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MELKI-TSEDEK – MONARCA UNIVERSAL 
Rei de Salem e Sacerdote do Altíssimo 

por 

VALDEMAR H. PORTELA 

e 

HERNANI M. PORTELLA 
 

Havíamos anunciado aos nossos prezados leitores, em o número anterior, que a 
capa desta Revista passaria a estampar os desenhos dos três Templos comemorativos 
das realizações da Sociedade Teosófica Brasileira: o de S. Lourenço, no Sul de Minas; o 
da Ilha de Itaparica, na Bahia de Todos os Santos e o de Arabutã, Serra do Roncador, no 
Norte de Mato Grosso. Entretanto, por motivos de ordem superior, tornou-se oportuno 
divulgar desde já novos conhecimentos acerca do personagem da mais alta expressão 
nas Escrituras Sagradas, e que, velada ou manifestamente, sempre esteve e estará à 
frente dos movimentos aceleradores da evolução humana. Justamente para Lhe 
prestarmos nossa modesta homenagem, na capa da presente edição tentamos bosquejar 
o excelso vulto de Melki-Tsedek, Monarca Universal, o Rei de Salem e Sacerdote do 
Altíssimo. 

********************* 

Há uma antiga tradição que afirma a existência de uma igreja secreta, cujo 
sacerdócio se revela de ciclo em ciclo e de acordo com a necessidade da época. Traz ela 
um conhecimento próprio para cada raça ou povo por uma forma particular, mais 
favorável, mais acessível para o cumprimento e restabelecimento da Lei, do propósito 
Divino, através do Itinerário de IO (marcha evolucional da Mônada). A tal conhecimento, a 
tradição de todos os povos relaciona o Espírito de Verdade, como manifestação de um 
Centro Imperecível, consagrado pelos orientais sob os nomes de Agartha, Asgardhi, 
Erdemi, ou Salem. (Shamballah é a "Ilha imperecível que nenhum cataclismo pode 
destruir"). 

Todo ser iluminado, avataricamente ou por iniciação, desde que esteja de posse do 
conhecimento de certos mistérios, faz parte do Culto que tem o nome de Igreja de Melki-
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Tsedek, que está acima de todas as manifestações religiosas. Tal culto sempre existiu, 
como ciência divina e a mais preciosa de tôdas as religiões, porque verdadeiramente 
torna a ligar (religo, religare, religio, religions ou religião... do mesmo modo Yoga, que 
significa união, identificação etc.) o homem a Deus, sem necessidade de sacerdote nem 
de outro qualquer intermediário. "Busca dentro de ti mesmo o que procuras fora", é velha 
sentença oriental. E o próprio Jesus dizia: "Fazei por ti que Eu te ajudarei". 

Fraternidade Universal, Culto, Sacerdócio ou Igreja de Melki-Tsedek, sua origem 
procede dos meados da terceira raça-mãe, a Lemuriana, que foi dirigida pelos planetas 
sagrados Vênus e Marte, alegorizando mãe e filho respectivamente e que se objetivou 
sob a égide do planeta Mercúrio, representando o Pai, numa época em que a 
humanidade, que até então se manifestava no androginismo inconsciente das primeiras 
raças, começou a ser digna desse nome, ou melhor, dividiu-se em dois sexos, formando 
logo a seguir, nos seus meados, a Grande Hierarquia Oculta que, conhecendo a origem 
do mistério do androginismo, prepara a evolução da M8nada para o androginismo 
consciente com que terminará a presente Ronda. 

Com o decorrer dos tempos recebeu tal culto o nome de Sudha-Dharma-Man- 
dalan, na antiga Aryavartha – nossa Mãe Índia – mas, para todos os efeitos, Excelsa 
Fraternidade, quer na razão de sua própria existência, por ser composta dos Verdadeiros 
Guias ou Instrutores Espirituais da Humanidade, quer pela vitória sobre o que se concebe 
como Mal, na Terra, se ao lado do Planetário dirigente da Ronda tiveram, os seus 
primeiros componentes, de combater as referidas forças do Mal, sem falar na sua própria 
transformação de Homens vulgares em semideuses. 

Durante a quarta raça-mãe – a Atlante – que teve sob o signo de Saturno e Lua 
(verde e violeta), o Sacerdócio de Melki-Tsedek, que então era exercido na oitava cidade 
atlante – a Shamballah dos teósofos ou a Jerusalém Celeste dos verdadeiros cristãos –  
teve que enfrentar o magno problema da grande queda no sexo, ou seja, a "união entre 
os deuses e as filhas dos homens", fenômeno reconhecido pela Igreja por ser citado no 
Gênesis, diferindo apenas na tradição oriental o nome "devas" para o de "anjos" na 
tradição ocidental. 

Sim, todas as tradições de valor no mundo se originaram de uma Fonte única e 
imperecível, que foi expressa na linguagem hierática de todos os tempos por Aquela 
misteriosa Terra chamada Agartha (ou mesmo Shamballah). Os povos se ligam, de uma 
forma ou de outra, através de suas tradições de seus símbolos, mitos e lendas, a este 
Centro, e a razão de conservarem a mesma unidade é que descendem de uma Fonte 
única. Na fase áurea dos ciclos evolutivos de cultura de cada povo ou da própria 
Humanidade, ela se encontra sob os influxos e direção das essências radiosas desse 
Centro. As Ordens místico-religiosas de valor humano foram representações na terra da 
simbologia agarthina ou de Salem. (Agartha traz o nome oculto de Belovedye, que quer 
dizer Bela Aurora, Eterna Luz etc. Um dos Cavaleiros da Távola Redonda tinha tal nome). 
Agartha é o começo e o fim de todas as coisas. Quando caem as religiões, as filosofias, 
os sistemas sociais, quando se corrompem as estruturas outrora emanadas da Agartha 
para o mundo humano... é a fase de decadência desse povo, dessa raça ou da própria 
humanidade. 

Então, após um período de conflitos, choques e lutas, como ora está acontecendo, 
novamente se manifesta o Espírito de Verdade. Donde a promessa de Krishna a Arjuna, 
no Bhagavad-Gitâ (literalmente: "O Canto do Senhor"), um episódio do Mahâbhârata – o 
grande poema épico da Índia, da mais elevada filosofia espiritual – quando diz: "Todas as 
vezes que Dharma (a Lei justa) declina, e Adharma (o contrário) se levanta, Eu me 
manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. Para o restabelecimento da 
Lei, Eu nasço em cada Yuga (isto é, em cada ciclo ou idade) ". Antes, porém, que isso 
aconteça, através de certas Ordens Iniciáticas ou mesmo de caráter exotérico, aparecem 
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os "Mensageiros do Senhor deste Mundo Eterno", quando não Ele mesmo, para renovar a 
face das coisas, descerrar novos horizontes que até então estavam fechados pela 
ignorância, a incompreensão e a maldade dos homens. 

Alguns dirigentes – os que realmente orientam os homens no sentido de sua 
verdadeira evolução – são representantes diretos ou indiretos desse Centro e cuja 
manifestação se processa através do Tulkuismo, fenômeno milenarmente conhecido das 
tradições orientais e que vem sendo explicado e interpretado pelo nosso Colégio Iniciático 
há longos anos. Tais dirigentes são expressões do Rei do Mundo, o Monarca Universal, 
conhecido pelo nome de Melki-Tsedek e esotericamente com o nome de Rygden-Djyepo 
(palavra tibetana de origem agartina com o significado de "Rei dos Jivas" ou dos seres da 
Terra), tendo por Colunas: Polydorus Isurenos e Mama Sahib, personificações da 
Sabedoria e da Justiça. É Ele o verdadeiro Ministro do Eterno organizador das instituições 
e constituições humanas, de todas as civilizações. É o Senhor Supremo das Ordens 
Secretas de âmbito divino na face da Terra. 

Melki-Tsedek é o fulcro de toda a evolução em nosso globo. E o sentido da própria 
Lei, das Verdades ou da Ideação Divina posta, por Ele em atividade através dos aspectos 
de Transformação, Superação e Metástase Avatárica. Dai ser a "manifestação" 
Ideoplástica do Homem Cósmico, isto é, "sem pai, nem mãe, sem genealogia, que não 
tem princípio de dias, nem fim de vida" (Heb. 7-III) . Por que não dizer que é Ele o Pai-
Mãe de todas as coisas, o Senhor do 2o Trono ou do Akasha, o Adam-Kadmon - o 
Homem Cósmico, o Logos ou o Verbo manifestado na Terra? Por acaso Devavani (Voz 
Divina) ... não é também um de seus nomes? Representa a Sabedoria e a Justiça Divina 
–  como tal, Monarca Universal, "Rei de Salem (ou da Agartha) e Sacerdote do Deus 
Altíssimo". Como Senhor do Verbo ou da Palavra Perdida... d'Ele emanam as verdades 
cíclicas, nas expressões dos Avataras, Budas, Bodhisatvas, Manus etc. Daí ser Ele o Bija 
dos Avataras, a "Árvore dos Kumaras no 2o Trono", a semente de todos os salvadores ou 
redentores que o mundo conheceu ou virá a conhecer. Tudo é d'EIe e está n'Ele. O nome 
Melki-Tsedek refere-se ao mesmo Rei do Mundo, figurando também na tradição judaico-
cristã. O Sacrifício de Melki-Tsedek (o pão e o vinho etc.) deve ser olhado como uma 
prefiguração da Eucaristia. E o próprio sacerdócio cristão se identifica, em princípio, ao 
culto de Melki-Tsedek, conforme palavras do Salmo ao Cristo Tu es sacerdos in aeternum 
secundum ordinem melquisedec (Salmos. 110-4). 

********************** 

Quando da fundação do Templo em São Lourenço um dos marcos da missão 
cultural, patriótica e educativa que a Sociedade Teosófica Brasileira vem cumprindo neste 
glorioso país, no dia 24 de fevereiro de 1949, por ser uma data de grande excelsitude, 
teve o Prof. Henrique José de Souza, nosso dirigente cultural e espiritual, oportunidade de 
proferir as seguintes palavras, entre outras de grande valor esotérico: 

"Este Templo dedicado ao avatara Maitréia, como a todos os outros avataras, é a 
manifestação da Divindade na Terra. Portanto, nenhum outro tem o valor que o mesmo 
encerra porque ao invés de manter a forma dogmática dos demais, é como se o Deus 
Único de todas as religiões aqui tomasse a Sua forma Unitária. Assim sendo, somente um 
Ser foi estabelecido por força de Lei, representante desse mesmo Deus no Sancto 
Sanctorum da Mãe-Terra. Donde receber o nome de Melki-Tsedek, "rei de Salem e 
Sacerdote do Altíssimo", também chamado de Rei do Mundo por possuir os dois poderes: 
o temporal, como Rei e o espiritual como Sacerdote. Nas várias tradições religiosas do 
mundo, Ele é apontado com muitos outros nomes: no Tibete, como Akdorge, do mesmo 
modo que na Índia; enquanto que na Mongólia exterior chamado Senhor de Erdemi. Mas, 
na verdade esotérica, chamemo-la de Teosofia, tem o nome de "Bija ou Semente dos 
Avataras". razão pela qual o próprio Jesus lhe prestava homenagens e Abraão lhe pagou 
dízimos (como impostos cármicos da Lei), prova de que tanto Jesus, como Abraão e 
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Moisés lhe eram inferiores, ou d'Ele se "derivavam", "Em resumo, meus Irmãos, não é 
demais dizer que este Templo é dedicado ao culto de Melki-Tsedek". 

O escritor patrício Aníbal Vaz de Mello, em seu livro "A Era de Aquário". assim se 
expressou: "Mas quem é Melki-Tsedek ? Foi o Rei de Salem, Sacerdote do Altíssimo, 
contemporâneo de Abraão, Rei da Justiça e da Paz (São Paulo, Epístola aos Hebreus, 
VII, 1-2). E uma das Entidades mais sublimes e elevadas da Hierarquia dos Planos 
Superiores. E o Sol do Mundo Subterrâneo! "Feito semelhante ao Filho de Deus, não teve 
genealogia, sem pai e sem mãe" (Hebreus, VII, 3), foi autocriado, uma possante 
Manifestação do Pensamento de Deus na Terra, ou antes, foi a Antropomorfização da 
própria Lei, embora não seja Deus. Não nasceu "segundo o mandamento da carne, mas 
segundo a virtude da vida imortal (Hebreus, VII, 26). É uma elevadíssima Entidade, 
oriunda de desconhecidos sistemas solares, com biliões e biliões de anos de existência e 
de experiências, Melki-Tsedek foi, na Terra, um produto da geração espontânea. É uma 
esplendorosa Consciência Cósmica. (Manly P. Hall – "Melki-Tsedek y el Misterio del 
Fuego"). Tão grande e elevada a sua evolução e perfeição moral, espiritual e intelectual 
que o próprio Cristo, o Mestre dos Mestres, esteve filiado a sua Ordem, como Supremo 
Sacerdote e Pontífice, segundo se lê na Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulos 
seis e sete. É Melki-Tsedek, conjuntamente com o grande e sublime Jesus e os Mestres 
Moria, Kut-Humi e Maitréia, o futuro Instrutor da era de Aquário – quem sutilmente dirige e 
orienta tilda a evolução do globo terrestre e os grandes movimentos políticos, sociais, 
econômicos, culturais, científicos, religiosos, artísticos e metafísicos do Planeta. Melki-
Tsedek é o grande Rei do Governo Oculto e Espiritual do nosso Mundo e o Espírito Santo 
o seu Embaixador de Luz no Plano profano dos vivos assim como Deus é o de todo o 
Universo". 

Melki-Tsedek é então rei e sacerdote e, conjuntamente, o seu nome significa "rei 
de justiça", sendo ele ao mesmo tempo Rei de Salem, isto é, da "Paz". Ora, "Justiça" e 
"Paz" são precisamente os dois atributos fundamentais do "Rei do Mundo". Devemos 
salientar que a palavra Salem, contrariamente ao que possa parecer, nunca designou em 
realidade uma cidade, mas que, tomada pelo nome simbólico da região onde residia ou 
reside Melki-Tsedek, pode ser equivalente do termo "Agarta". 

Agarta é o celeiro das civilizações passadas, lugar composto de sete cidades, cada 
uma delas representando uma raça, uma civilização passada, um estado de consciência 
já vencido pela Mônada. Homens de imenso valor em matéria de Sabedoria e Santidade, 
acompanham, debaixo, os mais evoluídos da Terra, porém... de comum acordo com os 
Guias da Face da Terra. Agartha, Arca ou Barca é o lugar "para onde o Manu Noé 
conduziu seu Povo ou Família, e os casais de animais a que se refere a própria Bíblia, 
porém, com a interpretação errônea de que o termo "família" fosse apenas dos seus 
parentes. Noé, lido anagramaticamente, dá o Eon grego, que tem como significado: "A 
manifestação da Divindade na Terra", nesse caso, um Manu, um Avatara etc." 

Nas passagens dos ciclos em que se divide a vida humana, ocorrem os "dilúvios" 
ou que outro nome se queira dar as catástrofes que se incumbem de destruir os lugares 
impróprios à evolução dos seres da Terra. Chama-se de "castigo" também, por se tratar 
de lugares onde a matéria tamásica (vermelha) tornou-se mais pesada e que indica a 
decadência de uma civilização. 

Ainda sobre os chamados "dilúvios", a Lemúria, como 3o continente (e raça) foi 
destruída pelo Fogo. Todas as ilhas do Pacífico, por exemplo, são os seus 
remanescentes. A Atlântida, como 4o continente, foi destruída pela Água. Parte da Europa 
(Península Ibérica etc.) e América, que se ligava, por exemplo, à África, por leste, são os 
seus remanescentes. Cada raça desenvolve um sentido, do mesmo modo que um estado 
de consciência. 
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As tradições, tanto do Oriente como do Ocidente, estão repletas de "promessas"; 
os ciclos, as idades se passaram, e jamais elas deixaram de ser cumpridas. Estamos em 
vésperas de "Manifestação do Avatara sob o signo de Aquário". O de Jesus foi o de 
"Piscis". E quando os Manus, por sua vez, grandes ou pequenos, conduzem seu povo à 
Terra (por Lei) prometida. O Manu, o portador do Verbo Solar, por ser a sua própria 
Manifestação na Terra. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, que vem trabalhando no sentido de uma Frente 
Única Espiritualista e, por conseguinte, nesta nobre missão de Paz Universal, lembra mais 
vez aquela famosa passagem do Vishnu Purana, o livro mais antigo, talvez, do Oriente, 
onde Aquele Ser da mais elevada Hierarquia, sob o nome de "O Rei do Mundo", faz a 
seguinte profecia: 

"Cada vez mais os homens esquecerão as suas almas, preferindo ocupar-se de 
seus corpos. A maior corrupção reinará sobre a terra. Os homens tornar-se-ão idênticos 
aos animais ferozes, embebidos no sangue de seus irmãos. O "Crescente" se aniquilará e 
seus adeptos cairão em miséria e guerra perpétua. Seus conquistadores serão iluminados 
pelo Sol, mas não se elevarão duas vezes; acontecerá a maior das desgraças, que 
culminará em injúrias diante dos outros povos. As coroas dos reis, grandes e pequenos, 
cairão; uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Haverá uma guerra terrível entre 
tódas as nações (a última, ou a que ameaça destruir o mundo, através de bombas 
atômicas e outros engenhos de morte?). Os oceanos se tingirão com o sangue de irmãos 
contra irmãos (por serem filhos de um Pai Comum: Deus). A terra e o fundo dos mares 
ficarão cobertos de ossadas... Povos inteiros morrerão de fome, ou por moléstias 
desconhecidas, ou pela prática de crimes não previstos nos códigos com que se regem os 
homens, e isto por nunca terem sido vistos iguais na terra... As maiores e as mais belas 
cidades serão destruídas. O pai se voltará contra o filho, o irmão contra o irmão, a mãe 
contra a filha. O vício, o crime, a destruição do corpo e da alma continuarão a sua rota 
fatal... As famílias serão divididas... O amor e a fidelidade desaparecerão, porque a 
prostituição reinará até nos lugares mais sagrados... Em dez mil homens, um só viverá, 
mesmo assim, louco e sem forças, não encontrando habitação nem alimento. Toda a terra 
ficará deserta (e "viúva dos deuses", como disse Hermes, na decadência do Egito ... Deus 
lhe voltará as costas. Sobre ela cairá o espesso véu da noite e da morte ... Então enviarei 
um Povo, agora desconhecido que, com mão firme, arrancará as más ervas da loucura e 
do vício. E conduzirá aqueles que ficaram fiéis ao espírito de verdade na batalha contra o 
Mal. Eles fundarão uma nova vida na terra, purificada pela morte das nações..." 

 

 
SESSÃO SOLENE DA S.T.B. EM SÃO PAULO 

 
Ilustração: foto 

Legenda: 

Aspecto da solenidade, vendo-se à esquerda, de pé, a conferencista. 

 

Promovida pela Sociedade Teosófica Brasileira, realizou-se a 8 de novembro 
último, no salão nobre do Palácio Mauá, nesta Capital, precedida de ampla divulgação, a 
Sessão Solene dedicada às Senhoras Paulistas, cujo pleno êxito foi elogiosamente 
comentado entre as classes cultas da nação, impressionando em particular os dirigentes 
dos órgãos e entidades responsáveis pelo ensino moral e espiritual de nosso povo. 
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Compareceu à reunião, que se revestiu de caráter artístico e patriótico, além de 
sua precípua finalidade de concitar à concórdia mundial. avultado público que lotou o 
conhecido salão paulistano, decorado com as cores nacionais. Entre os lugares de honra 
da mesa presidencial se destacavam eminentes autoridades civis e militares, lídimos 
representantes dos poderes executivo, judiciário e legislativo, cujos nomes foram 
anunciados pelo Sr. Ari Teles Cordeiro, presidente da solenidade, e aplaudidos pelo 
auditório. 

A parte artística esteve a cargo da distinta musicista, dona Eunice Catunda, que 
instruiu e dirigiu o coral da Cruzeiro do Sul, Casa Capitular de São Paulo – cujos vários 
departamentos colaboraram eficientemente para assegurar tão brilhante êxito – enquanto 
a parte literária, ou antes a alocução dirigida expressamente às senhoras de São Paulo, 
coube à insigne professora, dona Margarida Estrella, psicóloga do Instituto de Seleção e 
Orientação Profissional. As palavras desta educadora guanabarina, que integra a diretoria 
da S. T. B. do Rio de Janeiro, causaram perdurável impressão no espírito dos ouvintes, já 
pelo seu alto sentido moral e espiritual, já pela vibrante convicção com que foram 
pronunciadas. 

Com a permissão da notável oradora, passamos a transcrever o texto de sua 
alocução que, nos intervalos programados, era sincronizada com a letra dos hinos 
cantados pelo coral, composto de vozes masculinas e femininas, produzindo um efeito 
musical eloqüente, sincero e vivo, que agradou e convenceu o distinto auditório. 

Fala a professora dona Margarida Estrella: 

 

APELO À MULHER BANDEIRANTE 
 

Sim! Senhoras! Senhores! 

Um jato de luz, do hino que acabamos de ouvir, esplende na Terra do Brasil. Hoje, 
com maior fulgor! Porque hoje é um dia festivo para nós, pela oportunidade deste 
encontro convosco, numa soma de ideais! 

Almas feitas de fé e confiança nos valores humanos, ansiávamos por esta hora de 
verdadeira comunhão! A labareda do entusiasmo nos invadiu e as idéias brotaram 
impulsionadas por sentimentos vibrantes... A emoção falaria alto, despertando paixões 
através da palavra fácil do improviso que empolga... mas não esclarece. E... a falar-vos, 
apenas com o coração, preferimos ponderar com a mente. Ouvindo a voz da razão: 
escrevemos. 

