
movimento, aumentava o enjôo... A primeira classe eqüivalia a uma terceira de hoje. 
Esta, por sua vez, levava os passageiros, sem conforto algum, dormindo quase ao ar 
livre, comendo em bacias de zinco, tendo por talheres uma simples colher de estanho. 
Entretanto nos dias de sol cantavam, dançavam, sentiam-se felizes com a sorte. Muito 
mais, por saberem, que em pouco tempo estariam no lugar de seu destino e, portanto, 
livres dos perigos e dos sofrimentos da viagem. O que não podiam saber, como não o 
sabe nenhum ser humano, o que lhe reserva de bom ou mau, o futuro, vivendo de 
esperanças, que muitas vezes se esboroam como os castelos de cartas ou a fumaça 
de um cigarro... Entre esses passageiros não faltavam os ledores da “buena-dicha”, 
um grupo de ciganos, que só tomavam parte dos folguedos nos dias de sol, ou então 
nos domingos. Não lhes era permitido vir à primeira classe, como não o é a nenhum 
passageiro de terceira classe, a não ser quando o navio pára em algum porto. 

Finalmente, o “Indian Prince” chegava a Colombo, capital do Ceilão, num dia 
azulado, a cidade em festa, por sinal que um domingo, dia do soe ou de Apolo... 
Comemorava-se há dias a derrota do gigante Ravana, cruel tirano que imperara nessa 
mesma ilha (Lanka). Tal gigante se apoderara à força de Sitá, esposa de Rama. Trata-
se de uma lenda quase idêntica, tanto à do mitológico Perseu salvando Andrômeda 
das garras do Dragão, estando ela mesma acorrentada à porta do seu palácio, como à 
cristã de S. Jorge, que em nada difere da primeira. Semelhante festa interessa mais de 
perto aos Kshatryas ou guerreiros dedicada a RAMA TECHANDRA, o grande herói do 
poema Ramayana. Algo, porém, atraía a tenção de Henrique; era a limpidez das 
águas do mar em torno da referida ilha. Viam-se claramente os enormes peixes de um 
vermelho quase escarlate, mesclado de amarelo-ouro, qual ampliação dos peixinhos 
ornamentais dos aquários tão comuns nos jardins e parques do Ocidente. Distraía-se 
vendo-os a bordejarem uns após outros, quando não em cardumes, outras vezes aos 
pares, graciosos e serenos; e os menores, como se fossem verdadeiras crianças, a 
fazerem piruetas em busca um do outro. Seus dois companheiros de viagem não o 
perdiam de vista, conquanto a cada passo o comandante do “Indian Prince” 
procurasse conversar com o “ancião das longas barbas”, sobre assuntos que pouco 
lhe interessavam. 

Mas, eis que os olhos do rapaz defrontaram-se com duas figuras exóticas 
postadas à beira do cais, e, divertido, proferiu as seguintes palavras: “Vejam só que 
dois sujeitos feios! O grande, mais parece um cachorro, devido às suas enormes 
orelhas e o rosto alongado para frente como um focinho! ... E o outro baixinho, 
redondo, de pés pequeninos, que mais parecem os de um cabrito, com aqueles 
cabelos negros liso, à guisa de crina de cavalo, caídos apenas para o lado esquerdo”! 
... Mas suas palavras foram cortadas pelas do ancião. 

− “Dentro em breve Você saberá quem são aqueles dois Seres estranhos, que 
atraíram essa crítica, muito natural à sua idade”... 

Ao soar o terceiro apito lançado da sirene do “Indian Prince”, os dois rumaram 
para bordo. O bater dos pés do mais baixo e arredondado, uma espécie de Sancho 
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Pança ao lado de D. Quixote, mais se assemelhava a de duas castanholas de 
encontro ao pontilhão, onde o vapor se achava atracado. Uma gargalhada explodiu de 
modo irreverente... De outra boca não poderia ser, senão da do jovem Henrique. Os 
paternais amigos, ao seu lado, contentaram-se a esboçar um simples sorriso de canto 
de lábios, para não desgostar ao herói de semelhante façanha... 

E ninguém os viu durante a viagem. Tinha-se a impressão de que as duas 
caricaturas procuravam fugir do humano convívio. Quando, porém, muitos dias depois, 
o “Indian Prince” chegou a Calcutá, capital das Índias inglesas, eles foram novamente 
vistos, sem contudo se reunirem à comitiva. Esta, por sua vez, ocupando três 
carrinhos puxados por número idêntico de indivíduos, que mais pareciam chineses do 
que hindus, e aos solavancos, num calçamento a calhaus, em vez de paralelepípedos, 
parou diante de um hotel de primeira classe. Aos olhos irrequietos de Henrique, não 
passaram desapercebidos dois corvos encarapitados numa árvore que ficava fronteira 
à porta do hotel. E isto o levou a fazer uma careta de nojo, notada pelo personagem de 
cabelos loiros e olhos azuis, que foi logo dizendo: “Não se espante com tais aves, pois 
que em seu país, os urubus proliferam por tôda a parte, inclusive em cima dos 
telhados.” Diante da justa observação, o jovem sorriu e os três foram ocupar um quarto 
de área regular, que ficava no andar superior. Se fosse nos tempos que correm, seria 
considerado como dos mais sórdidos...Tudo na vida não passa de estados de 
consciência. Algo que foi bom outrora, passa depois a péssimo. Porém, verdade seja 
dita, que muitas coisas de hoje seriam desprezadas outrora, como indignas e até 
criminosas... E muita gente as acha magníficas! 

Por muitos motivos, foi preferido o bairro oriental, em vez do europeu, onde as 
comodidades não eram levadas em conta. Que dizer, por exemplo, de um banheiro 
esquisito, com uma torneira enorme: um buraco triangular na parede externa, com 
vestígios claros de pousada daquelas aves que se viam empoleiradas do lado de fora? 
Mas apesar de tudo, o banho teve a mesma utilidade que teria hoje num apartamento 
de luxo. Para a breve permanência da comitiva em Calcutá, o hotel podia até 
considerar-se bom. 

O tempo foi empregado, seja em passeios para divertir nosso adolescente, seja 
em assuntos que se prendiam ao resto da viagem até o Norte da Índia. Nos passeios 
servia de “cicerone” seu amigo de cabelos loiros e olhos azuis. Ele ia explicando tudo 
com uma paciência e carinho dignos de um pai extremoso. 

Pelas ruas sujas e esburacadas do bairro oriental, não era raro encontrar os 
famosos domadores de serpentes. As najas saindo dos cestos onde vivem aprisionados, 
meneando a cabeça ornada de duas grandes orelhas, ou capelos, acompanhando o 
monótono ritmo da flauta de bambu soprada por esses seres estranhos, quase todos 
shivaítas ou adeptos do deus Shiva, a cujos templos vão levar diariamente o fruto de 
semelhante trabalho... 

Para um desses templos, chamado Ikkerei, se desloca toda a população, e até 
os turistas, a fim de apreciarem, antes de tudo, a dança das “pequeninas virgens 
floridas”, destinadas a serem, em breve, esposas da divindade. Reunidas em círculos, 
dançam e cantam embora tal dança não seja mais do que um passo vagaroso e solene. 
Batem compasso com uns paus apropriados, e, de quando em vez, dobram o corpo 
como que na intenção de se sentarem. Uma das virgens prolonga e eleva o cântico, que 
as outras acompanham em coro proferindo: Cole-Cole! em verdade, referindo-se à 
deusa Kali. 

Também se realiza uma festa, nos bairros mais afastados, cuja dança principal, 
Kurumba, faz-nos lembrar os exóticos seres que habitam a Nilguiria, com o nome de 
Mulukurumbas, dos quais H. P. Blavatsky faz longo estudo em seu livro “Aux Pays des 
Montagnes Bleus” (Nilguiria quer dizer montanhas azuis). Um dos tempos da dança de 
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maior interesse é aquele em que um dos figurantes, sentado no chão com a maior 
quietude e aparente insensibilidade, recebe em cheio no crânio, completamente despido 
de cabelos, um número respeitável de cocos pesados e duros. 

Quando menor, Henrique teve ocasião de apreciar algo idêntico, numa festa que 
o Clube Inglês, na Bahia, ofereceu à tripulação de alguns navios britânicos ali 
ancorados. Impressionara-lhe a agilidade dos marinheiros que se prestavam a esse 
esporte mais do que estúpido. Raramente o coco acertava o alvo, pois que, metidos em 
barricas, recolhiam rapidamente a cabeça para dentro. Dir-se-ia que essa perigosa 
brincadeira teve sua origem nessa dança hindu denominada Kurumba! 

Certa vez, num dos passeios para alegra-lo foram ter à praça principal do bairro 
oriental, onde grande grupo de pessoas, na maioria turistas, se achava em volta de algo 
que só pôde ser visto quando chegaram às primeiras filas: um faquir esquelético, os 
olhos saltando das órbitas, coberto de pó e de moscas, se prendia a pesadas correntes 
de ferro, uma delas ligando-o a um poste, acima da sua cabeça. Havia muitos anos que 
ele vegetava naquele lugar e posição! Coisa incrível para um ocidental, no entanto, uma 
das realidades da Índia. Esparramadas pelo chão as moedas atiradas pelos assistentes 
que não escondiam seu espanto ao depararem com a tortura do estranho faquir. Mais 
adiante um outro com um braço suspenso e a mão firmemente fechada, a unha do dedo 
médio atravessando-a de lado a lado, cuja ponta, escura e alongada, surgia na face 
dorsal, como a ponta de um escalpelo ferruginoso... 

O adolescente, que só conhecia tais coisas através de livros, na sua maioria 
adulterados por especulações comerciais, compreendeu que tudo quanto lera a 
respeito estava longe da realidade! 

Outra vez, os dois inseparáveis amigos (pois o terceiro nem sempre podia estar 
presente), se distanciaram da cidade, indo ter a uma colina das mais aprazíveis, onde 
os aguardava mais uma cena impressionante: um asceta ou fanático, postado de 
frente para uma espécie de caverna sob a rocha, parecia, estar em franco êxtase ou 
samadhi como se chama na Índia. Outras pessoas, assentadas na vegetação que 
cercava o lugar, esperavam sua vez. A razão daquilo foi logo explicada pelo amigo de 
olhos azuis e cabelos loiros: naquela espécie de caverna. viveu durante muitos anos, 
em meditação, e na mesma. posição em que se achava aquele iogui, um asceta, que 
era alimentado por outro, altas horas da noite. É crença geral em toda essa região, e 
até em outras mais distantes, que quem permanecer na mesma posição, no referido 
lugar, em meditação (qual acontece em “o muro das lamentações”) receberá em seu 
ovo áurico as vibrações do "santo homem" que ali viveu durante tanto tempo... Na 
véspera da partida de Calcutá para o Norte da Índia, a comitiva teve que fazer uma 
visita a um brâmane ilustre. A recepção foi a mais condigna possível. Entretanto 
quando chegou o momento de certa discussão a respeito dessa mesma viagem, o 
adepto de Pondcherri atraiu Henrique para a varanda da casa para apreciar a rua, 
onde se passavam coisas mais próprias da sua idade. 

Como é de costume naquele país hospitaleiro, os membros da comitiva foram 
cercados das maiores gentilezas, que culminaram no momento da partida, quer da 
parte do casal proprietário do hotel, quer dos seus auxiliares, e até dos vizinhos 
laterais e fronteiros. Um jovem quase da mesma idade de Henrique, sempre que o via 
fazia-lhe muitas festas, mas só por gestos se compreendiam, posto que suas línguas 
eram tão diferentes. Quando o mesmo Henrique o abraçou e dirigiu um adeus seguido 
de outras palavras, que foram traduzidas pelo mesmo ser que raramente o largava, 
seus olhos tomaram um brilho diferente. Duas lágrimas estavam prontas a deslizar 
pela face abaixo, ficando os dois rapazinhos visivelmente comovidos. Poucos dias 
apenas de amistoso convívio bastaram para que aquela alma vibrátil, filha de uma 
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terra até hoje incompreendida pelos ocidentais, sofresse a ausência de um amigo que 
nem sequer sabia a sua língua! 

Semelhante viagem, em tal época, foi das mais penosas. Baldeações e mais 
baldeações. Alguns trechos a pé; outros em veículos puxados por “cavalos humanos”; 
quando não, num costado de elefante, acudindo mais que o “Indian Prince”, sobre as 
ondas revoltas do Mar de Omã ou do Oceano Índico. Vários lugares e cidades foram 
visitados, além do mais, por força das circunstâncias, sendo que os principais, 
Allahabad, onde residiu e findou seus dias o conhecido prócer do movimento 
teosófico blavatskyano, Alfred Percy Sinnet, autor de “O Mundo Oculto” e de “Budismo 
Esotérico”, e Delhi, uma cidade cheia de encantos e maravilhas, hoje, um misto 
oriental e ocidental, devido às grandes reformas: por que tem passado, dentre elas os 
antistéticos arranha-céus, embora que reduzidos. Simllah, na encosta do Himalaia, foi 
de todas as cidades indianas onde mais se demorou a comitiva. Tal como Srinagar, 
Simllah, estreitamente ligada a futuros movimentos que surgiriam no Ocidente, 
tiveram o privilégio de servir de santuário a rituais a que se sujeitou o jovem Henrique 
em ambas essas fraternidades, que não podem ser trazidos para o mundo profano. 

Nos arredores de Simlah, num verdadeiro retiro privado, teve que permanecer 
Henrique antes do ritual por que tinha de passar em Srinagar, de muito maior 
importância... Ficou sob a guarda de respeitável Guru, ao qual daremos o nome de 
Kadir. A iniciação por que devia passar Henrique, ao lado de semelhante ser, fazia 
parte da mesma “maia-budista”, que o obrigou a não voltar ao seio de sua família, com 
o “desaparecimento” da jovem a quem dedicara o seu primeiro amor nesta vida. Mas, 
onde está, entretanto, a parte principal de tão misteriosa viagem? 

Senhor de natos poderes psíquicos, sentia-se irresistivelmente atraído para tudo 
quanto dizia respeito à Sabedoria Iniciática das Idades. Em Lisboa, ao lhe informarem 
que ele ia ter à presença de seu Mestre na Índia, seu entusiasmo chegou ao apogeu. 

Alguns dias de meditação, talvez propositais para o que ia se passar em 
Srinagar, ioga diária, ao ar livre, em decúbito dorsal, e olhos fixos no sol, o que muito 
bem lhe fez para recuperar as energias despendidas em tão longa viagem... eis tudo 
quanto lhe foi exigido. Mal sabia que estava próximo o dia da partida para a última 
etapa. Sentia-se feliz naquele lugar e perto de um ser tão cheio de bondade e de 
conhecimentos tão vastos, ao qual o jovem discípulo crivava de perguntas, sempre 
que o mestre lhe dava ensejo. 

Um dia antes de virem buscá-lo, dois membros da comitiva, como lhe fora 
anunciado pelo seu pseudo-guru, este o chamou ao seu santuário oculto entre as 
árvores de um bosque situado pouco mais adiante da sua residência. Em ali 
chegando, o sábio lhe disse o seguinte: “Meu filho, seu papel aqui está terminado. 
Você não precisa de iniciação alguma... Já passou por tudo isto em outras vidas. Algo 
de imenso valor lhe espera na cidade sagrada de Srinagar, em companhia dos seus 
grandes amigos. Eu nada fiz, senão obedecer ao que me foi imposto pela Lei”. E, 
olhando para as bandas do Himalaia, completou tudo quanto tinha a dizer a Henrique: 
“Que os Deuses, meu filho, lhe protejam a fim de que possa realizar – segundo sua 
vontade – o grande feito que lhe trouxe a estes lugares, tão distantes daquele que 
passa por ser o do seu nascimento. .. É bem provável que um dia ainda nos 
tornemos a encontrar. Será um dia muito feliz para mim.” O discípulo, que se habituara 
a conter-se para, não derramar lágrimas de comoção, nesse momento cedeu e 
ajoelhou-se aos pés do santo Homem, que o sustinha para elevá-lo de semelhante 
posição. O jovem atirou-se a ele, e abraçados permaneceram alguns instantes. A 
seguir, vieram para fora do santuário. Era noite. A mística do lugar e a contemplação 
do céu crivado de estrelas concorreram para permanecerem ali por longo tempo, em 
atitude contemplativa, como se estivessem num verdadeiro samadhi. .. 
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No dia seguinte, logo ao amanhecer, os dois preciosos amigos vieram buscar 
nosso adolescente. Um deles, ao vê-lo do lado de fora praticando seus costumeiros 
exercícios, exclamou sorridente: "Olá, bom discípulo de tão grande Mestre, como 
vamos de Ioga?” “Já deve ter readquirido as forças perdidas na viagem! Estamos aqui 
para levá-lo conosco, pois, o trem parte às dez horas”. Enquanto isso, o venerável ser 
em cuja companhia o discípulo esteve tão poucos dias, cumprimentando-os, depositou 
a maleta de Henrique no chão, e teve estas palavras: “Já sabia desde ontem que esta 
manhã viriam buscá-lo”. E para o jovem: "Já vos disse ontem tudo quanto era possível 
dizer. Peço, entretanto, aos Deuses que vos dêem e aos vossos dois grandes amigos, 
uma feliz viagem, coroando do maior êxito possível vossa estada na cidade sagrada 
de Srinagar... " 

 Depois de reiteradas saudações, o jovem, bastante comovido por se separar de 
seu Mestre, quis prostar-se de joelhos e beijar-lhe as mãos, no que foi obstado 
docemente pelo santo homem. “Coragem, meu filho. A hora é chegada...” E a comitiva 
partiu. Na primeira curva o jovem procurou olhar para trás, a fim de dizer adeus ao seu 
Mestre querido. Viste se achava ajoelhado, em atitude de quem orava. Os raios de sol, 
iluminando-lhe a face, concorriam para aumentar o valor de um quadro bem digno do 
artista que fazia parte da mesma comitiva, o adepto de Pondcherri, por outro nome, 
Jean Dubonnet Beauville, nomes estes, entretanto, que ocultavam um outro... de 
excelsa magnitude. 

No trecho final da viagem, os dois seres estranhos, até então sumidos da vista 
de todos, apareceram no banco fronteiro do mesmo vagão. Mas só se manifestaram 
quando o jovem, a uma parada do trem onde se removia uma barreira caída no leito da 
linha, proferiu estas palavras: “Tudo na vida tem um obstáculo a ser vencido. Nesta 
viagem quantos ocorreram? Uma tempestade no Mar de Omã, agora, essa barreira, 
mais adiante, outras coisas...” Um sorriso, expresso mais pelos movimentos das 
sobrancelhas do que pelo canto dos lábios; um resmungar rouquenho, em bom 
português, como tão bem se explicava o santo homem de Smillah, eis a aprovação 
que tiveram semelhantes palavras... A linguagem daqueles dois seres não deixou de 
causar estranheza ao adolescente. 