E difícil conter a impetuosa corrente de idéias que surgem acionadas pelo ritmo 
acelerado que escraviza a criatura neste fim de século, neste fim de civilização, neste fim 
de ciclo, no torvelinho de ilusões e desilusões, lutas inglórias, brilhos fugazes em que o 
avião a jato é o símbolo do andamento vertiginoso que movimenta o homem, dominado 
por uma ansiedade que lhe caracteriza todos os gestos ... Assim, é difícil escrever, porque 
difícil esperar e adaptar a velocidade do pensamento, que ilumina o cérebro como um 
raio, ao andamento moroso da pena sobre o papel. – "Tempo e espaço são coisas que 
atrapalham muito", diz-nos em suas aulas nosso insigne Mestre, Professor Henrique José 
de Souza, com aquele seu modo simples de sintetizar, em frases curtas, conteúdo de 
profunda sabedoria. Sim! "Contenhamos o ânimo". É imprescindível que o abstrato se 
concretize! Pacientemos frente à transposição de planos. Se é necessário que o 
pensamento seja gravado, se transforme em letra de fôrma construtiva, pacientemos! 
Dominemos a ansiedade característica da humanidade na Face da Terra. Ganhemos o 
equilíbrio! 
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Sigamos o exemplo desse homem, de quem somos discípulos e apreendamos os 
seus conhecimentos, logicamente as atitudes também; sigamos o exemplo, pois, de quem 
jamais sacrificou a solidez de uma construção à fantasia do estuque, de quem soube 
equilibrar essência e forma e atingir a beleza funcional. Sim, porque senhor de uma 
extraordinária capacidade de simpatia, de verbo eloquente, conhecedor profundo da 
natureza e de seus mistérios, ser-lhe-ia fácil o sucesso rápido, o domínio da massa 
humana influenciável o que renderia, inclusive, bens materiais. Nem se diga que nunca foi 
tentado pois, em 1924, quando abriu as portas de sua escola, em Niterói, capital do 
Estado do Rio de Janeiro, uma multidão afluiu a ela, e de tal modo se entusiasmou pelo 
seu diretor que a imprensa da então Capital Federal, por vários dias ocupou as colunas 
de seus jornais, repletas de entusiásticos elogios. Mas a sensação não empolgou o 
homem que começara sua Obra na Ilha de Itaparica, fronteira a Salvador – Bahia – como 
jovem rico, filho de ilustre família. Muito ao contrário, apesar de haver perdido a fortuna, 
os acenos do lucro fácil não o seduziram, nem as propostas o afastaram do trabalho 
iniciado! Filósofo, educador, preferiu demonstrar que sua escola se assentava em alicer-
ces de profunda sabedoria. Para freqüentá-la, mister se fazia querer estudar, pois 
estavam abertas naquela data as portas de uma sociedade civil e de fins culturais onde se 
desenvolve a fraternidade e se estudam comparativamente as ciências, artes, filosofias e 
religiões de todos os povos, através das idades. Fundava-se, assim, socialmente, a 
Escola Iniciática onde se pesquisa a Ciência Iniciática das Idades – com o título de 
"Dhâranâ", em homenagem ao Oriente, hoje Sociedade Teosófica Brasileira, nome 
adotado ao mudar para a Cidade do Rio de Janeiro, de onde estendeu seus ramos, 
difundindo-se por vários Estados do Brasil. Dirigida sempre pelo seu criador, ele é o 
Mestre sábio que distribui conhecimentos aos discípulos, orienta-os permitindo-lhes 
descobrir sob a letra que mata, o espírito que vivifica. - Conheceis qual é o destino do 
sábio!! Transformar a pedra bruta da ignorância! ... Trabalho pesado que esse homem 
vem carregando em seus ombros, com a paciência de um Nazareno, levando a cruz ao 
Gólgota. E por estranha coincidência, reparai: o caminho percorrido pela sua Obra, do 
início a fixação, no Rio de Janeiro, tem as mesmas iniciais da tabuleta que encimou a cruz 
do Sacrifício. – Itaparica – Niterói – Rio de Janeiro – I. N. R. J – "I" ou jota, tanto vale! 
Outras estranhas coincidências são encontradas na vida desse grande brasileiro em 
relação com a Obra que realiza através da instituição que vos dirige hoje a palavra, 
Senhoras Paulistas. Aguardai, pois, por alguns instantes mais, que vos traduza o 
conteúdo dessa palavra. Para compreendermos a mensagem de um autor, faz-se 
necessário que conheçamos alguma coisa de sua vida e da sua Obra. E o que estamos 
tentando fazer neste momento. Criança fora do comum morando onde é hoje o Palácio da 
Aclamação, em Salvador, os soldados do Forte de São Pedro, onde estava aquartelado o 
10o Batalhão de Caçadores, passavam por aqueles portões, atraídos por sua 
personalidade, para fazer-lhe continência, porque ele, como um predestinado, costumava 
cobrir-se com a bandeira brasileira e gritar Vivas à Pátria. Foi com o mesmo ânimo que 
abnegadamente de Itaparica (Bahia) vem morar em Niterói e Rio de Janeiro, fixando, por 
fim, residência em São Paulo. Uma lei causal o impele a seguir o mesmo caminho 
percorrido por Anchieta – sem que nisto pense – usando o teatro ou a ação, a vivência do 
conhecimento como didática adotada. Anchieta escreveu peças fixando o saber, 
civilizando o Inca-Tupi através dos autos e termina fundando a cidade de São Paulo. De 
Itaparica a São Paulo, ambos lideram missão espinhosa, abnegada, altruísta, de transmitir 
conhecimento e aprimorar o caráter, de educar. Esses e outros fatos, a verificação do 
trabalho constante que a Sociedade Teosófica Brasileira vem fazendo de difusão cultural, 
de combate ao analfabetismo, de combate a tudo quanto possa entravar a evolução 
humana, levou a senhora Sara Kubitschek – então dirigindo as Pioneiras Sociais – e 
algumas senhoras dessa instituição que a acompanharam numa visita ao Professor 
Henrique José de Souza, a dizer que elas desfraldariam a bandeira de sua Obra, do 
Amazonas ao Rio Grande do Sul. Sorridente e esperançoso de que sua palavra de 
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confiança inquebrantável, nos Destinos do Brasil, ecoasse Dor esses céus penetrando em 
cada brasileiro, com conhecimento de causa, tirou imediatamente de si qualquer glória, 
respondendo 

– As Senhoras estão de acordo com o etnólogo mexicano, José de Vasconcellos 
que disse: "É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que surgirá a raça 
cósmica, realizando a concórdia Universal". 

A promessa, entretanto, ainda não se concretizou. As grandes Obras tem sempre 
maiores barreiras a serem transpostas. Empecilhos graves devem ter surgido, 
impossibilitando que aquele ímpeto sincero da mulher brasileira fosse imediatamente 
objetivado. Isso em nada esmorece o nosso ânimo por- estarmos certas de que o apelo 
que de há muito vimos fazendo encontrará, em breve. eco, no coração da mulher 
bandeirante.  

"Heroínas desta Terra, 

Acompanhai os nossos passos ...  

O que de bom em vós se encerra,  

Deixai cair em nossos braços !". 

(Do "Hino dos Serápis que naquele momento era cantado pelo coral).  

 

E por que apelamos para vós, mulher paulista? 

Porque a humanidade se encontra num fim de ciclo! Isto não carece de 
demonstração. A verdade é evidente por si mesma. Nações destroem nações; a ambição 
do poder domina o homem. aquele conceito de integridade moral que chamamos de 
caráter é jóia raríssima que não se usa mais; impera a luxúria que caracteriza as quedas 
de civilização. Os homens de espirito cedem lugar aos adoradores do "Bezerro de Ouro" e 
a inteligência é usada para destruir. O avião que se eleva nos ares pelo esforço do 
engenho humano, transforma-se em arma de guerra arrasando cidades abertas e levando 
consigo, minado pelo desgosto, seu genial inventor, Santos Dumont. E que dizer do 
estudo do átomo, neste século, se ele ofende até a própria mãe Terra numa fúria 
alucinada de homens loucos que terminarão por se destruírem a si mesmos ? Dir-se-ia 
que se comprazem em objetivar as profecias que se encontram desde o mais antigo livro 
oriental, o Vishnu-Purana, aliás idênticas as profecias do Rei do Mundo provindas do 
mosteiro de Narabanchi-Kure, Mongólia Exterior, e às do próprio Jesus! Como entender 
que se assista de braços cruzados à destruição dessa mesma Humanidade pela qual 
cada Ser bem intencionado promete trabalhar e tantos homens geniais se deram de corpo 
e alma ? O homem tem o livre arbítrio – pode construir se quiser e mudará a Face do 
mundo! Não foi por outro motivo que o Professor Henrique José de Souza, através de sua 
Escola Iniciática, lançou durante 28 anos a idéia de Uma Frente Única Espiritualista, um 
só idioma, um só padrão monetário. O congraçamento de forças espiritualistas que se 
antepusessem ao instinto grosseiro que avassala o mundo. Não foi atendido! Hoje 
clamam as seitas religiosas, combatem-se mutuamente enfraquecidas e de nada mais 
valem, pois são letra morta diante de bombas atômicas. Como que um anátema caiu 
sobre elas. O valoroso e insigne Pio XII deixou a Face da Terra com essa amargura no 
coração e sua doença valeu como um símbolo. Soluçou por muito tempo, como um choro 
convulsivo na dor de se ver impotente diante da ferocidade que domina o mundo. 

No princípio, três grandes nações, Inglaterra, Rússia e América infringiram as leis 
da natureza e provocaram o "Dies Irae" – a Ira de Deus. Não bastando essas, a França se 
veio juntar, a lançar o desfecho final da sentença – F I R A . Nada se pode prever com 
precisão, pois a voz da natureza manifestar-se-á modificando tudo. Já se está 
manifestando, como previu o Supremo Dirigente da Sociedade Teosófica Brasileira, pela 
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destruição de cidades varridas por tufões e invadidas pelo mar, além de outras catástrofes 
Kármicas, isto é, por leis de causa e efeito. Em 1956 isso mesmo foi dito e um apelo foi 
feito ao mundo, conclamando-o à Paz Universal, por um jovem da nossa Escola Iniciática 
em mensagem lida, no dia das Mães, e enviada à ONU. 

********************** 

Naquele momento, tomou a palavra o pupilo Stênio Borges Maciel e proferiu a:  

MENSAGEM DAS CRIANÇAS DO 

BRASIL AOS PAIS EM TODO O MUNDO 
 

MENSAGEM DAS CRIANÇAS DO BRASIL AOS PAIS EM TODO O MUNDO 

 

Homens de responsabilidade! Ó vós, que dirigis os povos e as nações ! Homens de 
Estado, Homens de Ciência, Homens de Religião ! Ó vós que liderais todos os setores da 
atividade humana ! Vós que sois os pais das novas gerações ! 

É a Voz dos vossos filhos que agora ouvis ! Os vossos filhos, as crianças, que 
sofrem mais e mais a tragédia das explosões atômicas e estão sob a ameaça da guerra 
terrível, vítimas inocentes das ambições, do egoísmo e da loucura ! Crianças que estão 
ameaçadas, mas que não devem perecer, porque são inocentes e nada fizeram para 
merecer tal castigo. Queremos brincar ainda, como crianças que somos, e nunca assistir 
e sofrer os pavores de uma nova destruição, que desta vez a todos atingiria diretamente. 
Homens e mulheres, nossos pais. não permitais que isto aconteça ! Lembrai-vos que 
fomos trazidos à vida em um mundo já corrompido, um mundo corrompido pelo vício, velo 
crime e vela mentira. Não sois vós os culpados, mas este mundo nós o recebemos das 
vossas mãos, das vossas mãos que mais do que nunca precisavam amparar-nos e aben-
çoar-nos com as bênçãos dos mais puros ideais: – Sabedoria, Fraternidade, Amor. 

Jamais vos maldiríamos, jamais, porque não nos esquecemos de que, a vosso 
tempo, fostes como nós inocentes crianças e encontrastes o mundo já em mau estado, 
não tendo tido a ventura de ser amparados pelos que vos dirigiam. Ao contrário, nós vos 
amamos e honramos a vós que fostes os maiores infelizes d a vida. Acontece apenas que 
nada podemos dar-vos, porque ainda não chegou o nosso momento. Somos obrigados, 
sim, a pedir, porque o momento ainda é vosso e a vós cabe a justa ação no sentido do 
equilíbrio e da harmonia das coisas. 

Aqueles que desejam a Posse e o domínio, aqueles que vivem no erro e talvez não 
hesitassem em destruir as últimas esperanças dos aflitos, eles mesmos conhecem a dura 
verdade, mas não tem tempo de se impressionar com ela. Por que? Ó homens 
responsáveis, não dais ouvidos à verdade que existe em vossos corações? a verdade que 
a Razão, com voz sumida, vos quer fazer ouvir? E por que nos ignorais, porque ignorais 
os próprios filhos que gerastes? Perdoai-nos. Pensais que nós crianças não podemos 
compreender estas coisas. Ouvi, porém, pais das gerações novas: Estais enganados! Nós 
podemos saber das vossas fraquezas, nós podemos conhecer todos os vossos enganos 
e desenganos, porque a Verdade reside no coração da Criança. 

Lembrai-vos também que são curtas as vossas vidas e a nós deixaríeis órfãos de 
pais, que sois vós mesmos; e lembrai-vos de nossas queridas mães, num mundo 
devastado pelos horrores da guerra atômica! Não podeis imaginar esta visão? E não 
tendes forças para reagir contra vós mesmos e evitar isto? Em verdade, até o fim 
conservaremos a esperança em vós. 

Cabe-nos, todavia, perguntar: por que não têm, sido atendidos os apelos e as 
súplicas de algumas vozes do Bem? entre elas a do Papa Pio XII , a voz pacífica de 
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Pacelli, que já falou por nós as crianças, e devia ser considerado e respeitado como um 
símbolo da Paz que deve imperar no mundo. Por que não o ouviram? 

Sabei agora algo novo, de que não tínheis notícia: do lodaçal em que se encontra o 
mundo, nós as crianças emergimos puras, à semelhança dos lotos virginais nascidos no 
lodo. Por obra e graça da Divina Providencia aconteceu-nos isto... 

Sabei que a maldade durante tanto tempo gerada nos corações, desde o passado 
remoto, não atingiu as nossas almas, as quais receberam, ao invés da maldade, um 
influxo novo, até então desconhecido, que a vós outros será talvez difícil perceber. É uma 
vibração nova, do interior, que nos põe a salvo da contaminacão do mau e do bárbaro, do 
fútil e do impuro, um Canto sublime que fala de coisas novas e se irradiada terra e dos 
céus do Brasil para todos os recantos do mundo, direto ao coração das crianças. 

Ó homens de poder: reconhecei que o mundo pertence mais às crianças do que a 
vós próprios. Abraçai-vos, homens de toda a Terra, nossos pais, e conduzi-nos com 
alegria aos nossos destinos, que esta será a vossa maior glória e a bênção que vos 
tornará imortais em nós. 

E a Vós, ó Senhor, Deus Amantíssimo, nós crianças Vos suplicamos que ilumineis 
com as Vossas luzes as mentes e os corações daqueles a quem dirigimos esta 
mensagem, para que a possam compreender inteiramente e dignifiquem a última 
esperança que restou, a esperança das crianças do Brasil e de toda a Terra. 

****************** 

E foi em vão ! 

Senhores, a faixa com que se distingue esse jovem não representa o verde-
amarelismo de um patriotismo balofo, de frases feitas e heroísmo de letreiros com muita 
fanfarra, apenas. Não! Esse jovem representa o Brasil de amanhã ! Brasil que clama por 
uma seiva nova ! Brasil grandioso, ao qual devemos assegurar o direito que tem por Lei –  
de ser o berço da futura civilização! Ele que será o celeiro material e espiritual da Face da 
Terra, está contaminado pela mesma angústia que assalta o mundo; ameaçadas estão 
suas cidades litorâneas pelo mar bravio. Já não é mais a Terra da Promissão, onde não 
se morre nem de fome nem de frio! O fantasma da miséria ronda e corrói os lares; os 
desajustamentos psíquicos desintegram as famílias. Como salvá-lo da tragédia que 
ameaça o mundo inteiro ? 

Mulheres de São Paulo, a salvação está em vós ! Mulheres bandeirantes, vós que 
animastes os chefes das Bandeiras a desbravar os sertões e destes ao Brasil essa 
grandeza territorial, eliminando o tratado de Tordesilhas, animareis agora o 
desbravamento das consciências. Vosso valor fará da mulher brasileira um exemplo para 
o mundo. Este é um ciclo de decadência: Dir-se-ia que os homens não têm mais coração, 
porque sé amam com o instinto; que as mulheres não têm mais mente, porque só 
raciocinam em função do mesmo instinto. E a família, a célula mater da sociedade, se 
destrói. Este é um ciclo de decadência, mas a Obra em que se empenha a Sociedade 
Teosófica Brasileira é a Construção: seu lema foi sempre – Spes Messis in Semine – A 
esperança da colheita está na semente! Se essa Obra luta pela cultura e pelo caráter do 
homem, essa semente é a criança, é o Brasil de amanhã, são os nossos filhos, do qual 
este jovem é um digno representante. Mulheres Bandeirantes, essa Obra apela para vós! 
Aclamadas heroínas de nossa Terra, muito se espera de vós ! descerrai a cortina do novo 
ciclo . Fernão Dias Pais Leme não voltou daquela Bandeira; a febre dos pântanos matou-
o ; e, triste ironia, suas mãos seguravam as pedras verdes, as cobiçadas esmeraldas. 
Essas esmeraldas estão hoje em vossas mãos, são vossos filhos, a esperança do Brasil 
futuro que depende de vós para ser berço da Raça Cósmica ! Recebei a bandeira 
alegórica reclamada há tempos pela então primeira-Dama do País. Essa glória vos 
pertence ! 
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Os derrotistas, os cínicos, dando de ombros, acomodam-se ao conforto fugaz que 
"somos filhos de um país cuja percentagem de analfabetos é humilhante; de um país 
subdesenvolvido". Outros, de dedo em riste, apontam falhas em todos os homens, mas 
no momento de realizarem as correções, aparecem as próprias falhas, freqüentemente 
maiores do que as apontadas. Uns cruzam os braços, outros, aumentam a confusão. 
Felizmente São Paulo não se tem deixado contaminar por essa anemia de caráter. E a 
prova está patente no esplêndido progresso deste Estado. 

Mulheres bandeirantes ! Organizai uma nova Bandeira com a coragem e o vigor 
que soubestes emprestar aos homens do passado. Mostrai que é ainda o mesmo sangue 
que vos corre nas veias ! Organizai a maior de todas as bandeiras, que é a da fé nos 
destinos da nossa pátria ! Demonstrai que o Brasil, país pacífico, defende briosamente o 
patrimônio cultural atingido pela evolução humana. Apoia-se nesse passado, para alçar 
vôo em direção ao futuro em prol da grande civilização que coroará os esforços dos 
homens sábios e justos ! Mulheres de São Paulo ! 

Organizai o maior, o mais poderoso de todos os exércitos, desfraldando, com 
vosso entusiasmo, vossa tenacidade, vossa coragem, a Bandeira Brasileira e lutai contra 
as bombas atômicas e os raios da morte que ameaçam destruir e inutilizar os nossos 
filhos! Quem ousará combater-vos, mães paulistas?! As mães do Brasil inteiro pegarão 
em armas, as mães do mundo inteiro vos seguirão! E vós desbravareis as consciências 
demonstrando que não basta repetir: "Amai-vos uns aos outros" – Não bastar fazer lindas 
odes à figura do meigo Nazareno, não basta esculpir-lhe o corpo crucificado, não basta 
venerar o grande místico, sem compreendê-lo, sem viver-lhe a sabedoria. Demonstrareis 
que é preferível ser místico como um Einstein, que cito por ser exemplo de cientista 
construtivo. Ele disse: 

"A mais bela e profunda emoção que se pode experimentar é a sensação do 
místico". Este é o semeador da verdadeira Ciência. Aquele a quem seja estranha tal 
sensação, aquele que não mais possa devanear e ser empolgado pelo encantamento, 
não passa em verdade de um morto. Saber que realmente existe aquilo que é 
impenetrável a nós e que se manifesta como a mais alta das sabedorias e a mais radiante 
das belezas que as nossas embotadas faculdades só podem entender em suas mais 
primitivas formas – esse conhecimento, esse sentimento está no centro mesmo da 
verdadeira religiosidade". E acrescenta: 

"A experiência cósmica religiosa é a mais forte e a mais nobre fonte de pesquisa 
científica". Einstein tinha pois a compreensão exata do que é ser místico penetrar e ser 
penetrado por todas as coisas, viver o próprio conhecimento. Sentia o verdadeiro 
significado da palavra Religião, tão bem explicada pelo polígrafo espanhol Mário Roso de 
Luna quando diz: "Ela tem sua raiz no verbo latino religare – religo – religas – relegare –  
que significa tornar a ligar." 

Demonstrareis que é necessário que o homem – mundo dos efeitos – se religue ao 
mundo das causas, ou seja a humanidade a Deus, à Causa das Causas. Sendo assim, 
verdadeiramente religiosos, de mãos dadas, uniremos ou encadearemos todos os 
vínculos capazes de constituírem uma poderosa corrente humana, feita de amor e 
sabedoria! 

Mulheres de São Paulo! Desfraldemos a bandeira da educação eubiótica! Para 
desvendarmos a cegueira da humanidade, rasguemos o véu da, ignorância - eduquemos! 
Mulheres bandeirantes, desacorrentemos Prometeu do cárcere do mundo! Libertemos o 
homem da ignorância! Adotar como Lema da bandeira desfraldada : Educar! Educar! 
Educar! Daremos ao Mundo o verdadeiro sentido da vida! 

Demonstrai que do equilíbrio entre cérebro e coração, mente e emoção, 
inteligência e sentimentos nasce o caráter bem formado, a conduta construtiva! Pobre 
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humanidade! Ela é mais vítima do que algoz! Por isso disse Jesus "Perdoai-lhes, Senhor! 
Não sabem o que fazem!" 

O homem de nossos dias já atingiu considerável nível de inteligência, mas, 
paradoxalmente, ainda está preso às emoções instintivas. Ele mergulha no mundo das 
angústias, dirigido pelos pensamentos passionais, dominado pelo egoísmo! Em sua vida, 
raramente usa o leme da razão. Não amadureceu psiquicamente. Dir-se-ia que a 
separação da unidade somática mãe-filho, logo após o nascimento, acarreta a perda da 
mesma unidade psíquica, incutindo-lhe o medo e a insegurança, origem de terrível 
egocentrismo, pai do ciúme, do ódio, da inveja, da ânsia de poder. Como uma grande 
avalanche através dos séculos, tais ervas daninhas inundam os campos que constituem a 
humanidade, o homem, que hoje esboroa seu barco de encontro aos escolhos de seus 
próprios erros. 

Desfraldai vossa bandeira, cobrindo com ela a erva tenra desses campos! Fazei 
dessa bandeira o grande escudo protetor de vossos filhos! Que ele seja o exemplo do 
culto a sabedoria, não pela exigência do estudo rígido, nem pelo interesse no prêmio, mas 
pelo amor sincero à cultura, à verdade, pela própria verdade! o amor ao conhecimento 
pelo prazer de saber! Assim, fraternidade e sabedoria se poderiam fundir, na unidade 
universal, e o homem seria altruísta! 

Transformemo-nos nós também, analisemo-nos a cada instante! Conheçamo-nos 
profundamente para podermos, juntas, com o mesmo ideal, partir deste planalto paulista 
incendiando as trevas brasileiras, do norte ao sul, com o fogo sagrado da esperança no 
futuro radioso desta terra que jamais copiará qualquer outra! 

Desfraldai a bandeira da educação eubiótica, mulheres bandeirantes! E assim, de 
fato, o Brasil será o país do futuro porque constituído por um povo cujos homens terão a 
mente lúcida e o caráter impoluto. Lutemos pela integridade física, psíquica e espiritual de 
nossos filhos ! Pelo esplendor da Terra Brasileira! 

Mulher Bandeirante! Sê o arauto da Nova Civilização, e leva bem alto o nome de 
tua terra – B R A S I L – em cuja pira arde, nas terras paulistas a brasa do Fogo Sagrado, 
que concita à Paz Universal! Luta pela vida de teu filho! Nossa esperança está em ti! 
Unidas venceremos! Sopremos juntas, nos clarins, o toque de REUNIR! Abaixo a Guerra 
Atômica! 

VIVA SÃO PAULO!  

VIVA O BRASIL! 

As últimas palavras da vibrante oradora foram abafadas pelas palmas e brados de 
"VIVAS" entusiásticos da assistência que lotava o grande salão, cujos ecos por sua vez 
se confundiram com os acordes musicais da introdução ao Hino Nacional, logo entoado 
com brilhantismo pelo Coral da S. T. B., qual encerramento apoteótico de uma Sessão 
que fez jus ao adjetivo Solene. O êxito foi de fato absoluto. Nunca uma conferência 
espiritualista conseguiu atrair tão numeroso público, a ponto de completar a lotação de 
1500 cadeiras do grande Auditório do majestoso Palácio Mauá. Estão de parabéns a S. T. 
B. , seus fundadores e os organizadores do importante conclave, que vem assinalar mais 
uma etapa gloriosa da mesma Sociedade, cuja pujança e expansão justificam a 
esperança de seus dirigentes na plena vitória de seus ideais de paz e fraternidade 
universal. 

 
NOTICIÁRIO 

Comunica-nos o Instituto Cultural Itaparica, de Belo Horizonte, a eleição do Sr. 
Hélio Jefferson de Souza para ocupar o cargo de Presidente para o próximo exercício 
docente e administrativo daquela progressista rama da S. T. B. na capital mineira. O novo 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  19 – 20 – Janeiro a Junho de 1962  – Ano XXXVII 

Redator : Ary Telles Cordeiro 
 

 13

Presidente, aceitando o honroso cargo, torna-se credor de nossas efusivas 
congratulações e de nossos votos de completo êxito na execução de seus planos de 
trabalho que visam a tornar aquele Instituto um dos mais expressivos propulsores dos 
nobres ideais de nossa Sociedade. 

A grata notícia dá-nos ensejo de apresentar nossos parabéns e respeitosos 
cumprimentos também a seus veneráveis genitores, Prof. Henrique José de Souza e Da. 
Helena Jefferson de Souza, aos quais auguramos possam sempre orgulhar-se daquele 
filho, predestinado a suceder-lhes na chefia dos destinos da S. T. B. 

De Governador Valadares, MG, informa-nos o Instituto Cultural Orion, filiado à S. T. 
B., haver instalado sua nova sede à rua 34 no 30, Ilha dos Araújos. Aos nossos prezados 
irmãos daquela importante cidade do vale do Rio Doce, nossas congratulações e votos 
sinceros de maiores progressos. 

Outra alvissareira notícia para nossos prezados leitores é a próxima inauguração 
do Instituto Cultural Brasília, rama caçula da S. T. B. na nova Capital Federal – que há de 
ser também a futura capital cultural, não só do Brasil como do Continente, mercê da lenta 
mas invencível expansão da Sociedade Teosófica Brasileira na concretização objetiva e 
subjetiva da grandiosa obra que vem liderando em nosso país desde a fundação desta 
Revista no ano de 1924. 
 

BODAS DE PRATA DOS GÊMEOS ESPIRITUAIS 
Comemoraram-se festivamente, a 4 de abril deste ano, as bodas de prata do Prof. 

Henrique José de Souza e de Da. Helena Jefferson de Souza, insignes fundadores e 
supremos dirigentes da Sociedade Teosófica Brasileira. O acontecimento teve agradável 
ressonância em todas as ramas de nossa Sociedade, notadamente na Cruzeiro do Sul. 
Casa Capitular de S. Paulo, cujo presidente, Sr. Ary Telles Cordeiro, coadjuvado pela sua 
Exma. senhora, teve oportunidade de dar mais uma louvável demonstração de suas 
carinhosas atenções para com os Veneráveis Mestres. Com efeito, reunindo avultado 
número de irmãos em sua residência, pôde proporcionar magnífica surpresa ao distinto 
casal, organizando um ambiente em que predominaram música, alegria e cordialidade. 

Entre as homenagens então prestadas aos Mestres, fizeram-se ouvir alguns 
irmãos, interpretando o respeito e a veneração de todos pelas suas augustas pessoas e 
também enaltecendo o extraordinário trabalho que o ilustre casal vem realizando em 
nossa pátria, preparando seus filho para o advento do novo ciclo – precisamente para 
torná-la digna de seu glorioso destino como Berço da Nova Civilização. 

O primeiro orador a saudá-los foi o Sr. Paulo Albernaz, que assim se expressou: 
"Salve os Gêmeos Espirituais, nossos queridos e verdadeiros Guias! Que esta magnífica 
festa, comemorativa de suas Bodas de Prata se transforme em marco inicial de uma nova 
era evolucional da nossa Obra. Tal qual as célebres Bodas de Canaã. porém, aqui 
seremos nós, os discípulos, a quem cabe transformar a Água da Mentalidade em muito 
bom vinho da Espiritualidade. Salve o Rei e a Rainha Melki-Tsedek! ". 

Em seguida, como representante d a Casa Capitular de Santo André, fez-se ouvir o 
Dr. Ermelino Pugliese que, com palavras enternecedoras, assim saudou os Gêmeos 
Espirituais: 

"Veneráveis Mestres : As palavras do nosso irmão Paulo expressam muito bem o 
pensamento de todos aqui presentes. 

"Quero, no entanto, acrescentar que aqui estamos, não somente como discípulos 
diante dos Mestres, não somente como adeptos  de uma filosofia ou de um movimento 
renovador ante seus Chefes. Aqui estamos sobretudo no dia de hoje, como filhos diante 
de seus pais que comemoram as Bodas de Prata. 
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"Vossas atenções, carinhos, conselhos e proteção foram de Mestres, Chefes e 
Pais. Formaram-se discípulos, formaram-se adeptos da Missão para a qual vem a S. T. B. 
trabalhando há longos anos, formaram-se e isto é o mais importante – inúmeros filhos. 
Filhos da família J. H. S., Filhos da Obra, e marcado está que seremos, no futuro, filhos 
de vossa própria origem: Agarta. 

"Com o correr dos anos, tomamos consciência de quem sois, de vossas presenças 
entre nós e no Brasil. Fomos nos transformando e nos identificando com vossos 
problemas, vossos anseios e com vossas raras alegrias. E hoje, como filhos, discípulos e 
adeptos do Movimento, nossas vidas são orientadas de conformidade com vossos 
ensinamentos de Pai, Mestre e Chefe. "Sabemos que vosso maior anseio é, como 
sempre foi, que nos tornemos iguais a vós em essência – coisa que só o Pai pode 
desejar. 

"Diante de tantos fatos e experiências ocorridos nestes anos, posso assegurar – 
por tudo quanto nos tem feito – que sempre fomos tratados como tal: filhos. 

"Neste momento, repito a mística frase: "Pai! bons ou maus, somos vossos filhos". 
"E com este sentimento de gratidão, de reconhecimento, – eu vos saúdo em nome de 
todos os Irmãos Maiores da Casa Capitular de Santo André – desejando e fazendo 
sinceros votos de saúde e muita alegria, – e que sejamos dignos de vossos sacrifícios e 
do Pai-Mãe". 

Em brilhante alocução, a professora Martha M. Queiroz, de S. Lourenço, também 
saudou o casal Prof. Henrique José de Souza e Da. Helena Jefferson de Souza, 
recordando algumas fases do grandioso trabalho que ambos vêm realizando desde sua 
juventude, pois, como legítimos fundadores e supremos dirigentes do movimento 
espiritualista que, com a inauguração de "Dhâranâ", em Niterói, a 10-8-1924, se 
transplantou, também objetivamente, do Oriente para o Ocidente, se empenham por 
transmitir novo estado de consciência a todos os que vivem neste hospitaleiro pais. A 
oradora frisou ainda os relevantes benefícios intelectuais, morais e espirituais que vêm 
auferindo os discípulos desse inigualável Colégio iniciático que é a Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

Decorreu a memorável reunião em ambiente de contagiante alegria fraternal, 
dando até a nítida impressão de que todos os presentes fossem aparentados (e na 
verdade todos os membros da S. T. B pertencem à mesma Família Espiritual J. H. S.). 

As fotografias que ilustram esta notícia, tão grata aos corações dos teosofistas de 
nossa Sociedade, fixam alguns flagrantes do auspicioso evento. 

 

 

DA JUVENTUDE DE J. H. S. NA BAHIA 
A. C. Ferreira (VV) 

H. M. Portella 

 

III 
"Omne ignotum pro magnifico" TÁCITO 

À medida que Henrique se reintegrava em suas atividades habituais e que 
avançava em conhecimentos, mais claras se faziam em seu espírito as impressões 
trazidas da índia e mais se maravilhava ante a magnitude das revelações com que 
naquele país fora distinguido pelos seus mestres. Sobre as pessoas destes e acerca de 
seus sábios ensinamentos, costumava deter-se em profundas meditações. Cedo 
compenetrou-se da transcendental responsabilidade da missão que trazia para o mundo 
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ocidental e particularmente o Brasil, avultando-se em sua consciência a obrigação de 
cumpri-la de maneira cabal. 

Em sua natureza, porém, nada havia de místico devocional, nenhuma tendência ao 
ascetismo contemplativo e improdutivo. Vivia as delícias de uma puberdade feliz como 
qualquer adolescente, um mundo de ilusões e de esperanças a afagar-lhe o coração 
nobre e generoso, sem se esquecer entretanto, de, nos momentos oportunos, exercitar-se 
nas iogas e meditações adequadas ao seu grau de iniciação. 

Num dos serões oferecidos em seu palacete pelo capitalista Honorato José de 
Souza, e que constituíam uma das notas elegantes e requintadas da sociedade baiana, 
mormente pela freqüência de intelectuais, diplomatas e pessoas de projeção no mundo 
político e financeiro, ocorreu a Monsenhor João Gonçalves Cruz sugerir à distinta anfitriã 
o internamento de Henrique no Seminário de Santa Teresa. Tal sugestão foi logo aceita 
com entusiasmo pela mãe. 

O pai, conquanto de parecer contrário, achou oportuno não apresentar oposição 
intransigente, pois dado seu espírito conciliatório, tinha por norma não desgostar a 
companheira. 

E assim, nosso herói que tanto amava a liberdade e as agitações de uma vida livre, 
era, sem maiores preâmbulos, engaiolado dentro das normas de um rígido regulamento, 
como o é de todos os institutos de educação dirigidos por padres católicos, que, digam o 
que disserem bons e maus alunos, a parte os erros em matéria religiosa e ressalvadas as 
exceções da regra, são excelentes instrutores e educadores. 

Mas nem a severidade do internato consegue reprimir seu temperamento irrequieto 
e buliçoso. Algumas cenas cômicas se sucedem naquela conhecida casa de educação, 
da qual saíram grandes próceres do clero brasileiro. 

reitor do Seminário, padre Ângelo Bruno, achou conveniente mandar fechar a 
entrada do subterrâneo que levava ao antigo Convento Jesuíta, após descobrir que 
Henrique e seus inseparáveis companheiros, entre eles um de nome Manuel Germano, 
começaram a explorá-lo à cata de "tesouros" enterrados pelos antigos padres, ou talvez 
abandonados pelos mesmos quando fugiam à ação da policia do implacável Marquês de 
Pombal. Mas os "escavadores" apenas encontraram garrafas e garrafões vazios como 
testemunhas silenciosas da fama de bons bebedores que sempre acompanha os 
veneráveis reverendos. A aventura custou aos três indisciplinados uma advertência tão 
suave e paternal que pareceria ocultar a admiração dos superiores face ao risco a que se 
expuseram os jovens exploradores, embrenhando-se pelas arruinadas e escuras galerias 
subterrâneas, onde não faltavam os perigos das picadas de répteis e aracnídeos 
venenosos que soem infestá-las. 

Os alunos do Seminário eram obrigados a tocar algum instrumento na banda de 
música ou a integrar a massa coral. Henrique foi contemplado com o bombo, repudiado 
pelos outros devido a sua deselegância, peso e quiçá por não ser tão simples de 
executar. Pior ainda era carregá-lo e a obrigação de polir os metais até brilharem como 
espelho. Além disso, o "bombista" não podia livrar-se da parceria de um tocador de 
pratos, que outro não era senão um dos colegas das explorações subterrâneas. Por não 
entender patavina de música, estava a preocupar-se com o problema "de onde e como" 
obter as sete notas da escala pela simples percussão de um porrete de ponta em pelota, 
sobre duas peles de quadrúpede espichadas, dispostas de tal forma que, além do mais, 
lhe representavam um grande zero à direita, outro à esquerda e, para cúmulo da nulidade, 
um terceiro zero a circundar os dois laterais. Mas, aí lhe socorreu o inato vezo cabalístico 
e pensou em poder considerar-se com a macêta e a zabumba um conjunto iniciático: a 
primeira, mais as três circunferências, formando o número 1.000, e mais o executor 
completando o 1001 do Itinerário de IO ... 
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Num dos ensaios estava ele a tocar de olhos fechados, quando foi bruscamente 
interrogado pelo padre Silvino, mestre da banda "O senhor toca de ouvido?" O bombista 
despertou sobressaltado, e buscando com o olhar sua página, não a encontrou; levara-a o 
vento ... Então confessou: "Eu não posso compreender esses sinais misturados a 
números. Saiba o Sr., padre Silvino, que entre eu e a música existe um oceano 
intransponível." Tal confissão provocou um apupo geral dos companheiros. Padre Silvino 
limitou-se a abanar a cabeça com tal expressão de resignação, como se estivesse mesmo 
diante de um oceano de ignorância. 

Por ocasião da festa de aniversário do Arcebispo da Bahia, a banda do Seminário 
devia ir ao Palácio Arquiepiscopal saudar o Chefe da Igreja Católica, naquele Estado. 
Nosso herói, carregando semicurvado o imenso fardo, auxiliado pelo colega dos pratos, 
não podia deixar de comparecer como figura de proa. Depois do Hino Nacional, 
massacrado com os arroubos patrióticos peculiares à idade dos executantes, é atacada 
furiosamente a marcha predileta da bandinha, onde a zabumba e os pratos se destacam 
como instrumentos importantes. Henrique e seu parceiro, músico tão exímio quanto ele, 
estavam aprumados e prontos a fazer soar seus barulhos, e o fizeram de maneira 
atordoadora até a última nota da marcha. O bombista já estava farto daquela posição 
incômoda. 

O maestro, de batuta em riste, assinala nova ordem de começar. Agora era uma 
valsa lenta, onde pouco trabalho havia para os dois principais barulhentos. O bombista 
ergue a macêta fingindo que vai atacar rápido, e o outro dá de rijo nos pratos, porém ... 
sozinho ... provocando risos na rapaziada da bandinha, enquanto padre Silvino dardejava 
seu olhar de censura. A vítima dos pratos planeja sua vingança. Mas logo ia ser 
enganado pela segunda vez. Tocava-se outra parte da valsinha em que os dois deviam 
entrar, e o bombo soa, falhando porém o estrépito dos pratos, pois o parceiro, julgando 
tratar-se de outra farsa de Henrique, permanece "mudo e quedo como um rochedo"... 

Ao findar o ano letivo, o próprio arcebispo fora ao Seminário para premiar os 
alunos que se haviam distinguido nos cursos. Quando chegou a vez de coroar o jovem, 
este levou as mãos à cabeça para conter o penteado, ao que D. Jerônimo sentenciou: 

– Não tenhas susto, que esta não é de espinhos. 

A alimentação no Seminário, tal como em geral sucede nos internatos, era 
deficiente e negligentemente preparada, não porque os pais dos alunos deixem de pagar 
o elevado preço estabelecido nas tabelas dos prósperos institutos de educação que, 
exatamente nesse particular, baseiam uma de suas mais rendosas fontes de receita, em 
detrimento da saúde dos jovens pensionistas. 

Nas férias de São João, ao 3o ano de internato, Henrique se apresentou na casa 
paterna em tal estado de emagrecimento, que o médico da família, Dr. Mateus dos 
Santos, aconselhou os genitores a suspenderem a matrícula do internato, conselho afinal 
aceito com pesar pela mãe, que alimentava esperanças de ver aquele filho ordenado 
sacerdote católico. 

Durante algum tempo ele estudou com professores particulares, aspirando a 
formar-se em medicina, mas isso era obstado pela incompreensão dos pais. De fato, por 
morte do irmão mais velho, Henrique é designado para substituí-lo no cargo que ocupava 
no Trapiche de seu genitor, interrompendo seus estudos. Entretanto, ele nunca deixou de 
ler e estudar por iniciativa própria, aproveitando todo o tempo disponível para alargar os 
horizontes de sua instrução e cultura. 

Seus latentes poderes psíquicos também se iam acentuando e se manifestavam de 
tal maneira que por vezes sua presença se tornava incomoda aos circunstantes: 
estranhos ruídos, risadas, vozes, objetos que se moviam ou caíam e outros fenômenos os 
assombravam e afugentavam. Nessa sucessão de fenômenos ocultos não interferia sua 
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vontade, eram manifestações per se, nas quais a função passiva de Henrique era de 
mero catalisador. 

No tempo que seu irmão, Antônio Joaquim de Souza, era vivo, existia em São 
Salvador um afamado médium de nome Antônio Maceió, cuja grandeza d’alma é ainda 
por muitos recordada com saudade e carinho. Os irmãos Antônio e Henrique se 
dedicavam nesse tempo a pesquisar os fenômenos de além-túmulo, favorecidos pelos 
notáveis poderes do segundo. O primeiro, apesar de possuir pouca, instrução, escrevia 
páginas e mais páginas de perfeita literatura, digna de ser subscrita por qualquer membro 
da Academia de Letras. 

Certa vez, Antônio recebe uma mensagem fisiográfica, assinada pelo Dr. Manuel 
Vitorino Pereira, o mesmo médico, então falecido, que havia assistido a Henrique aos sete 
dias de nascido, o qual, após bela dissertação sobre a vida e a morte, terminava dizendo: 
"Depois disso creio que não mais temereis a morte, que nada mais é que a verdadeira 
vida, e por isso mesmo já vos posso avisar de que, antes de se passarem seis meses a 
contar de hoje, estareis no mesmo mundo em que me encontro". De fato, decorridos 
precisamente cinco meses e meio, Antônio desaparecia da terra, levado por grave doença 
que o prostrara repentinamente. 

O referido médium servia de mediador com o reino dos mortos numa sessão em 
casa de Antônio Joaquim de Souza, quando se deu o seguinte fato: em plena sessão, o 
médium se dirigiu, em transe, a cada um dos presentes, dando-lhes úteis conselhos; 
chegando a vez de falar a Henrique, assim se expressou 

– "Trazeis uma missão muito importante entre os homens. Está ainda longe o dia, 
e muito tereis que sofrer. A cruz do martírio pesa sobre os vossos ombros. 
Coragem e confiança naquele que vos ampara desde o berço!" 

Ressoavam ainda as últimas palavras, quando um jato de luz, partindo do alto, 
ilumina Henrique com tal intensidade que todos os presentes acorrem pressurosos, 
julgando ter sido subitamente queimado por uma faísca elétrica. Sorrindo, ele aponta pela 
janela aberta o céu estrelado, tranquilizando assim seus amigos, entre os quais se 
encontravam os engenheiros Sílvio e Otávio Portela Póvoa, Luís Pereira de Almeida e 
outros. 

Por essa época Henrique, tomado de intensa vibração íntima, falava e agia de tal 
modo que era o terror de todos que o ouviam. De olhar fulgurante e voz solene, advertia-
os dos perigos, exprobrava-lhes os erros com a eloqüência de um severo profeta. 

As entidades invisíveis que cercavam Henrique, às quais poderíamos denominar 
de seres jinas, teriam por missão também provar-lhe sua presença objetiva e irrefutável, 
para que se excluísse a priori a hipótese de mistificação ou alucinação dos próprios 
sentidos; daí a razão dos estrépitos, vozes, palavras, levitações, aparições, 
materializações etc. e, por vezes, tais entidades chegavam até a executar desejos que ele 
mal acabava de manifestar. Como nos contos de fadas (aliás, as fadas constituem uma 
das classes de elementais), uma simples vontade em seu pensamento era logo 
executada pelos diligentes "djins", que em certas ocasiões chegavam a ponto de castigar 
violentamente quem o quisesse prejudicar. 

Neste sentido, dos vários casos que conhecemos relataremos apenas dois, 
presenciados por várias pessoas, por nos parecerem os mais ilustrativos quanto à 
intervenção daqueles seres. De posse do Trapiche herdado por falecimento de seus vais 
(a mãe falecera a 27 de maio de 1907 e o pai a 10 de agosto do mesmo ano), estando 
nesta época Henrique casado com D. Hercília, passou a trabalhar com afinco no 
desenvolvimento de seus negócios. O Sr. A. V., vizinho e concorrente desleal, homem 
usurário, ofereceu vantagens ao maior cliente de Henrique, conseguindo prejudicá-lo 
imensamente. 
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Encontrando-se logo no início da vida comercial em sombria perspectiva, recolheu-
se a casa indignado com a maldade do comerciante. No lar, disse à esposa "A. V. tirou-
me o melhor freguês, apesar de não precisar, porque seus armazéns estão abarrotados 
de mercadorias. Teremos que enfrentar dificuldades. Só a justiça Divina nos pode 
socorrer". Cerca de três horas mais tarde, Henrique foi despertado por um toque de sino 
do guarda noturno, clamando por socorro. Ao aparecer à janela para atender, o vigilante 
lhe informa: "O trapiche do A. V. acaba de ruir; de lá pedem auxílio". 

Uma nuvem de poeira se elevava no espaço; o prédio e as mercadorias se 
transformaram em montes de escombros. Henrique, acompanhado de um colega do 
Trapiche Quirino, o engenheiro Bacelar, foi em socorro de um dos vigilantes que caíra ao 
mar, conseguindo salvá-lo. 

Relatemos em breves palavras o segundo caso. Estava Henrique na cabeceira da 
ponte de seu Trapiche, em companhia de seu compadre J. C. Martins, de seu cunhado 
José Gonçalves Lisboa, empregado da firma, e de outras pessoas; em dado momento da 
palestra, disse: "Breve estarei arruinado, pois com as docas em construção (as dragas 
estavam entulhando a frente de seu Trapiche), as embarcações a mim consignadas não 
poderão atracar." Mal acabava de pronunciar essas palavras, uma grande explosão 
abalou os ares e uma das dragas mergulhou para sempre no seio insondável do oceano. 

Alguns anos são passados. Henrique não mais se interessa por "animismo". 
Perlustra já o longo e difícil caminho que conduz o peregrino sequioso às regiões 
superiores do pensamento, ao vestíbulo da sabedoria, onde se distingue o ilusório do real, 
o falso do legitimo. Não se detém no limiar da estreita vereda que conduz ao Grande 
Templo, e, cavaleiro intemerato, vence o sombrio Guardião do Umbral – experiências 
negativas do passado, convertidas em saldo devedor de uma exata e precisa conta 
corrente escriturada nos livros do Akasha, cujo resgate se efetua no devido tempo 
segundo a inexorável lei do Karma. Confiante naqueles que desde o berço via a seu lado, 
amparando-o nos momentos de amargura, prossegue em busca do ideal divino encerrado 
no símbolo hermético do Santo Graal. 

O Mestre aponta o caminho e o discípulo o palmilha até encontrar o Senhor, não 
mais à beira da estrada, mas dentro do sacrário do seu Ego. Enquanto caminha, procura 
beber a água pura da sabedoria em obras clássicas, que lhe falam na misteriosa 
linguagem do ocultismo. Mas, sua missão de dor, sem descanso, não lhe consente a 
graça de sorver a longos tragos essa linfa maravilhosa que vivifica e ilumina a todos que a 
experimentam. O destino não permitiu que se aprofundasse nos estudos que tanto 
amava. Seu Karma talvez o resguardasse da "grande cultura" do mental inferior, das 
idéias preconcebidas e errôneas, preparando-o para a sagrada missão que cedo teria ele 
de encetar na Obra da Grande Hierarquia Oculta. 

A verdadeira sabedoria não consiste em conhecer o que os homens dizem e 
escrevem, conhecimento que, apesar de aleatório, pode ser destruído por uma lesão 
cerebral ou pela amnésia. Procuremo-la antes na bondade e na humildade, estudando a 
vida e a obra dos santos e sábios; busquemo-la na mentalidade e na inteligência dos 
iniciados, dos que atingiram os mais altos graus da iniciação pelos seus esforços e 
sacrifícios, harmonizados pela luz interna da realização e superação de si próprios. 

Isso ele o conseguiu, e plenamente. 

Um dia, de regresso ao lar, viajava de bonde enquanto lia um livro de Franz 
Hartmann. A leitura foi interrompida pela voz de um passageiro curioso que lhe perguntou 
se era dedicado a estudos teosóficos. Foi desse modo que veio a conhecer o então 
quintanista de medicina, Teofredo Requião, um dos maiores propagandistas da 
Sociedade Teosófica na Bahia. 
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Sucederam-se os encontros, estreitou-se a amizade entre ambos e, juntando-se a 
Marcolino Magalhães, jovem inteligente e estudioso, resolveram fundar um centro de 
estudos de teosofia. 

Posto em prática o louvável projeto dos três idealistas e contando desde logo com 
bom número de inscritos, requereram às autoridades competentes a carta constitutiva da 
Loja Teosófica, filiada à Sociedade Teosófica fundada por H. P. Blavatsky e H. S. Olcott. 
A princípio funcionava na própria residência de Henrique; depois a sede foi, de comum 
acordo, transferida para a casa de Marcolino Magalhães. Como tesoureiro daquela 
entidade, Henrique prestou relevantes serviços à divulgação do ensino teosófico, 
coadjuvado por esse correligionário e amigo, leal e abnegado como poucos. 

Discordando porém de Marcolino sobre a questão da "Vinda do Instrutor", não quis 
então Henrique filiar-se à Ordem da Estrela do Oriente, só o fazendo mais tarde para 
aceder de maneira complacente a instância do amigo. Nela permaneceu e colaborou 
durante alguns anos, sem contudo aceitar a idéia fundamental da Ordem. Por meios 
suasórios e apresentando de modo claro uma argumentação consubstanciada em fatos e 
em obras fidedignas, Henrique esclarecia os correligionários acerca de pontos 
controversos da teosofia; em outras ocasiões manifestava francamente seu parecer 
contrário; a certos postulados da Sociedade Teosófica; demonstrando que a mesma se 
afastara das finalidades precípuas planejadas pelos seus beneméritos fundadores. 

A vinda do Instrutor ou "Novo Messias", a criação de nova religião sob o nome de 
Catolicismo Liberal, a beata devoção pelo Oriente místico e psíquico e outras divagações 
de alguns dirigentes da S. T. não encontravam apoio na lucidez de sua lógica. Profligava 
o desvirtuamento da Obra de H. P. B., assinalando que o simples fato de haver ela 
adotado o lema do Marajá de Benares Satyat Nasti Paro Dharmah (Não há religião 
superior à Verdade), excluía in límine qualquer veleidade daqueles dirigentes da S. T. ao 
maquinarem a criação de mais uma seita religiosa, como se não fossem suficientes as 
inúmeras que confundem e desorientam a pobre humanidade; que em verdade se torna 
mais "empobrecida" pelo fato de permanecer por séculos e séculos na ignorância das 
verdades indispensáveis à sua evolução moral, espiritual e intelectual. 