Este, que até aquele momento se sentia contrafeito ante sua atitude esfingética, 
mesmo que a contemplar de perto suas disparidades frenológicas e as do resto do 
corpo, pôde respirar com maior desafogo... Talvez que, adivinhando eles os 
pensamentos de Henrique, desviaram a vista para a janela do vagão, como quem 
procura devassar o horizonte, principalmente quando este se apresentava nas grandes 
planícies sem árvores, sem obstáculos para a visão de quantos admiravam as lindas 
paisagens que se desenrolam naquelas regiões próximas ao, Himalaia, gigante de 
granito, sempre coberto de neve. 

Ao deixar a comitiva a estação da estrada de ferro, foi ter a uma grande praça, 
cercada de residências, quase todas com janelas dando para uma varanda de madeira 
pintada de verde. A cidade, toda cortada de lagos, faz recordar a itálica Veneza. Atola, 
nos fundos, um grande Templo erguido na encosta do mesmo Himalaia, conhecido nas 
escrituras orientais como Monte Meru, quando este, em verdade, é o, nome da ponta 
que apareceu no primeiro continente. 

Srinagar estava toda engalanada, fazendo lembrar as festas assistidas em 
Ceilão. Músicas, bailadeiras, um vozerio ensurdecedor, gentes 

de toda a classe, grupos de forasteiros de longínquas paragens, dentre eles tibetanos, 
mongóis, chineses. Tudo tão estranho à educação ocidental de Henrique! Mais de 
uma vez ele se arrependera dessa aventura por, uma jovem desaparecida 
repentinamente (por motivos que` muitos anos depois ele veio a saber). Adivinhando o 
que se passava no seu cérebro, tanto o ancião das longas barbas, como o dos cabelos 
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loiros e olhos azuis, proferiram quase a “una voce”: “Lembre-se de que tudo isso não 
foi mais do que um sonho, para se tornar em breve uma realidade. Estamos no fim da 
jornada. Mais algum tempo e estará de volta ao seio da sua família, herói entre os 
heróis... Dia virá em que se lembrará de tudo isso com uma saudade imensa, misto de 
dor e alegria. Já então terá a plena certeza de quem é. E o que veio fazer neste 
mundo...” 

Essas palavras alegraram o adolescente das 16 primaveras, e depois disso o 
ambiente lhe pareceu mais agradável. 

Quando se distanciavam de uma fonte existente na mesma praça, onde não 
faltavam os dois tradicionais golfinhos (símbolo de Piscis no seu Aquarium), uma 
espécie de “samaritana”, trazendo no ombro um púcaro de barro contendo água, 
colocou-se diante da comitiva, oferecendo-o ao que lhe parecia o mais velho ou seja, 
ao ancião das longas barbas. Este, porém, recusando 'tal gentileza, pediu à rapariga 
que a prodigalizasse em primeiro lugar ao mais jovem do grupo, pois, com um calor 
tão intenso, talvez fosse ele o que mais sede tivesse naquele momento. Aproximando-
se do jovem, com um sorriso, ela curvou-se para a frente e colocou o bico do púcaro 
em seus lábios, com extrema delicadeza. Henrique, sorveu alguns goles do precioso 
líquido, agradecendo em português, o que foi logo traduzido para língua pâli, pelo 
adepto de Pondcherri, como o chamou o Cel. Olcott. A seguir, fez o mesmo com os 
demais da comitiva, sempre na esperança de estar obedecendo a várias hierarquias. 
Antes que ela se aproximasse dos dois seres estranhos, estes fizeram um sinal 
negativo com a mão, como a dizer que eles não precisavam nem de água nem de 
alimentos. "Se non è vero, è ben trovata". 

A comitiva dirigiu-se para uma casa amiga onde ia ficar hospedada. até chegar 
o momento de dar ingresso no maravilhoso Templo situado pouco mais adiante. 
Banho, refeição e repouso, eis ai o de que todos: careciam naquele momento. Depois, 
ao entardecer, que naquela época se prolonga pela noite a dentro, o mesmo adepto 
convidou-o para chegar à janela do quarto, a fim de admirar as festas que se 
realizavam por todos os recantos da cidade sagrada, com seu iniciático nome de 
Srinagar. 

Era um quadro deslumbrante. Flores, vozes, ruídos multissonantes, lanternas 
acesas, tapetes berrantes dependurados nas janelas; uma multidão imensa que toda a 
praça mal podia conter. Do lado esquerdo, um grande e riquíssimo palanque estava 
armado. Nele se instalara o Maharaja de Cachemira, senhor de grandes domínios, em 
companhia dos da sua corte. Tudo isto era explicado pelo amigo inseparável, de 
maneira delicada e paciente. O Maharaja era o tipo do Rajapútana (raça solar), 
ventrudo, cheio de comendas, espada curva à cinta, barbas separadas ao meio, à 
guisa de signo de Piscis. Num fino turbante de seda branca, bem por cima da fronte 
(ou do 3o olho, “o olho de Shiva”, como é chamado na Índia) estava cravada enorme e 
raríssima esmeralda. 

O Maharajá de Cachemira, pai do atual, se é que este ainda existe, era um dos 
maiores sustentáculos do Budismo do Norte. 

Havia três dias que a cidade comemorava o aniversário de Krishna, a cuja 
festa se dá o nome de Manmchstami. 

Perto do templo, diversas devadassis (bailadeiras ou esposas dos deuses, 
como o são do Cristo, as freiras e as irmãs de caridade), trazendo jóias da cabeça 
aos pés, nestes, figurando em seu redor, um colar de guizos, a tilintarem suavemente 
como campainhas astrais ao compasso ritmado da dança. Nos cabelos, entre 
delicadas jóias, um raminho de flores naturais, excessivamente aromáticas, como 
sejam o “zalóis”, o “champins”, etc. A dança obedece a requebros graciosos, 
movimentos rítmicos, acompanhando as pancadas da murdanga (tamborim), dos 
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tales (pratos de metal) e também do sorangui, uma espécie de rabeca, cujo 
acompanhamento é apropriado ao canto melodioso das bailadeiras. 

O mesmo personagem que serviu de mestre nas artes, nas línguas e em 
outras coisas mais, à jovem que ficara atrás, sabem os deuses onde... tudo ia 
explicando ao seu amiguinho: “Preste atenção, dizia ele, quantas vezes se repete as 
sílabas ri, pa, ni, sa. etc. Pois bem, as sete notas da escala musical, que 
conhecemos por DÓ. RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, têm os nomes pâlis (língua falada nas 
vizinhanças do Evereste, e que substituiu a antiga língua sagrada, que foi o 
sânscrito), SA, RI, GA, MA, PA, DA, NI. Juntando-se os nomes das sete notas, 
formam uma palavra, coisa que no Ocidente não acontece. Tal palavra quer dizer: “O 
canto do Sol e dos seus veículos (isto é, os sete astros. Isto porque, formando uma 
oitava ou repetição de SA, de fato, é todo um sistema planetário: o Sol central ou 8o e 
os sete astros em seu redor). 

Assim, repetir-se as notas RI (ou Ré), PA (ou Sol), Ni (ou Si) e SA (ou Dó), 
forma-se uma outra palavra, que é o BIJA do canto, e que tem portanto a vibração 
correspondente à evocação que se faz no momento.” 

As festas se prolongaram pela noite a dentro. O eco daquele fantástico ruído 
se propagava por todos os recantos da cidade, indo chocar-se com os primeiros 
contrafortes do Evereste. Tinha-se a impressão de que os sons voltavam aos ouvidos 
de maneira ininterrupta. Por dentro e por fora, o grande Templo se achava iluminado. 

Dias depois, teve início a festa chamada Nag-Panchami, ou “festa das 
serpentes”, nome que faz jus ao da própria cidade, ou seja Srinagar. (Sri – Senhor, 
Nagar ou Naga – Serpente, mas com o sentido de Senhores da Sabedoria). E que é, 
também, dedicada a Krishna. A comitiva não pôde assistir a semelhante festa, 
justamente por já se achar no Templo, onde se realizava o mais transcendente de 
todos os rituais... Semelhante Templo se comunica com. o Tibete, por meio e 
galerias subterrâneas... 

Nos fins de setembro, a comitiva ainda no referido Templo, (o jovem havia 
completado a 15 desse mês suas 16 primaveras), outras festas estavam sendo 
realizadas, dentre estas, a dos cocos, em comemoração a Váruna, o deus das 

águas. Tal solenidade tem o nome Narial-purnuma. 

Grandes rituais são levados a efeito, em relação core as águas, sejam do mar 
ou do rio, dependendo dos lugares onde são realizadas. 

Em janeiro, quando o Sol entra no signo de Capricórnio, são celebradas as 
festas que começam pelo Basant-Pancami, relacionado ao ano comercial. 

Não podemos deixar de oferecer aos leitores alguns informes turísticos a 
respeito de Srinagar, seu Templo principal e arredores: 

A comitiva que, como se viu, não tocou na famosa Lahore, com suas velhas 
cidades circunvizinhas e quase todas de templos subterrâneos, dirigindo-se a oeste de 
Simllah, foi diretamente à Cachemira, cuja cidade principal é Srinagar, onde, reinou 
um dia o filho do rei Assoca. Alguns dias antes da comitiva dar ingresso no Templo, 
procurou visitar lugares interessantes da região, inclusive o famoso “Trono de 
Salomão”, erigido no topo da Montanha Sagrada. Nesse lugar existia um templo 
budista, que foi destruído por hindus revoltados durante a luta havida entre brâmanes 
e budistas. Ainda são vistas as suas ruínas, que dizem bem das riquezas internas e 
externas de tão suntuoso templo. Visitou-se também a cidade de Leh, capital de 
Ladack, onde teria nascido Gessar Khan. Dizia-se que o Maharaja era descendente 
do referido guerreiro. Nesta cidade existe um túmulo que era venerado como sendo o 
de Iss, ou melhor, de JESUS. O escritor russo, Nicolas Roerich, ao mesmo se refere 
em sua abra “El corazón de Ásia”. Um repórter do “Correio da Manhã”, do Rio de 
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Janeiro, do mesmo falou de modo mais detalhado  18 . Em certa ocasião, a comitiva, 
visitando as rochas e ermidas dos arredores de Leh, teve ocasião de se deparar, em 
uma delas, com a figura de um gigantesco leão, que os nativos dizem representar o 
mesmo guerreiro. 

Perto do templo de Buda e de Dulikar, a mãe do mundo (a Divina Mãe), ergue-
se um templo primorosamente decorado, e que à mesma deusa é dedicado. Tal como 
em Chigat-sé, no Tibete, próximo a Tjigad-jé, chamado “retiro privado do Trachi-
Lama”, numa espécie de claustro, existem formosos afrescos, com sete Bodhisattvas, 
sendo Maitréia o último. Este, como no referido mosteiro tibetano, tem a face branca, 
para indicar que “virá do Ocidente”. Donde se lhe dar o nome de “Buda Branco do 
Ocidente”. E por trás do trono, figura uma grande ferradura – símbolo de Kalki avatara 
ou Cavalo Branco  19  . 

Este templo se acha ornado de um modo todo diferente dos outros. “E nele 
transpira a idéia de algo que se aproxime, a pessoa agigantados, na razão de um novo 
ciclo para o Mundo”. Maitréia e Shamballah! São nomes repetidos em quase todas as 
bocas. As tradições vêm de longínquas distâncias, como se dissesse da Mongólia, 
exterior, atravessando todo o deserto de Gobi, atingindo o Tibete, propriamente dito, e 
finalmente o Norte da Índia. 

Os pintores e escultores dessa região, causaram assombro ao Padre Huc, como 
ele próprio o declara em seu livro “Dans le Thibet”. Assinala a obra-prima de um 
escultor, a quem ele encomendou a ampliação de um Cristo crucificado. Juntamente 

                                                        
18 O “Correio da Manhã” de 3 de setembro de 1926, sob o título de: “Quando Cristo voltou das Índias”, publicou o seguinte: 

“Noticiam as agências telegráficas que acaba de ser descoberto no Indostão um antiquíssimo manuscrito relatando a viagem de 
Jesus Cristo à s Índias. E foi o pintor Nicolau Roehrich, antigo professor da Sociedade de Acoroçoamento pelas Artes de 
Petrogrado, apóstolo do espiritualismo, que teria feito a sensacional descoberta, num dos mosteiros do Himalaia, onde os 
grandes sacerdotes hindus ainda hoje realizam pesquisas sobre os problemas da alma e o destino dos mundos. 

“Ali existem manuscritos antiquíssimos, metidos em esconderijos misteriosos, e foi um deles que revelou a passagem de Cristo 
pela Índia, relatando em velho idioma hindu as maravilhas das cidades visitadas pelo Messias. 

− “Estou mais que persuadido, diz o Sr. Roehrich, de que Jesus viveu nas Índias e nos mosteiros do Tibete e conheceu as 
religiões que precederam a que éle pregou... A luz, certamente, há de fazer-se algum dia a esse respeito, e explicará as 
estranhas similitudes entre o puro budismo e o puro cristianismo. Isto afirmava o aludido professor em 1925. Agora, depois de 
uma nova expedição, tendo captado a confiança de algumas das altas personalidades budistas, pôde o Sr. Roehrich penetrar 
nalguns dos mosteiros mais herméticos do Tibete, onde descobriu o referido manuscrito, redigido em língua “pâli”, língua 
sagrada, e relatando a viagem de Jesus, “o melhor dos homens e o mais sábio”, que veio de Belém para estudar nos claustros 
tibetanos. As últimas linhas do manuscrito referem que Jesus, de volta à  Palestina, compareceu perante o tribunal de Pôncio 
Pilatos”. 

No livro do próprio Roehrich, intitulado “El corazón de Asia”, edição do Museu Roehrich de Nova Iorque – 1930, à s páginas 25 e 
31, lemos a confirmação da noticia divulgada pelo referido matutino carioca. 
19 Diversos povos da Terra esperam por um Messias. 

Na Palestina, o povo sabe do Cavalo Branco e da Espada de Fogo, semelhante a um cometa, e do radiante advento do Grande 
Jinete sobre as nuvens. 

Os muçulmanos dizem com muita reserva que já ensilharam o Cavalo Branco em Ispaham, que conduzirá o Esperado, e que 
em Meca se prepara uma Grande Tumba para o Profeta da Verdade. 

Os brâmanes, baseados no Vishnu-Purana, citam formosos versículos sobre o Kalki Avatara, que virá sobre um Cavalo Branco. 

O apocalipse de São João (XIX-11) é de uma clarividência meridiana, quando anuncia a segunda vinda do Cristo: “E vi o céu 
aberto, e eis um cavalo branco; e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça". 

No templo do Mosteiro de Ghum, não longe da fronteira nepalesa, se vê, em lugar da costumeira imagem do Buda, uma 
estátua gigantescas do Buda-Maitréia, o futuro Salvador e Rei da humanidade. O Senhor Maitréia está sentado em seu 
trono: suas pernas não estão cruzadas, como de costume e sim pousando no solo, como a indicar que sua vinda está 
próxima e que o Rei já se prepara para baixar de seu trono. Um ilustre lama, fiel discípulo do fundador desse Mosteiro, teve 
ocasião de proferir as seguintes palavras, diante da impressionante efígie: 

“Em verdade, o tempo do grande advento se aproxima Segundo nossas profecias, a época de Shamballah já começou... 
Rigden Jyepo, o Soberano de Shamballah, está preparando seu exército invencível para a batalha decisiva, e para isso 
estão se incarnando todos os seus auxiliares e oficiais”. 

Estas palavras não devem espantar o leitor ocidental, pois o Apocalipse de S. João (XIX - 14) diz textualmente: “E seguiam-
no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro”. 

Para concluir (João XIX-19) : “E vi a besta, e os reis da terra. e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra à quele que 
estava assentado sobre o cavalo (branco), e ao seu exército”. 
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com o Padre Gabet, seu companheiro de viagens, trouxe a imagem para a França, 
causando admiração a todos que a apreciaram.  

A comitiva, por sua vez, teve ocasião de assistir à reprodução em gesso da 
fisionomia do nosso adolescente, para servir de modelo a uma imagem de Buda, 
que, segundo veio a saber a mesma comitiva, iria figurar, futuramente, num Templo 
tibetano... 

Debaixo de uma tenda armada na rua, exímio pintor completava uma tela 
também dedicada a Buda. Quem mais se extasiou diante de semelhante obra-prima, 
foi o insigne dos cabelos loiros e olhos azuis. E razão bastante tinha ele para isso. 

Finalmente, depois de ter cumprido tudo aquilo que a Lei exigia dele, chegou o 
momento de Henrique voltar ao longínquo e saudoso Brasil, à Bahia, onde havia 
deixado seus pais numa situação tão angustiosa... 

Com que ansiedade ele empreendeu a longa e misteriosa viagem de regresso 
a seu lar, viagem não menos acidentada que a feita três meses antes. Ia contente 
para se encontrar de novo entre seus queridos pais e irmãos, sentir-se confortado e 
feliz pelas vibrações dos corações consangüíneos. Ia se repetir, à chegada de 
Henrique, na Bahia, situação semelhante à vivida pela jovem H. P. Blavatsky quando 
regressou à Rússia, após seus estudos em fraternidades do Oriente!? Intrigado com 
sua misteriosa e prolongada ausência, o pai da “divina rebelde” (na feliz expressão 
de Mário Roso de Luna), quis logo saber onde estivera ela durante todo esse tempo. 
Foi-lhe dada, com as saudações filiais, a resposta: “Venho do convívio dos Mestres 
da Sabedoria”. 

Quando Henrique desceu de bordo do navio, seguido de perto por um “amigo”, 
seu avô, que estava à sua espera, recebeu-o com uma invectiva, na presença de 
passageiros e demais pessoas postadas no cais: 

“Que bonito papel fez o Sr., deixando seu pai em cima da cama, passando 
mal, e sua mãe, que por ele velava, só faltou morrer de desespero por não saber 
onde o Sr. se achava!” Mal pôde terminar as suas palavras. O jovem, percebendo no 
olhar e no sorriso dos circunstantes o ridículo pelo “fujão” que voltava, por sua vez, 
disse o seguinte: –  “Desculpe-me, mas o Sr. já tem idade bastante para agir de outro 
modo, pois deve saber muito bem que quem tem vergonha, não envergonha os 
outros...” Todos ficaram espantados com esta resposta. Mas, o avô de Henrique, foi 
quem da mesma não gostando, retrucou asperamente a seu neto: “Malcriado!...” – 
Sim “malcriado”, respondeu o jovem. Mas o que está dito, está dito... Apressando os 
passos, procurou apanhar um bonde que vinha passando naquele momento. Tomou 
lugar ao lado de “alguém” de sobrecenho carregado, que vinha conservando uma 
certa distância. Seu avô que assistira a “manobra”, tomou lugar num banco mais 
atrás. Não lhe agradou saber que sua passagem fora paga por aquele que se achava 
ao lado do neto. Entretanto, pertencente a uma Ordem, como era também seu filho, o 
pai de Henrique, tanto um como outro, estavam mais ou menos a par do acontecido. 
E foi este o principal motivo da recepção não ser feita, de outro modo... 