Não obstante seus pontos de vista próprios e maneira peculiar de raciocínio, 
conservou-se ele fiel à Obra e leal aos amigos, dedicando-se sempre com entusiasmo à 
propaganda dos ensinamentos teosóficos, tanto pela imprensa, pela correspondência 
particular, como pelo seu verbo eloqüente e convincente. 

Por essa época ocorreram muitos fatos interessantes em torno de sua pessoa, de 
alguns dos quais procuraremos aqui dar conhecimento aos nossos prezados leitores. 

Uma tarde, vinha Henrique em companhia de seu amigo Marcolino Magalhães, 
antigo proprietário da Chocolataria Magalhães, estabelecida em Salvador, à Ladeira da 
Montanha no 116 (hoje Casa S. Jorge), quando se lhes deparou grande aglomeração na 
esquina da Praça Castro Alves com a Ladeira da Barroquinha. Entre os circunstantes 
achava-se a policia, tomada de agitação pelo fato que ali ocorria. Tratava-se de um 
obsedado que, de "peixeira" em punho, mantinha à distância toda aquela gente, 
recusando entregar-se à prisão. Henrique, interessado pelo acontecimento, infiltra-se na 
multidão e se aproxima do demente que, ao fitá-lo muda logo de atitude. Num instante se 
acalma, desanuvia o semblante e grita para o público: "Eis aqui o único homem a quem 
me rendo". Ato contínuo, entrega-lhe a faca, e, detalhe notável, o fez apresentando 
delicadamente o cabo. Os policiais se apressaram em aprisionar o infeliz, mas Henrique 
os conteve, objetando que o homem carecia antes de socorro médico e de assistência 
social, que de uma prisão inútil e injusta. 

Um dia sua irmã mais velha mandou chamá-lo para socorrer a filha que perdera os 
sentidos. Nem o médico nem o padre haviam conseguido resolver a dolorosa situação. 
Chegando a casa da irmã, Henrique, em sinal de respeito ao sacerdote e à religião 
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adotada pela família, não quis tomar qualquer iniciativa, aguardando que ocorresse algo 
capaz de melhorar o estado da jovem. Mas como a aflição dos familiares ia crescendo 
com o passar dos minutos e a mãe da paciente reclamava uma providência, aproximou-se 
da sobrinha, pedindo licença ao sacerdote, que o encarou desdenhoso. A irmã, 
interpretando a atitude do padre, apressou-se a informar que Henrique era dotado de 
poderes estranhos que já haviam curado muita gente. Este, aproximando seu rosto do da 
"adormecida", limitou-se a soprar-lhe nos olhos... e a jovem abre-os, surpresa, e recobra 
logo os sentidos! Perplexo ante a cena emocionante, que fazia lembrar os contos de 
fadas, o sacerdote interpela o jovem "mago", 

– Estou aqui há tanto tempo procurando com as minhas preces fazer com que ela 
voltasse a si... e o senhor, num instante, resolve o caso! Quer dizer-me como 
pode realizar tal coisa? 

– Da maneira que o Reverendo acaba de presenciar, respondeu-lhe Henrique. 

O padre sorriu humildemente, não compreendendo nem a causa de seu fracasso 
nem a da cura espetacular operada por aquele modesto jovem. E desde esse momento 
se tornaram bons amigos. A irmã, para fazer pilhéria com o rapaz, e quiçá também para 
manifestar-lhe admiração e agradecimento, colocou na porta de seu quarto uma tabuleta 
com os dizeres: "Dr. Bota a mão". 

Outro fato curioso: Um antigo estabelecimento comercial, em cujo sobrado residia 
uma família, incendeia-se; o fogo atinge logo as escadas e a porta. Do interior do sobrado 
partem gritos de angústia e apelos de socorro. O Corpo de Bombeiros tardava a chegar. 
Henrique, impaciente à vista da rápida marcha das chamas, não se contém, e, ante a 
estupefação dos inermes curiosos, arroja-se dentro da casa, galgando a correr os 
degraus da escadaria, envolvido pelas línguas de fogo que a tudo ameaçavam devorar. 
Um murmúrio de espanto parte da pequena multidão que se mantém em "suspense". 
Minutos depois estruge verdadeira aclamação, entrecortada de exclamações de alívio. 
Henrique, ajudado por uma enfermeira, aparecia conduzindo em cadeira de rodas um 
velho entrevado! 

Alguns dos circunstantes já haviam presenciado, numa noite de S- João, o valente 
"bombeiro" passar por cima da fogueira, pisando calmamente as brasas acesas, como 
uma salamandra a brincar com as chamas. E nessa mesma noite o jovem Henrique, para 
salvar do fogo o Trapiche de seu pai, subiu ao telhado, e era de ver como carregava, sem 
qualquer proteção, enormes tições e brasas que atirava ao mar. O fato assombrou a 
assistência, entre a qual se encontrava o conhecido corretor de seguros, Sr. Messeder, 
que no dia seguinte relatou a proeza ao pai do jovem herói, tecendo-lhe rasgados elogios. 

Curar doenças com um simples copo de água magnetizada ou mesmo apenas pela 
imposição das  mãos era para ele dever habitual. Tantas foram as curas, inclusive de 
doenças consideradas incuráveis, que sua fama acabou repercutindo até nos meios 
científicos europeus. O Instituto de Magnetismo de França conferiu-lhe um diploma de 
médico magnetizador, documento que ele, infenso por índole a atestados e diplomas, 
relegou ao fundo do baú. 

Presente a uma sessão espírita (melhor dito, animista), para a qual fora convidado, 
encontrava-se junto à mesa um jovem paralítico a quem eram dados passes magnéticos, 
sem qualquer resultado. Henrique dirige-se então ao presidente da mesa e esclarece que 
não se trata de um paralítico. Voltando-se para o tio do enfermo acrescenta: "Não é 
verdade que seu irmão morreu paralítico?" Ante a resposta afirmativa, prossegue 
Henrique: "Pois bem, é ele que, vivendo animicamente ao lado de seu sobrinho produz, 
indiretamente, um fenômeno de repercussão hiperfísica. Ato contínuo, começou a 
desmagnetiza-lo, ao contrário da magnetização a que estavam inutilmente submetendo o 
paciente. Minutos após, o jovem sentia-se bem disposto e podia andar. O "milagre" 
ocorreu na residência do conhecido matemático, Professor Ornelas, em Salvador. 
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Outro fato notório, por ele mesmo descrito anos depois em sua incomparável obra 
"O Verdadeiro Caminho da Iniciação", se liga a um temível macumbeiro da Bahia, 
desmoralizado em plena função. Henrique fora, com dois colegas, divertir-se numa das 
reuniões habituais do famoso terreiro. Com sua presença cessaram imediatamente todos 
os fenômenos do candomblé! O "pai de santo" alarmou-se e, mirando-o de frente, disse-
lhe, zangado: "Não queira negar que é o autor dessa estúpida brincadeira!" Henrique 
limitou-se a assestar-lhe o foco luminoso de seus olhos, sem dizer palavra. O africano 
baixou a vista e, mudando de tom, convidou-o para entrar no "terreiro". Mas aquele, 
voltando-lhe as costas, afastou-se, dizendo aos companheiros: "Aqui não é lugar para 
nós. Vim apenas para mostrar a esse deslavado mago-negro que não sou de 
brincadeiras. . . " 

Esse terreiro, de uma tal Pulquéria, até hoje temido na Bahia, fica para as bandas 
do Gantuá, caminho do Rio Vermelho, próximo à praça hoje denominada Duque de 
Caxias. 

Os necessitados, os doentes, os aflitos eram sempre o alvo predileto de seu 
fraternal carinho. 

Certa vez, ao passar pelo Oratório da Cruz do Pascoal, notou que alguém aí 
chorava em sentidos soluços. Muitos crentes costumavam ir àquele local para orar diante 
da Cruz do Carmo, em busca de lenitivo para suas dores. Os transeuntes se 
persignavam. Os mais devotos se punham de joelhos, detendo-se em longas meditações 
e súplicas. Mas daquela vez alguém chorava e soluçava em atitude confrangedora. Era 
uma senhora, moça ainda, morena de cabelos negros. Pousava uma das mãos nas 
grades de ferro do Oratório, e com a outra cobria o rosto molhado de lágrimas. 

Henrique, ao ouvir os soluços, comoveu-se e se dirigiu a ela para conforta-la, já 
havendo "visto" a causa do desespero daquela criatura. Com voz amiga lhe estende um 
alvo lenço e diz: 

– Aqui tem um lenço. Vejo que a senhora deixou o seu em casa. Pode servir-se e 
leva-lo para seu lar. Quem sabe, ele poderá enxugar para sempre suas 
lágrimas. Sei bem por que razão está chorando. Dentro de três dias, o mais 
tardar, ele voltará para casa. Outra mulher quis roubá-lo, mas não alcançará 
seu intento, pois ele mesmo compreenderá logo que ela é falsa". 

A senhora, de olhos arregalados, vermelhos de tanto chorar, fitava surpresa o 
interlocutor, como a um anjo que vinha do céu para anunciar-lhe a felicidade, justamente 
no momento em que lamentava sua desventura. E já esperançosa, indagou: 

– Mas quem é o senhor, que sabe tão bem minha vida, e talvez a de todo o 
mundo?! Como pode o senhor, tão jovem ainda, conhecer a vida dos que 
sofrem? 

E a mesma voz amiga e fraterna lhe responde: 

– Trago este Dom comigo, desde muitas e muitas vidas... Minha missão é 
enxugar as lágrimas dos aflitos. Eu sou o Amoroso, Aquele que por muito amar 
as criaturas também sofre e chora. 

E a moça, com expressão feliz, estende a mão para receber o lenço do Anjo Bom, 
murmurando: 

– Estou pensando quem o Senhor é. E só encontro uma palavra, um nome 
sagrado, mas coragem não tenho de pronunciá-lo ... 

J. H. S. pôs termo ao estranho colóquio, despedindo-se: 

– Adeus, minha filha!  
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Encaminhou-se, pensativo, para o plano inclinado do Pilar, situado em frente ao 
seu trapiche. Mas antes olhou para traz e viu a senhora, de pé, acompanhando com o 
olhar agradecido seus passos. De longe ele lhe acenou um adeus, ao qual ela 
correspondeu com o lenço, levando-o lentamente aos lábios... 

Dias depois, passando pelo mesmo local J. H. S. notou que um grupo familiar o 
observava. Sem se deter, identificou a "senhora dos soluços confrangentes". Sim, era ela, 
agora risonha e feliz, ao lado do esposo e de dois filhinhos; de soslaio ela abanava a 
cabeça, com um sorriso discreto, como a dizer: Sua profecia deu certo; muito obrigada. 
Ele nunca mais a viu, porém a história dessa moça continuará, como veremos noutro 
capítulo deste estudo biográfico. 

De outra feita, acompanhado pelo amigo Marcolino, foi ver um doente considerado 
incurável. Tratava-se de um obsedado, que de modo estranho pronunciou corretamente o 
seu nome de HENRIQUE logo ao vê-lo, como que apelando para um salvador 
inesperado. HENRIQUE apiedou-se do infeliz, mas não podendo dispor de certa "vara de 
porcos" para transmigrar os elementais obsessores, retirou-se entristecido, cogitando 
sobre a maneira de afugentá-los, enquanto se dirigia ao ponto do bonde. Embarcou, e 
quando a viatura já corria sobre os trilhos, começou a apresentar todos os sintomas do 
obsedado, gesticulando e gritando palavras desconexas. Os companheiros de banco se 
mostravam francamente alarmados, enquanto outros mais afastados se punham em 
atitudes de espectadores assustados. Porém, os "espíritos endemoninhados", ou melhor, 
as larvas dos subplanos astrais, não podiam resistir muito tempo o aura de J. H. S. Uma 
vez expulsas para seus elementos, HENRIQUE, recobrando-se daquela tremenda 
descarga psíquica que ele mesmo atraíra, dirige-se a Marcolino, que à vista dos desatinos 
do amigo se recolhera impressionado a um canto do bonde. E, para desfazer a 
perplexidade causada aos circunstantes, perguntou-lhe em voz alta: "Que tal? Gostou do 
papel de doido que vou representar amanhã no teatro?" Os passageiros, que já estavam 
preocupados e amedrontados com as cenas do "maluco", ao ouvirem tal pergunta, se 
sentiram aliviados, passando a aplaudi-lo com palmas e gostosas gargalhadas, não 
faltando porém, quem estranhasse o fato de haver o artista escolhido o cenário de um 
bonde em movimento para "ensaiar suas esquisitas maluquices". 

Numerosos são os episódios e os fatos ocorridos em sua vida, dignos de estudo e 
meditação. Nem todos porém, são aqui narrados, muitos por ausência de apontamentos 
ou registros, outros por não estarmos autorizados a publicar ocorrências, previsões e no-
mes de índole estritamente secreta. 

Todavia, a razão principal de lacunas e de anacronismos existentes neste bosquejo 
biográfico consiste na impossibilidade de se descrever, mesmo que para tanto fôssemos 
autorizados, o desenrolar dos fatos ocultos, de se ilustrar as providências tomadas pelo 
Governo Oculto do Mundo nos planos hiperfísicos e nos Mundos Subterrâneos. 

Procuraremos, não obstante, oferecer aos prezados leitores o máximo que nos for 
permitido expor acerca da vida, da obra e ensinamentos do nosso biografado, 
acrescentando no capítulo final uma súmula de seus excelsos ensinamentos. 

Numa noite chuvosa, o Teatro Politeama, de Salvador, acolhera um grupo de 
freqüentadores tão pequeno que representava grande prejuízo para J.H.S., seu 
empresário. Na sala, sentadas diante do palco, mal se contavam 15 ou 16 pessoas. 
Comentando o insucesso com um auxiliar, este sugeriu maliciosamente que para justificar 
a suspensão do espetáculo, seria necessário que ocorresse o rompimento do cabo 
elétrico; mas que isso não seria possível por se tratar de um grosso cabo de aço. 

Estava-se na iminência de dar início ao espetáculo para um público tão reduzido, 
quando improvisadamente tudo ficou às escuras! Alguém informou que a falta de luz fora 
causada por ter-se partido o cabo geral... E não foi mão humana a autora da brincadeira. 
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Um dos empregados de J. H. S., arrendatário do Teatro S. João na Bahia, veio 
certa vez informar ao jovem patrão: 

– O Sr. sabe que acabo de vir da Igreja da Piedade, e vi que estão rezando uma 
missa fúnebre, e fiquei espantado em ler o seu nome ali inscrito, tratando-se 
portanto de missa de corpo presente? 

– Eu já adivinhei quem foi, respondeu calmamente Henrique. Porém desejava 
saber uma coisa Não aconteceu nada na Igreja? 

– Ah! É verdade, exclamou o porteiro, lembrando-se do fato. Ao oficiarem, caíram 
as velas do altar-mor, tendo havido começo de incêndio. 

Em casa do conhecido professor Ornelas, quando era apresentado à grande 
pianista e artista Luísa Leonardo, casada com o escritor Sílio Boccanera Júnior (22), vai 
logo lhe dizendo: 

– Vejo-a toda ensangüentada.  

– Como? perguntou ela assustada! 

– Na porta de um teatro. Um carro puxado a 4 cavalos desenfreados, vai de 
encontro a um seu colega, tendo a lança do carro lhe aberto o ventre. O sangue 
jorrando à distância, ensangüentou seu vestido branco. 

A artista desmaiou, ante aquela viva descrição do acidente que sofrera na sua 
mocidade. E quando J. H. S. a fez voltar a si, teve estas palavras: 

– Foi um artista da Cia. Adriano Vasconcelos. Ainda me lembro do fato. Fui para 
casa quase carregada... 

Outra ocasião passeava J. H. S. com o professor Ornelas no cemitério, quando 
este observou sobre um túmulo um magnífico vulto à semelhança de um "Cristo" 
balouçava sobre a campa. 

– Deve estar ali enterrada uma Freira, diz J. H. S. 

Qual não foi a surpresa do professor Ornelas ao constatar o nome da Freira 
gravado na lápide e no registro do cemitério. 

Alguns fatos pitorescos se deram quando residia ele no Porto dos Tainheiros no 93, 
na mesma cidade. 

J. H. S. é não só pianista exímio, compositor intuitivo de melodias angelicais, como 
também aplaudido pintor. 

O maestro Laborda, professor de música de suas filhas, examinava curioso dois 
belos quadros a óleo que ornavam a sala de visitas. Um deles representava um lago 
bucólico e um casal de cisnes, um negro e outro alvo, luxuriante vegetação e, no 
horizonte, engastado na floresta, lindo templo iluminado pelos raios de maravilhoso 
crepúsculo. Outro quadro mostrava uma casa de campo, um moinho de vento, no gradil 
superior da casa uma trepadeira florida em brincos de princesa; à esquerda uma 
camponesa carregando um balde cheio de leite; adiante, uma ponte de madeira roliça 
gasta pelo tempo, vendo-se também um trecho do rio, cujas águas refletiam as nuanças 
da vegetação marginal. 

Com palavras de incontida admiração diante dessas duas belas obras pictóricas, 
perguntou pelo nome do autor. 

– Eu, disse J. H. S. 

– Mas são quadros de Mestre, retrucou o Prof. Laborda. Quem foi o seu Mestre? 

– Eu, respondeu laconicamente o interpelado. 

Diante da dúvida do "maestro", interveio dona Hercília, esposa do elogiado pintor, 
esclarecendo que seu marido comprara dias antes os cavaletes, pincéis, telas e tintas e, 
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para maior admiração do "maestro", informou que os dois quadros foram acabados em 
poucas horas de trabalho! 

Foi ainda naquela casa que, certa vez, encontrando-se ele à mesa, levanta-se de 
repente e toma a filhinha dos braços de dona Hercília, encaminhando-se para o quarto de 
dormir; mal chega aí, ouve-se um ruído tremendo. O grande armário que lhe ficava às 
costas há um instante, se achava agora espatifado no chão. Tanto ele como a mulher e a 
filhinha teriam sido esmagados se ali demorassem mais um instante. Sua senhora, que se 
havia afastado alguns passos, sofreu apenas um arranhão no braço direito. 

Mais espetacular foi a cura havida em meados de 1912: um paralítico apareceu 
trazido por sua mãe, preso numa cadeira, a qual foi logo dizendo, a Henrique ter sido um 
"espírito" quem a informou de que somente o moço que morava no número 93 poderia 
curar-lhe o filho. Em seguida ouviu ela o seguinte diálogo entre Henrique e o doente: 

– Meu filho, tu acreditas que te posso curar? 

– Acredito, sim senhor. 

– Então, levanta-te e anda, ordenou-lhe Henrique, imperioso. E o paralítico 
levantou-se e... andou, perfeitamente curado! A pobre mãe, chorando de alegria 
por já poder abraçar o filho de pé, desfazia-se em agradecimentos ao jovem e 
em louvores a Deus. Ao despedir-se, quis deixar a cadeira do paralítico como 
lembrança, que J. H. S. delicadamente recusou. 

Jamais deixou ele de acorrer ao apelo de quantos o procuravam, atraídos pela sua 
fama de "miraculoso" e, espontaneamente, não deixava de colocar seus extraordinários 
dons a serviço do bem, sem qualquer restrição nem condição, com a mesma naturalidade 
e generosidade com que as chuvas caem sobre a terra. 

Parentes e amigos inescrupulosos, informados da fortuna que herdara e do seu 
desprendimento, muito abusaram de sua bondade e boa fé, obtendo empréstimos que 
nunca lhe restituíram, endossos em títulos de responsabilidade alheia, que afinal ele 
mesmo resgatava para salvaguardar as pessoas comprometidas. 

Foi na referida residência que ele sofreu os desgostos conseqüentes a perda de 
sua fortuna e nessa fase acabrunhante da vida, recebeu da índia uma carta lacônica, 
contendo ao mesmo tempo uma ameaça velada e uma promessa vã. Era o seguinte o 
seu breve texto: 

"Se abandonares a Sociedade Teosófica e esses assuntos aos quais te dedicas, e 
se passares para o nosso lado (aqui o missivista indicava o nome de alguém), garantimos 
a tua felicidade novamente". 

Muitos irmãos da Loja Teosófica, inclusive Marcolino Magalhães e Teofredo 
Requião, leram a estranha mensagem. 

Fiel a seu Mestre e Senhor, J. H. S. prefere a pobreza a trair sua consciência e 
recuar na Vereda. 

Exposto às mais acerbas contingências da vida, suportou resignado prejuízos 
financeiros e ofensas morais. Nessa ocasião teve que empreender uma viagem à cidade 
de Nazaré, onde permaneceu alguns meses. A viagem, a bordo de um grande saveiro 
lotado de passageiros, foi muito acidentada, obrigando a prolongada escala na ilha de 
Itaparica. 

Inspirado a realizar um itinerário cuja significação só mais tarde pode compreender, 
deixou a Bahia, a bordo do vapor "Tenysson", da linha de "Liverpool", de mudança com a 
família para o Rio de Janeiro, em busca de novas plagas onde pudesse reconstituir o lar, 
qual ave que emigra para regiões menos inóspitas. 
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Saudosas recordações lhe vinham à mente durante a viagem, quando, apoiado ao 
tombadilho, se punha a fitar longamente o horizonte longínquo, como a perscrutar na 
instabilidade do presente as incertezas do futuro. Já estava longe da querida Bahia de 
sua infância e juventude. 

Revia a Rua Chile, de dolorosas mas construtivas recordações, causadas pelo 
acidente de Lisboa e que era seu caminho de peregrino, quase diariamente. Sonhava 
com o "leigo" que se dera em holocausto por seu pai quando acometido de doença grave, 
e aquela criança que despencara do segundo andar de uma casa da Ladeira do Carmo, 
que o comovera até às lágrimas ao ouvir os gritos de desespero de sua mãe, mas que, 
misteriosamente, no dia seguinte estava passando bem... Revivia suas aventuras 
náuticas em companhia de seu sobrinho Carlos Manzini, cada um em seu canoé, riscando 
velozmente a superfície da enseada em frente de Monte Serrate, de onde centenas de 
pessoas assistiam a competição dos dois jovens remadores do Clube Bahia, de que fora 
fundador e presidente. 

Sonhava com a porta da casa do Saldanha, ao lado da dos Sete Candieiros, única 
no Brasil e primeira entre todas pela antigüidade e estilo, com seu entablamento susten-
tado por colunas ornamentadas da ordem compósito e Atlantes, onde se reuniam os 
membros das Ordens da Rosa, de Aviz, de Cristo, dentre eles o seu pai e o seu avô... 

Sonhava com a Festa do Bonfim, onde os adeptos de Iemanjá e Ogum o tinham 
como o "próprio São Jorge", e as vendedoras, com seus tabuleiros característicos, 
quando o viam aproximar-se disputavam para vender a ele em primeiro lugar, porque 
seria um dia feliz, venderiam todo o estoque... 

Recordava todas as residências e os fatos que nelas se passaram Portão da 
Piedade, Palácio da Aclamação, Praça Duque de Caxias, Palácio da Penha, Itapagipe, 
Barra, Rio Vermelho, Porto dos Tainheiros, Pilar próximo à Pastelaria Miramar ... 

Sonhava enfim com seu fiel companheiro Antônio Maceió, que disfarçado sob as 
vestes de humilde ferreiro, o aconselhava em várias situações, fazendo mesmo funcionar 
o velho motor do trapiche de seu pai, coisa considerada impossível, exceto para ele J. H. 
S. 

Ao despertar deste sonho, após dias de viagem, nova vida e novos rumos por Lei 
traçados indicariam o caminho a seguir. E um panorama de maravilhosa beleza se 
descortinava à sua frente. 

O navio já sulcava as águas da sua nova baía, a encantadora Guanabara. À direita 
se via Niterói e à esquerda S. Sebastião do Rio de Janeiro, as duas cidades que 
marcariam as novas etapas missionárias do "Peregrino da Vida".  

(Continua) 

DESTRUENS ET CONSTRUENS 
 

MARTHA QUEIROZ 

 

A Idade Contemporânea está terminada. Embrenhamo-nos, vertiginosamente, pela 
Era Atômica. O nome que merece lhe será dado pelos vindouros. E não é, propriamente, 
o que nos interessa. O que nos interessa e que, com qualquer denominação, será a pós-
história dos atuais homens ou a pré-história doutra etapa evolutiva em que os seres 
viventes terão outras características. Preocupa-nos é o hiato entre essas duas etapas, 5a 
e 6a duma escala setenária. Não porque ignoremos o modo dessa passagem, nem lhe 
desconheçamos a justeza de atuação, de tal modo nos tem avisado palavras passadas, 
ou mortas, e a palavra viva, palpitante, que ecoa irredutivelmente aos ouvidos mais 
apurados. 
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Mas, precisamente, porque sabendo-a terrivelmente próxima, assistimos, 
estarrecidos, à inércia das criaturas – obstáculo intransponível, antecipando sua 
realização. 

"Pura fantasia", dirão os céticos – covardes mentais. 

"Invencionices", dirão os comodistas – covardes materiais. 

"Ora, o mundo sempre foi assim", dirão os aproveitadores – covardes morais.  

Nós, os teósofos, continuaremos afirmando: 

"Há mudanças radicais na história da Terra e na vida dos homens". 

Observemos o que se passa em torno de nós mesmos: uma estrutura apodrecida, 
prestes a desabar, onde se equilibram tremendas contradições e por onde transitam, 
incoerentemente, vislumbres de idéias novas. Impulsos jovens estourando velhas cascas. 
Um destruens desmesuradamente ativo fazendo ruir, aqui e ali, as tradições, rompendo 
elos do raciocínio por demais sistematizado, afrontando preconceitos, diluindo 
perspectivas anteriores, preceituando novas tomadas de posição e urgentíssimas. Em 
tudo: do velho ao infante; do empírico ao científico; do previsto ao improvável; do 
estabelecido ao apenas formulado; do concreto ao abstrato: do rotineiro ao esdrúxulo. 
Criaturas de moldes tradicionais, encerradas comodamente em estreitas paredes, com 
que se julgam inatacáveis e isentas de perigo, esbarram, entretanto, numa inviabilidade 
que lhes desarticula a razão, deixando à solta torrentes emotivas a custa das quais 
despenham em vertiginosa queda para um dantesco impasse coletivo. 

Do que chamam história dos homens – uma singela 5a etapa de alguns bilhões de 
anos – sobressaem sempre três aspectos: a velhice, a maturidade e a juventude. Os 
antigos fazendo de sua alardeada experiência a ponte que consideram passagem 
obrigatória para os demais; os atuais enrodilhados nos seus afazeres de caráter 
emocional e econômico, orgulhosos de sua potencialidade em qualquer dos setores da 
vida material, que se consideram de seu limitado ponto de vista, como de maior 
importância no quadro geral. E os futuros. os jovens de todas as épocas, sementes bro-
tadas intempestivamente através de uma lei genérica de reprodução do tipo animal. Isto 
tem sido sempre assim desde que de um Adão e Eva, não se sabe bem como, nasceram 
todos os demais seres, na opinião dos tradutores das escrituras. Devemos responsabilizar 
os tradutores – como "traditori "? Aqui fica a pergunta. 

Em todas as épocas da atual 5a raça, insistimos, tem havido, portanto, velhice, 
maturidade, juventude. Parece ser lei imposta – não importa as razões anteriores – aos 
seres humanos nesta etapa evolutiva. 

No momento presente, as cousas se passam de modo um tanto diferente. 
Positivemos nosso ponto de vista: Por futuro ou juventude, entendemos os que, na hora 
atual da história humana estão abaixo de 27 anos. E aos demais consideramos a todos, 
indistintamente, como passado. Há, portanto, duas etapas no mundo de hoje: os homens 
de ontem e os de amanhã. Não é pela idade cronológica que se avalia da experiência que 
possa ser vantajosamente utilizada, nem pelo ímpeto atuante dos mais convictos de suas 
possibilidades. Que separa, então, todos esses por nós rotulados de – passado – da 
categoria dos jovens, cuja característica é uma incoercível e incompreendida rebeldia? 

"Sempre houve esse choque entre as gerações". dirão alguns, teimosamente. 

Sim, havia diferença de atitudes, de formas, de reações, mas não de essência. E 
esta é a que agora existe – diferença fundamental, diferença de tônicas, diferença de 
categorias. 

A Sociedade Teosófica Brasileira fornece a explicação: O que separa, o que 
desvincula o passado do futuro é um julgamento. As portas se fecharam para todos 
aqueles que neste ano de 1962 tenham mais de 27 anos. Os nascidos, portanto, em 1935 
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são velhos, com aspecto embora de novos. São irremediavelmente velhos, porque já 
foram julgados. A tesoura da lei separou definitivamente a humanidade: de um lado os 
julgados, do outro os julgadores, com cara de irresponsáveis pelo seu verdor. O grande 
balanço de um fim de ciclo – o da 5a rodada, foi feito. Não importa que, perante os olhos 
físicos dos homens, tão escassamente perceptivos, não descesse um Deus 
antropomorfizado, sentado num pesado trono sobre frágeis nuvens: não lhes 
ensurdecessem os ouvidos, tão reduzidos quanto a visão, as trombetas dum Arcanjo 
anunciador: não se reunissem, enfim, todas as criaturas numa irrealizável assembléia e 
não nos pusessem, a nós, mortais, numa apregoada balança. Porque tudo isso teria que 
ser físico, para que os senhores homens acreditassem, mas infringindo, flagrantemente, 
as próprias leis científicas que conhecem. 

“Não, isto não se deu, nós não vimos. Então o julgamento não pode ter sido feito”, 
dizem os incrédulos. E, pior que isto, muito pior, os que exploram a credulidade de muitos 
para dela usufruírem vantagens materiais, alguns que dizem falar em nome de Deus... 

Não sabem aqueles, os primeiros – ver. 

Não querem estes, os segundos, deixar ver. 

Os primeiros agem por ignorância. 

Os segundos são criminosamente responsáveis. 

Um terror que se traduz por agressão ou sob a forma de pânico generalizado vai-
se alargando em urna grande vaga – já atingindo a Terra em sua periferia vai se 
infiltrando teimosamente nas consciências, das mais sensíveis às mais embotadas, pro-
duzindo a efervescência que reina no mundo atual. 

Porque da ciência nem tudo podemos esperar. As minas dos homens estouram, os 
aviões, os melhores, caem, os navios afundam, os edifícios desabam. os projéteis falham, 
os aparelhos enguiçam, as previsões falecem. Onde a idoneidade moral dessa ciência 
que pretende ser o método comprovador até das cousas do espírito, das cousas 
essenciais que regem os universos? Se falha na execução como não falhar no que 
presume? Como e por que dar-lhe integral e definitivo crédito de confiança? 

Não – os problemas mais sérios da criatura humana, o porque das suas 
investigações, o bálsamo a suas angústias interiores não foi ainda solucionado quer pelo 
inegável avanço da técnica, quer pelo avanço das formas governamentais. quer pela 
disseminação das verdades eternas na prática dos vários ritos religiosos existentes até 
hoje. Nem poderiam ser resolvidos. pois o homem está apenas a caminho dum 
conhecimento integral que o livre em definitivo, do desejo, das dores, causadas pela 
ignorância do que deve desejar e pelo mau emprego de suas próprias possibilidades. Não 
adiantam as formas de governo por melhores que aparentem ser: maculadas, todas, dos 
erros do passado. 

Não adiantam as religiões por mais verídicas e profundas que tenham sido suas 
raízes. Caducaram. Padecem do mesmo mal das formas governamentais. Cascas ocas, 
por mais brilhantes que pareçam. Inúteis, portanto, para quem vem sob nova diretriz e 
sente e sabe o que nem tolos vêem ou possam saber. 

Será, então, a falência da ordem e da razão? 

– É o Destruens que prevalece no momento. Não o estamos preconizando. 
Tentamos, com toda a nossa energia, evitá-lo. mas não podemos ignorar que é 
chegada a hora da derrubada de tudo que for considerado falso, ilusório, 
aparente, por força de julgamento legal, que só aceita as credenciais do Espírito 
definindo as consciências. 

Os meios de que dispomos para tomar conhecimento dessas cousas, já vos tem 
sido exaustivamente repetido para que o façamos agora. São os progressivos sistemas 
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de divulgação condicionados às várias épocas e que transmitem aos homens em 
determinados ciclos os novos aspectos da Sabedoria única e Eterna. 

A humanidade foi julgada e, portanto, a partir daquela hora agoniza 
irremediavelmente. Mas direis – e os que passaram nesse julgamento? Padecem também 
pela agonia dos que foram seus irmãos e que  não lograram vitória. E como saber o 
resultado desse julgamento? Perguntareis, ainda. No interior daquele que cumpriu 
dignamente a lei traçada, repercute como Voz do Silêncio – o resultado memorável. 

Cada ser julgado como aproveitável SABE ou DEVE SABER que o é. Há vozes, no 
mundo, auxiliando aos que ainda não a perceberam nitidamente. É um dos trabalhos da 
S.T.B., no Brasil, para o Mundo. 

Voltamos agora à parte mais importante: à sementeira, feita de outra massa, 
vibrando a outra tônica, chocando-se, debatendo-se, lutando contra os desmandos do 
homem do passado que vê nessa atitude simplesmente uma revolta errônea e 
incorrigível. Incorrigível sim, por não poder voltar atrás o que está a frente – revolta sim, 
pela reação às velhas formas – errônea, nunca, porque é o impulso decisivo da hora – A 
Era de Maitréia. 

Saibam os velhos ver com outros olhos, se possível lhes for, as atitudes da 
juventude rotulada de tarada, de louca, de cínica, simplesmente porque reage 
inconscientemente, ainda, a situações deterioradas, imprestáveis. A juventude de hoje 
não se identifica com o ciclo que morre e se agita, e se defende em um não conformismo 
que parece revolta e é apenas fruto de uma constatação. O destruens pode vir da  
juventude não para especificamente atingir os seus maiores, mas pela lei de causalidade, 
para limpar os caminhos por onde pisará Aquele que lhe dá a Tônica, Aquele que e sua 
razão de existência. Aquele que já veio com outras roupagens e com outras vozes, 
Aquele que é Quem é, por não ser ninguém, mas ser o Todo. 

E nesse afã de limpeza, usando do poder da intuição, que é seu apanágio, investe 
a juventude contra o que lhe parece supérfluo ou errado. Percebe o que e ilusório, pois 
sua visão é mais completa. Vê o que é puro na podridão, o que é justo na desorganização 
e o que é errado na aparência de correção. Porque o homem de amanhã. a juventude de 
hoje, desta "hora marcada com o destino", na sábia expressão de Franklin Delano 
Roosevelt, não é um animal pensante, será um ser pensante que se apropriou duma nova 
parcela da verdade, de maneira mais rápida e mais incisiva que um 6o sentido lhe 
proporciona – o sentido da Intuição. Virá, então, a era do "Construens". E na Terra, livre 
do joio nefasto, florescerá. finalmente, o trigo das searas divinais. 

Por isso já se abalam homens de responsabilidade, educadores, mais afeitos às 
coisas e as gentes novas, mais sensíveis ao que será – a pregar que às crianças de hoje 
se deve ensinar facultando-lhes o uso da intuição para que assim aprendam mais 
depressa e melhor. 

Para as sementes da era da intuição não vale o raciocínio rançoso, não valem as 
velhas normas de aprendizagem longa e fastidiosa para elas, inteiramente fora de seu 
raio de percepção. 

E dizem muito bem os mestres que assim falam em defesa duma juventude in-
compreendida e injustiçada. Realmente sobre o professorado, ainda velho, repousam as 
graves responsabilidades de preparar as novas sementeiras por processos diferentes 
daqueles pelos quais aprenderam, agora inteiramente desajustados as necessidades. 

Esta é a palavra de ordem dos Dirigentes da Sociedade Teosófica Brasileira –  
Henrique José de Souza e Helena Jefferson de Souza, a quem neste momento, mais uma 
vez, reverencio nesta 14a Convenção. Palavra que se ergue no Brasil – Terra de 
Promissão – onde arde a chama dum inundo novo a ser mantida e vivificada pela nova 
geração que se situa precisamente a partir de 1935. Sim, renovemos o modo de educar 
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os jovens. Convençamo-nos, nós, os antigos, da inutilidade de nossas experiências, a não 
ser para concordar em que devamos nos transformar de acordo com a nova palavra de 
ordem. Nós, os antigos, é que devemos ir à nova geração, para através dela se 
minorarem os inexoráveis efeitos do ciclo que morre. 

Informemo-la e formemo-la, segundo suas próprias necessidades e inerentes 
qualidades. Adaptemo-nos à sua Tônica, que é a de Maitréia, o Cavaleiro das Idades em 
nova aparição nos cenários terrenos. 

Entre a juventude e o passado há, portanto, um hiato – maior ou menor em 
decorrência de maior ou menor compreensão dos homens em relação a essa situação. 

Entre o velho mundo e o novo mundo também existe essa mesma diferença. 
Desse novo mundo o Brasil é o herdeiro universal dum direito que compartilharia com os 
Estados Unidos se estes não tivessem, por abuso de suas forças ou possibilidades, 
infringido a Lei da Causalidade no indevido emprego da energia atômica, como agora 
mesmo a Rússia também o fez incidindo em idêntica penalidade – porque, para a Justiça 
da Lei de Carma, não há direita nem esquerda – há o reto caminho da Sabedoria, 
equilíbrio justo entre os extremos. 

O Brasil faz jus a esta herança e praza aos céus que a saiba honrar e conservar 
nos seus devidos termos e resista a circunstâncias perigosas do momento que o estão 
seriamente ameaçando. 

Entre os sistemas políticos também existem os hiatos – nenhuma das formas 
governamentais atuais é a condizente com o novo ciclo. Por isso umas às outras, das que 
existem, se destroem. 

Nenhuma das religiões vigentes prevalece, de vez, que representam ecos 
deturpados da Palavra Divina de outras eras. Entretanto, duas mais chegadas a nós 
poderiam, se se completassem, se se acordassem, – subsistir numa simbiose perfeita. 

O Budismo e o Cristianismo. Uma representa o fatalismo, outra o livre arbítrio, 
pecando ambas por um extremismo não convincente nem solucionados. Uma leva à 
anulação da iniciativa – a outra preconizando uma liberdade irrestrita, leva à 
desorientação. Ambas falseiam porque são elementos que se completariam na difícil fase 
do momento presente. Entretanto se opõem, se chocam, se digladiam. 

Os que pregam o Cristianismo repudiam a reencarnação por dizerem-na ausente 
da Palavra de Cristo. Entretanto, 33 anos de vida, dos quais 20 em escola iniciática, que a 
Igreja não reconhece – fora do convívio dos homens comuns, portanto, não chegam para 
se julgar de tudo em que a missão do Filho de Deus se constituiria. 

E o crime de sua crucificação que apresentam, por incrível que pareça, sob 
aspecto fatalista, para ser aceito, por dogma, nada mais foi que um erro dos homens, 
levando à cadeira elétrica daqueles tempos um justo que atrapalhava os interesses 
políticos e sociais do momento. E a esse Ser, que levava o selo do Espírito, coube, por 
sua morte, deixar uma doutrina de liberdade de ação, que a Ele não lhe competiu sequer 
usar. E essa morte, de que se deveriam culpar todos os homens, e ainda hoje explorada 
com foros de fatalismo. "Cristo veio para morrer pelos homens" ... dizem os que se 
chamam de cristãos, mas que são os primeiros a infringir as palavras daquele Ser que 
dizem venerar. 

Nós teósofos, mais budistas que os budistas, mais cristãos que os cristãos, 
afirmamos solenemente: não concordamos com as diretrizes divergentes dessas duas 
correntes religiosas. Isoladas e opostas elas levam ao caos, ajudam a destruição. A 
oportunidade passou dum entendimento entre ambas, em mãos do grande Pontífice Pio 
XII, a quem cabia esse momento histórico. Mas a ambição de alguns prevalecendo, 
encerrou-se (antes do necessário), neste mundo o trabalho daquele que foi Pedro, o 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  19 – 20 – Janeiro a Junho de 1962  – Ano XXXVII 

Redator : Ary Telles Cordeiro 
 

 30

fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, o Pedro que negou a Cristo, para que sua 
Obra permanecesse. 

Hoje, com João XXIII, talvez ainda vejamos algumas atitudes que comprovem 
essas nossas palavras vindas de Quem sabe o que diz por conhecer os mistérios da vida 
e da morte. 

Esse conhecimento não é privilegio de uma única etapa no mundo. Ele é periódico, 
cíclico e se justifica. Entretanto, conhecer as diretrizes da Lei. enunciá-la aos outros 
também não significa obrigatoriedade de realização, sempre presente o justo equilíbrio 
entre determinismo e livre arbítrio: este alterando. aquele corrigindo, permanentemente. 
Usamos mais uma vez as palavras de Roso de Luna – "os astros inclinam, mas não 
obrigam". "Los astros inclinam, pero no obligan". 

Buda, Cristo e agora Maitréia. Com esse nome é prevista a vinda à Terra de mais 
um impulsionador da eterna roda da vida. 

Para isso, a juventude existe e aí está com suas incompreendidas atitudes contra o 
que está decrépito, deformado, carcomido. Daí a grande responsabilidade dos 
governantes, dos políticos, dos sacerdotes. dos mestres – todos igualmente sujeitos já a 
um julgamento cíclico. Porque a nós velhos, na acepção explícita dos maiores de 28 
anos, cabe transmitir aos verdadeiros donos o que houver de bom, de aproveitável, do 
ciclo que morre. E transmiti-lo já, porque as cornetas do Arcanjo anunciador já soaram, 
embora nem todos as ouvissem. E mesmo Deus em seu Trono, pesado, sobre frágeis 
nuvens, já se expôs a olhos avisados, que realmente vêem, e os homens já foram 
colocados nos imponderáveis pratos da balança cósmica em termos de universalidade. A 
sorte está lançada. Resta colher os náufragos da grande jornada cíclica, papel que cabe 
aos jovens devidamente compenetrados de sua atuação nos cenários do mundo. Porque 
ainda e sempre haverá os mal informados por culpa de quem não soube ser devidamente 
mestre ou governante e de que eu, como professora e política, me escuso dizendo: "Mea 
culpa, mea culpa, mea máxima culpa". 

Honra, portanto, aos homens que preconizam modificação nos sistemas 
educacionais, como ainda agora acontece. 

Honra aos que, perscrutando  pelo raciocínio, chegaram ao conhecimento de que é 
pela Intuição que as crianças de hoje devem aprender. 

Honra aos que lutam pela Paz e pela justiça, acalentados pelas chamas de Amor 
Universal. 

Porque a hora de responsabilidade está mais do que nunca nas mãos de todos os 
mestres. 

A estes pois, em todas as partes do mundo, no Brasil e principalmente em São 
Lourenço as homenagens da Sociedade Teosófica Brasileira que nesta hora os investe do 
direito do bom uso da única palavra cabível – EDUCAÇÃO. 

 
SÍMBOLOS E INTERPRETAÇÕES 

 

Dr. Aguinaldo de Almeida Prado 

 

Dentro de uma Escola iniciática, a palavra símbolo representa mais que a simples 
substituição de uma palavra ou elemento por uma abreviação, como ocorre na físico-
química, ou um desenvolvimento em determinado sentido, como sugerem as fórmulas 
matemáticas. É algo mais amplo que isto e também diverso dois chamados símbolos de 
fé da Igreja Romana, pois estes são formulários breves, que encerram as verdades de fé. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  19 – 20 – Janeiro a Junho de 1962  – Ano XXXVII 

Redator : Ary Telles Cordeiro 
 

 31

Símbolo, no significado lato, é representação de um aspecto da verdade, que independe 
da estática da fé, mas, decorre da cinética do raciocínio. É certo dizer, portanto, que 
símbolo, à luz da Ciência Iniciática das Idades, é a síntese de um aspecto da Verdade 
Única. E, por esta mesma razão, sua forma gráfica, numérica, pictórica ou qualquer outra, 
atravessa incólume os tempos sem sofrer intrinsecamente com as modificações 
aparentes das idéias, descobertas e invenções, pois, como síntese de algo real e 
imutável, permanece imutável e real através dos séculos. 

Entretanto, é notório também que variadas são as interpretações de alguns desses 
símbolos, que com o avançar da civilização foram caindo nas mãos de pessoas ainda não 
preparadas para recebê-los. Daí os encontrarmos, tão excelsos no passado e hoje sob as 
mais errôneas e estapafúrdias interpretações. Não estamos fazendo distinção entre 
símbolo, emblema e ideografia, pois inútil neste momento, mas abarcando todas essas 
representações sintéticas, que possuindo realmente os sentidos mais sublimes nas 
antigas tradições, tem-os agora perdidos, deturpados e até pervertidos aos olhos 
daqueles que se dedicam a velá-los. E os piores exemplos dessas errôneas 
interpretações se encontram precisamente nas religiões cristãs que, por constituírem a 
maioria no Ocidente, nos são mais familiares. 

Possuem elas um simbolismo esplêndido, herdado das religiões pagãs e dos 
mistérios iniciáticos gregos e egípcios, mas desconhecendo seu sentido esotérico, 
ostentam-os liturgicamente, sem contudo saberem realizá-los e aproveitá-los no que têm 
de mais precioso. 

O simbolismo do peixe, que as igrejas procuram relacionar ora a Pedro, como 
pescador, ora a Jesus como “pescador", de almas, exemplifica o que dissemos. O peixe 
era a figura desenhada nas paredes das catacumbas, onde se reuniam os primitivos 
cristãos. Pelo que se afirma hoje, simbolizava os próprios cristãos. Mas se nos 
lembrarmos que Piscis era o ciclo astrológico que então atravessávamos, que Jesus foi a 
última manifestação da divindade entre os homens, sob aquele ciclo, torna-se mais 
aceitável que o peixe fosse o próprio símbolo de Jesus, como o derradeiro Avatara de 
Piscis. É de se recordar ainda que o Cristianismo foi um movimento iniciado entre judeus, 
e estes sabiam pelo Talmud que o termo Dag, dragão, mas peixe também, era a 
denominação do futuro instrutor que viria para Israel. Esse ensinamento tem uma origem 
ainda mais antiga, e os hebreus devem tê-lo colhido durante o cativeiro da Babilônia, em 
cuja tradição havia a lenda do homem peixe ou homem dragão, que saíra do mar 
Vermelho para instruir os ancestrais dos babilônicos. A essa lenda assemelha-se outra, 
que fala de Vishnu como o Avatara peixe, com toda a poesia e encanto do linguajar 
oriental. Pela idéia então corrente entre os judeus, o peixe era o símbolo adequado a 
Jesus, mas não por ser pescador. Dai a palavra grega ICHTHOS – peixe – abreviação por 
anagrama, de Jesus Cristo – THEO DIOS SOTEROS, ou seja: “Jesus Cristo, Filho de 
Deus, Salvador”, ser uma fórmula iniciática que expressa o grande peixe vindo das águas 
celestes. 

De forma semelhante, temos o exemplo de Jesus representado como o cordeiro –  
Agnus Dei Filius Patrii, qui tollis peccata Mundi (Cordeiro Divino, filho do Pai, que tira 
os pecados do Mundo), Hoje se diz que pela natureza mesma desse animal e por ser 
escolhido para os sacrifícios de antanho, foi a representação escolhida para Jesus, uma 
vez que este veio redimir o mundo do pecado, pelo seu próprio sacrifício. Seu significado, 
entretanto, é um pouco mais profundo, Para compreendê-lo é preciso lembrar Mitra, um 
dos deuses do Panteão Persa, que chegou a predominar em Roma até o século II, após o 
Cristo. Mitra era comparado com o sol, como também Jesus o foi pelos escritores antigos 
e mesmo no novo testamento. Sua festa principal ocorria a 25 de dezembro – solstício de 
inverno – por um erro astronômico; data de nascimento de todos os deuses solares, como 
foram Baco ou Dionisio grego, Adônis fenício, Atis frígio, Osíris egípcio, etc. 
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Foi ainda pela predominância dessas festas pagãs que as igrejas ocidentais, 
procurando absorvê-las, transferiram o primitivo Natal de 6 de janeiro para 25 de 
dezembro, provocando violenta reprovação por parte das Igrejas da Síria e da Armênia, 
que as acusaram de idólatras. Mitra, nos antigos ensinamentos persas, era apontado 
como o touro que se sacrificava pela humanidade. Se bem que por vezes fosse 
representado também como o vencedor do Touro. Essa imagem, com o tempo 
transmudou-se para um carneiro, e por fim para um cordeiro, como é visto substituindo a 
Áries no Zodíaco persa. Por isso mesmo a Igreja Romana procurou no século VII, em vão, 
suprimir a representação do Cristo pelo Cordeiro, em vista da relação deste com o deus 
Mitra. Ora, nos ritos iniciáticos era sacrificado um cordeiro e seu sangue espargido sobre 
o novo irmão maior que depois era lavado em água pura. 