Mas é preciso contar o que foi a recepção na casa paterna: um abraço de 
nosso Herói no seu “companheiro de viagem”. Ao dar entrada em casa, seu irmão 
mais velho, de nome Antônio – que se diga de passagem, foi o maior auxiliar nessa 
fuga mais do que espetacular, pois se no começo tinha visos apenas de “revista”, 
logo a seguir transformou-se em tragédia... – dizíamos, atirou-se em seus braços, ba 

nhado em lágrimas de alegria. Os demais parentes, inclusive sua mãe, encontravam-
se nas janelas. A velha Sra. cobriu-o de beijos, como se fora ainda criança  20 . – “Meu 
                                                        
20 Com apenas oito anos de idade, J. H. S., que tocava piano e cantava com voz admirável, compôs uma ingênua melodia 
que ofereceu à  sua mãe. 
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filho, disse ela, que fez você? Quase matou sua mãe de susto e de saudades...” Seu 
pai, que se conservava sentado em uma cadeira, ainda convalescente da doença que 
o prostrara por tanto tempo, nem sequer lançou um olhar para o filho. – “Sua bênção, 
meu pai. Como vai o Sr.? Está melhor? Não pense o Sr. e mamãe que me esqueci de 
ambos. Não cometi nenhum crime. Amanhã ou depois contar-lhes-ei tudo.” E o 
coração do filho exultava de contente por se encontrar de novo entre os seus queridos 
pais, e principalmente quando, fingindo que estava olhando para outras bandas, via-o 
contemplar a sua fisionomia, como quem se sente feliz por possuir um filho capaz ,de 
realizar semelhante “façanha”... 

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

Ao narrarmos o terceiro capítulo desta história, nos limitamos às notas e 
apontamentos coligidos pelo engenheiro-agrônomo Antonio Castaño Ferreira, de 
saudosa memória, principalmente de seu trabalho publicado na revista DHÂRANÂ, de 
junho de 1927, com o título: “Contribuições para a futura história da “Sociedade 
Dhâranâ”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Casa, onde se deu o “agartino” nascimento de J.H.S.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Ver anotação no 10. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Ver anotação no 11. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

                                                                                                                                                                                        
D. Amélia foi a primeira a ouvir, extasiada, a música e os afetuosos versos que ora transcrevemos: 

Eu só te peço, Amélia,  

que me queiras bem,  

que me queiras bem até morrer. 

 
E se o teu filho 

a esta casa não voltar, 

é por ter ele com Deus, ido morar.  

 

Adeus Mãezinha do coração, 

Tu és a minha devoção!  

Guarda contigo esta oração,  

Guarda contigo esta oração! ... 

Quando Henrique retornou da misteriosa peregrinação à  Índia, ouviu de sua mãezinha palavras de ternura e expressões de 
felicidade pelo seu feliz regresso. O filho querido abriu-lhe o coração em narrativas de sua longa viagem. Ela por sua vez lhe 
falava de sua saudade e de tudo quanto ocorrera na sua interminável ausência. Saudosa do filho, sentindo-se sozinha, 
muitas vezes se recolhera à  sala de música. E ali, ao lado do piano silencioso, punha-se a cismar, rememorando a melodia e 
os versinhos que lhe dedicara; em tais momentos sentia o doce consolo de rever seu peregrino e até mesmo de ouvi-lo, pois, 
sua saudade tinha o poder de reconstituir a figura e a voz do ausente com tal fidelidade que imaginava abraçá-lo e beijá-lo 
em pessoa. (Nota extraída de um trabalho de E. Catunda, intitulado, Reminiscências e Ensinamentos de Nosso Mestre). 
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 Palácio da Aclamação. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

 Palácio da Penha. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Ilha de Itaparica. 

 

Ilustração: gravura 

Legenda: 

 Roteiro da viagem de J.H.S. a que se refere o Capítulo II. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Monumento no 2 de Julho (Anotação nº  15. 

 
Ilustração: foto 

Legenda: 

 O futuro Buda Maitréia. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Casa à Praça de Caxias, onde residia J.H.S. quando de sua viagem ao Norte da 
Índia. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Mão espalmada de J.H.S. 

 

ORDENS SECRETAS 
 

(Compilado dos ensinamentos e revelações de J. H. S.) 

 

Durante toda a Idade Média existiram na Europa ORDENS SECRETAS, cuja 
finalidade era enfraquecer o poder feudal que, aliado ao poder clerical, trazia o povo 
mergulhado no mais absoluto obscurantismo. 

Remontando aos séculos X e XI, vamos encontrar na Alemanha os Franco Juizes 
que, dizendo-se existir desde a época de Carlos Magno, davam combate ao catolicismo e 
muitas vezes levaram a guerra às portas de Roma. Foi esta ordem e quantas recebiam 
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inspiração das fontes “agartinas” que protegeram e permitiram nos séculos XII, XIII e XIV, 
a difusão do ensino trazido pelos árabes, que das universidades de Espanha iluminavam 
toda a Europa e libertavam o espírito dos asfixiantes tentáculos fabricados nos Concílios e 
utilizados pelos Curas a serviço dos senhores feudais. 

A ação do Islamismo na Europa levou Roma a inventar as Cruzadas, donde se 
originou, após a derrota dos cristãos, a Ordem dos Templários com o fito de criar os 
Estados Unidos da Europa e prosseguir o combate ao Feudalismo e ao Clericalismo 
absorvente. Visando ao mesmo fim, aparece ao lado dessa Ordem religiosa e militar, a 
Ordem Terceira de São Francisco. 

Destruída a Ordem dos Templários pela morte de seus maiorais, inclusive seu 
chefe Jacobus Borgundus Molay, ordenada após um inquérito ou processo iníquo por 
Clemente V e Felipe o Belo, das suas cinzas outras Ordens saíram para continuar o 
mesmo trabalho e algumas delas animadas pelo espirito de vingança. Vemos assim 
aparecer a Ordem de Malta, a Ordem de Cristo, a Ordem de Avis e a misteriosa ROSA-
CRUZ, descendente dos Monges Construtores, dirigida por misterioso Ser do qual cabe 
agora uma ligeira digressão. 

O “Fama Fraternitatis Crucis” assinala que, nos anos de 1375 a 1450, surgiu um 
Homem muito instruído e de elevada espiritualidade que, tendo viajado por toda parte do 
mundo, especialmente no Oriente – Ásia Menor, Caldéia, Arábia e Fez: – voltou à Europa 
e, depois de residir (ou antes, conviver) com os: Mouros de Espanha, tornou ao país que 
passava por ser o da sua origem, a Alemanha, repleto de ciência hermética e grande 
capacidade em artes mágicas, cujos conhecimentos havia adquirido através de inúmeras 
iniciações nos referidos países orientais. 

Adotou ele um nome místico – pois que seu verdadeiro Nome era bem outro – qual 
usavam os instrutores medievais. Seu nome foi “Christian Rosenkreutz”, ou Christian 
Rosacruz, embora que outros significados mais secretos estejam ocultos por baixo do 
mesmo nome, a começar pelo de “uma fé cristã” ou do Christus Universal, o Cristo 
transcendente dos gnósticos, ou mesmo o 7o Princípio das Escolas: mais elevadas ou da 
sã Teosofia. 

Em abreviatura, duas simples letras ou C. R., quer de seu nome quer no de 
“Corona Regis”, senão ainda o de Crucis Rota ou Rotan... figuravam no emblema ou selo 
que era formado por uma rosa sobre uma cruz, com seis quadrados, como se. ela 
formasse um cubo. 

Fixou residência em certo lugar, afastada das vistas profanas. Em seu redor 
procurou reunir um circulo seleto de discípulos e amigos, que foram admitidos depois de 
exigida iniciação ou antes, preparados segundo os graus daquela mesma 
transcendente bagagem de que era o mestre portador de longínquas paragens do 
mundo. 

Depois de alguns anos de aprendizagem e espiritual tutela, tais iniciados 
começaram a trabalhar e a construir um templo ou loja a que deram o nome de 
DOMUS SANCTIS SPIRITUS ou “A Casa do Espírito Santo”. Era aí onde se reuniam, 
como templo, escola e laboratório ao mesmo tempo. Desse mesmo lugar saíam para 
realizar os mais elevados atos de amor ao próximo, para curar, ensinar e observar. 
Deste primeiro circulo de discípulos transpareciam sete nomes que até hoje se 
mantêm ocultos ao conhecimento mesmo do mundo espiritual, em virtude da elevação 
de sua hierarquia, discípulos esses que por sua vez formavam outros, ensinando-lhes 
a tradição secreta que era necessário preservar porque difundida tão somente da boca 
para o ouvido. 

Diz-se que Christian Rosenkreutz viveu até os 108 anos e, ao morrer, foi 
inumado (???) segundo ELE mesmo e seus discípulos mais próximos... haviam 
arquitetado, em seu próprio domus ou residência secreta. Certa forma especial de 
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“embalsamento” foi feita, sem que se esquecessem de Lhe colocar as suas próprias 
insígnias trazidas de outra parte do mundo. O grande mago foi encerrado em sepulcro 
todo especial e de uma riqueza à oriental, pois ela mesma obedecia a certos rituais e 
iniciações por completo desconhecidos do ocidente. Por sobre seu túmulo foi colocada 
uma placa de bronze tendo no centro um portal de cristal do mais puro e por cima 
dessa placa uma outra com os devidos símbolos e mistérios relacionados com Aquele 
que ali repousaria por mais alguns séculos... Tanto ali, como em outro lugar do 
sepulcro havia uma profecia d’Ele próprio, apontando a época de sua volta ao 
mundo... a fim de prosseguir a árdua tarefa que Lhe incumbia a própria LEI desde 
tempos remotos na história. 

Diz Thomas Vaughan, ou antes, Eugenius Philaletos: 

“No ano seguinte, depois que N. N. terminou seus estudos e procurava fazer 
uma viagem, tendo para isso meios suficientes com a beca Fortunatos, pensou ele 
(que era bom arquiteto...) modificar um pouco a construção e torná-la mais adequada 
para o fim a que se destinava. E tal conceito foi fixado na placa comemorativa, 
FUNDIDA EM BRONZE, onde estavam também os nomes dos sete principais 
Membros do Círculo Interno, além de outras coisas que não podem ser ditas, mesmo 
nesta carta-memorial... Queria ele transportá-la para outra abóbada da Domus-Matriz, 
embora se ignorasse onde e quando morreu C. R., ou mesmo em que pais tinha sido 
enterrado, se alguns opinavam pela mesma Alemanha, outros a Espanha, onde ele 
convivera com famosos Mouros, se na Itália... ou em determinado lugar da América, 
estreitamente ligada com o México... 

“Falava-se que a lápide principal possuía um grande CRAVO do mesma metal, 
que fazia girar uma porta falsa existente no muro do seu Sepulcro. Em um dos 
manuscritos que eu mesmo encontrei, dizia: POST CXX ANNOS PATEBO, com o ano 
do Senhor por baixo deIa. 

“Todo o nosso desejo era encontrar o Divino Rotan, o Grande Mestre fundador 
da ROSACRUZ, a que ainda nós outros, pobres discípulos seus, procurávamos servir 
a nosso modo...” 

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

Os Rosacruzes da Alemanha medieval formavam um grupo de filo 

sofos místicos, que secretamente se reuniam, estudavam e ensinavam doutrinas 
esotéricas sobre religião, filosofia e ciência oculta, que seu fundador, Christian 
Rosenkreutz, havia aprendido (o que diz a tradição, mas, nunca a verdade 
verdadeira... ) dos sábios árabes, herdeiros, por sua vez, da cultura de Alexandria. 
Esta grande cidade do Egito, centro principal do comércio e do saber intelectual, 
floresceu antes da elevação do poder imperial de Roma, decaindo muito antes que 
as façanhas marciais dos romanos conquistadores trouxessem como resultado a 
destruição das artes e das ciências daquele pobre Egito, que haviam invadido e 
subjugado como previra o seu Grande' Dirigente espiritual, Hermés, o Três Vezes 
Vitorioso. 

Os romanos temiam, de fato, semelhantes artes mágicas que, segundo a 
tradição, floresceram no vale do Nilo (tradição essa que é também familiar à certa 
facção do povo inglês por seu conhecimento da Gênese), cujo sábio autor 
aprendera no Egito todas as ciências e artes que possuía e a própria Bíblia nos diz 
tal coisa, embora os ortodoxos procurem passar por cima desta afirmação do Velho 
Testamento. 

Nosso mundo atual não tem sequer notícia da filosofia rosacruz, nem tinha a 
de nenhum misticismo até há bem pouco tempo; e quando se preocupa em fazer 
alto em suas ocupações utilitárias, e apenas para condenar todos esses estudos, 
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raízes e ramos, como dissipadores de tempo e de energias. O mesmo nome de 
Christian Rosenkreutz, como fundador do “Rosacrucianismo”, será apenas 
conhecido nos melhores círculos sociais e literários dos mais importantes países do 
mundo; embora a simples publicação, em 1614, de um folheto em alemão, narrando 
a maneira por que foi fundado; e os Estatutos da Ordem dos Rosacruzes tivessem 
provocado tão grande revolta em toda a Europa, que ainda hoje existem seiscentos 
opúsculos de autores diversos, a favor e contra a realidade e a bonna fides das 
doutrinas da Ordem, editados na Alemanha e na França no transcurso de um 
século, desde a publicação do original Fama Fraternitatis, narrando a constituição 
da Sociedade dos Rosacruzes. 

Ao estimar a relativa importância de tão volumosa literatura, devemos 
lembrar que o período 1600 - 1700 era muito diferente da época em que estamos 
vivendo. Os impressos só eram acessíveis a pouquíssimas e ricas pessoas, pois 
que eram raros e não havia naquele tempo uma imprensa diária. Naquela época 
nenhum livro produziu maior sensação e interesse cultural que o aludido opúsculo 
em latim, de 33 páginas, publicado na Alemanha em 1614. 

A Reforma era já um fato realizada; torrou-se ponto de partida para uma 
radical transformação que afetou a vários países semi-civilizados: E talvez os 
clamores contra os Rosacruzes significassem uma forma de protesto contra outra 
possível tentativa de conversão dos homens, como a Reforma que, sendo doutrina 
precedente, havia, com enormes resultados, perturbado ao mesmo tempo inúmeras 
consciências, abalando a vida européia, religiosa, política e social, até os seus 
alicerces. 

A narração de Christian Rosenkreutz criou verdadeiro pânico intelectual entre 
os homens cultos, embora tenha sido um fermento que nunca completou o seu 
trabalho durante várias gerações. Não se pode negar seus efeitos que em conjunto 
foram ótimos. Quaisquer que tenham sido os méritos e deméritos do 
Rosacrucianismo, como sistema 

de filosofia e de ética, sua promulgação teve por fim, além de outras razões mais 
elevadas, completar as concepções intelectuais da época, mostrando inclusive que os 
regimes político e as formas de religião dominantes não eram os melhores nem os 
únicos capazes de satisfazer às novas tendências progressistas, e que até as fórmulas 
que conduziram ao apogeu a cultura egípcia eram suscetíveis de um desenvolvimento 
posterior, não inadequado por completo, nem indigno de, uma idade muito posterior a 
aquela do vale do Nilo. 

E não poderia acontecer de outro modo, desde que durante 1500 anos as 
nações européias se havias estagnado em um estado de apatia inculta, entorpecidas 
na rotina dos postulados cediços, amordaçadas pela férrea cadeia de uma ditadura 
religiosa que se orgulhava de ser exclusiva, com poderes de fiscalizar tudo quanto 
vinha do céu ou do homem. Para isso, formulara e praticava dogmas e decretos 
iníquos, tais como o de que não existia outra revelação senão a da Bíblia e que essa 
mesma não devia ser conhecida pelas massas, cujo único privilégio era o de sustentar 
o clero e servir a nobreza. 

Das cátedras e dos púlpitos se pregava que nem o intelecto nem a alma 
requeriam maior cultura, nem explicação distinta da que se pudesse obter ao ouvir a 
leitura do único livro infalível, escrito em linguagem velada e contraditória. Fácil é 
compreender, portanto, a razão por que a Alemanha do ano 1600 se achava mais 
atrasada que Alexandria do século 1, em cultura, ciência e arte. Do mesmo modo que 
atualmente, a maioria das nações repudiando  o que não conhece, pelo que julga 
conhecer... 
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Qualquer reforma ou simples tendência para modificar as coisas já aceitas, 
sempre parecem mal aos homens que possuem manifesto interesse em mantê-las 
como estão; a história demonstrou, repetidas vezes, que bons ministros se rebaixaram 
até a mentira e a falsidade, para sustentar seus próprios interesses e direitos 
tradicionais, em suas mentes harmonizadas com o direito divina dos Reis, outra 
superstição agora explorada... Não há, pois, que ficar admirado por ter o folheto Fama 
Fraternitatis Crucis provocado semelhante torvelinho de paixões e que seus 
mantenedores fossem atacados com toda a espécie de desilusões e baixos ou 
indignos epítetos, com que a mais do que inferior intolerância clerical daquela época 
poderia produzir. 

Porque o clero, façamos lembrar, no rigor das exigências legais, segundo os 
princípios superiores, dizia que seus discípulos eram os únicos que podiam ler e 
escrever, por isso mesmo só havendo um homem, para cada mil ou mais, que tendo 
recebido sua educação de fontes ortodoxas, tivesse coragem bastante para expor sua 
opinião própria. Nesse número vamos encontrar os escassíssimos defensores de 
Rosenkreutz e seus folhetos, quase todos anônimos para evitar uma perseguição 
declarada, enquanto os autores que os condenam, o fazem firmando seus nomes às 
claras, seguido de títulos eclesiásticos, quando não, de uma nobreza das mais 
duvidosas por ter sido comprada a bom preço... 

Ninguém, pertencendo ao clero menor, que pensasse publicar uma. defesa a 
favor deste ou daquele instrutor, ou de uma escola que não estivesse de acordo com a 
fé dominante (qual acontece ainda hoje, em sentido político-social), ousaria fazê-lo. 
Alguns clericais exaltados, priores e abades o fizeram, como se pode investigar, pro-
fessando e praticando abertamente a ciência hermética e a própria Alquimia. Porém, 
então, um abade como o de Spanheim (referimo-nos ao notabilíssimo Trithemius) ou um 
prior como Valentino, ou um bispo como o de Ratisbona, Alberto – o Grande, viviam em 
segurança, cercados de vultoso numero de subordinados e... o braço do Santo Padre mui 
longe... para alcançar um sacerdote de tão elevada categoria; a menos que se tratasse de 
contumácia em matéria pessoal, isto é, de ataques diretos, lançados repetidamente contra 
a Igreja ou os seus mais ignorantes membros... Enquanto por outra parte, cada um dos 
dez mil curas paroquiais poderia facilmente ser convidado a visitar determinado mosteiro 
vizinho e ali ficar prisioneiro, até que dificílimo mas favorável “Carma” o quisesse devolver 
à liberdade. 

 

OUTROS APONTAMENTOS SÔBRE CHRISTIAN ROSENKREUTZ 

Diz um maçom escocês: “O mundo culto, ao menos o que se diz cristão, deveria 
per mais justo e respeitoso para com a memória do Grande Mestre C. R., quando mais 
não fosse, pelo que dele ficou gravado na sua penúltima revelação (manifestação, se o 
quiserem, dizemos nós). 

“Aos que o negam, perguntaremos quais as provas que possuem de certos fatos 
históricos, que tomam por bons e verdadeiros? Que dizer, por exemplo, da morte de 
Jesus por crucificação? da guerra de Tróia, ou mesmo do assombroso acontecimento da 
conversão de Paulo de Tarso ou da existência de Faraós, na antiga Alexandria? 

“Por outro lado, em tal discussão não representa valor a evidência negativa. O fato 
de o historiador Josefo não mencionar nenhuma passagem da vida de Jesus, não é prova 
bastante para que se a tome como uma simples ficção, e de que um Mestre amoroso, 
sábio e reverenciado pelos que conhecem os verdadeiros mistérios de sua Missão, não 
tenha pregado no tempo do imperador Tibério, em Jerusalém. Assim também, o fato de 
Bacon, Frederico –  o Grande, o Papa Pio V, Spinoza, Huxley ou qualquer outro, terem 
afirmado que assistiram o enterro de Christian Rosenkreutz deveria servir para uma 
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crença histórica, já que, em ciclos anteriores mais difícil seria a alguém querer provar as 
suas manifestações na face da terra... 

“Fácil seria, entretanto, reunir em .qualquer das grandes cidades da Inglaterra, 
nomes insuspeitos que firmariam um documento sobre a existência atual do mesmo Ser, 
pouco importa o nome de que seja portador no momento, se não se quisesse fazer 
viagem maior, tocando em várias partes do mundo, a começar por Norte-América... 

“Milhares de pessoas cultas, inclusive ocultistas e pseudo-ocultistas, por sua vez, 
poderiam formar fileiras cerradas para negar a existência de Adeptos Rosacruzes por 
toda o parte do mundo, embora tendo a presunção de se firmarem na mais do que 
excelsa hipótese da existência de uma GRANDE FRATERNIDADE, c o m p o s t a  d e 
Adeptos, como fiéis servidores da Lei. 

“Ver e crer. Mas, não ver e crer na palavra de um Homem a quem se respeita e 
admira, tanto vale por firmar uma crença, que pode seguir. assim indefinidamente, 
tornando mesmo a Humanidade cada vez mais feliz e livre de velhos e grosseiros 
preconceitos, capazes de entravar a sua própria evolução. Não ficou assim consignada a 
preciosa crença cristã, pelo que diz a Bíblia e quantos sacerdotes possui semelhante 
igreja? Por isso que, também deve ser crença para os homens mais cultos da Terra a 
existência de um Ser com o nome de Christian Rosenkreutz, se este só bastaria para 
servir de credencial a outros tantos com que Ele mesmo se tem manifestado na face 
da Terra.  

“Creia ou não em mim, que aqui me encontro presente, escrevendo estas 
linhas, mas o fato é que viverei e morrerei sempre afirmando a existência de 
semelhante Ser, sob pena de, a própria evolução humana ser o maior de todos os 
mitos, ao invés de formar a maior e mais excelsa de todas as Crenças. 

“A história da Ordem de C. R., publicada em 1610 e reeditada em considerável 
número em 1614, está consolidada no FAMA FRATERNITATIS. como o espiritual 
Testamento dos Membros do Circulo Interno. E mais ainda, no CONFESSIO 
FRATERNITATIS. Isso e de suma importância, porque a matéria e o estilo de ambas 
variam por completo. A primeira trata do período histórico europeu de 1450-80, quando 
o catolicismo romano não tinha outro rival senão o Maometismo, uns poucos restos 
descendentes dos filósofos pagãos, e discípulos herméticos. Enquanto a obra 
Confessio, publicada em 1614 e sem dúvida, naquela época (embora apócrifa escrita 
apareceu após as lutas da Reforma e se encontra profundamente impregnada das 
noções de Lutero e das cruezas protestantes, diferindo, portanto, da primeira obra, 
puramente hermético-filosófica ou gnóstico-cristã. Nesse caso, o que de mau possa 
haver na segunda, consolida, entretanto, o que de bom existe na primeira. 

“Nenhuma objeção tenho a fazer a afirmação de Edward Macbean, entre outros 
mitos, de que a FAMA foi escrita por um verdadeiro membro da Ordem original de 
Christian Rosenkreutz e que o Confessio, por sua vez, o foi por Valentino-Andrea, 
teólogo alemão e místico bem conhecido, que floresceu naquela época. Pode ter sido 
um iniciado de grau inferior na Ordem dos Rosacruzes e ter recebido a incumbência de 
escrever o Confessio de acordo com as exigências ocasionais, ou melhor, para fazer 
acalmar a tormenta que se tinha desencadeado através do primeiro folheto. Não se 
conseguiu, entretanto, semelhante desideratum, pois que furiosa polêmica dos literatos 
da época projetou-se através dos amos que lhe sucederam... 

“Muitos críticos modernos aceitaram a hipótese de que Andrea escreveu o 
Confessio; enganam-se, entretanto, por falta de estudo, os que afirmam que ambas 
as obras são do mesmo autor. Diz-se também que Jeremias escreveu o livro de Ester, 
embora difira do estilo. E, no primeiro caso, um opúsculo é apologético e neste, 
história ou fábula. 
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Quanto à história da fundação da Ordem, que se deduz de tal obra? Temos que 
supor uma Ordem fundada sobre bases de uma filosofia elaborada na Arábia e na 
África, não podendo ser simplesmente cristã. Bastava isso, além de outras razões, 
para se compreender que o nome adotado por C. R.,  não era propriamente fundado 
na segunda origem, mas servindo-se dela, de fundamentos mais do que excelsos, 
pouco importam os erros posteriores... para a sua melhor aceitação e compreensão 
por parte dos leigos. 

“A afirmação do poder mágico nega a idéia de que as doutrinas fossem 
ortodoxas. E, no entanto, encontramos profissão de fé cristã através de todo o volume. 
Devemos lembrar que C. R. começou a sua vida como noviço em um claustro, algo 
assim como se a própria Lei, através de um ANTIGO... (ou mais) concorresse para 
tanto. Um simples noviço como quem recomeça algo que ficou para trás, em 
determinado ponto, acompanhando a multimilenar evolução da própria Humanidade. 
Não foram assim também as vidas de Krishna e de Buda? 

“No começo a sua Ordem foi composta de monges. Não devemos perder de vista 
o fato de que no Oriente o Cristianismo era Gnóstico, e que, tanto quanto o 
neoplatonismo, era considerado positivamente herético para os católicos romanos e os 
protestantes. Estavam, entretanto, ambos inspirados por ideais cristãos, mesmo que 
não aceitando a miscelânea espiritual de Deus e do Homem no Cristo, preferindo o 
ensinamento Homem-Jesus. 

“Hoje, havendo a maioria evoluído para a Teosofia, como exigência da Lei, por 
ser o nome com o qual se reconhece no Ocidente a Verdade Eterna de todos os 
Iluminados, e de que Helena Blavatsky foi seu “Facho-Humano”, nota-se – de permeio à 
linguagem oriental – a francamente cristã, para que a Sublime Doutrina do Grande 
Mestre não fosse de todo esquecida. Linguagem e símbolos, sobre os mais elevados 
princípios do Homem e da Humanidade. Por exemplo, nas obras de Brothers Kingsland 
e Brodie Innes, transparece de modo insofismável tudo quanto acabamos de enunciar, 
isto é, um Ocultismo oriental adaptado a termos cristãos, melhor dito, a mais fácil 
compreensão para o mundo ocidental... Sim, como se as alusões cristãs fossem 
dirigidas a um gnóstico, que considera o Espírito-Cristo e o Homem-Jesus, e não a um 
católico propriamente dito. Porque Jesus, para um hermetista, é a forma abreviada da 
IEOSHUA, titulo este formado pelas letras cabalístas YOD-HÉ-VAU-HESH, com a 
interposição da letra SHIN, emblema da brasa divina que ilumina a cada alma humana 
(dizemos nós, símbolo da Tríade que forma o mesmo homem: Corpo, Alma e Espirito, 
se é ele o candelabro das 3 velas...) Este Iod-Hé-Vau-Hesh, como Nome Incomunicável, 
é a origem do nome comum de Deus, Jehovah, porém, para o cabalista, não se trata do 
Deus ciumento da nação judaica, mas de um símbolo de forças criadoras, que emanam 
do mais elevado ideal do LOGOS ainda !manifesto e certamente não individualizado. 

“O conteúdo do folheto das Regras da Ordem mereceu alguns comentários, ainda 
que sucintos. 

“O FAMA começa com uma homenagem à Graça e Benevolência do Deus sábio 
e misericordioso, pelo qual se obtém um conhecimento mais perfeito dos problemas: 
Jesus Cristo e a Natureza, onde se trata a ambos como de igual importância (o que não 
admite a Igreja; donde, o mito solar, etc., para o próprio termo CRISTO: Mitra, Matri, 
etc., senão o mesmo termo APTA... ). 

“Depois, são dadas graças a Deus por manifestar-se em CERTOS HOMENS 
capazes de levar consigo todos cs privilégios celestes, a começar pelas Artes aplicadas 
à Perfeição. E para que o homem possa compreender sua própria nobreza e dignidade, 
como prova se lhe chamar Microcosmos, isto é, a (limitada faculdade de aperfeiçoa. 
mento, fiel reflexo do Macrocosmos, o Divino Universo manifestado. 
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“Censuram-se os homens por abraçar doutrinas limitadas, como as de Aristóteles 
e Galeno, quando a Grande Verdade se encontra multo antes delas; daqueles 
instrutores, diz-se que se lhes ofereceu o conhecimento da iniciação Rosa-Cruz, para 
que estes o aceitassem com o maior reconhecimento, como se deu em todas as épocas 
históricas dos Grandes Iluminados. 

“E logo se explica que, C.R., depois de suas viagens, ofereceu aos 
INSTRUÍDOS (os Intelectuais... ) os elementos de sua Sabedoria Oriental; apontaram-
se-lhes os erros de sua igreja e como deveria ser reformada toda a FILOSOFIA 
MORALIS. Aduzindo-se: “Estas coisas foram para eles motivo de escárnio porque, 
tratando-se de algo novo, temiam que seu grande nome fosse rebaixado, se eram 
obrigados a reconhecer os erros de muitos anos, com os quais se tinham acostumado 
e com eles... conseguido muitas vantagens, especialmente de ordem material”. 

  “Esse foi o principal motivo do fracasso de C. R., convertendo-se em instrutor 
público (quando agora seu desejo era o de agir de modo justamente ao contrário. E 
motivo toara fundar uma nova Ordem, que trabalhasse por uma Reforma geral, em 
silêncio e de modo secreto, sem ser atingida pelo ridículo de um mundo 
demasiadamente ignorante, senão DEMASIADAMENTE EGOÍSTA para receber 
semelhantes ensinamentos). 

“Algumas páginas mais adiante, trata de várias de suas Regras para governo 
geral dos mundos: 

I. Sigilo completo, no mundo exterior, dos conhecimentos adquiridos em 
segredo, embora os Membros devam esforçar-se, logo possuam aptidões 
para tanto, em curar os enfermos, e isso gratuitamente. 

II. Que no mundo profano não devem distinguir-se por nenhuma vestimenta 
ou insígnia. 

III. Que devem reunir-se anualmente em assembléia e instruir um ao outro 
no conhecimento adquirido desde a última vez que estiveram reunidos. 

IV. Que todo Membro deve designar uma pessoa digna para o suceder como 
discípulo. 

V. Que as letras C. R. seriam seu mais precioso Símbolo, em homenagem 
ao seu Fundador, no espirito cristão e no da Rosa do Silêncio (melhor dito, a 
ROSA silenciosa, Rotan ou Pramanta). 

VI. Que a Sociedade permanecerá secreta durante CEM ANOS. Este ponto 
foi muito bem observado, porém, depois desse tempo, vários membros 
escreveram... com permissão, assinando-se: Irm ∴  R ∴ C ∴ 

VII. De público jamais deveriam se reconhecer, embora que, ocultamente se 
protegendo (mutuamente) ao ponto de morrerem um pelo outro, se tanto 
fosse exigido, ou de se castigarem, em caso de transgressão formal das 
Regras. 

VIII. Não abandonar o mundo sem ter visitado o Santo Lugar... e na hora da 
morte a excelsa Pronúncia da 5ª Palavra, garantidora de uma futura e 
consciente encarnação ao lado do Grande Mestre. 

“Outras referências às suas idéias, costumes e extraordinários PODERES, 
figuram na FAMA. Diz-se, por exemplo, que embora não podendo viver por mais tempo 
do que o assinalado por Deus (a Lei), eram LIVRES DE DORES E ENFERMIDADES. 

“Adotaram a senha: VITRIOL – VISITA INTERIORA TERRAE RACTIFICANDO 
INVENIES OMNIA LAPIDEM... 

“Pretendiam ainda conhecer o segredo dos lâmpadas inextinguíveis (mesmo 
aquelas dos antigos túmulos faraônicos, ainda hoje assombrando os egiptólogos), a 
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que tão freqüentemente se referem os autores ocultistas medievais e o poder de 
profetizar, como o demonstra a inscrição na porta do túmulo. 

“Na cripta encontra-se, inter alia, maravilhosos cânticos artificiais”; estes 
podem ser o que os Adeptos 

orientais denominam de Mantrans, isto é, porções ou fragmentos de linguagem sagrada, 
com certo ritmo capaz dá evocar as próprias forças da natureza, e adotados nas 
cerimônias mágicas. 

“Condenavam o fabrico do ouro para proveito próprio ou de luxo, chamando a 
transmutação PARERGON ou obra secundária. Por último lemos em FAMA: 

“Nossa filosofia não é nenhuma nova invenção, pois que o representante do Adão 
celeste já a praticava, ou à mesma dava origem, depois da queda. Moisés e Salomão a 
usaram e disso não se deve duvidar ou contradizer, sob pena de ficar responsável pelo 
que lhe possa acontecer, na razão de “lembrar é evocar”... Sim, porque a Verdade é 
sempre pacífica, breve... ; igual e especialmente de acôrdo com IESUS in omni parte ... 
e com todos os membros. Assim como Ele e a verdadeira Imagem do Pai, assim também 
é Ela a sua imagem. Não se dirá que isso é apenas verdadeiro por ser de nossa filosofia, 
mas também que se acha de acordo com a Teologia. Nela Platão, Aristóteles, Pitágoras e 
outros, deixaram traços e nela floresceram... Moisés, Enoque e Salomão, principalmente 
no que aceita esse maravilhoso livro que se chama BÍBLIA ( a verdadeira, já se vê, ou a 
mesma que C. R. trazia consigo) . Tudo isso concorre e forma uma esfera ou globo, cujas 
forças totais... eqüidistam do centro”. A. C. R. C. 

“Segue à Fama, a Confessio Fraternitatis, como já foi dito, escrita para os 
eruditos da Europa e que diz conter 37 razões do desígnio ou intenção da Sociedade. É 
bastante curioso que o folheto não contenha série alguma de 37 razões ou pontos, senão 
um discurso relativo às doutrinas dos Irmãos. , Em conjunto, seus parágrafos diferem por 
completo dos de Fama e têm marcada, com clareza, a influência das idéias pós-
reformistas, vendo-se, por exemplo, que ao Papa se denomina de Anti-cristo.  Assim, o 
que parece verossímil e tal folheto ter sido escrito por Valentino Andréa, o teólogo 
protestante, e não por homens profundamente inspirados pelo misticismo e a Magia, 
preparados por sábios do Oriente. 

“Não dispomos aqui de espaço para passar em revista o que representa 
Confessio, nem as vidas e obras dos filósofos que então se assinaram como rosacruzes, 
razão por que concluiremos com um breve sumário da ordem: 

“Os Rosacruzes, considerados do ponto de vista do Fama Fraternitatis - seu 
próprio Manifesto ao mundo – formavam uma Ordem, ou melhor, uma Fraternidade 
composta de filósofos que habitavam um país considerado cristão, mas cristianismo 
nominal do tipo gnóstico, embora na realidade constituíssem um grupo de estudiosos da 
Sabedoria Superior, mantida no Oriente, além de suas artes mágicas, professando e 
praticando a adivinhação e a Cabala, do mesmo modo que o conhecimento dos planos 
ultra-naturais do ser. Ciclicamente falando, representavam um Movimento da mais 
elevada espiritualidade, na' razão redentora para a  Humanidade. 

“Como tais, tiveram que encontrar a tremenda hostilidade da Ortodoxia de seu 
tempo, necessitam do cobrir-se com um manto impenetrável de segredo. Só apareciam 
em público isoladamente e sem distintivo algum; ultimamente, quando saíam, dedicavam-
se, antes de tudo, à caridade e à cura. E logo, à aquisição de maiores conhecimentos 
pela observação e experiência (“Fazei por ti, que Eu te ajudarei”). Escrevo como um 
critico e não como um Rosacruz propriamente dito. Por isso, tenho direitos de alongar-me 
em considerações, outrora proibidas pela mesma Ordem e, quem sabe, hoje devidamente 
exigidas de seus membros, na razão do que era bom outrora, ser mau hoje e vice-versa, 
dependendo do, assunto que se queira abordar. KO estudo do papel de Blavatsky, no 
mundo ocidental, proveniente do oriental, conduz a maiores e mais proveitosos 
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ensinamentos do que se possa imaginar. Ela representava, além do mais, uma função 
feminina, que à própria Índia era dada, por um Ser mais secreto ainda, do conhecimento 
de raríssimos Adeptos. A mesma coisa acontecia a outro Ser, em relação ao Egito, como 
elemento masculino, melhor dito, com função cíclica dessa natureza, donde sobressai o, 
mesmo termo Ptahmer para este e outro para aquela... 

“A Helena Petrovna Blavatsky os Mestres apelidaram familiarmente de “Upasika”, 
para provar que ela representava algo de caráter superior, ou melhor, que não era ela 
própria. E seus escritos o comprovam, quando ela afirma que fala em lugar de outros, de 
alguém, de quem nunca pronunciou o nome... 

Assim, em ambos os casos, a instrução filosófica mística veio do Oriente, aparte 
outros mistérios que lhe ficam por trás, pois, de fato, o ciclo era oriental, por isso mesmo 
possuindo um duplo governo nos dois referidos países: Índia e Egito, o que deveria 
acabar por um Movimento ocidental, nesse caso, conjugado ou andrógino, um governo de 
manifestação dupla, ou seja, de um Homem e uma Mulher... 

“O primeiro ficou como tendo vindo da Ásia Menor, Arábia, África e principalmente 
Fez; o segundo, da Índia, do Tibete e do Egito. 

“No Movimento Rosacruz não foi de todo excluído termo MULHER como se deixa 
traduzir nos próprios escritos a seu respeito. Ao contrário, o elemento masculino, o 
Homem, deveria estar à vista, enquanto a Mulher, às ocultas. E isso porque não chegara 
o instante, mais do que prodigioso, de se falar na Idade dos andróginos vitoriosos. Por 
isso mesmo, aquela dupla manifestação a que nos referimos neste estudo. 