Isto significava simbolicamente o morrer do homem e o ressuscitar do iniciado para 
uma nova vida, e só era possível graças ao sacrifício da divindade representada pelo 
cordeiro. Tal como no sacrifício do Avatara, no caso Jesus, que não veio propriamente 
tirar os pecados da humanidade, no sentido geralmente aceito, mas iluminá-la com seus 
ensinamentos para uma nova vida. O cordeiro assim visto como símbolo do Cristo é algo 
mais que simplesmente o fiador de nossas dívidas perante Deus. É o Avatara, como disse 
Sri Aurobindo, que nasce na humanidade para fazer com que os homens nasçam na 
Divindade. 

Esses dois exemplos nos mostram como até dos símbolos mais elementares o 
Cristianismo carece de entendimento. 

Sem dúvida muitos se acham esquecidos como o candelabro de sete velas, 
herança hebraica que representa os sete anjos de presença do Senhor, figurando nos 
altares das igrejas aonde o ostensório e seis círios acesos representam a Divindade, 
compondo o setenário astrológico sob certo aspecto. E sabe-se que até o século IV as 
igrejas não possuíam altares. Até então, à guisa de altar colocava-se uma mesa no meio 
do templo para o repasto fraternal, ou melhor, para a ceia, constituída de pão e vinho, a 
qual, como missa primitiva, era celebrada à noite. Os altares que hoje conhecemos foram 
copiados da Ara máxima da Roma pagã. É sobre o altar que se encontram a hóstia e o 
vinho. A hóstia, simbolizando o corpo do Cristo, como vítima e matéria, e o vinho como 
sangue, mas na realidade como espírito, É a polaridade diante do Eterno. É a mesma 
representação de Deméter e Dionisio dos mistérios gregos que se encontram diante de 
Zeus, um como alimento material e outro como espiritual, conforme era praticado pelos 
iniciados de então. A hóstia deriva dou antigos pães ou pastas de farinha usados no 
ritualismo dito pagão, que evoluiu até a forma circular, riscada em cruz, segundo os 
mistérios de Mitra e adotada pelo catolicismo de hoje. Houve época, a exemplo daqueles 
pães e pastas de farinha dos pagãos, que, em certas comunidades cristãs, deu-se à 
hóstia a forma humana, de modo que cada cristão podia engolir os pés, as orelhas, os 
olhos, etc. do corpo do Cristo transubstanciado, conforme naturalmente seu grau social. 
Isso foi depois interditado pelo papa Pelágio I. O fato é que a hóstia representa a matéria 
que evoluiu através dos quatro reinos, mineral, vegetal, animal e hominal, nela 
representados pela cruz, enquanto o vinho é o polo espiritual, que assim é tomado 
simbolicamente, devido a sua atividade fisiológica inebriante. 

O oficiante da Missa apresenta na cabeça a tonsura, marca circular relacionada ao 
culto solar, mas também e mais esotericamente ao chacra ou centro de força, aí situado e 
denominado Brahmananda pelos hindus e coronal em nossa língua. Outro significado 
não tem a auréola que envolve a cabeça dos Santos da Igreja, O sacerdote veste-se no 
sacrifício da Missa com paramentas copiadas dos antigos sacerdotes da Ásia, Fenícia, 
Roma e Egito e, destas, a casula tem impressa uma cruz, cuja cor varia conforme a 
finalidade do ritual, fazendo com que o sacerdote seja identificado à terra, à humanidade. 
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Por sua vez, simbolizando o zodíaco que envolve a terra, a estola completa o 
simbolismo, envolvendo o oficiante. 

A subida dos degraus para atingir o altar corresponde aos degraus vencidos pela 
própria humanidade em evolução, que foi andrógina inconsciente no início, depois dividida 
em sexos e por fim deverá voltar ao androginismo, mas desta vez consciente. Ora, este 
fato pode ser visto na Missa, pois o sacerdote quando sobe ao altar representa o 
androginismo inconsciente, quando inicia o intróito, que consiste num diálogo entre ele e o 
acólito que lhe responde como um eco, exprime a divisão sexual ocorrida na 3a raça, 
como é do conhecimento dos ocultistas, e por fim sua volta após terminado o ritual 
corresponde ao futuro androginismo consciente, para o qual deve caminhar a 
humanidade. A movimentação do sacerdote no altar também se prende a um notável 
simbolismo. De início, ele vai para a esquerda, depois para o meio e por fim para a direita, 
ou seja, toma as posições referentes a Ida, Sushumna e Píngala da filosofia hindu, e ao 
Yin-Tao e Yang dos ensinamentos chineses. O meio do altar corresponde portanto a 
Sushumna ou Tao, ponto equilibrante, por onde flui a energia prânica ou vital do sol 
oculto, local do mistério da transubstanciação do vinho em sangue e do pão em carne. E 
na momento em que a hóstia é erguida acima da cabeça do oficiante a mesma está 
sendo oferecida ao Primeiro Aspecto de Deus, ou 1o Logos, quando quebrada, ao 2o 
Logos, e quando introduzida na boca, ao 3o Logos. 

Nas festas romanas dedicadas a Ceres, a deusa das colheitas, aspecto portanto de 
Deméter, a hóstia, feita de farinha, simbolizava apenas o reino vegetal, enquanto o cálice, 
o reino mineral, e a estola do hierofante, feita de pura lã, correspondia ao reino animal. A 
respeito do simbolismo da Missa poderíamos aprofundar-nos em outros aspectos 
esotéricos, porém o que foi dito nos parece suficiente para recordar o que de mais 
interessante se tem esquecido em quase 2.000 anos de Cristianismo.  

Existem muitos outros símbolos esquecidos, a exemplo do crescente lunar 
colocado sob a imagem da Virgem Maria. Esta realmente é a Ísis egípcia, com o nome de 
Maria, segurando o pequeno Hórus transmudado em Jesus Menino. A evidência dessa 
adaptação é o próprio crescente lunar colocado aos pés da imagem, para o qual a Igreja 
não tem explicação, pois é o símbolo da natureza feminina de Ísis, que se opõe a Osíris, 
coma o Sol. É portanto falar de Ísis (Lua) e de Osíris (Sol), polaridade de espírito e 
matéria. 

Outro símbolo interessante, cuja interpretação permanece esquecida, é o chamado 
São Jorge. A festa de São Jorge, comemorada a 23 de abril, substitui no calendário a 
antiga festa pagã, denominada “Parilia”, em que se comemorava o nascimento de Roma. 
A exemplo de Santa Filomena, recentemente riscada do culto pela Congregação dos 
Ritos do Vaticano, tal santo nunca existiu como santo peregrino apresentado atualmente, 
razão pela qual começa a perder sua antiga dignidade nas comemorações eclesiásticas. 
O Santo Guerreiro seria uma ficção do Catolicismo, adaptação da lenda de Perseu e 
Andrômeda, segundo uns, e, segundo outros, diretamente decalcada sobre o deus 
egípcio Hórus, que é representado armado, com uma lança matando o crocodilo ou 
dragão denominado Tifon. Talvez isso possa parecer fantástico e inaceitável, mas se nos 
recordarmos das palavras de Euzébio, do Cardeal Baronius, do Papa Gregório, o Grande, 
e de outros luminares do catolicismo romano que justificavam a adaptação dos costumes, 
símbolos e tradições dos cristãos às tradições, símbolos e costumes dos pagãos para 
melhor cativá-los, passaremos a ver essa realidade sem tanto espanto. 

O cavalo que São, Jorge monta representa o próprio corpo, como base física 
humana, que serve ao nosso Eu superior, enquanto o dragão mitológico não é o Diabo, 
mas nossas paixões ou baixas tendências. Aliás, o simbolismo do Diabo é o mais 
deturpado de todos. Para o Cristianismo em geral ele é o Príncipe das trevas, que foi 
precipitado dos céus pelo Senhor, a quem passa a guerrear arrastando os homens às 
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más ações para depois queimá-los nos infernos. Isso é uma adaptação da parte exotérica 
do Zoroastrismo que apresenta Ormuzd, o Supremo, tendo como inimigo Ahriman, o 
Senhor do mal e também da letra morta que vela a iniciação egípcia, que apresenta a Set, 
o mal, matador de Osíris, o bem. 

O Diabo visto como o apresenta o Cristianismo atual é uma aberração, pois se a 
Divindade é Onisciente, como e por que teria Ela criado uma entidade capaz de guerreá-
la? Qual a razão de criar algo como filho para arrojá-lo à desgraça de uma queda? 
Também inconcebível é a noção de um deus que crie homens predestinados à gloria dos 
céus ou à desgraça dos infernos, independentemente de seu livre arbítrio. Se a sorte está 
lançada, se o destino é irremediável, que objetivo nos pode fazer caminhar para a direita 
ou a esquerda? Satanás, o Diabo, o Anjo rebelde, a quem o Cristianismo tanto ataca, 
jamais existiu com o sentido que lhe é dado. Ele é apenas o opositor, o contrário, o polo 
oposto mas nunca uma entidade que personifica o mal inexorável, “Deus tem duas 
faces”, diz simbolicamente a tradição, “uma de luz, outra de sombras”. Isto quer dizer que 
para a luz ser visível é preciso haver sombras, da mesma forma que para se compreender 
o bem é necessário compará-lo com o mal. Se assim não fora, seria difícil compreender 
que a palavra Demônio – do grego delmos – signifique espírito de luz e inspiração, tal 
como Lúcifer significa o portador do facho de luz; como Satanás – de SAT, Senhor, e 
Anás, águas – o Senhor das águas ou da matéria e, mais claramente, o Senhor do poder 
Temporal. Satã é o poder contrastante, que nos permite enxergar e caminhar de volta, 
porisso é o Lúcifer, o portador do facho de luz. 

Não poderíamos deixar de aludir também ao simbolismo dos três Reis Magos, 
Estes três Reis que levam três dádivas ao menino Jesus, representam também três raças 
–  lêmure, atlante e ariana, que homenageiam o Avatara de Piscis. O incenso que 
oferecem, o fazem a Jesus como divindade, a mirra a Maria por ser medicamento usado 
pelas parturientes de então e também perfume de Vênus, planeta de certo modo 
relacionado à gestação humana, e ouro a José, como chefe e responsável da família, 
representando o poder humano, ou material. 

Falamos de Símbolos, cujos significados foram esquecidos e substituídos na 
sucessão das civilizações. 

Nada modifica mais as coisas que o correr do tempo. Porém, pode parecer 
demasiado que um símbolo passe a ter uma interpretação completamente oposta à, 
original. Ocorre, entretanto, que a ambição, o egoísmo, a ignorância acabam por profaná-
los e surgem interpretações inconvenientes, e o tempo se encarrega do resto. Servem de 
exemplo os Mistérios de Elêusis, os últimos a manterem intacta a tradição e seus 
símbolos, mas também obrigados a disfarçá-los e por fim a deixá-los em mãos menos 
sábias, desde que o Estado, sob influencia de Aristógiton, resolveu fazer dos Mistérios 
eleusinos fecunda fonte de rendimentos. A verdadeira magia cedia lugar à mágica, para 
haver renda na bilheteria do Estado. 

Em livro recentemente editado se vê o esplendoroso símbolo hebreu, denominado 
Shekinah, comparado e equiparado a Yemanjá do baixo espiritismo. Quem conhece um 
pouco de Cabala, sabe que Shekinah corresponde a uma das folhas da Árvore da Vida e 
também ao véu de Ain-Soph, ou seja, uma espécie de princípio que é a raiz da Matéria. É 
algo transcendente que sem longa meditação e estudo não se pode compreender. No 
entanto, acharam-na semelhante a Yemanjá, a deusa das águas do africanismo, que não 
passa de elemental das águas. Vimos, também, servindo de capa para determinado livro, 
um símbolo pertencente a S.T.B., um Globo Azul com a palavra PAX em doirado no seu 
interior. Ocorre, porém, que sua origem não foi dita, nem o significado das letras que 
formam tal palavra, Este fato é apenas evidente pródromo das modificações 
interpretativas que este símbolo sofrerá com o passar do tempo nas mãos daqueles que 
desconhecem seu real significado, E' o preço pago pela sua divulgação profana, pois terá 
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outras interpretações e outras feições, Porém para aqueles que realmente possuem sua 
chave será sempre o mesmo. 

Fato idêntico ocorre hoje com a palavra AUM, que durante séculos no Oriente 
simbolizou a Grande Origem de Tudo – a Divindade. Agora há quem a veja até como 
componente da palavra Umbanda que seria corruptela de Aum-banda, apontada como 
“religião do futuro”!!! É espantoso que alguém, com rudimentos de ocultismo e 
orientalismo, possa afirmar tamanho absurdo. Umbanda, que é um conglomerado de 
fenômenos, ora hiperfísicos ora “mistifisicos” – pois se o fenômeno ocorre, ocorre mais a 
mistificação – jamais poderá ser interpretada como religião. Esta, como o próprio termo 
traduz, é a religação do homem ao que lhe esteve ligado, e isto só pode ser a sua origem, 
ou seja, Deus. Ocorre que os fenômenos umbandistas não são provocados pelo Ishwara 
ou Deus, mas por seres de outra escala evolucional bem inferiores ao homem. Como 
podem ser portanto mediadores, religadores do homem a Deus? E que modificação 
interna podem nos proporcionar seres que não tem sequer a nossa experiência de Bem e 
Mal? Por isso, supor que Umbanda seja equivalente à união temporária, pelo termo 
Umbanda, à Divindade, expressa pelo AUM, é insensatez, como também seria o 
submetermo-nos aos caprichos de um ser do reino vegetal ou animal na crença de que 
ele nos proporcionasse a Ventura Eterna, devido às boas graças que desfrutasse da 
Divindade. 

O termo AUM é abreviação de três palavras com sete letras cada uma, símbolo da 
própria palavra perdida, mas que na boca do Senhor da Palavra, ou Deva Vani, faz 
movimentar a Roda da Vida. É um Símbolo-Chave que nos abre os 32 Portais da 
Sabedoria expressa pela Árvore da Vida ou dos Kuma-Mara. 

Entretanto, da forma em que está ameaçada pela divulgação ignara, não seria 
surpresa encontrar-se futuramente o sagrado AUM personificado nos altares da 
Umbanda, ao lado de Ogum recebendo homenagens devidas a um santo milagreiro. 

Se falamos até aqui das interpretações falsas e errôneas, resta-nos falar das 
pervertidas dos símbolos, pois também elas existem. Como nos ensina a Cabala, as 
próprias folhas da Árvore da Vida apresentam duas faces, uma de luz e outra de sombra, 
que são inseparáveis, e esse aspecto oposicional entretanto é apenas um aspecto da 
Polaridade, que em tudo existe. Porém, quando se exalta apenas as qualidades sombrias 
de um símbolo não se trata de uma interpretação errônea, mas da sua perversão que 
infelizmente vemos numa corrente que se diz espiritualista, cujo chefe, de nome Samael 
Aun Weor, interpreta pervertidamente os 22 Arcanos Maiores, procurando vê-los 
exclusivamente sob o aspecto sexual. Para compreendermos o problema sexual, seu 
simbolismo, suas limitações, é preciso nos reportarmos à época da 3a Grande Raça, a 
Lemuriana. Foi nos meados da evolução dessa Raça que a humanidade sofreu as 
transformações necessárias para procriar através de sexos opostos. Anteriormente a essa 
época, a tradição nos ensina, os seres da série humana haviam procriado através da 
formação de uma protuberância no organismo, semelhante ao processo de cissiparidade, 
que hoje se vê em certas células ao se reproduzirem. Eram os “nascidos do suor”, Após 
essa época a evolução material produziu os hermafroditas, seres que inicialmente se 
reproduziam independentemente de outro possuindo um embrião de aparelho genital, 
para milênios após iniciarem a fase marcante de nossa espécie, em que a reprodução se 
tornou possível através da união de dois sexos opostos. Com o transcorrer de milhares de 
anos há o aperfeiçoamento dos gametas e dos seus componentes, cuja maturação passa 
a ocorrer em épocas diferentes. A ocorrência deste fato abriu para os seres humanos uma 
cadeia quase infinda de situações, permitindo falar-se de Karma sexual, em toda sua 
amplitude, após os meados da 3a Grande Raça. Devemos ver aqui a lei de Karma como 
causa e efeito necessários a experiência e evolução humana. Na chamada 4a Raça, 
embora possuindo os homens uma reprodução sexuada, seus aparelhos eram rudimentos 
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de um novo passo na evolução da forma – rudimentos de um complexo sistema de 
glândulas internas que resultou no que é hoje sério motivo de estudo para os 
Endocrinologistas. Os atlantes possuíam um só temperamento, um só tipo sanguíneo, 
decorrente de um sistema endócrino rudimentar, praticamente inexistente. A glândula 
pineal, que fora o único olho dos lêmures e se interiorizava ao tempo da divisão sexual, 
iniciava apenas sua função noutro estado, como glândula, mas ainda como órgão ou 
elemento oposto a atividade sexual. Tocamos o ponto da questão ligado ao nosso 
assunto. A humanidade veio do Androginismo e deve voltar a ele através de lenta 
sublimação do sexo e reativação da glândula pineal, influindo a hipófise, que por sua vez 
regula as glândulas sexuais. 

A atual importância terapêutica com hormônios, em alguns casos prescrita de 
maneira, inversa, cruzada, isto é, administrando-se hormônios masculinos a mulher e 
femininos ao homem, justifica a presente digressão, sendo, portanto, prova eloqüente do 
equilíbrio hormonal, que podemos dizer solar e lunar, necessário à manutenção da vida 
em situação satisfatória. Quando Jesus disse que das crianças era o reino dos céus, não 
falava senão no sentido de seres inocentes, não escravizados ao sexo, como verdadeiros 
andróginos, pois nas crianças os caracteres sexuais secundários não diferem entre si. 
Essas diferenças, exaltadas na maturidade, diminuem na velhice, quando ocorre a 
necessidade do equilíbrio solar – lunar, após ter havido predominância de um ou de outro, 
conforme tenha se tratado de homem ou mulher. Os episódios da vida humana são 
histórias da própria humanidade, que partiu do androginismo inconsciente, caía no 
sexualismo e retorna ao androginismo consciente. É a criança somaticamente, ou, melhor 
dizendo, hormonalmente equilibrada e inocente que amadurece, desequilibra e 
experimenta a volta ao equilíbrio hormonal no fim da vida, mas consciente – experiente. 

Ora, se a humanidade deve evoluir para o androginismo, se o caminho já é de 
volta, devendo reequilibrar-se esse aspecto da polaridade, por que passar a interpretar 
símbolos sob o prisma parcial e em superação do sexo? 

Mas é o que o Sr. Weor fez ao escrever o folheto a que dá o nome de Magnus 
Opus – Obra Magna – em que se apresenta como Kalki Avatara para a Era de 
Aquários. Ocorre que Kalki Avatara refere-se ao Avatara do Cavalo Branco, 
Manifestação da Divindade, que segundo a tradição seria a última encarnação do Vishnu, 
segundo os brâmanes: de Maitréia-Buda, segundo os budistas do Norte da Índia e de 
Sosiosch, o último Herói e Salvador dos persas, segundo os zoroastrinos. Vishnu surgirá 
como Kalki Avatara, sobre um corcel branco, tendo a mão uma espada resplandecente, 
para o extermínio dos maus e restabelecimento da pureza,  o Avatara de Aquários, dos 
primórdios do Androginismo, portanto, Ora, o Sr. Weor, apresentando-se como Kalki 
Avatara e dando revelações sexuais, é a negação abjeta daquilo que afirma ser. Mas, 
como não nos cabe julgar pessoas, limitemo-nos a criticar Símbolos e suas interpretações 
pervertidas. 

Fala ele nos 22 Arcanos Maiores, ou seja, nas primeiras cartas do TARO, 
compostas de forma geral por uma figura colorida, um hieróglifo egípcio, uma letra do 
alfabeto hebraico e um número. Cada Arcano deve ser interpretado sob três aspectos 
pelo menos e sintetizam a Cosmogênese, a Antropogênese e as Leis Universais. 

O autor procurou vê-los sob o aspecto passional inferior, onde sexo é tudo. Assim, 
a sábia Lei de Hermes, o Trimegisto, foi aplicada exclusivamente ao aspecto mais inferior 
da matéria e insistentemente exaltada nesse âmbito. Desde a primeira figura do Taro, até 
a última, somente encontramos o que independe do sexo encadeado ao sexo. Todos os 
teósofos e ocultistas sabem que sexo é um aspecto fisiológico, material, da Polaridade, 
como também o é a eletricidade positiva e negativa, o calor e o frio, a luz e a sombra. 
Sexo é um aspecto da Polaridade, mas Polaridade não é sexo, nem aspecto seu, É neste 
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ponto que o Sr. Weor se engana, apresentando a própria Polaridade cósmica sob o signo 
dos órgãos sexuais. 

O Arcano 9, o Ermitão, como é chamado justamente por ser aquele que 
transcendeu ao sexo, é apontado no referido livreto como a Nona esfera – o sexo. 
Falando do Arcano 15, o Diabo, chama-o de Eu psicológico que nos corta a passagem 
para o Éden. E acrescenta: “Éden é o Próprio Sexo!” Em outras páginas afirma que seu 
Magnus Opus realiza-se integralmente no Arcano 13. Ora, esse Arcano é o da morte, cuja 
interpretação é das mais sublimes, pois refere-se especialmente à transformação interior 
do ser humano, e também a transformação de cada ciclo de evolução, para novo Início 
cíclico. Corresponde ainda à tríade expressa por Brahmã. Vishnu e Shiva, como poderes 
construtor, conservador e distribuidor, o que abre amplo campo para o estudo da 
Cosmogênese, da Antropogênese, etc. O Sr. Weor exalta, entretanto, este símbolo 
apenas num sentido: o da morte. Nem mesmo sob o prisma fisiológico o considera. É a 
isso que chamamos perversão de um símbolo. 

Mas não se cinge aos Arcanos o autor. Falando das 13 figuras alquimistas do livro 
dourado de Abraão, menciona o caduceu de Mercúrio, referindo-o à serpente do Éden e a 
serpente de bronze de Moisés, olhando-as estrabicamente, sempre sob o prisma do sexo. 
Quem se dedica a um estudo sério do caduceu de Mercúrio, pode chegar a vê-lo como 
expressão sexual; porém, muito mais clara e importante é a relação do Caduceu com a 
Polaridade cósmica da eterna oposição entre luz e sombra, conhecimento e ignorância, 
Bem e Mal, etc. Relacionar, entretanto, o mal ou o bem, com o sexo é aceitável, mas 
afirmar que um e outro se resumem exclusivamente em sexo, é insensatez. 

Por fim, o “folheto” fala de um novo e misterioso Arcano – Arcano AZF! Por ser 
novo e não pertencer a Tradição, nada deveríamos falar sobre ele, pois escaparia ao 
âmbito e propósito deste estudo. Ocorre, porém, que o chamado “Arcano AZF”, que ele 
nos quer impingir como sua grande revelação, não é Arcano, não é novo nem é revelação 
ou concepção sua. Tal “arcano”, como não poderia deixar d.e ser, relaciona-se ao sexo e 
preferimos não transcrevê-lo para não ferir a sensibilidade dos leitores. Mas, podemos 
dizer que, reduzido a expressão mais simples, seu segredo não é a abstenção sexual 
integral, pois apenas apregoa que o homem não deve perder seu sêmen. 