“Em ambos os casos, como em outras épocas da História, tais ensinamentos não 
foram tornados a sério, a não ser por aqueles que já traziam dignidades (ou credenciais 
de suas vidas anteriores, além do. mais), para poderem distinguir o falso do verdadeiro, a 
começar pelo Guia ou Instrutor, de quantos procuram passar por ele...O lobo disfarçado 
em ovelha. 

“Do mesmo medo que outrora os membros daquela Ordem, hoje com diretrizes 
diversas e em outra parte do Globo... esperavam o Mestre 120 anos depois, esperemos 
nós também a Hora Memorável de sua Volta, em outro corpo e função, já então em sua 
dupla forma, para que o Ciclo especial da escolha das Sementes de um Ciclo muito Maior 
ainda apareça no Mundo como uma Nova Aurora de Paz e de Felicidade para os próprios 
seres da Terra. 

“E, quando será o advento de semelhante ciclo? 

“Digamos com a Bíblia: Ele já veio e vós não O reconhecestes, isto é, a maioria 
não O reconheceu, nem poderia reconhecer, se como homem apareceu na Terra. Veio, 
sim, como o YAK sagrado que, para não ser sacrificado por impenitentes caçadores, 
tomou, ele mesmo, a forma de Lobo raivoso, revoltado contra tudo e contra todos, sem o 
que teria fracassado dentro de seu próprio aprisco... Essa nova fôrma, entretanto, 
exasperou a diversos, porque desse número faziam parte aqueles que, por sua vez, 
querem manter a disciplina quando são indisciplinados.. Os que gostam de mandar, de 
aparecer de público com o falso rótulo de sábios, honestos, dignos e bons!... Hoje como 
ontem, amanhã... como sempre! 

“Termino dizendo que a principal figura ou Símbolo da ROSACRUZ vale por DOIS, 
em vários sentidos esotéricos, para confirmar o “androginismo” perfeito, inclusive quando 
os braços da cruz estão saindo da circunferência e é o Terceiro Logos, quando limitados 
pela circunferência: 

“Nesse caso, razão bastante tinham os ROSACRUZES de outrora em escolher 
para CASA-MATER (Domus-Mester...) o local onde se reuniam, a que deram o nome de 
Templo do Divino Espírito Santo. Enquanto o de Paloma atlântida, essa mesma Pomba 
simbólica, que tanta influência tem na vida de todos os Manus, a começar por Noé 
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apresentada com o significado de Espirito Santo, e outro segredo para ser revelado... 
oportunamente”. 

O  R E I  D O  M U N D O  
René Guenón 

Tradução e comentários de H. J. Souza 

 

CAPÍTULO II 
 

O titulo de Rei do Mundo, na sua acepção mais elevada, mais completa e, ao 
mesmo tempo, a mais rigorosa se aplica ao Manu, o Legislador primordial e 
universal, cujo nome é tradicionalmente reverenciado, sob diversos nomes, por 
grande número de povos antigos. Lembraremos, para exemplo, apenas o Menés dos 
egípcios e o Minos dos gregos  21 . Tais nomes não designam, de modo algum, 
personagens históricos mais ou menos legendários. Trata-se, na realidade, de um 
princípio, uma Inteligência cósmica que reflete a luz espiritual pura e formula a Lei 
(Dharma) apropriada às condições de nosso mundo ou de nosso ciclo de existência: 
ele é, ao mesmo tempo, o arquétipo do homem considerado especialmente como Um 
ser pensante (em sânscrito, mânava). 

No entanto, o que importa, em essência, é que tal principio pode ser manifes-
tado por um centro espiritual estabelecido no mundo terreno por uma organização 
encarregada de conservar integralmente como sua fiel depositária. a tradição sagra-
da, de origem não humana, portanto “apaurushêya” pela qual a sabedoria primordial 
é comunicada através das idades àqueles que possuem capacidade bastante para re-
cebê-la. O chefe de semelhante organização, representando, de certo modo, o 
próprio Manu, poderá legitimamente ser portador dos seus títulos e atributos. E pelo 
grau de conhecimento que ele deve ter atingido para exercer semelhante função 
identifica-se, realmente, ao princípio do qual é ele a sua existência humana, e na 
qual a bem dizer, sua individualidade desaparece. Tal é o caso da AGARTA se tal 
centro recolheu, como aponta Saint-Yves, a herança da antiga “dinastia solar” 
(Sûrya-vansha) que residia outrora em AYODHYA  22 , cuja origem remonta ao Manu 
Vaivásvata, o Manu do ciclo atual. 

Saint-Yves, como já tivemos ocasião de dizer, não considera, portanto, o Rei 
do Mundo, como chefe supremo da AGARTA: ele apresenta-o como “Soberano 
Pontífice”, além de o colocar à frente de uma “Igreja bramânica”, designação que 

se deve considerar algo ocidentalizada  23 . Excluindo esta nossa opinião, tudo 
quanto ele diz a respeito é corroborado por Ossendowski, na sua referida obra. 
Pelo que parece, ambos não puderam perceber senão o aspecto mais consentâneo 
com as suas tendências e preocupações predominantes, pois que, em verdade, 
trata-se de um duplo poder, ao mesmo tempo sacerdotal e real. O caráter 
“pontifical”, de acordo com o verdadeiro sentido desta palavra, pertence de direito e 
de fato ao chefe da hierarquia iniciática. E isto pede uma explicação, literalmente, o 
PONTÍFICE é um “construtor de pontes”. Este titulo romano é, de acordo com a sua 

                                                        
21 Entre os gregos, MINOS era ao mesmo tempo o Legislador dos vivos e o juiz dos mortos; na tradição hindu, essas duas 
funções pertencem, respectivamente, ao MANU e a YAMA, representados, entretanto, como (“irmãos gêmeos”, o que indica o 
desdobramento de um princípio único, encarado debaixo de dois aspectos diferentes. 
22 A sede da “dinastia solar”, do ponto de vista simbólico, assemelha-se à  “Cidadela solar” dos Rosa-Cruzes, do mesmo modo 
que à  “Cidade do Sol”, de Campanella. 
23 O termo “Igreja bramânica” nunca tal empregado na Índia, senão pela seita heterodoxa, além da modernizada BRAHMA-
SOMAJ, fundada no começo do século XIX, sob influências européias, especialmente protestantes, logo dividida em, vários 
ramos, todos eles rivais, e hoje mais ou menos extinta. É curioso notar que um dos fundadoras da referida seita foi o avô do 
poeta Rabindranath Tagore. 
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origem, um titulo maçônico. Simbolicamente falando, é aquele que ocupa a função 
de mediador, estabelecendo a comunicação entre a Terra e os mundos superiores 
24 . Razão de se dizer que o arco-íris, a ponte celeste, é um símbolo natural do 
pontificado. E todas as tradições lhe darem significados perfeitamente idênticos. 
Assim, entre os Hebreus, é o penhor da aliança de Deus com seu povo; na China, é 
o sinal da união do Céu com a Terra; na Grécia, representa ÍRIS, a mensageira dos 
Deuses; entre os Escandinavos, os Persas e os Árabes, e até mesmo entre os 
povos da América do Norte, é a ponte que religa o mundo sensível ao supra 
sensível. 

A união dos dois poderes, sacerdotal e real, era representada, entre os 
Latinos, por um certo aspecto do simbolismo de JANUS, bifronte, extremamente 
complexo e de múltiplos significados; as chaves de ouro e de prata representavam 
as duas iniciações correspondentes  25 . Empregando-se a terminologia indiana, são 
os dois Caminhos: o dos BRÂMANES e o dos KSHATRIYAS. Porém, no vértice da 
hierarquia, encontra-se o princípio comum, do qual, uns e outros, retiraram as 
respectivas atribuições, pois, acima da sua distinção, se acha a fonte de toda a 
autoridade legitima, em qualquer domínio que ela se exerça, a qual é representada 
pelos Iniciados da AGARTA com o nome de ativarna, isto é, “além das castas”  26  . 

Havia na idade média uma expressão onde os dois aspectos complementares 
da autoridade se achavam reunidos de maneira digna de ser aqui apontada: falava-
se, em tal época, de uma região ou terra misteriosa denominada “o reino do pai 
João”  27, época na qual o que se poderia ainda denominar “cobertura exterior” do 
referido meio, era formado em grande parte dos Nestorianos (ou aquilo que, com ou 
sem razão, possuía tal nome) e os Sabeus  28 , sendo que estes se davam a si 
mesmos o título de MENDAYYAH de YAHIA, isto é, “discípulos de João”. Não deixa 
de ser curioso observar que diversos grupos orientais de cunho francamente 
secreto, desde os Ismaélicos ou discípulos do “Velho da Montanha”, aos Drusos do 
Líbano, tivessem tomado uniformemente, tanto como as Ordens de Cavalaria 
ocidentais, o título de “guardiães da Terra Santa”. Para que ninguém se admire da 
expressão “cobertura exterior”, devemos acrescentar que é preciso levar em 
consideração o fato de que toda iniciação cavaleiresca era essencialmente formada 
de KSHATTRYIAS; isto explica, entre outras coisas, o papel preponderante que aí 
tem o simbolismo do Amor 29 . Tudo quando se segue concorrerá para se 
compreender o verdadeiro sentido do que acabamos de expor. A nosso ver, Saint-

                                                        
24 São Bernardo diz que “o Pontífice, segundo a etimologia, é uma espécie de ponte entre Deus e o homem” (Tractatus de 
MORIBUS ET OFFICIO EPISCOPORUM, III, 9). Existe na Índia um termo usado pelos JAINOS, equivalente ao PONTYFICE 
latino: é o de TIRIHAMKARAS, literalmente, aquele que faz um VAU ou passagem, ou seja: o caminho da salvação (Mokzha). 
Os Tirthasakaras são em número de 24, como os anciães do Apocalipse, os quais, por sua vez, constituem um Colégio 
pontifical. 
25 Sob outro ponto de vista, tais chaves são, respectivamente, a dos grandes e dos pequenos mistérios. Em certas 
representações de JANUS, os dois poderes são simbolizados por uma chave e um cetro. 
26 Pode-se lembrar, a respeito, que a organização social da idade média ocidental devia ter sido calcada na iniciação das 
castas; o clero correspondia aos BRÂMANES; a nobreza, aos KSHATTRYIAS; o terceiro estado, aos VAISHYAS; e os servos, 
aos SHUDRAS. 
27 O tema em questão, isto é, o que se relaciona ao rei do “Pai João”, está ligado d época de S. Luiz, nas viagens de Carpin e 
Rubruquis. O que obscurece um tanto o assunto é o fato de alguns darem quatro personagens com direito ao referido titulo: no 
Tibete (ou no Pamir), na Mongólia, na Índia e na Etiópia (este último termo, aliás, com um sentido muito vago); mas é bem 
provável que não se trate senão de quatro diferentes representantes de um só e mesmo poder. Diz-se também que Gengis-
Khan quis atacar o “reino do Pai João”, mas foi repelido por um desencadeamento tempestuoso de raios, ou melhor, que a 
cólera divina se manifestou severamente contra o mesmo guerreiro. Enfim, depois da época das Invasões muçulmanas, o “Pai 
João” teria deixado de se manifestar, ficando o DALAI-LAMA, exteriormente, em seu lugar. 
28

Foram encontradas, tanto na Ásia Central, como em certas regiões do Turquestão, diversas cruzes nestorianas, que são 
perfeitamente semelhantes à s cruzes da cavalaria, algumas delas trazendo no centro a SWASTIKA. – É de notar que os 
Nestorianos, cujas relações com o Lamaísmo são indiscutíveis, tiveram ação importante, embora enigmática, nas origens do 
leia Os sabeus, por sua vez, exerceram grande influência entre árabes, no tempo dos Califas de Bagdá. Diz-se, também, que foi 
entre eles que estiveram refugiados, depois de longa estada na Pérsia, os últimos dos neoplatônicos. 
29 Já tivemos ocasião de assinalar esta particularidade em nosso estudo sobre o ESOTERISMO DE DANTE. 
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Yves empregou um termo apropriado, muito mais talvez do que ele pudesse julgar, 
quando fala dos “Templários de AGARTA”. 

Conquanto no Ocidente não se tenha uma idéia perfeita de um personagem 
que exerça ao mesmo tempo as funções de sacerdote e rei, a própria origem do 
Cristianismo é representada, de modo claro e preciso, através dos “Reis Magos”. 
Na idade média, o poder supremo (segundo, ao menos, as aparências exteriores) 
era dividido entre o Papado e o Império  30 . Tal divisão pode ser considerada como 
prova de uma organização incompleta que lhe fica por cima, se se pode falar desse 
modo, porquanto não se vê aparecer o principio comum donde procedem e 
dependem, regularmente, os dois poderes; o verdadeiro poder supremo devia, pois, 
estar em outra parte. No Oriente, o aspecto de semelhante separação na parte mais 
alta ou cume dessa hierarquia, se manifesta de modo diferente. Em algumas 
concepções budistas, heterodoxas 31  se encontram muitas coisas neste sentido. 
Por exemplo, a incompatibilidade entre a função de BUDA e a de CHAKRAVARTI 
ou “monarca universal”  32 , quando se diz que “Sáquia-Múni” teve, em dado 
momento, de escolher entre uma e outra função. É de julgar, entretanto, que tal 
passagem possua um sentido diverso do interpretado vulgarmente, pois a mesma 
em nada difere, tanto da que foi divulgada por Saint-Yves, como da de 
Ossendowski: “Sáquia-Múni, logo que tentou revoltar-se contra o Bramanismo viu 
as portas de Agarta se fecharem à sua frente”. O mesmo termo CHAKRAVARTI 
nada tem a ver com o Budismo propriamente dito, pois se usarmos de uma 
concepção estritamente ortodoxa, pode ser aplicado à função do Manu, ou mesmo 
a qualquer dos seus representantes. Literalmente, “é aquele que faz mover a roda”, 
isto é, aquele que estando colocado no centro de todas as coisas, dirige o 
movimento sem participar das mesmas coisas, ou, segundo a expressão de 
Aristóteles, “o motor imóvel”  33 . O referido centro é o ponto fixo que todas as 
tradições estão concordes em denominar, simbolicamente. como o " Polo"; é em seu 
redor que se efetua a rotação do mundo, representado geralmente pela roda entre os 
celtas, os caldeus e os hindus 34 . Tal é o verdadeiro significado de SWASTIKA, 
símbolo que se acha espalhado por toda a parte, do Extremo-Oriente ao Extremo-
Ocidente  35 e que é essencialmente o “signo do Polo”; penso ser a primeira vez que 
na Europa moderna se faz conhecer o sentido real do termo. Os sábios 
contemporâneos, com efeito, tem procurado, inutilmente, explicar tal símbolo através 
das mais fantasiosas teorias; muitos deles, sugestionados por uma idéia fixa, só 
viram ai, como em tudo que não conhecem, um símbolo exclusivamente “solar”  36, 
deturpando-lhe o verdadeiro sentido. Outros, mais próximos da verdade, aceitam a 

                                                        
30 Na antiga Roma, contrariamente, o IMPERADOR ERA, AO MESMO TEMPO, PONTIFEX MAXIMUS. A teoria muçulmana do 
Califado, de certo modo, uniu esses dois poderes 
31

É ao Budismo propriamente dito que nos referimos, e não à s diversas transformações a que ele se sujeitou, fora da Índia, sob 
a influência de doutrinas tradicionalmente ortodoxas, e que permitiram restabelecer, em alguns casos, os laços que haviam sido 
destruídos com a revolta de Sáquia-Múni. 
32 É de se notar, ainda, a analogia existente entre a concepção do CHAKRAVARTI o a idéia do Império de Dante, como se 
pode verificar na obra de De MONARCHA. 
33 A tradição chinesa emprega um termo mais ou menos semelhante, ou seja, o de “Meio Invariável”. O que nos obriga, 
também, a dizer que, segundo o simbolismo maçônico, os Mestres se reúnem na “Câmara do Meio”. 
34 O símbolo céltico da roda foi conservado na idade média, podendo encontrar-se numerosos exemplos nos frontispícios das 
igrejas romanas, e a rosácea gótica, por sua vez, não deixa de ser sua derivada, além do mais, por ter uma certa relação entre 
a roda e as flores emblemáticas, como sejam: a Rosa do Ocidente o Loto no Oriente. 
35 Este mesmo signo não foi estranho ao hermetismo cristão; no antigo mosteiro dos Carmelitas de Loudun, tivemos ocasião de 
ver símbolos muito curiosos, datando mais ou menos da segunda metade do XV século, e entre os quais a SWASTIKA ocupa, 
com o signo do qual falaremos mais adiante, um lugar dos mais importantes. Convém ainda notar gale nessa ocasião os 
Carmelitas, que vieram do Oriente, ligam a fundação da sua Ordem a Elias e a Pitágoras. Enquanto outros pretendem que 
possuíam eles na idade média, uma iniciação muito semelhante à  dos Templários, como também, à  dos religiosos da Mercy; sa-
be-se que esta última ordem deu seu nome a um grau da Maçonaria escocesa da qual falamos muito longamente em nossa 
obra O ESOTERISMO DE DANTE. 
36 A mesma observação se aplica especialmente à  roda da qual apontamos o seu verdadeiro significado. 
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SWASTIKA como símbolo do movimento; porém, essa interpretação, sem ser falsa, 
não é bastante, por não se tratar de um movimento qualquer, mas de rotação 
realizada em torno de um centro ou eixo imóvel; sim, o ponto fixo, repetimos, como 
elemento essencial ao qual se refere diretamente o símbolo em questão 37 . 

Pelo que acabamos de dizer, poder-se-á melhor compreender que o Rei do 
Mundo deve ter  uma função essencialmente ordenadora e reguladora (pois que este 
último termo provém da raiz rex, regere), função que pode resumir-se em duas 
palavras como sejam “equilíbrio” e “harmonia”, o que vai dar no sânscrito DHARMA 
38. O que por isso entendemos é o reflexo, no mundo manifestado, a imutabilidade do 
Princípio supremo. Podemos também compreender, através das mesmas considera-
ções, por que razão o Rei do Mundo tem por atributos fundamentais a justiça e a 
Paz, que não representam senão quando revestidas, principalmente, por esses mes-
mos “equilíbrios” ou “harmonia” no mundo humano (mânavaloka)  39 . É ainda um 
ponto da maior importância, além de seu alcance geral, que assinalamos àqueles 
que se deixam levar por certos receios infundados dos quais o próprio livro de 
Ossendowski em suas últimas linhas, representa um verdadeiro eco. 

 

 (N.T.) - O HELIANTHO, ou girassol, que, também se encontra em diversas igrejas 
romanas, mesmo no Rio de janeiro, como já apontamos pm outros lugares, ou seja, a 
da Cruz dos Militares. E fiquemos por aqui, para não falarmos da própria ROSA-CRUZ. 

 

COMENTÁRIOS 

Maurice Magre, prefaciando a magnífica obra de Jean Marques-Rivière, 
intitulada À Sombra dos Mosteiros Tibetanos, na delicadeza e poesia de uma crítica 
digna da sua pena, dá-nos ensejo de retrucar duas afirmativas que a bem dizer 
partem de quantos são atraídos para as coisas do Oriente, do lugar onde “o sol 
nasce”, como uma apoteose de luz à civilização atual, pois foi o seu berço. 

Tais afirmativas são as seguintes: É no Tibete onde se acha a misteriosa 
Shamballah, a cidade dos sábios. É no Tibete onde se acha o Rei do Mundo. 

Dentre muitos trechos reveladores do que vimos afirmando há longos anos, 
relacionados com a Obra grandiosa em que estamos empenhados, merece destaque 
o que a seguir reproduzimos da pág. 145 da referida publicação: 

“Que importa tudo isso, meu filho, (é o mestre ou guru do autor quem fala) ao 
Venerável, à “Poderosa Gema celeste”! Para Ele, um dia é como um ciclo para nós. 
Imutável, reina Ele no coração e na alma de todas as criaturas. Ele conhece os seus 
mais secretos pensamentos e auxilia os defensores da Paz e da Justiça. 

"Nem sempre Éle viveu em Napamaku (o guru se refere ao Rei do Mundo). A 
tradição diz que, muito antes da dinastia de Lhassa, do mesmo modo que a do sábio 
Passepa, de Tsongkhapa, o Mestre reinava no Ocidente, em cima de uma Montanha 
cercada de grandes florestas, no País onde hoje habitam os Pilineu-gheu 
(estrangeiros). A favor de seus filhos espirituais, Ele reinava sobre as quatro 
direções do globo. Nessa ocasião existia a Flor (de Lis) sobre a Swastika. Porém, os 

                                                        
37 Citaremos, aqui, de relance, a opinião, ainda mais fantasista que todas as outras, aquela que faz da SWASTIKA o esquema 
de um instrumento primitivo destinado a produzir fogo; se tal símbolo possui muitas vezes certa relação com o fogo, é por ser 
justamente um emblema de AGNI e por outros motivos bem diferentes. 
38 A raiz DBRI exprime essencialmente a' idéia de estabilidade; a forma DBRU, que tem o mesmo sentido, é a raiz de 
DHRÛVA, nome sânscrito do Polo, e de certo modo, ao termo grego do carvalho, DRUS; em latim, ROBUR significa, ao mesmo 
tempo, carvalho e força ou firmeza. Entre os Druidas (cujo nome deve ser lido DRUVID, unindo a força à  sabedoria) assim como 
em DÓDONA, o carvalho representava a “Árvore do Mundo”, símbolo do eixo que une os pólos. 
39 É preciso lembrar aqui os textos bíblicos nos quais a justiça e a Paz se acham estritamente ligadas : JUSTITIA ET PAX 
OSCULATAE SUNT” (Ps. LXXXIV, II), “PAX OPUS JUSTITIAE”, etc. 
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ciclos negros (a Kali-Yuga ou idade negra que estamos atravessando) o obrigaram a 
deixar o Oeste, vindo Ele novamente para o Oriente, no meio de nossa gente. A Flor 
foi despedaçada (inclusive, de encontro à caótica dos Bourbons com a Revolução 
francesa) ficando, apenas, a Swastika, símbolo do poder central da Gema celeste (O 
mesmo poder contido no Chakravarti, comentado neste capítulo).” 

Por essas palavras o leitor terá compreendido que ora é do Oriente, ora do 
Ocidente que espiritualmente se governa o mundo. E foi a razão de, logo que a nossa 
Obra tomou forma objetiva na Terra, começarmos a negar o EX ORIENTE LUX? do 
clarividente Emanuel Swedenborg, e a exaltar o EX OCCIDENTE LUX!, pois que, em 
verdade, é bem nosso. 

“Poderíamos demonstrar com outras palavras, documentos e atos, se não 
bastassem os reais valores dessa mesma Obra, que já repercutem em diversas partes 
deste Continente, a consistência de nossas afirmativas. Basta dizer que não são 
poucos aqueles que, já tendo deixado o Oriente, vieram ao Ocidente, isto é, diante do 
altar dessa mesma Obra, para aclamá-la em língua tibetana: “Chen-razil Chen-razi!” 
(Espírito Misericordioso da Montanha). 

Sim, Obra que também possui seu Símbolo, o qual, depois de ter estado 
durante sete anos em nossas mãos, volveu aos reinos subterrâneos, indo ter ao lugar 
da sua procedência: a AGARTA. 

E não foi tão secreto este fato, como se possa julgar, porquanto, depois de ter 
saído da Presidência Geral, em São Lourenço, onde percorreu toda a cidade, 
estacionando na cancela da ex-Pensão São Benedito, desceu para o Rio de Janeiro, 
onde também percorreu as principais vias públicas, para depois ficar exposto durante 
três dias na então Matriz da S. T. B., tendo sido visitado por vultoso número de 
pessoas, quase todas não pertencentes às suas fileiras. 

Que nos ridicularizem por semelhantes palavras, pouco importa, se já o têm 
feito de modo verdadeiramente criminoso, que, se não desonra todo um povo digno e 
culto, como é o brasileiro, que não pode ser responsável por uns dois ou três 
representantes seus, que nem sequer sabem respeitar as leis do seu País, no entanto, 
não deixa de ser uma contradição flagrante ao livre pensamento científico, filosófico e 
religioso, que tanto enaltece a todas as verdadeiras democracias do mundo, pelas 
quais, em verdade, se batem os povos civilizados. 

O temor é o suplício dos covardes. Para evitá-lo, lançam mão de todas as 
infâmias.  

Shamballah é para a Agarta, a cabeça, enquanto esta, o corpo... A cidade dos 
deuses, e não apenas dos sábios, como disse Maurice Magre, acompanha o mesmo 
fenômeno que diz respeito, tanto ao Oriente como ao Ocidente, na razão, também, da 
“descida da Mônada pelo Itinerário de IO ou de Ísis”, ou seja, de Norte para Sul. Por 
isto mesmo, como se estivesse tal Região, também chamada Ilha Imperecível, que 
nenhum cataclismo pode destruir, na quarta dimensão de todas as medidas e 
percepções grosseiras do mundo físico, pois que, as humanas palavras são por 
demais deficientes para expressar o que pertence ao mundo divino. 

Este é o maior de todos os mistérios. E, portanto, inviolável a seres humanos. 

Se ousássemos afirmar, por exemplo, que o sol nascerá um dia do lado do 
Ocidente, não faltaria quem nos tomasse por idiota, débil mental, etc. Newton, Galileu, 
Franklin e outros muitos, também o foram em seu tempo... 

O fato é que a Terra, já se tendo desviado 23° do eixo primitivo, com a grande 
catástrofe atlante, e agora, com esta outra que conhecemos pelo nome de GUERRA, 
através de bombardeios cerrados, toneladas de bombas atiradas de grandes alturas, 
novo desvio foi provocado (é da mesma opinião, embora não sabendo a causa, um 
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famoso astrônomo chileno, como outros o serão por motivos diversos, no futuro), 
obrigando nosso Globo, com o decorrer dos tempos, a alcançar novamente a sua 
primitiva posição, justamente por ter dado uma volta completa em torno de si mesmo. 

O degelo dos pólos e conseqüente compressão equatorial, por essa mesma 
razão, ou seja, a da guerra, concorre, por sua vez, para as perturbações climatéricas, 
barométricas, etc., que estamos presenciando, há tempos, como sejam, por exemplo: 
a do avanço de dois e mais meses de uma estação para outra, muitas vezes o verão 
se confundindo com o inverno e vice-versa, as repetidas inundações por toda a parte 
do Globo, inclusive no Brasil... Sem falar nas de ordem esotérica, pois, como se sabe, 
cada planeta dirigindo um ciclo de trinta e cinto anos, Marte terminou o seu há quinze 
anos (que foi todo esse período de guerras e revoluções em diversos países), dando 
entrada ao da Lua que, como os demais planetas, possui duas faces: a boa e a má. A 
primeira, através de valiosas descobertas em todos os ramos da ciência, a aparição de 
grandes gênios, etc. E a segunda, uma estatística apavorante de psicopatas (inclusive 
os neuróticos de guerra), crimes de toda a natureza, especialmente por questões 
sexuais, tanto na razão do Cherchez Ia femme, como do Cherchez l'homme, 
porquanto nem sempre é a mulher a culpada... 

Vejamos outro trecho da obra de Rivière: 

“E agora, meu filho, continuou o velho Lama, no silêncio de todas as coisas 
existe um mistério muito mais profundo do que tudo isto. Esta organização religiosa 
que acabei de descrever, não é mais do que o reflexo material de uma outra 
organização mais perfeita, toda espiritual, que a bem dizer, está fora da Terra. É aí 
onde se acha o grande mistério. Sabei que reina sobre toda a Terra e muito acima 
dela, o Lama dos Lamas. Aquele diante do qual o próprio Trashi-Lama se curva, na 
maior das reverências, Aquele a quem chamamos o SENHOR DOS TRÊS MUNDOS. 
Seu reino terrestre está oculto às vistas dos homens. E nós outros do País das 
Neves, como seu povo. Para nós, seu reino é a Terra Prometida, Napamaku. E nós 
trazemos, em nosso coração, a nostalgia dessa região de Paz e de Luz. Ë aí onde um 
dia todos nós acabaremos, diante dos bárbaros invasores (de há muito que o Oriente 
está sendo invadido pelos bárbaros ocidentais, melhor dito, aqueles que traduzem 
muito bem a decadência do ciclo...) E em tempo muito próximo, pois que os nossos 
oráculos nunca falharam. Os mais santos entre nós, já partiram para Napamaku, nos 
Mosteiros de Sabedoria do Senhor dos Três Mundos. Mas, um dia, para salvar a 
Tradição eterna da possível profanação, teremos que fugir diante dos invasores do 
Norte e do Sul e ocultaremos, mais uma vez, a nossa doutrina e os nossos escritos...” 

Um mundo de revelações está contido nessas palavras, inclusive em relação 
com a nossa Obra. Basta dizer que... “Ela veio do Oriente como uma rama extensa, 
florescer as mentes dos filhos deste País grandioso, etc.” E seu nome, no início, tendo 
sido Dhâranâ (como ainda continua o desta revista em sua homenagem) completa o 
que outrora tendo sido mistério, hoje se aclara diante dos olhos dos homens mais 
dignos e cultos, que para Ela foram e continuam sendo atraídos, prova da sua 
indiscutível evolução na “estreita ou angustiosa Vereda da Vida”, em cujo final 
tremeluz o mágico Triângulo da Iniciação, que é o da própria Mônada redimida. Sim, 
Dhâranâ, no começo, representando o Oriente. S.T.B., depois, representando o 
Ocidente. 

Antes, porém, devemos dizer que, naquele momento da História,  

 

a Swastika                       se defronta com a Sowastika                    

 

que muitos até hoje não souberam distinguir uma  da outra.  
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Quanto à Flor de Lis   ao candelabro das 3 velas               

 

à Vina (ou Lira) de                         Shiva à letra hebraica Shin         ù representam  

uma só e mesma coisa... digamos, a Tríplice Manifestação do Logos Criador, tanto no 
Universo, como no homem. Finalmente, sua expressão terrena: O GOVERNO 
ESPIRITUAL (e oculto) DO MUNDO. 

Para melhor compreensão, recomenda-se a leitura do artigo O Mahabhárata, 
publicado em os números 113-114 desta Revista (série de 1942), o qual termina do 
seguinte modo:  

“De um lado, Duryodhaba : Herr Hitler! 

Do outro, Yudhistira: o esperado Rei que deveria vir do Oriente (cujo nome 
possui uma sonância quase idêntica àquela...), segundo sibilas e profetas, dentre eles 
o grande Nostradamus. 

Mais uma vez a luta se trava entre Kuravas e Pandavas. Sim, para que a Paz 
volte a reinar sobre a Terra!” 

De fato, quem quiser encontrar a Verdade em nossos estudos, não, deve fazê-lo 
através de um só... Acontece muitas vezes, que a resposta mais transcendente se 
acha em outro. Resta arrancar o Véu espesso de Maia de diante dos olhos. 

René Guenón, escritor e cabalista de nomeada, interpreta de modo 
incomparável, não só as obras de Saint-Yves d'Alveydre e de Ossendowski, 
demonstrando vastíssimos conhecimentos da ciência a que se filiou com verdadeiro 
amor e carinho, auxiliado por seu Mestre, teme, entretanto, antropomorfizar certas 
coisas, preferindo dar-lhes, apenas, interpretações cósmicas, justamente por seus 
conhecimentos não alcançarem o que de mais profundo ou transcendente nela se 
acha. Quanto à Teosofia, como o leitor deve estar lembrado, pela Introdução deste, 
fez-se até um seu perseguidor injusto, através da sua obra Le Theosophisme. 
Realmente, se lhe fosse, ao menos, mais simpática, ter-se-ia dedicado ao estudo das 
obras que a Teosofia possuía outrora de mais valioso, pois que, após mais de meio 
século do seu Movimento ocidental, através dos trabalhos de Blavatsky, Olcott e 
outros, e como se disséssemos, novas revelações, e não apenas ensinamentos, 
acompanham a alvorada de um Novo Ciclo de Luz para a Humanidade. Pudesse ele 
ter lido que nossa Obra, por exemplo, possui de sublime e grandioso nos seus 
arquivos secretos (este termo tomado no seu sentido de velado a profanos, aos não 
ainda preparados para receberem ensinamentos superiores à sua inteligência, melhor 
dito, aos que lhes foram ministrados pela ciência oficial), e sua linguagem, estamos 
certos, seria bem outra... por se tratar de um homem, além de ilustre, possuidor de 
uma bondade digna de seu Mestre. 

O valor, por exemplo, de um Mahatma, na Índia (não confundir com o título 
errôneo que se deu a Gandhi), ou antes, nas escrituras teosóficas e ocultistas, devia 
ser. conhecido pelo ilustre escritor René Guenón. E, então, ao ouvir da boca de um 
deles, como é Gulab-Sing, quando afirma: “No mundo existem diversos Seres de 
futuras rondas trabalhando a seu favor”, seria levado a admitir que tais Seres possuem 
forma humana, sob pena de não serem cridos e, portanto, acompanhados. Digamos 
que alguns sejam forçados a guardar uma certa reserva para com o mundo profano e 
até vivendo isolados em certos lugares ou regiões, aos quais se poderia chamar de 
“Retiros privados”; como acontecia até há pouco com o Trashi-Lama, no seu de 
Chigat-jé, no Tibete. E assim outros mais, inclusive na misteriosa Agarta, da qual tanto 
se ocupa o autor de O Rei do Mundo. 
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Reconhecemos, entretanto, que tais Seres possam ter representantes na face 
da Terra, inclusive o próprio Rei do Mundo, a quem ele muito sabiamente afirma “ser 
o Manu Primordial”, etc. Mas quem diz que não haja momentos exigidos por Lei, que o 
mesmo Ser tome forma objetiva na face da Terra, pouco importa como e em que 
lugar? O mistério da evolução da Mônada é muito mais complicado do que se possa 
imaginar... 

Notam-se, também, algumas contradições nas suas palavras, a menos que 
propositadas, para não serem percebidas por qualquer indivíduo, sem o que não 
faltariam senhores da ciência oficial para apontá-las, ufanos do seu altíssimo saber, 
principalmente os que, arvorando-se em críticos daquilo que não conhecem, se 
assemelham a galinhas a procura de uma pedrinha que lhes possa auxiliar a, digestão, 
como as muitas encontradas na sua moela... por isso que, vivendo elas fora de 
terrenos calcários, com dificuldade entram em postura. A própria casca do ovo exige 
tal espécie de alimentação. E o terreno calcário tanto é propício às aves, como aos 
homens. Razão de os Manus conduzirem seu povo para semelhantes lugares, a 
menos que razões de ordem mais transcendente... os obriguem a tomar outros rumos. 
Uma questão, ao mesmo tempo geográfica, geológica e geodésica, esta, porém, 
dentro dos próprios cânones universais. 

Um esquecimento, um engano qualquer, é o bastante para o autor sofrer a 
censura, quase sempre de pessoas que sabem muito menos. Por isso repetimos que a 
Teosofia começa onde a Ciência oficial termina. 

A leitura de nossos livros e artigos, nos quais freqüentemente falamos do Rei do 
Mundo, da Agarta, de Shamballah, etc., comprova a divergência entre muitas de 
nossas opiniões com as do grande cabalista, cuja maravilhosa obra estamos 
traduzindo e comentando, coisa que não faríamos se se tratasse de outras vulgares, e 
muito mais, pelo que está sintetizado em seu próprio título.  

René Guenón e outros escritores, também de nomeada; julgam que a Agarta é 
“um centro, apenas, de irradiação espiritual para o mundo, quando se trata de um País 
subterrâneo, composto de sete cantões ou cidades, subordinadas a uma oitava, em 
relação a um sistema planetário, cada um deles dirigido por um Rei (na razão de um 
astro, de um Raio ou estado de consciência, etc.), como revela um termo muito 
conhecido nas escrituras sagradas, ou seja: SETE REIS DE EDOM (Éden, paraíso 
terrestre, etc.). E os mesmos sob a direção geral do “oitavo”. Como, também, um 
símil da Atlântida (vide nosso artigo Reminiscências atlantes, em o número 104 – de 
junho de 1940, desta Revista), pois obedecia à mesma ordem ou critério. Nem podia 
deixar de ser assim, se naquele momento da evolução humana, os próprios Deuses se 
confundiam com os homens. Daí o termo um tanto obscuro de certas teogonias, 
inclusive cristãs: “Os deuses tiveram que se unir às filhas dos homens...”  

 Tanto outrora como hoje, essa “oitava cidade”, por sua vez, podendo ser 
também “oitava coisa”... na face da Terra, representava o Governo Espiritual (e, 
portanto, oculto) do mundo. E isto em tríplice manifestação, como e a da própria 
Divindade. Mais uma interpretação, pois, para os termos Mitra, Maitri, Maitréia, etc. 

Nesse caso, a Cidade Solar dos rosacruzes e a “Cidade do Sol”, de 
Campanella, nada têm com a Agarta, como julgava René Guenón, e sim com a 
referida “oitava cidade”, “que outra não é senão Shamballah, pouco importa o Lugar 
onde se ache, e, não apenas no Tibete: Fazemos lembrar que um dos seus muitos 
nomes é “País do Ocidente”. Logo, não devia estar no Oriente. Mas isto se refere... 
não só à própria evolução da Mônada, de Norte para Sul, em linhas quebradas, ou 
melhor, em coleios, como a marcha serpentina de Kundalini, pois que é obrigada a 
se dirigir, também, para o Oriente e o Ocidente, como, ainda, pelo fenômeno que já 
tivemos ocasião de apontar, ou seja: o mesmo Lugar onde um dia será o nascimento 



   
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   

Dhâranâ nº  17 e 18 – Março a Setembro de 1961 – Ano XXXVI 
Redator : Sylvio de Paschoal 

do Sol. Podemos dizer que na Atlântida (pois foi após sua catástrofe que se deu o 
desvio dos 23º ...), o Sol obedecia à referida marcha, o que dava razão de ser ao 
APTA, que significa Ocidente, lugar onde o Sol nasce, presépio, creche, manjedoura, 
segundo seus vários significados... o que e uma contradição para o que hoje se sabe, 
isto é, que o “Sol nasce no Oriente”, mas que serve para confirmar as nossas próprias 
palavras. 