Dessa forma, pensa ele poder despertar a força Kundalini e fazer com que os 
vapores seminais subam peles canais simpáticos, que se enroscam na medula espinhal 
até o cérebro para sofrerem uma transmutação. É nisto, portanto, que se resume a 
pretensa Alquimia sexual do Sr. Weor! Esses canais que simbolicamente estão 
representados no Caduceu de Mercúrio são os nadis: “ida” e “píngala”, por onde circula a 
energia vital ou prana. Essa ioga sexual, se é que a podemos chamar ioga, tem sua 
verdadeira origem em antigas obras tântricas, sendo, aliás, citadas em livros 
pornográficos ocidentais. 

Se aqui falamos desse “Arcano AZF”, que passou a ser símbolo, graças ao 
“Magnus Opus”,  1 , foi porque tal fato é do conhecimento geral pertencente à antiga 
Escola Tântrica, reconhecida por todos os filósofos da Índia como Escola de Magia Negra. 

É por essa razão que o tantrismo e prática proibida aos que buscam o 
espiritualismo com sinceridade de propósitos e não como meio de adquirir poderes supra 
normais, visando a dominar seus semelhantes pelo medo, pelo magnetismo negro, a 
busca do interesse imediatista. E como a fonte de ensinamentos do Sr. Weor são as 
obras tântricas, em sua “nova” ou, melhor dizendo, pervertida interpretação do 

                                                        
1 O opúsculo que, paradoxalmente, traz o titulo de “Magnus Opus”, está sendo profusamente distribuído pelo Editor, com evidentes 
fine comerciais, como resulta do anúncio na capa, de dezenas de “obras” daquele autor mexicano, cujos poderes e virtudes não en-
faticamente exaltados em seu prefácio. Que se precavenham os incautos contra esse e outros que se vem pavoneando de “mestres” 
de Ocultismo, de Espiritualismo, de Astrologia, de Cabala e demais ramos de Gupta Vidya que eles teimam em conspurcar. (N. da R.) 
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Simbolismo dos 22 Arcanos do TARO, em seu opúsculo somente encontramos o aspecto 
passional e material dos fatos. 

O mais espantoso de tudo isto é observar que “Mestre” Weor, apesar da distância 
que nos separa do México, onde reside, começa a fazer discípulos entre brasileiros! 
Nesta terra em que se luta por um Novo Estado de Consciência, para maior elevação do 
homem no sentido moral e espiritual; neste Brasil predestinado, onde a SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA vem, há 40 anos, cultivando as sementes que hão de frutificar 
uma Nova Civilização, apta a realizar e a viver a Era de Aquários, sob a égide de Maitréia, 
o Avatara Integral do próximo ciclo! 

Que os Símbolos tradicionais sejam erroneamente interpretados; que as 
interpretações sejam por vezes falsas, mas não nocivas; que estes Símbolos sejam 
vilipendiados em certos momentos, por serem desconhecidos, profanados por não 
compreendidos, inutilizados por não vividos, tudo isso pode ser compreensível, conquanto 
deplorável. 

Mas não podemos admitir, sem responder e escarnecer, que sejam seus 
significados pervertidos duma forma degradante e nociva, pois se não lançássemos 
desde já nosso veemente protesto, poderia alguém menos esclarecido vir a supor que a 
Cabala e o Taro eram o que o Sr. Weor afirma, por não ter havido contestação; e a 
S.T.B., que ensina Cabala e Taro em seus cursos iniciais, estaria então ensinando 
imoralidades e absurdos, no julgar dos menos avisados. 

Os símbolos interpretados pelo Sr. Weor não têm absolutamente o significado com 
o qual são apresentados. O Taro e a Cabala são simbolismos os mais excelsos, que 
transcendem o conhecimento comum. 

Por isso, a nós brasileiros e teósofos, punge a Idéia de que nesta terra gloriosa de 
Anchieta, de Ararigboia, de Tiradentes, de Rui Barbosa e tantos outros, que nesta futura 
pátria de Maitréia Buda, venha a proliferar essa erva daninha e perniciosa que jamais 
deveria ser transplantada para as Américas. 

 

 
MISTÉRIOS DO ORIENTE E DO OCIDENTE 

 

(O TIBETE E A TEOSOFIA)  2 

Dr. Mario Roso de Luna              Prof. Henrique José de Souza   

 

Capítulo XI 
 

Levy Mahin, em seu artigo citado no capitulo anterior, comentando o estado de 
confusão reinante na S. T., acrescenta: 

"O assunto é tão importante que mais de um teósofo tem procurado saber se na 
presente época a Sociedade Teosófica possui ainda algum trabalha a realizar e se tal 
movimento é capaz de sofrer as modificações necessárias para semelhante 
empreendimento  3  . 
                                                        
2 Convém notar que esta passagem coincide com a inicial de “As Mil e Uma Noites" ou seja a do Pescador. – (Veja-se “O Véu de Ísis” 
e “As Mil e Uma Noites Ocultistas”). (Nota do autor). 
3 Esta passagem daria para profundo tema de meditação, principalmente aos que não admitem a involução da alma. E muito menos, 
que exista a sua “Segunda Morte” nas terríveis regiões do Não-Ser ou 8a Esfera” por nós também chamada de “Zero Dimensão”. 

No entanto, desse assunto tratou mui desenvolvidamente o chamado Kut-Humi (Veja-se “Les premiers ensignements des Maitres”, 
onde, aliás, se encontram inúmeros ensinamentos completamente contrários aos que hoje a escola de Adiar apresenta, não só como 
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"Parece que o intenso labor do Sr. Krishnamurti foi o que determinou esse dilema 
atuai, revelação ou realidade a que temos aludido, e que alcançou maiores proporções, 
devido ao artigo de um conspícuo teósofo – o Dr. J. J. Van der Leeuw – quando o mesmo 
foi apontado para o cargo de Secretário Geral da Seção holandesa da Sociedade 
Teosófica, cujo efeito produzido por suas palavras abalou as quarenta e seis seções 
internacionais. 

“O Sr. Van der Leeuw sustenta, peio que a vida da mesma sociedade diz respeito, 
que seu primeiro objeto, e único obrigatório, está baseado nessa realização que os 
tempos atuais reclamam, dizendo: “Constituir na Humanidade um núcleo de fraternidade 
universal, sem distinção de raça, credo, sexo, classe ou casta”, não é mais do que pela 
experiência da Vida, única e eterna, como pode a fraternidade ser um fato. 

“Realização essa, continua ele, que é, do mesmo modo, apontada, como princípio 
básico, no segundo objeto: “Fomentar o estudo das religiões comparadas, da filosofia e 
da ciência”, pois, mister se faz compreender que a experiência espiritual é uniforme 
através das idades, enquanto as formas religiosas são múltiplas e diversas. 

“Atendendo ao terceiro objeto: “Estudar as leis inexplicadas da natureza e os 
poderes latentes do homem”, a investigação de ambas as coisas tem apenas um alcance 
cientifico, extensivo às regiões ainda por explorar. E a isso ajunta o articulista: 

Aqui, tal como na música, o objeto visado é o exame dos fatos, por meio dos 
sentidos ordinários, ou dos ocultos. O método consiste na percepção paciente e exata, 
em comparações, em provas e inspirações, para chegar a um conhecimento irrefutável 
dos fatos. Com tudo isso, por generalizações, o conhecimento das leis e o emprego das 
forças podem ser obtidos". 

“Há um antagonismo entre este terceiro objeto que adota a Sociedade Teosófica e 
os dois primeiros; antagonismo este por nada ter a ver com a vida espiritual e seus 
propósitos. 

“Certo é que, desde seu início, tal erro se firmou no movimento teosófico, porque 
sendo tal sociedade fundamentalmente ocultista e, portanto, de realização, transformou-
se em espiritualista e mística, apresentando a revelação com importante papel, onde 
desempenhavam funções de categoria, desde a fundadora até hoje o próprio Sr. 
Krishnamurti, junto com outras personalidades, cujo saber puramente subjetivo, era dado 
aos filiados como voz do alto, isto é, revelada por guias invisíveis da Humanidade: os 
mahatmas ou mestres. 

“Teria sido tudo isso um erro?  

“Quem ler a história da Sociedade Teosófica, escrita peio Sr. H. Steel Olcott, co-
fundador com a Sra. Blavatsky, pode ver que todos, mais ou menos, abusaram dessa 
exaltação de misticismo; primeiro com cartas, e depois, com mensagens dos mahatmas, 
as vezes em ocasiões pouco propicias que na vida de Sra. Blavatsky, o Sr. Olcott teve 
que obrigá-la, em diversos períodos, a afastar-se de Adiar – sede da Sociedade 
Teosófica; do mesmo modo que o Sr. A. P. Sinett a afastava da Europa por motivos 
semelhantes, já que se afirmava o sistema de teosofia revelada e era o mesmo nutrido de 
fantasias e complicações, de hipérboles que o sócio teria que aceitar como “artigo de fé”. 

“Assim, como diz o Sr. Van der Leeuw, criava-se um instituto de governo divino 
que, francamente, em nossos dias, o Sr. Krishnamurti abalou em seus alicerces, 
rechaçando totalmente toda espécie de cerimonias e cultos, dizendo aos próprios 
                                                                                                                                                                                        
sendo daquele Ser, como dos que dirigiam tais cartas a H.P.B e os teosofistas da chamada “primeira hora”. Do mesmo modo, nas 
célebres cartas que figuram na obra “Lettres des Maitres de Ia Sagesse”. Quem as fez publicar, jamais poderia pensar que um dia 
servissem de libelo contra a sociedade o que pertence, sob diversos pontos de vista –  principalmente o filosófico). 

Na primeira das duas citadas obras, Kut-Humi nos ensina que “a cada momento nos acotovelamos nas ruas das cidades, cem seres 
não mais possuidores de almas”. Em outras anotações de O Tibete e a Teosofia, citamos o fato e explicamos até o que ele denomina 
de alma, etc. (Nota do tradutor). 
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teósofos que sua doutrina não o satisfazia por parecer-lhe uma “geringonça” 
demasiadamente complicada. 

“Tal coisa foi, portanto, o principal motivo para a dissolução da Ordem da Estrela, 
por seu próprio Chefe, tão impregnada a mesma se achava do inquietador perfume de 
santidade. 

“Nisso, o jovem ex-messias (ou “messias”, se admitirmos que todos nós – grandes 
e pequenos – temos neste mundo uma missão a cumprir), está com a razão e não faz 
senão seguir os antigos ensinamentos asiáticos sobre o Caminho direto. Diz David Neel 
que o budismo ortodoxo proíbe todo rito religioso e os lamas letrados admitem sua 
inutilidade no que diz respeito ao alcance da iluminação espiritual, que só pôde ser 
adquirida pelo esforço intelectual. Entretanto, a maioria deles preconiza certos processos 
ritualísticos para a obtenção de objetivos, tais como a cura das enfermidades, a 
prosperidade material, a subjugação de entidades perversas e a direção ou guia do 
defunto no outro mundo ou o “Bardo”, isto é, para fins infinitamente inferiores ao da 
liberação ou a transição evolutiva e iniciática a uma super-humanidade de “deuses”, de 
“jinas” ou de “shamanos”, como os que habitam o deserto de Shamo ou Gobi, transição 
essa que não pode ser alcançada senão com o estudo e a espiritualidade, que do mesmo 
modo deve ser ótimo fruto, porquanto, muito mal se pode amar aquilo que se não 
conhece ou o "Nihil volitum quin precognitum ignota nulla cupido", como diziam os 
escolásticos. 

Do mesmo modo se expressa o hinduista ou vedantino "Manava-Dharma-Shastra", 
como demonstram os seguintes parágrafos: 

“Revelou-se-vos por completo a retribuição devida aos atos; conheceis agora quais 
são os atos que podem conduzir um brâmane a felicidade suprema (Moksha ou 
Nihsreyasa): estudar e compreender os Vedas; praticar a devoção austera; reconhecer 
em si o próprio Brahmã; dominar os órgãos dos sentidos; não fazer mal a ninguém nem a 
coisa alguma e honrar o seu Guru ou mestre espiritual, são as principais obras que levam 
à beatitude final. Porém, entre todos esses atos virtuosos praticados neste mundo 
disseram os santos, interrogando ao Senhor – não há nenhum que seja considerado mais 
poderoso que os demais para conduzir a felicidade suprema?” “De todos estes deveres –  
respondeu Bhrigu – o principal é adquirir pelo estudo dos Upanishads o conhecimento de 
“Para-atmã”, a Alma Suprema, pois, deve ter por mui certo o estudo do Veda ou a Lei, 
com o fim de conhecer a Alma Suprema do Universo, foi olhado pelos sábios como o 
meio mais eficaz para conseguir a felicidade, tanto neste mundo como no outro, já que 
nessa obra e na adoração da inefável Alma Suprema, estão inteiramente compreendidas 
todas as regras de boa conduta que vão acima enumeradas". - (VV, 82 a 87 do livro). 

E noutra passagem, continua o venerável Código fundamental da raça Ária: 

“Assim como um fogo violento queima até as árvores ainda verdes, o homem que 
estuda e compreende os livros santos apaga de si toda a mácula nascida do pecado, e 
aquele que conhece perfeitamente o sentido do VEDA-SHASTRA (preceitos ou 
ensinamentos do Veda ou da Lei), qualquer que seja seu estado, prepara-se durante seu 
estudo neste mundo para a identificação com Brahmã (liberação). Os que muito 
estudaram valem mais que os que pouco leram; os que possuem tudo quanto leram, são 
preferíveis aos que leram e logo depois se esqueceram; os que compreendem, possuem 
mais mérito do que aqueles que o sabem simplesmente de memória; os que cumprem 
com o dever, uma vez este conhecido, são preferíveis aos que simplesmente o conhecem 
mas não o praticam. O conhecimento da Alma Suprema e a devoção para com Ela são, 
para um brâmane, os melhores meios de chegar à felicidade da liberação: com a devoção 
apaga suas faltas; com o conhecimento de Brahmã, consegue a imortalidade. O que 
procura adquirir um conhecimento efetivo de seus deveres, possui três maneiras de 
provas: a evidência intuitiva, o raciocínio discursivo e a autoridade dos diferentes livros 
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deduzidos da Santa Escritura. Somente aquele que raciocina, fundando-se no Veda, é o 
que pode conhecer muito bem seus deveres religiosos e sociais. As regras de conduta 
que se acham enumeradas para alcançar a liberação foram declaradas como exatas e 
completas: por baixo delas está revelada a parte secreta deste Código do Manu". (VV. 
101 a 105, pa. ) 

“Que o brâmane, concentrando em tudo isso sua atenção, veja a Alma Divina em 
tildas as coisas visíveis e invisíveis, pois, considerando a Alma Divina em tudo e 
reciprocamente tudo na Alma Divina, não entrega seu espírito à iniqüidade. A Alma 
Suprema, com efeito, é a síntese de todos os deuses e Aquela, que pulsa no fundo do 
quantos atos realizam todos os seres animados. Que o brâmane contemple em suas 
meditações o éter sutil que inunda todas as cavidades de seu coração; o ar que atua em 
seus músculos e nos nervos do tato; a suprema luz do Fogo e do Sol, em seu calor 
digestivo e em seus órgãos visuais; a água, nos fluidos de seu corpo; a terra, em todo seu 
corpo. Veja também a Lua (Hindu) em seu coração, os Gênios das oito regiões do 
espaço, no órgão de seu ouvido; a Hara, em sua força muscular; a Agni, em sua palavra; 
a Mitra, em sua faculdade excretara; a Pradjapati, em seu poder procriador. Porém, 
acima de tudo isso, deve representar ao Grande Ser (Para-purusha) como o Soberano 
Animador do Universo: mais sutil que o átomo, mais brilhante que o ouro, mais puro e 
único capaz de ser concebido pelo espírito no sono da mais abstrata contemplação. Uns 
adoram a Para-purusha no Fogo elemental; outros, no Manu, Senhor de todas as 
criaturas; outros em Indra; outros, em Vayu e Tejus; outros, no eterno Brahmã; porém, 
este Soberano Senhor é Aquele que, envolvendo a todos os seres cem um corpo formado 
de cinco elementos, os faz passar, sucessivamente, do nascimento ao crescimento; do 
crescimento à dissolução, com movimento semelhante ao de uma roda giratória. Por isso, 
o homem que reconhece a sua própria alma na Alma Suprema Universal, presente em 
tildas as criaturas, mostra-se igual perante todos e tudo, e alcança a mais feliz das sortes: 
a de ser, finalmente, absorvido no seio de Brahmã. Assim terminou o sábio Bhrigu e o 
dwidja (ou “duas vezes nascido”) aquele que ler e praticar este Código do Manu, por Ele 
promulgado, será sempre virtuoso e obterá quanta felicidade desejar”. 

Vê-se, pelo transcrito, a importância fundamental que conferia ao verdadeiro 
estudo (segundo e terceiro objetos constitucionais da S.T.) a antiguidade sábia, porque no 
Universo “tudo conspira ou é solidário”, como disse o clássico; ou, como ensina São 
Paulo: É preciso tudo estudar e investigar, para poder escolher o que é bom, já que a 
distinção essencial do homem sobre os animais é Manas, o Pensamento. E daí, seu 
nome man no sânscrito e nas demais línguas indo-européias, ou hu-man, o homem, deus 
pelo pensamento. O mesmo apóstolo dos gentios, o verdadeiro fundador do cristianismo, 
diz, por isso, aos seus discípulos: "Pois que, haveis esquecido que poderíeis julgar até 
aos anjos?” O que foi glosado pelo Alcorão nesta notável passagem: 

“Quando Allah, em sua infinita sabedoria, decidiu estabelecer o homem na Terra 
para que fosse seu símbolo e sua divina semelhança, os anjos ou gênios lhe 
interrogaram: “Ides estabelecer por vigário Vosso na Terra a um ser feito de barro, de 
preferência a nós, que somos de Vossa divina Essência?” Eu sei bem o que vós outros 
ignorais, respondeu o Senhor. E assim, chamando a Adão e a todos os animais, 
perguntou seguidamente aos anjos, pelos seus respectivos nomes. Ao que responderam 
os anjos: “Senhor, não temos outra luz senão a que vemos refletida ao contemplarmos 
Vosso divino Ser!” Pois então ides ver de que é capaz este “homem de barro”, a quem 
tanto desprezais”, E fazendo igual pergunta a Adão, este, sem titubear, foi classificando 
a todos eles, segundo as suas diversas espécies. E Allah terminou, dizendo: “Este que 
assim maneja com a divina chispa de sua Mente – chispa desprendida da Minha infinita –  
é por ela vosso natural Senhor”. 
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Por isso, também, consignou Mahoma: “Mais preciosa é a tinta do sábio que o 
sangue do mártir”. 

Devoção, de resto. vem de “deva” ou “anjo”, por isso mesmo, todo ato de devoção 
não é mais do que o de adoração ou reconhecimento de inferioridade por parte do devoto, 
que assim se coloca abaixo da sua divina superioridade – porquanto “o Homem é de 
divina estirpe”, como ensinava Pitágoras – além de que, se devoção é amor, 
continuaremos sempre diante da necessidade do estudo, pois aquele ou aquilo que não é 
conhecido não pode ser amado. “Conhecimento”, “Liberdade” e “Responsabilidade” são 
essencialmente as características do homem e também do Caminho direto de seu 
progresso para outros estados superiores. Porém, como a lei destes novos estados 
evolutivos seja diferente da ordinária lei humana – tal como esta o é da animal – as 
características desse superior Caminho se chocam quase sempre com as correntes da 
humana vulgaridade. Razão por que o naldjorpa ou seguidor de tal Caminho sempre 
passou, para a maioria dos mortais, como raro, herético ou louco. 

Curiosos exemplos desta natureza nos darão tema para o próximo capítulo. 

 

CAPÍTULO XII 
 

As Leis Vulgares Não se Regem Com o Ocultismo 
 

Com razão se disse que o gênio ou seja o “jina em embrião”, está acima da Lei, da 
lei vulgar se entende, porque a cada estado de uma lei – já que “ele sabe, como Allah, 
segundo o referido no capítulo anterior, o que ignoram aqueles que não são gênios.” 
Razão por que sempre foram incompreendidos; do mesmo modo que os animais não tem 
direito a compreender o homem. “Uma coisa pensa o cavalo e outra quem o sela”, como 
diz o velho adágio castelhano. 

São Paulo, iniciado, conhecia esta verdade, ao dizer, “quando conheci o pecado, 
conheci a lei que o sanciona”. Igualmente a conhecia Mahoma, segundo a apreciável 
passagem do Alcorão, que narra a iniciação de Moisés por Dhul Karnein (o “Apolo 
Karneio” grego), seu mestre, nestes termos (sura XVIII). 

Um dia, disse Moisés a seu servo Josué, o filha de Num: 

– Asseguro-te que não cessarei de caminhar até que alcance, com meus pés, a 
confluência dos dois mares, embora tenha de empregar mais de vinte e quatro 
anos. (O “mar da vida humana” ou mare-vitae, como chamavam os místicos 
medievais). 

Partiram, pois, ambos, levando apenas por alimento um pescado (o peixe ou 
“piscis” gnóstico-cristão, e o signo de “Piscis” astrológico). No final da penosa jornada, dia 
após dia, chegaram ambos a confluência dos dois mares, ou seja o mar da ciência 
exterior e o de Dhulkarnein, que é o oceano da ciência interior. Quando se detiveram, 
Moisés disse a seu servo: 

– Temos já passado por demasiadas fadigas na viagem: Serve-me, pois, com que 
comer. 

Josué, obediente, encheu sua marmita com água e nela pôs o pescado levando-a 
ao fogo; porém mal a água começou a ferver, quando o peixe, que estava morto, tornou a 
viver e saltou da marmita ao mar  4 . 

                                                        
4 Os leitores de Dhâranâ hão de congratular-se conosco pela valiosíssima oferta dos dignos filhos do insigne autor de "O Tibete e a 
Teosofia", ao Presidente da S.T.B., Prof. Henrique José de Souza, secundando assim a de seu saudoso pai, quando alguns dias antes 
de partir deste mundo, a oferecia, “para ser publicada na querida língua de Camões”. 
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– Este é o sinal que eu esperava, pois, aqui é o lugar que me foi predito, teria eu 
de encontrar Aquele para o qual minh'alma se sente atraída como o ferro para o 
ímã – exclamou alegre Moisés. 

Com efeito, um sublime Desconhecido se achava de pé a sua frente. Moisés logo 
se prosternou diante dele, cheio de veneração, suplicando-lhe: 

– Permitirás que te siga, ó Mestre?  

– Se o desejas, poderás fazê-lo – respondeu solene o Desconhecido – porém 
receio que não tenhas paciência bastante para permaneceres comigo. Poderás, 
por acaso, suportar em silêncio muitas coisas, cujo verdadeiro alcance à 
primeira vista não as compreendas? 

– Se o Senhor deseja – respondeu Moisés humildemente – serei reservado e 
obedecer-te-ei. 

– Pois bem, já que estás decidido a me seguires, não me interrogues a respeito 
do que eu te haja falado primeiro, ajuntou o Mestre. 

Mestre e discípulo tomaram um pequeno barco e logo alcançavam a outra 
margem. Aquele, sem mais preâmbulos, a fez soçobrar, ao que Moisés não pode deixar 
de perguntar: 

– Por que razão, ó Mestre, destruis assim a embarcação que poderia servir para 
voltarmos? 

– Noto com pesar – disse este – que careces da paciência exigida para te 
manteres em silêncio, diante do que quer que vejas. 

Um pouco mais adiante do lugar do desembarque, encontraram um jovem de mau 
aspecto. Logo o avistou o Desconhecido mestre, sobre ele se atirou, matando-o. 

– Ó Mestre! – exclamou Moisés – nada te fez este inocente! 

– Já te fiz ver que carecias de bastante paciência para te tornares um dos meus 
discípulos, replicou apenas o Mestre. 

Finalmente, chegaram ambos a porta de uma grande cidade, cujos habitantes se 
negaram a recebê-los. O Desconhecido advertiu Moisés que os muros da mesma 
ameaçavam ruir e este não pode deixar de lhe perguntar: 

– Embora réprobos, ó Mestre! como podes consentir que essas muralhas 
continuem em tal estado e um dia venham a cair sobre eles, matando-os? 

                                                                                                                                                                                        
No carinhoso afã de colecionarem toda correspondência de seu ilustre progenitor (para uma futura biografia sua) e tudo mais quanto 
fazia parte de tão valioso arquivo, encontraram eles inúmeros apontamentos relativos a “O Tibete e a Teosofia”, que é de supor, 
quisesse o autor oferecer ao mundo em obra de maior vulto que a publicada na conceituada revista teosófica El Loto Blanco (hoje com 
o nome “Teosofia”), em 21 capítulos, conquanto dois deles, os de nos 19 e 20, não tenham sido publicados, por motivos que ignoramos. 