No entanto, René Guenón andava muito perto da verdade (como a criança que 
está “quente”, quando perto do objeto escondido, brinquedo este que no Norte tem o 
nome de “chicote queimado”, pois que, nas menores coisas existe sempre uma 
iniciação, desde a infância até a velhice) ; quando diz que no vértice desta hierarquia 
se encontra uni princípio comum do qual uns e outros retiram as respectivas 
atribuições, porquanto acima da sua distinção se acha a FONTE de toda a autoridade 
legítima, em todos os seus domínios, a qual é representada pelos Iniciados da Agarta, 
com o nome de Ativarna, isto é, “além das castas”. Resta, porém, saber a que 
“Iniciados da Agarta” o autor se refere, sempre julgando que se trata do referido 
“centro de irradiação”. Não seria mais próprio dizer: a Agarta como traço de união. em 
baixo ou subterraneamente, para Shamballah, aquela que, de fato, representa as 
diversas hierarquias? Sim, estaria dito tudo, carecendo, apenas, de outros 
comentários. 

É ele, ainda, quem diz: “Saint-Yves encontrou um termo muito justo, talvez 
muito mais do que ele possa julgar, quando fala dos Templários da Agarta”. E isto 
depois de ter explicado que certas Ordens. como por exemplo, a dos Discípulos de 
João, os Ismaélios e outros mais, não foram senão “coberturas” para determinado 
centro. 

Pela parte que nos toca, não vemos razão para Saint-Yves falar em Templários 
da Agarta, se e ele mesmo quem fala de Maçonaria dos Tachus-Marus, cujo chefe 
na face da Terra era o Dalai-Lama. E mais adiante: a Maçonaria dos Tachus-Marus 
se compõe de 22 Templos, etc. 

Vejamos agora a verdadeira interpretação dessas palavras: 

Cada cantão ou cidade da Agarta possui três templos (na razão da própria 
Mônada, como um acorde perfeito, através das sete escalas da gama musical, no 
caso vertente, desferida no Heptacórdio divino... ) 

Ora, se os mesmos são em número de 7:3 vezes 7 igual a 21. E mais um (único 
e andrógino) Templo em Shamballah, Ilha Imperecível, “oitava cidade”, etc., perfaz o 
referido número dos 22 Templos dos Tachus-Marus, que são os mesmos Arcanos 
Maiores, o alfabeto hebraico, como língua sagrada. 

René Guenón, como outro qualquer, não podia revelar tais coisas, além do 
mais, por nunca ter ido à Agarta, a menos que em, sonho, clarividência, etc., o que 
não seria impossível, pois que as próprias crianças sonham com esse “País de 
fantasias ou Maravilhas”, mil vezes reproduzido, intuitivamente, nos iniciáticos contos 
que lhes são dedicados (Leia: Gobi, o gênio da floresta, de Helena Jefferson de 
Souza, O Pássaro Azul, A Bela Adormecida no Bosque e quantos outros se referem a 
um Reino encantado, quase sempre donde vem misterioso Cavaleiro, em busca de 
uma Dama adormecida, enfeitiçada, etc., que outra não é senão a própria 
Humanidade no letargo da ignorância das coisas divinas...) A série dos Dalai-Lamas e 
Trashi-Lamas servia de colunas vivas para a dos Budas-vivos da Mongólia, ou coluna 
central. Nesse caso, enquanto o Oriente dirigia espiritualmente o mundo, era ele o 
verdadeiro Representante do “Senhor de Erdemi” (O Rei do Mundo). De fato, no 
momento em que o velho lama do Mosteiro de Narabanchi-kure revelava a 
Ossendowski a aparição do mesmo Ser, quando fez a profecia transcrita neste estudo, 
o autor de Animais, Homens e Deuses sentiu uma vibração estranha em todo o corpo, 
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enquanto o espaldar do trono existente no referido Mosteiro, se moveu de forma 
eletrizante como se o próprio Rei do Mundo ali estivesse presente. 

Não é possível falar com maior clareza, para nos fazermos compreender. Este 
estudo transcendente, se desde o ano de 1943 tivéssemos abandonado as colunas 
desta Revista e outras funções que não mais nos dizem respeito, não chegaria jamais 
ao conhecimento público. O fato é que, se por muito menos já passamos e estamos 
ainda passando por grandes sofrimentos morais e físicos, que esperar pelo que agora 
oferecemos ao mundo, como dádiva graciosa, “maná” caído do céu, ou o que de mais 
velado possui a SABEDORIA INICIÁTICA DAS IDADES? 

De modo figurado, mas muito a propósito, que apareçam os Nicodemos e José 
de Arimatéia para nos auxiliarem a carregar o madeiro pesado de nossa Missão na 
Terra, sob pena de fracassarmos antes do, tempo... Pelo que sabemos, eles se contam 
às centenas... 

Não se diz que o Buda morreu de indigestão de carne de porco? ou melhor, por 
ter dado Sabedoria demais ao mundo, visto que, porca e javali são totens dessa 
mesma Sabedoria Iniciática das Idades? Há muitas maneiras de crucificação e morte 
sem necessidade de imitação, de outras anteriores... Do mesmo modo que, em 
substituição, por exemplo, a um Sic transit qloria mundi, Ave Jehovah, morituri te 
salutant (Jehovah em substituição a quantos “Césares” existem no mundo atual). E ao 
Consumatum est. ACTA EST FABULA. 

O termo Chakravarti não tem apenas as interpretações dadas pelo eminente 
autor de O Rei do Mundo. Haja vista que outrora o ritual do Juramento, na Rosacruz, 
era feito diante do Divino Rotan. Nome que, por sua vez, faz lembrar os de Rota, 
Rosa, Tora, Taro. O mesmo termo Rosa-Cruz é figurado por uma Rosa no Centro da 
Cruz. E seu fundador, CHRISTIAN ROSENKREUTZ, cujo verdadeiro nome não era 
este, adotou semelhante pseudônimo para fazer jus, não só ao que anteriormente foi 
dito, como também por incluir o de CRISTO (o Ungido, o Iluminado). Com outras 
palavras, na mesma razão de Cristóvão Colombo, o primeiro nome (Christoferens), 
ter o seguinte significado: “Aquele que carrega (ou traz consigo) o Cristo”. Para 
melhor elucidação recomendamos ao interessado no assunto a leitura do no 110 
desta Revista, publicado em 1941 (outubro-dezembro). 40 

Há outra interpretação mais secreta, para o termo ROSACRUZ: a Rosa ou 
Rota que figura na cruz do mundo, ou dos quatro elementos. Como se sabe, a Terra 
é figurada no sentido inverso a Vênus, isto é (Terra) (Vênus). Donde se chamar a 
esta de “Espirito da Terra”. E a interpretação de Vênus-Urânia que, na mitologia 
grega, se mira num espelho, outra não ser senão o reflexo da Terra no espelho de 
Vênus. 

A mesma Fraternidade Branca movendo-se em torno do seu Dirigente, o Rei 
do Mundo ou Chakravarti, completa quanto acabamos de dizer. 

                                                        
40 No referido número 110 desta Revista, à s páginas 77 e seguintes, quando falamos das Ordens de Cavalaria, ao 
chegarmos aos ROSACRUZES, temos as seguintes palavras: 

O Papa de um lado e o Rei de França do outro, em luta contra os Templários, vão agora encontrar-se em presença de tudo 
quanto os TROVADORES trouxeram da Palestina e dessa misteriosa Ordem chamada Rosacruz. 

Tal Ordem provém de outra Instituição, denominada Monges Construtores. Estes esculpiram as cabeças de certos bispos e 
cardeais, disfarçados em demônios, nesses portentosos pórticos de igrejas e catedrais do Cristianismo, dentre elas a de 
Notre Dame de Paris, na qual, porém, preferiram juntar a imagem da Virgem Maria sustentando o Cristo, em cujo peito figura 
uma ROSA e uma CRUZ. 

Os Monges Construtores foram, de fato, grandes Iniciados, tanto que após desaparecerem de Roma, jamais foi possível 
construir obras iguais. 

Inútil dizer que semelhante associação de maçons religiosos nada tinha de comum com o Papado, do ponto de vista político. 
Possuíam uma carta do Papa e nada mais. No entanto, quantos Adeptos chegaram a galgar o Trono Pontifical? E muito mais 
do que isso, conscientes dos motivos superiores por que foram ter a semelhante lugar! 
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Razão, também, de não estarmos de acordo com René Guenón, quando diz 
que “mais fantasiosa do que outra qualquer opinião, é aquela que faz da Swastika o 
esquema de um instrumento primitivo destinado a produzir fogo, pois que tal símbolo 
possui, muitas vezes, uma certa relação com o fogo, por ser justamente um emblema 
de AGNI, além de outras razões...” 

Por que não figurar entre estas, por exemplo, que “sendo a Swastika o símbolo 
do Rei do Mundo, seja ele o mesmo AGNI ou AGNUS, o Cordeiro (Agnus Dei qui 
tollis peccata mundi... ), pois, como se sabe, é o signo de Marte? E este, por sua 
vez, seja equivalente a Mitra, Maitri, Maitréia? A Swastika, a bem dizer, é um 
símbolo complementar do Pramantha. Com outras palavras, porém veladas: A 
quadratura do circulo só tem lugar quando qualquer se põe em movimento. 

 

MISTÉRIOS DO ORIENTE E DO OCIDENTE 
 

(Apontamentos de um Teósofo ) 

Dr. Roso de Luna e 

Prof. Henrique José de Souza 

IX 
 

O “RETO CAMINHO” E A SOCIEDADE TEOSÓFICA 

Conhecidos são de todos, os motivos que deram razão à crise atuar da 
Sociedade Teosófica, crise essa que não vamos estudar nestes apontamentos, mas 
tratar de algo que a mesma possui em relação com a doutrina tão clara e sabiamente 
exposta por A. David Neel sôbre o “largo” e o “estreito” caminhos examinados no 
Capítulo anterior. Fora do campo da mais alta iniciação maçônica, herdeira de outras 
iniciações, como a rosa-cruz, a templária, a pitagórica, a gnóstica, etc., e antes que 
desse H. P. B., no século XIX, os incompreendidos ensinamentos de suas obras 
imortais, o misticismo transcendente ou ocultista era uma solitária e ignorada planta 
nascida no seio duvidoso das religiões positivas ocidentais: mosaísmo, cristianismo e 
maometismo, – planta sempre esmagada debaixo dos pés dos partidários da “letra que 
mata, em lugar do espírito que vivifica”. A mesma H. P. B., em sua misteriosa e 
acidentada vida, sofreu o ordálio evolutivo de passar por toda gama do psiquismo até 
alcançar os cumes da espiritualidade e do martírio. Foi- primeiro uma sensitiva, quase 
uma “médium”, segundo o moderno espiritismo ocidental, para logo, como ela própria 
dizia, e mercê de suas assombrosas viagens, de sua intuição poderosíssima e do 
conhecimento de vários Mestres do Reto Caminho que tiveram de iniciá-la, “não mais 
ser médium e sim mediadora” entre Eles e o mundo ignorante, que nunca soube 
compreender. E como o Reto Caminho se baseia no estudo e nada mais que o 
estudo, logo aplicado corajosamente na vida diária, depois do fracasso de sua 
sociedade no Cairo, fundou com Judge, Olcott e outros, a Sociedade que este, 
segundo consta de seu Old Diary Leaves ou História autêntica da S. T., denominou 
TEOSÓFICA, por ter seu olhar caído casualmente sobre um dicionário aberto, na 
palavra TEOSOFIA ou doutrina dos gnósticos alexandrinos ou neoplatônicos dos 
séculos III e IV, com o filósofo (auto-didático ou do “Caminho Direto") – Amônio Sacas, 
a frente; doutrina igualmente chamada dos “filaleteos” ou amantes da Verdade; dos 
“ecléticos”, ou que bebiam suas doutrinas nas de todas as escolas; dos “harmonistas” 
ou buscadores da unidade na multiplicidade e, enfim, dos “analogistas” ou 
“herméticos”, por aplicarem sempre a preciosa chave da Tábua esmeraldina de 
Hermés Trimegisto: “O que está em cima é, analogicamente, igual ao que está em 
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baixo, a fim de operar o mistério da Harmonia ou do Vário no Uno”. Do mesmo modo 
que o “Caminho Direto” era o preconizado por Proclo, ao dizer que “As almas grandes 
se iniciam por si mesmas e que tais almas se salvam, segundo o Oráculo, de Delfos”; 
eco ainda dos ensinamentos do divino Platão, discípulo de Pitágoras, como este, por 
sua vez, o foi do Buda e de outros Mestres, em série sucessiva. 

De acordo com essa tendência eclética, harmonista, sintética ou direta, foi 
criada em Nova Iorque, em 1875, a Sociedade Teosófica com o fim de estudar aquilo 
que mais tarde foi seu terceiro objeto, isto é, “As leis desconhecidas da Natureza e os 
poderes latentes no Homem”, para o qual foi premissa indispensável o que hoje é o 
segundo objeto: “O estudo comparado (analogista, eclético ou harmonista) de todas as 
religiões, ciências e filosofias, tanto do Oriente como do Ocidente”, na mais típica, 
salvadora e heróica acepção do “Caminho Direto”. 

Porém, sábios sempre, os Mestres de tal caminho, ao tomarem a seu cargo a 
nave da novel Sociedade, cuidaram muito bem de lhe dar uma característica suprema 
que a salvasse de cair na Magia Negra (queda que, já temos visto, e tão fácil no 
“Caminho Direto” como no alpinismo), porque, entre os dois opostos ramos do tronco 
da Magia, o da Branca é o da consagração por inteiro ao serviço da Humanidade (“a 
Viúva”, do simbolismo maçônico) e o da “Negra”, em troca, o perigoso retardamento ou 
retrocesso consciente da Humanidade, tomando por arma o egoísmo dos vulgares ou 
pequenos. E isso, em realidade, muito mais do que um primeiro objeto da S.T. , estava 
num segundo lema, que bem se pode colocar à sua frente, ou seja, o conhecido lema 
do Maharajah de Benares : “Não há religião superior à Verdade”, e a suprema Verdade 
e o serviço da Humanidade, sem distinção de raças, sexo, credo, casta ou cor. E a 
prova é que aquele primeiro objeto da S.T. não é uma prerrogativa sua, mas 
comuníssima à Revolução Francesa, à Maçonaria, ao Cristianismo e, em geral, a 
todas as religiões positivas, quer a pratiquem ou não, porque não se lhe pode 
considerar diferente dos dois outros objetos, como tônica exclusiva da S. T., nem 
merecia, portanto, fazê-lo apanágio seu. Por isso mesmo, a Sociedade originária (que 
ficara nos Estados Unidos ao trasladaram-se H.P.B. e Olcott, aliás, erroneamente para 
Bombaim e logo para Adyar)  41 sob a direção de W. Q. Judge, depois de Catalina 
Tingley e, hoje, de Purucker, considerando o caso, intitulou-se, por sua vez, de 
Sociedade Teosófica e Fraternidade Universal, ou como se disséssemos de estudo 
sintético de toda religião, ciência, arte. etc., até hoje conhecidas, ou poligrafia, tão 
característica dos gênios ou jinas humanos e investigação de tudo por conhecer, 
segundo àquele parágrafo inicial de Ísis sem Véu que diz: “Não cremos em magia 
alguma que exceda do poder da compreensão dos homens, nem em milagre algum, 
divino ou diabólico que v. de encontro às leis naturais estabelecidas. A palavra 
evolução fala por si só, porquanto, se o homem evoluiu desde a ascídia ou lodo da 
terra até chegar ao seu estado atual, é lógico pensar que tenha ele desenvolvido por 
completo os seus poderes”. E assim a investigação dessas leis desconhecidas –  
Caminho Direto, dizemos nós – não é, senão, o esforço redentor que a alma humana 
realiza, para voltar ao Divino, segundo o dito de “deuses sois e vos tendes esquecido”, 
de Pitágoras e de Jesus.  

A exposição que precede evidenciará diante dos olhos de todo teósofo livre de 
prejuízos sectaristas ou cretinos que, seja qual for o uso que as diversas “Sociedades 
teosóficas em cisma” tenham feito daqueles dois objetos de estudo, de exclusivo 
estudo, possuem valor bastante para se colocarem acima do nível de quaisquer outras 
(sociedades) e cujas finalidades lhes caberiam perfeitamente, como parte no todo, 
                                                        
41 No último capítulo de nossa Mensagem ao Mundo Espiritualista, tivemos ocasião de provar que a S.T. (melhor dito The 
Theosophical Society) jamais deveria ter saído de Norte América, pelo fato de ter sido fundada com missão especial para 
aquele país (ou a da 6a sub-raça). Por isso mesmo, a que ali funciona até hoje (com o mesmo nome) se pode considerar como a 
verdadeira, por estar colocada onde de direito e de fato lhe compete. O mesmo acontece com a SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA, cujo nome e sede demonstram cabalmente para onde é a sua missão. (Nota do tradutor). 
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coisa que, dito de passagem, agrava enormemente nossa responsabilidade como 
teósofos, porquanto, o erro tão freqüente de que, “Basta sentir a Fraternidade 
Universal para ser um bom membro da S.T.” é oriundo de se confundir o teósofo ou 
teosofista (que pode possuir tal título sem pertencer à S.T., por aquele de “Nem todos 
são os que estão, nem estão os que são”), com o membro da S.T. que se não aceita 
ou cultiva os outros dois objetos, possui, no entanto, direito a inscrever-se na lista de 
seus membros. Se, porém, seu labor não for mais além, será nulo, embora louvável e 
salvadora sua atitude, para cujo desenvolvimento, ou lhe basta “Ser Homem”, segundo 
o “Sou homem e nada humano me é alheio”, de Terêncio, ou antes ser membro de 
qualquer outra das apregoadas instituições (igrejas, maçonaria, etc.), que complicaram 
sua atuação mais ou menos proveitosa, ou de pretensões tão heróicas e excessivas, 
nada menos que o de cultivar a poligrafia (segundo objeto) e as ciências ocultas 
(terceiro objeto), ciências estas que podem certamente incluir-se no rol das ciências 
chamadas “malditas” e, como tal, perigo certo de Magia Negra, se não forem 
inspiradas no lema da Fraternidade ou do Bem para com a Humanidade e na suprema 
Lei do ocultismo ou “Reforma de si mesmo pela meditação e o conhecimento” isto é, 
pela Ioga, já que, como ensina a Mestra, “As ciências ocultas são para o verdadeiro 
ocultismo, como a luz de uma lanterna o é para a luz rutilante do astro do dia.” 42 

Que outro mais direto Caminho, pois, que os próprios valores contidos nos 
objetos de uma Sociedade, como sejam: Poligrafia, Ocultismo e Ciências ocultas, sob 
um duplo lema de Verdade acima de todas as religiões e de Fraternidade Universal, 
sem distinção alguma em tudo quanto este mísero mundo procura separar os homens 
entre si, através de raças, sexo, credos, castas ou cor? Tem-se, pois. que convir que o 
formulado nesses .dois objetos, em face de uma Humanidade que já parecia pressentir 
os horrores anti-fraternos da Grande Guerra, vaticinados também por H.P.B. em 1889, 
representou a proclamação à luz do dia ante o cético e egoísta mundo ocidental da 
superioridade e possibilidade de um Caminho direto, rebelde e heróico, que já vinha 
através das “heresias” de todos os tempos, que, porém, tomou extenso vôo a partir da 
Reforma, o Renascimento, o método de Cartésio, a Enciclopédia e as Revoluções 
inglesa e francesa, Caminho, enfim, que no Oriente esteve sempre reservado a 
poucos. Para maior prova ainda: não devemos esquecer que, reservado o terceiro 
objeto, segundo os estatutos, “Apenas uma parte dos membros da S.T.” (melhor dito, 
para os “seletos”), H.P.B. instituiu, em seus últimos dias, uma seção Esotérica ou 
Escola secreta, como base de uma das três disciplinas lógicas, a saber: a orientalista 
da Raja-Ioga; a filosófica pagã do Pitagorismo e a Cristã ou Gnóstica, sobrepondo 
ainda a disciplina Hermética – flor e nata do Caminho direto, mesmo porque, mais do 
que uma disciplina, foi a proclamação paladina do referido Caminho, já que nela o 
candidato a discípulo tinha que se guiar por si mesmo, de acordo com o Deus Interior 
de sua Consciência, Cristo no Homem, como diria São Paulo e que é o Mestre dos 
Mestres, como Raio encarnado em nossa alma do Logos ou Verbo que anima todo o 
Universo. 

Esta é, à luz de uma boa hermenêutica, a verdade jurídica e histórica do 
Estatuto constitucional teosófico, embora não o pudessem compreender em todo 
maravilhoso e revolucionador alcance do pensamento moderno, os próprios 
fundadores e os teósofos de primeira hora que, procedentes, enfim, do largo Caminho 
                                                        
42 Bem pensado, tal coisa não é senão a repetição dos três clássicos graus maçônicos de: aprendiz, companheiro e mestre, 
porquanto, no primeiro desses graus não se exige do candidato ou neófito mais do que sentimentos de Fraternidade e amor à  
Verdade (lema e primeiro objeto da S.T.), enquanto no segundo grau são ensinadas as ciências, as artes, a história, etc. (objeto 
2o de disciplinas comparadas da S.T.) e no de mestre, finalmente, são ou devem ser revelados “Os mistérios da Vida e da 
Morte” (3o objeto ocultista da S.T. ). 

E foi por isso a grande desgraça – de que tardiamente tiveram de lamentar-se H.P.B. e Olcott – , o de não dar, segundo tais 
princípios, uma organização maçônica à  S .T., coisa que teria evitado talvez, o lamentável estado em que esta se 
encontra, porque da confusão de tais objetos ou graus, como da confusão de castas, como diria o Código do Manu, não podiam 
nascer senão males sem conta. – (Nota do autor). 
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religioso, não se achavam preparados para se defrontarem desde logo com o 
perigosíssimo e quase super-humano “Caminho Direto”. Por isso mesmo, trazendo, 
com a melhor boa fé, à nascente sociedade, os inevitáveis prejuízos de sua religião de 
origem, esquecendo que, os cultivadores críticos do estudo das disciplinas 
comparadas em religião, ciência, etc. (2o objeto) e, mais ainda, os investigadores de 
leis desconhecidas da Natureza e dos poderes ocultos latentes no Homem (objeto 3o), 
já não tinham nenhum direito a conservar, seguir e praticar crença nem disciplina 
religiosa alguma, por já estar sobrepujada por aqueles objetos, tal como o naturalista 
que estuda uma lagartixa sem ter necessidade de a adorar. Dogma, é o contrário de 
crítica; crença, o contrário de estudo. Dai as graves conseqüências de tal erro não se 
fazerem esperar. E tais conseqüências serão o motivo do seguinte capítulo com que 
concluirá esta indispensável digressão acerca do estrito Caminho, que conduz 
diretamente aos Jinas, Super-Homens ou Shamanos do Gobi; Caminho de efetiva 
Teosofia ou “Ciência dos deuses, semi-deuses e heróis”, como as três classes a que 
pertencem os homens, ora talentosos, ora vulgares, que não alcançaram ainda o 
necessário grau de evolução para compreender e estimar. em sua super-humana 
condição, os jinas ou gênios. 

 

X 
 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA AFASTOU-SE DO CAMINHO DIRETO 
UM POUCO DE HISTÓRIA 

 
Dissemos no capitulo anterior, que os teósofos da primeira hora levaram a 

Sociedade Teosófica à inevitável tara de suas respectivas religiões de origem que, 
constitucionalmente, de acordo com o segundo objeto, de crítica religiosa e científica 
ou estudo comparado, haviam de superar, como teósofos, em pleno “caminho direto”, 
tal como o impúbere que se torna púbere ou o estudante que passa da Álgebra 
elementar, onde a incógnita tem um valor fixo, concreto e determinado, para a Álgebra 
superior, onde cada incógnita tem todos os valores, em função dos valores das demais 
incógnitas. 

Com efeito, H.P.B. e Olcott deixaram Norte-América iludidos pela amizade 
estabelecida entre a S.T. e certa sociedade denominada Aria-Samaj, cujos fins não 
eram precisamente os ecléticos e harmonistas daquela, mas apenas “A restauração das 
primitivas tradições árias”, isto é, o Hinduísmo, religião que, por pura e elevada que a 
consideremos, não deixa de ser, no entanto, uma religião positiva, cujos atuais 
mantenedores, os brâmanes em geral, deixam tanto a desejar em relação aos Vedas, 
como os modernos jesuítas em relação qo Evangelho. Primeiro erro e primeiro tropeço, 
porquanto, com a Aria-Samaj, tiveram logo de trabalhar os fundadores. 

E veio o segundo erro. Aconteceu, que Olcott quis um dia visitar os budistas de 
Ceilão, não sem que, ao sabê-lo, ficasse H. P. B. tão indignada, que o ameaçou de 
expulsá-lo, da S. T. , cujo caráter de crítica, de religiões a colocavam muito acima de 
qualquer das religiões criticadas. Não ligou Olcott importância alguma a tais ameaças e 
procedeu de modo muito pior, porquanto, ao voltar de sua triunfal excursão, vinha 
budista e com os germes na mente para escrever magnífico Catecismo budista, hoje 
traduzido em diversas línguas, com que pôs fim ao velho cisma existente entre o 
Budismo do Norte e o do Sul. Em suma, uma obra tão louvável quão “de estreito raio”, 
igual à pseudo-teosófica ou semi-teosófica, intentada hoje por Roma, de unir ou federar 
a todas as confissões do tronco cristão, em lugar de unir todas as igrejas, cristãs ou 
não, que seria o verdadeiramente teosófico. Depois disso, é o mesmo Olcott quem conta 
em sua História –  que, ao voltar de seu giro triunfal foi calorosamente felicitado por 
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H.P.B., acrescentando, surpreendido: “Tal contradição entre a despedida e a recepção 
me teriam feito perder a confiança na sua infalibilidade, se alguma vez a tivesse tido”. 
Enormíssima incompreensão a de Olcott segundo, a lei de que jamais o talento nem o 
vulgo alcançaram compreender o gênio! H. P. B . o compreendeu mui justamente como 
teósofo, ao trocar o “ouro” da alta crítica religiosa e investigadora” da S.T. pelo metal 
inferior de uma religião positiva – qualquer que fosse – não podendo, no entanto, deixar 
de aplaudir – dentro de tal erro – seu trabalho teosófico, embora que de “raio mais 
curto”, ou seja, o de unir debaixo de um só credo dois ramos religiosos em cisma. Fazia 
ela com isso, ainda, uma política oportunista ou de circunstâncias, como reação ou 
protesto contra os cristãos que já haviam começado, como era de costume, a perseguir 
a S.T., sujeitando-se até a receber em Ceilão o pansil ou ordenação budista, pelo que 
denominou a si própria de “raivosa budista” até os dias de 1888 em que seu proêmio à 
Doutrina Secreta, explicou mui claramente, a diferença existente entre a palavra 
Buddhismo ou religião de Sidharta Sakiamuni (um dos grandes “Buddhas de 
Confissão”, como diria um jaino), da palavra Budhismo (com um só d, em lugar de dois) 
ou “Religião da primeva Sabedoria”, tronco científico-religioso de todas as demais, que 
não fizeram senão adulterá-la, ou melhor, Budhismo da raiz sânscrita bod, conhecer, 
isto é, não fé e crença, mas conhecimento e estudo. 

E logo apareceu Annie Besant, para suceder o Olcott na Presidência da S.T. de 
Adyar, debaixo de um cisma que a separou de Judge e da S. T. originária de Nova 
Iorque, cuja notabilíssima mulher – deslumbrada como Paulo com Jesus – em sua 
primeira entrevista com H.P.B., fez conceber desde seu ingresso na S.T. as mais 
fagueiras esperanças, para depois de quatro anos de ocupar a Presidência, realizar, o 
que em nosso modesto pensar, qualificamos – desde o primeiro momento – de “um 
golpe de Estado na Carta Constitucional da S.T.”, porquanto suprimiu a disciplina 
hermética na Escola Esotérica, disciplina que era reflexo do Caminho Direto, deixando 
subsistentes as outras três que, de um modo ou de outro, desembocam, 
respectivamente, por pouco que se retroceda, no paganismo filosófico, no hinduísmo e 
no cristianismo mais ou menos agnóstico, porém, sempre cristianismo. Consagrou-se 
a Sra. Besant pessoalmente, com grande solicitude, a fomentar dentro da. S.T. as 
Escolas Hindus e lançou ao mundo, com o escândalo de bem poucos o entusiasmo de 
maior parte, a aventurosa asserção ou profecia de que dentro em breve Cristo ia 
volver à Terra, apontando tão excelsa Entidade na personalidade de um jovem hindu, 
seu pupilo e do bispo anglicano C. W. Leadbeater –  jovem chamado Alcione ou 
Krishnamurti, tal como há vinte séculos o Cristo escolheu a de Jesus de Nazaré. Uma 
verdadeira hipóstase, entre a humana figura da criança, e a divina entidade do Cristo 
das Idades. 

Em resumo, os objetos críticos e de estudo constitucionais na S.T., vinham 
assim a ser postos de parte, e nesta mesma S.T. nascia um trovo broto: uma 
falsificação social tão abusiva quanto a de se destinar um edifício, uma igreja ou 
ateneu, por exemplo, a fins sociais distintos, fossem quais fossem. Essa falsificação 
foi chamada de Ordem da Estrela do Oriente, que tinha por fim reunir, em uma mesma 
comunhão religiosa de novo cunho, a quantos “esperavam que um novo Messias ia 
dar em breve seus ensinamentos na Terra”. O Messias vinha acompanhado de um seu 
irmão (Mizar), que desempenharia importante papel a seu lado, de precursor ou 
Batista, se a Parca não o tivesse arrebatado antes do tempo, minado por uma rápida 
tuberculose. 

O “Novo Messias” e seu irmão eram filhos de um pobre hindu, a quem por 
excessos viciosos, a Lei retirou-lhe o pátrio poder, recebendo e adotando os dois 
irmãos, A. Besant e C. W. Leadbeater, para logo os criar como se criam os jovens 
tibetanos, para serem lamas nos mosteiros. Anos depois, o pai dos dois pequenos 
moveu uma ação contra Besant, a fim de reaver seus filhos, tendo ganho de causa 
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ante os tribunais da Índia, para logo perdê-la, em última instância, nos tribunais da 
Metrópole. 

Que convicção, que impulso íntimo, revelação ou política pôde mover a insigne 
A. Besant a lançar-se e lançar milhares de membros da S.T. Por esses perigosos 
roteiros messiânicos, com esquecimento ou desprezo pelos fins constitucionais 
daquela Sociedade, todos contrários a qualquer crença ou esperanças redentoras de 
homens que, segundo Proclo, devem salvar-se por si mesmos? O assunto é de tal 
gravidade filosófica que bem merece algumas citações históricas. 

A “psicose” chamada messianismo não é de hoje nem de ontem, mas de todos 
os tempos e filha de quem se reconhece pequeno e incapaz de se guiar sozinho na 
vida. Na sentença condenatória de Jeová contra Adão Eva, ao expulsá-los do paraíso, 
ia envolta a messiânica promessa: “illa condere caput tuum” (Ela esmagará a tua 
cabeça). Na sentença condenatória de Júpiter contra Prometeu “O divino Titã que 
erguendo seu facho para o Sol, acendeu neste o Fogo do Pensamento para o oferecer 
a seus filhos – os homens” – surge também, risonha, a esperança de um “Epimeteu”, o 
filho amado de um Pai inimigo”, Messias enviado para despedaçar as cadeias que o 
mantinham acorrentado sobre o Cáucaso. Os profetas de Israel em suas lamentações 
contra “O povo de dura cerviz”, sempre anunciaram o consolo de um Libertador e suas 
profecias, que, segundo os cristãos, foram comprovadas e consumadas com o 
nascimento de Jesus, “O Cristo Filho do Deus vivo”, embora a maior parte do povo 
hebreu não ficasse mui convencida e continua, ainda, esperando o referido Messias... 
Na época de Fernando IV, de Castela, correu a fama durante alguns anos, da segunda 
vinda do Cristo, pelo que, muitos fiéis se converteram (Moreno Espinosaí História de 
Espanha, nota àquele reinado). Dados iguais de esperanças messiânicas foram 
recolhidos de mil outras partes e tempos pelas numerosas publicações da "Ordem da 
Estrela", onde se pode ver, e quase não ficou ninguém sem se convencer e por 
esperar entre os esperançosos teósofos, que assim demonstravam não ter lido ou 
compreendido o tomo “Religião” de Ísis sem Véu (onde se fala, com mais clareza que 
em parte alguma, acerca da excelsa e falsificada personalidade do Jesus de Galiléia) e 
muito menos a famosa obra do Conde de Brossi (Milesbo) de “Jesus Cristo não 
existiu”, sem o que, antes de preocupar-se da “Segunda vinda do Cristo”, deveriam 
estudar bem ou teosoficamente, se de fato Ele veio e como veio a primeira vez. 
Finalmente, tais anseios pelo Cristo, melhor dito, por Jesus e hoje por Krishnamurti, 
transcendiam ao mais suspeito espiritismo, crença em que as entidades, mais ou 
menos excelsas, guias ou bons espíritos, baixam solícitos sobre as cabeças dos 
“médiuns” em transe, razão por que não foram poucos os espiritistas que, sem se 
preocuparem muito ou pouco pela S.T., que terminantemente condena a 
fenomenologia espiritista, como a um “materialismo espiritual”, engrossaram desde 
logo as fileiras da Ordem dos novos “reis magos”, seguidores do divino Menino e de 
sua Estrela. 

Paralelamente às atividades da referida Ordem, desenvolveram-se outras, em 
número indefinido, qual praga de vermes no cadáver da S.T.; Ordem da Estrela, 
Ordem de Serviço, Cadeia de Ouro, Távola Redonda, etc., Cavalarias ao estilo 
medieval, capazes de fazer perder o senso aos mais ponderados fidalgos manchegos 
e não manchegos... Dir-se-ia que os manhosos “filhos de Loiola” se tinham apoderado 
da antes rebelde e crítica S.T. fragmentando-a em mil pedaços, como a serpente Tifon 
egípcia no divino corpo de Osíris, além de se apresentar ao mundo – pela boca dos 
próprios líderes A. Besant e C. W. Leadbeater (bispo e sem caráter oficial na S. T.,  
que saibamos), uma Religião Universal e Igreja Católico-Liberal, com seus dogmas, 
ritos, sacramentos, hierarquias clericais, etc., sendo demasiadamente sincera a nossa 
dor como velhos teósofos livre-pensadores e críticos, em ver excelentes consócios 
comungando, recebendo ordens sacerdotais e até, como bispos, etc. 
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Mas, segundo o velho adágio de que “Não há prazo que se não cumpra nem 
dívida que se não pague”, chegou o momento esperado em que o novo Messias –  
previamente educado em Oxford e preparado em conhecimentos, que um tutelado do 
Cristo jamais teve necessidade, porquanto, Jesus discutiu com os doutores, em lugar 
de aprender com eles aparece ao mundo... e o resultado fosse aquele que menos 
podiam esperar os crentes da Ordem da Estrela. Com efeito, o Desejado surgiu de 
improviso, jovem, guapo, atraente, educado e simpático, atirando ao lixo, como 
primeira providência, a famosa Ordem, embora não afirmando nem negando seu 
pretendido messianismo; repelindo sociedades, cerimoniais, hierarquias, crenças ou 
dogmas, todas as formas, em suma, já que a seu juízo e ao nosso, não são mais do 
que outras tantas cadeias ou prisões que impedem a libérrima expansão do espírito; 
proclamando-se, enfim, “teósofo e não teósofo”; rebelde a todo e qualquer entrave 
segundo indicam seus cantos, mas não a vida a um excelente discípulo do grande 
Rabindranath Tagore, cantando com este o que é a gota do rocio, o esplendor da 
alma, a nota que se dilata pelo âmbito etéreo, o perfume, a juventude, a alegria, em 
unia palavra, tudo quanto é grande, otimista, estimulante ou impulsionador de nossas 
atividades, porque, segundo suas próprias palavras, “Há que viver a vida”. 

E tal coisa é sublime poesia; conhecimento efetivo do que e a essência de 
nossas atividades cá em baixo e jogo natural dos contrários, que a vida mantém, 
segundo aquelas palavras de Krishna a Arjuna: “Eu sou a virtude do bom e a maldade 
do perverso; o sorriso do anjo e o punhal do assassino; a luz do Sol e as trevas do 
Abismo”. Porém, se a Poesia é o Ideal e o mais excelso e consolador que possui a 
Vida, a Realidade pretendida que traz em seu foro íntimo o simpático e jovem 
naldjorpa Krishnamurti, é que o Homem, segundo Hermes, é a grande maravilha. A 
Besta ligada com o Anjo, mediante o colar ou laço da Alma inteligente e raciocinadora 
e o contrapeso da Realidade, exige fazer dela a poesia mais difícil de adquirir, 
mediante o estudo ou conhecimento que logo lia de ser racionalmente aplicado à 
vida, isto é, sem o estudo nossa vida é de bestas, e não de homens, porquanto o 
problema da Mente e o da Associação, são os dois problemas  fundamentais até para 
fazer poesia, a sublime poesia que deseja Krishnamurti. 

Tal é, em resumo, o estado atual da S.T. após “o golpe de Estado”, igual ao 
político de certos países, acontecido mesmo antes da grande guerra, ou seja em 1911, 
no seio da referida sociedade e, por cuja razão., como disse um culto escritor amigo 
nosso, sob o pseudônimo de Levy Al ahim, em um popular diário: “Nuvens de 
discórdia, são as que correm na atualidade pelo mundo teosófico, pois, seus membros 
enfrentam uma situação difícil, atravessando a S.T. por esse conflito aguda crise que, 
embora interior, é de vida ou de morte para a referida Sociedade”. 