Conhecedores, mais do que ninguém, dos estreitos laços que uniam seu venerando pai e o Presidente da S. T. B. , e da valiosa oferta 
daquele a este, se apressaram a enviar-lhe o inestimável tesouro, acompanhado de uma gentilíssima missiva, cujos dizeres preferimos 
conservar inéditos no recôndito de nosso coração, embora o dever nos ordene repetir de público que “Os dois filhos de nosso 
queridíssimo mestre e arraigo Mário Roso de Luna são o espelho sem jaça onde se reflete sua alma generosa, nobre e ilustre”. 

E, pois, a essas duas mui prezadas criaturas a quem se deve o complemento de uma valiosíssima obra que foi, de fato, “o canto de 
cisne” do maior gênio, talvez, de nosso século. 

Assiste-nos, no entanto, o dever de prevenir a quantos se interessam pela leitura da monumental obra, que os originais – 
carinhosamente colecionados pelos ilustres filhos do autor – de modo algum poderiam ser publicados nas condições em que se 
acham: alguns capítulos estão em branco, trazendo apenas o titulo; outros com apontamentos à  margem de recortes de revistas e 
jornais, para citações e comentários que só a pena inigualável do genial polígrafo espanhol era capaz de os fazer. Porém, tudo isso 
com aquele cuidado, disciplina e amor por ele dispensados a quanto de belo e grandioso oferecia ao mundo, ou melhor a todos 
quantos procuraram e procuram ainda banhar-se no oceano de luz, que são suas obras. 

O trabalho a que nos propusemos exige, pois, esforço sobre-humano – dificílimo de ser levado a bom termo por quem não possui 
outros dotes senão os da boa vontade para com os leitores desta Revista, além da imorredoura gratidão, amizade e respeito a 
memória do autor, cujos transcendentes reflexos, como dissemos, são aqueles dois seres a quem ele tanto amava: seus dignos filhos 
Ismael e Sara. Por isso mesmo o tradutor de tal obra só deve ser tomado como um péssimo escultor, tentando dar os últimos retoques 
na obra-prima de um gênio desaparecido da terra, antes de ver realizados seus sonhos. 

Como homenagem, ainda, ao grande Mestre da Teosofia e a sua digníssima família, do presente número em diante procuraremos 
ilustrar sua monumental obra com fotografias adequadas ao assunto de cada capítulo. 
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O Desconhecido parou, firme e severo, e disse a Moisés: 

– Aconteceu como te prognostiquei: És um péssimo discípulo! E como já me 
tenhas desobedecido três vezes, contrariamente ao que havíamos combinado, 
deixar-te-ei aqui mesmo, entregue aos teus próprios recursos. Porém, antes, 
desejo provar-te o mau juízo que de mim fizeste, todas as vezes que, diante de 
ti, fui forçado a praticar tais coisas. Sabe, pois, que afundei o barco porque, se 
dentro de poucas horas estivesse ele em poder de seus donos e estes se 
fizessem ao mar, teriam fatalmente caído nas mãos de piratas, que os 
enforcariam imediatamente. Quanto ao jovem que matei, assim procedi porque 
ele havia assassinado a outro e se dispunha a repetir a façanha com diversos 
mais, até cair fatalmente nas mãos do carrasco, o qual lhe causaria sofrimentos 
maiores do que aquele por mim empregado, sem faiar na desonra a que se 
sujeitaria a família do assassino, a qual Allah, em recompensa, dará outro filho 
melhor. 

Quanto à muralha, direi apenas que, apoiada nela se acha a casa de pobres 
órfãos, sob a qual está enterrado um grande tesouro. Se os habitantes da cidade 
tivessem conhecimento do fato, ou iria pertencer a outros, ou chegaria às mãos dos 
pequenos órfãos antes do tempo, o que poderia concorrer para que eles trocassem a 
senda da virtude pela do vicio...” 

Fato semelhante a esta passagem do Alcorão, sobre as originalidades dos seres 
superiores, no-lo relata A. David Neel, a propósito da reencarnação na doutrina budista e 
lamaísta. O fato é o seguinte: 

Certo grande Lama tulku empregara de modo absurdo toda sua vida. Apesar de 
seu nascimento elevado, da educação que teve em sua mocidade e da valiosa biblioteca 
herdada, mal sabia ler. Ao morrer este Lama, vivia nos arredores um estranho 
personagem, taumaturgo e filósofo de grande envergadura, cujas excentricidades, 
algumas vezes grosseiras, embora exageradas por seus biógrafos, deram lugar a 
numerosos contos rabelescos, mui do gosto das gentes do Tibete. Dugpa Kunlegs, era 
este seu nome, viajava, segundo seus hábitos vagabundos, quando ao chegar à margem 
de um poético regato, encontrou-se com uma rapariga que vinha apanhar água na 
corrente. Sem dizer palavra, o vagabundo lançou-se inopinadamente sobre a jovem, 
tentando violentá-la, porém, esta, sendo mui robusta, enquanto Kunlegs era já velho, 
defendeu-se vigorosamente, podendo assim escapar de suas mãos e ir contar à sua mãe 
a agressão que sofrera. A boa mulher ficou admirada com o que lhe narrara a filha. As 
pessoas da localidade eram todas de excelentes costumes e de nenhuma delas era 
possível suspeitar-se. O miserável devia, pois, ser um estrangeiro; por isso, pediu ela 
seus sinais à filha. Logo ficou assombrada, por se lembrar de o ter conhecido durante 
uma peregrinação ao dubtob ou sábio mago. Os sinais coincidiam perfeitamente com os 
seus e a dúvida não era possível. Dugpa Kunlegs tinha querido abusar de sua filha. A 
velha aldeã, após alguns momentos de meditação, tomou um partido. Os princípios 
morais que regulam as condutas do comum das gentes, pensou ela, não concordam com 
os daqueles que possuem conhecimentos sobrenaturais. Um dubtob não está mais sujeito 
a tais leis nem a nenhuma outra, porque todos os seus atos são inspirados em 
considerações superiores que escapam a mente vulgar. 

– Minha filha – disse ela – o homem com quem te encontraste é o grande Dugpa 
Kunlegs, e tudo quanto este homem superior faz, é sem dúvida bem feito. 
Volve, pois, ao regato; lança-te aos seus pés e consente em tudo quanto ele 
quiser de ti. 

“Obedeceu a jovem e voltando ao mesmo lugar, encontrou o mago ancião sentado 
em uma pedra e absorvido nas suas meditações. A jovem curvou-se diante dele, pedindo-
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lhe mil perdões por lhe ter feito ignorante resistência e colocando-se inteiramente às suas 
ordens. O santo, encolhendo apenas os ombros, disse: 

“Minha filha, de há muito que as mulheres deixaram de me despertar desejos 
impuros; porém, eis o que ocorreu: o grande Lama do mosteiro vizinho morreu como um 
ignorante, depois de uma vida inteira de indignidades, desprezando quantas ocasiões se 
lhe apresentaram de progredir e de instruir-se. Eu fui o primeiro a ver sua alma errante no 
Bardo (lugar de purificação), irremissivelmente condenada a começar uma nova 
existência e, por simples caridade, procurei encontrar corpo humano para seu novo 
nascimento; porém, a força fatal de suas más obras não permitiram que tal se desse. 
Escapaste à minha agressão e enquanto foste à tua aldeia, uniram-se o asno e a jumenta 
que aí vês pastando, de cuja união nascerá em breve o desgraçado Lama" 5  . 
                                                        

5 Segundo pensamos, e, conosco, elevadíssimo número de teósofos (estando a maior percentagem entre os que 
abandonaram as fileiras da Sociedade de Adiar), inclusive os da famosa The Theosophical Society, de Point-Loma, em Norte-América 
(que se diz (a verdadeira fundada por H.P.B.), é indiscutível que tal Sociedade, como teosófica, terminou seu ciclo no mundo, 
principalmente após a escolha do nome para o cargo de Presidente, em lugar daquele que seria, talvez, o único capaz de tapar as 
largas fendas que de há muito se notavam nas paredes de um Edifício, que foi argamassado com as lágrimas e sacrifícios de seus 
primeiros obreiros ou fundadores. 

Como associação vulgar ou de cunho religioso (já que Teosofia e religião não se coadunam, como mui bem prova o seu próprio lema, 
hoje vilipendiado – “Não há religião superior a Verdade” – ela poderá continuar com qualquer missão que lhe queiram dar. Quanto a 
“camouflage” do termo “Teosofia”, ficar-lhe-á tão bem como o de uma velha armadura para qualquer combate com armas de antanho, 
mas nunca para medir forças com as usadas na atualidade. O campo “religioso” é vastíssimo, por isso mesmo, ótimo para 
exploradores desse gênero, dado o fato de que a maioria da Humanidade (isto é, a quantidade, e não a elite ou qualidade) prefere “a 
lei do menor esforço”, a que foge ao estudo, pois, como pensa a mesma maioria, as práticas religiosas por si sós hão suficientes rara 
salvar uma alma, por mais criminosa que tenha sido na vida... embora contrariando o axioma délfico do "Gnosce te ipsum" e da sábia 
sentença atribuída a Jesus: "Fazei por ti, que eu te ajudarei"...  

No entanto, como sabem os verdadeiros teósofos, as religiões não são mais que duplos véus lançados sobre a Sabedoria Iniciática 
das Idades, que foi antes de tudo uma Ciência: “Ciência perdida que é mister descobrir”, ou, como dizia o grande Mestre da Teosofia: 
“Todas as religiões positivas não são mais do que degeneradas facetas da primitiva Religião-Sabedoria, nas quais se conservam 
apenas veladas pelo mito, a alegoria e a superstição, aquelas verdades superiores”. principalmente, dizemos nós, se se tomar como 
Religião-Sabedoria, o verdadeiro sentido etmológico da primeira palavra, isto é, provinda de religar, “religare” ou tornar a unir os 
homens entre si (pelos laços da fraternidade), mas, através do Conhecimento (a Gnose) ou Sabedoria dos deuses, super-homens ou 
“mahatmas” , já que “Somos de estirpe divina”, ou “Deuses fomos e nos temos esquecido”, como diziam Pitágoras, o próprio S. Paulo e 
outros, entre os quais o douto Santo Agostinho, ensinando que “Vimos da Divindade e para Ela havemos de ir”; e até mesmo a 
parábola bíblica do “Filho Pródigo que volta a Casa Paterna”, cujo verdadeiro sentido não é outro. 

H. P. B. considerou todas as religiões corno “Róseos contos infantis e objetos de exploração e domínio”; por isso mesmo, 
acrescentamos, apropriadas as almas jovens ou “impúberes psíquicos” que, para se guiarem na vida, necessitam de peias religiosas. 

A Teosofia, no entanto, é a lei fundamental da Ciência Oculta, da qual a profana não é mais do que uma tênue projeção, começando a 
primeira onde esta termina – pese isso a opinião dos conspícuos positivistas... Blavatsky chamou-a de “Unidade radical e última 
essência de tudo quanto existe em a Natureza, desde o átomo e o homem, até o astro; do ínfimo infusório ao Anjo ou Dhyani mais 
elevado, tanto no mundo físico que conhecemos, como no mundo psíquico e espiritual, que não percebemos”. Platão, na sua 
República, escreveu que “Somos, durante a escravidão desta vida ilusória, como eternos prisioneiros que, de costas para a luz, 
tomamos como realidades as sombras que se projetam nas paredes de nosso cárcere”, Plagiando Roso de Luna, dizemos que são 
conservados na linguagem dos Mistérios ou das raças pré-históricas, por Seres Superiores – “frutos excelsos de evoluções passadas”, 
com o nome de Shudra-Dharma-Mandalam. 

Muito antes de haver escrito “O Tibete e Teosofia”, lamentando em vários de seus capítulos que a S.T. (de Adiar), se desviasse do 
“Caminho Direto” seguido pelos “shamanos ou jinas do deserto de Gobi” e alertando os que dele se afastam contra os riscos de caírem 
na Magia Negra (H. P. B. já advertia de que “Entre a mão direita e a esquerda só existe um tênue fio de teia de aranha”), o autor lutava 
denodadamente, por escritos e conferencias públicas, com o fito único de salvar aquela Sociedade de uma completa ruína. A nós 
mesmos, ele enviou valioso artigo, que foi publicado em vários jornais do Rio e Niterói, com o título de “Um moderno erro de orientação 
da S. T.”. 

A razão de deplorarmos, ele como nós, tais erros, se resumia no fato de querermos salvaguardar a missão que a S. T. devia cumprir 
para o mundo, especialmente a de preparar o terreno onde deveria fazer seu aparecimento a 6a sub-raça: América do Norte. E outro 
não foi o motivo de a própria Lei haver influído para que sua fundação ali tivesse lugar. O que apenas faltou, foi um “braço forte” ao 
lado de H. P. B., para que tal Sociedade não fosse obrigada a transplantar-se para as Índias, como aconteceu. 

Já dissemos outrora (por esta mesma Revista) que ambas Sociedades se completavam, do ponto de vista de suas respectivas 
missões: a S. T. para a 6a sub-raça e a S. T. B., para a 7a: hoje tais palavras não teriam cabimento, porque dentro da primeira não 
existe quem conheça nada do que acima ficou dito. Por isso mesmo é provável que a INTUIÇÃO se manifeste nos que dirigem a dos 
E. U. A., que se diz “a verdadeira fundada por H. P. B.”, e assim, as missões se completem de modo espiritual, já se vê: uma na 
América do Norte e outra na do Sul. Mesmo porque, a Índia nada tem a ver com o assunto... 

A S.T. de Adiar, intitulando-se de “Mundial”, pretendeu “ambos os bocado”„ embora não podendo digerir o excesso de alimento que se 
introduziu no estômago. A Teosofia é muito anterior ao movimento «blavatskyano”. É tão velha na Terra como a primeira raça. 
Não é apanágio de alguém ou de qualquer Sociedade portadora deste nome, inclusive a nossa. Pretende-lo, seria incorrer no mesmo 
egoístico erro do Vaticano em relação ao domínio do chamado “mundo cristão”. 

Nesse caso, todos aqueles que hoje se interessarem pela “intromissão indébita” da The Theosophical Society, em terreno que lhe não 
diz respeito, hão de ver de que lado se encontra a Lei, que há de manifestar-se para provar a verdade. 

Começa-se desde já, por demonstrar que tal “intromissão indébita” é oriunda da decadência daquela sociedade, pois, não encontrando 
outra tábua de salvação, no momento justo em que estava para se afogar no mar tempestuoso das suas próprias imprevidências (a 
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messiânica missão do "jovem K.", o Catolicismo Liberal, a Távola Redonda e outras muitas transfusões aplicadas no seu debilitado 
corpo), trata de enviar à  América do Sul o Sr. Jinarajadasa (que antes de ser budista e teósofo, como ele próprio diz), para fazer o 
papel de João Batista, anunciador do Cristo, desta vez, divinamente expresso na "missão da 7a Sub-Raça", ou a Nova Civilização de 
que ele quis passar por arauto aos olhos do povo brasileiro, farto, aliás, de saber que o verdadeiro Arauto não foi outro senão o insigne 
teósofo e sábio espanhol, Roso de Luna, quando em 1909-1910, veio realizar uma série de conferências na América do Sul, com esse 
único fito: como sabe, também, que antes de tomar semelhante resolução – na sua incomparável bondade – quis ouvir a Sra. Besant a 
respeito (a famosa “entrevista dos três minutos”...) e esta lhe responde com dois secos: "Rien! Rien!" quando ele lhe pedia o parecer 
sobre a idéia. Em seguida o infatigável teósofo deliberou atravessar o Atlântico, ausentando-se da pátria e da família, preterindo 
interesses pessoais, para vir anunciar aos povos sul-americanos o papel que lhes incumbia na História futura da Humanidade. 

Do mesmo modo, pela entrevista concedida pelo Presidente da S. T. B., no Rio, ao conceituado matutino Diário de Noticias, logo após 
a desencarnação do grande mestre (publicada na sua edição de 1.o de dezembro de 1931), onde consta que o Sr. Jinarajadasa, 
quando foi a Madri para uma série de conferencias, procurou o mesmo Roso de Luna e lhe pediu que o apresentasse no Ateneu da 
capital espanhola, o qual aproveitou a oportunidade para lhe dar o paternal conselho: “Quando pensardes em semelhante trabalho. 
NÃO VOS ESQUEÇAIS QUE HÁ DE SER ATRAVÉS DE NOSSAS ORGANIZAÇÕES, porquanto de há muito assumimos o pesado 
dever e altíssima honra de preparar a 7a Sub-Raça do mesmo modo que, nós outros, a 6a. Lembrai-vos, ainda, que sob todos os 
sentidos, Inglaterra tem muito que aprender conosco. e nada a ensinar-nos, pois, quando ainda estava eia em plena barbárie, no 
século IX, nós já possuíamos as grandes culturas hebraica e árabe...” 

Coincidência digna de nota: somente depois de haver desaparecido da arena da vida o gigante da pena e da palavra, lembrou-se “The 
Theosophical Society” de trabalhar pela 7a Sub-Raça, porém... esquecendo que deveria ser ATRAVÉS DE NOSSAS 
ORGANIZAÇÕES, como disse o seu verdadeiro Arauto ao “ilustre filósofo hindu, Sr. Jinarajadasa”. 

E isso por ignorar ou fingir ignorar (pois os membros da Seção Brasileira de tal Sociedade estão fartos de o saber e de comentar a seu 
modo...) os seguintes trechos de uma carta do eminente polígrafo espanhol ao Presidente da S. T. B., também citados naquela 
entrevista concedida ao Diário de Notícias, que são: “Nada mais posso fazer do que já fiz quando aí estive em 1910, Sabeis 
perfeitamente que ó meu lugar é aqui, como o vosso é lá”, Para logo acrescentar: “Continuarei sereno... que a vitória será nossa, 
porquanto estamos agindo com a Lei (Dharma )”. E, mais adiante, com um amor transcendental pelo Brasil e a elevada missão em que 
de há muito estamos empenhados: “Sentir-me-ei imensamente feliz se a minha próxima encarnação for no Brasil” ... Em outra 
carta (a última que recebemos de suas carinhosas mãos, datada de poucos dias antes de sua desencarnação), referindo-se à  
“Montanha Sagrada” existente no lugar onde, se pode dizer, teve inicio espiritual a Obra grandiosa em que a S. T. B, é o “expoente 
máximo”: "Ela é bem a capital espiritual do Brasil! Quem me dera poder visitá-la...” 

Que mundo de revelações estas palavras encerram! Que poderão dizer a respeito o Sr. Jinarajadasa e os Srs. membros da Seção 
brasileira da “The Theosophical Society”, a não ser as nossas próprias palavras, centenas de vezes repetidas nas colunas desta 
Revista? “RIEN! RIEN!” dizemos nós, parodiando a Sra. Besant, mas desta vez não sendo a ignorância da parte de quem as 
pronuncia, mas daqueles que são forçados a ouvi-las. . . 

Ninguém mais ignora no Brasil a existência de uma Sociedade genuinamente brasileira, trabalhando desde o ano de 1924 para essa 
Nova Civilização de elite, quando os seus próprios clarins têm ressoado do Amazonas ao Rio Grande do Sul, não só por mensagens 
dirigidas ao Povo Brasileiro através de vários jornais e de radioemissoras, como de inúmeras conferências públicas realizadas nas 
principais cidades do país. 

Do mesmo modo, por seu órgão oficial e pelo verbo de seus arautos, vem anunciando insistentemente esta Era Nova para o mundo. A 
S.T.B. desde o início de sua vida já possuía valores tais que o Governo fluminense (gestão dos Drs. Feliciano Sodré e Vila Nova), lhe 
doou um lote de terreno para nele ser construída sua Sede, do qual não pôde tomar posse por ter de transferir sua Sede para a então 
Capital da República. Sua Rama de Belém do Pará (de nome "Hilarião" ), fundando a “Liga da Bondade Helena”, onde estão filiadas 
inúmeras crianças – que são essa “Semente bendita da Nova Civilização”, de acordo com o nosso lema de Spes Messis In Semine ou 
“A esperança da colheita reside na semente” – foi reconhecida oficialmente pelo Governo daquele Estado, como de “Utilidade pública”, 
A Sede Central da então Capital Federal possui vários pupilos educados nos sãos princípios teosóficos, e que na mesma funcionam as 
suas duas Ramas (Mória e Kut-Humi), cumprindo fielmente o vastíssimo programa que a S.T.B. possui para o Brasil, ou seja, o de seu 
engrandecimento moral e intelectual. 

E quanto a parte jurídica da questão – no que valha, em assuntos espirituais, a justiça terrena – aí estão os seus próprios Estatutos, 
devidamente legalizados, em cuja alínea b (do Capitulo 1o), se lê: “Embora os três referidos princípios se trata de um Núcleo 
independente e autônomo, CRIADO COM O FIM ESPECIAL DE PREPARAR O TERRENO ONDE FARÁ SEU APARECIMENTO A 
RAÇA DE ELITE A QUE ALGUNS DENOMINAM DE IBERO-AMERICANA, e outros, de 7a SUB-RAÇA DO CICLO ÁRIO". 

A prova que não o ignoravam, está na própria crítica surda que nos moviam, apontando-nos em tom de mofa como os representantes 
da “7a sub-raça”, fato que nos propiciou ensejo de publicar nesta mesma Revista o que nos é dado saber a respeito, sem julgarmos, no 
entanto, que disso se apropriassem para o COPIA INFIEL que eles queriam apresentar ao mundo como coisa sua! Traduttore, 
Traditore! Não se pode conceber tão súbita transformação por parte dos Srs. De ADIAR, a menos que fosse para se declararem 
convencidos de que somos nós que estamos com a verdade. Contrariamente, deveriam ADIAR a vinda do Sr. Jinarajadasa para daqui 
a milênios, “quando tal Raça aparecesse”, como eram os primeiros a afiançar, criticando o nosso trabalho! E como tal, no corpo de um 
verdadeiro representante daquela raça, por isso mesmo, nascido nesta parte do Globo, Quanto ao fato de "Sua encarnação 
multissecular entre inces, astecas, quichuas, ou mesmo, no corpo de um velho pajé guarani”, não possui valor bastante para o caso, 
porquanto "Águas passadas não movem moinhos". O presente, no caso vertente, é tudo! Nós também sentimos um cheirinho 
esquisito de “múmia faraônica” no corpo e, no entanto, nascemos hoje no Brasil! ... 

Outros quaisquer comparariam o gesto pouco espiritual dos "adiarescos" ao de certos seres de que nos fala Ossendowski, em sua 
obra "Bêtes, Homes et Dieux" , que se apresentam de improviso aos raros viajantes que ousam transpor os perigosos desertos da 
Mongólia e proximidades do Tibete, mais ou menos com estas palavras: “Meu caríssimo e nobre irmão, sabeis que o frio é intenso e 
vosso servo muito humilde só possui os miseráveis trapos que lhe cobrem o corpo; dai-me vossas confortáveis roupas e tudo mais 
quanto trazeis convosco, para não passardes pelo desgosto... de me verdes morrer de frio ou de fome”... E o pobre viajante, 
estupefacto diante de tais expressões religiosas, em contradição com o gesto convincente de uma pistola engatilhada que desde o 
começo lhe aponta o peito, não tem outra alternativa senão despir-se das vestes e de tudo quanto possui, condenado a cair morto de 
frio e fome mais adiante! 

Assim é o espírito religioso de muita gente estulta, algo também parecido com o da Igreja de Roma, que só aceita como bom e 
verdadeiro o que é genuinamente seu. Aí está o caso dos chamados “milagres”: quando operados por seus “santos”, são tomados 
como “obra divina”; mas quando realizados por quem a tal Igreja não pertença, então os mesmíssimos “milagres” não passam de “arte 
diabólica”, de “Magia Negra”! ... 
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No caso ora em discussão, nada mais lógico do que a seguinte pergunta: Onde estão os valores dos “mahatmas” de Adiar, que só 
viram tal trabalho depois que os “diabinhos negros” da S. T. B. (segundo os “religiosos” de Adiar e de Roma) o lançaram aos quatro 
ventos há longos decênios? Respondam os homens de bom senso! Bem diz o velho brocardo: “Ninguém é profeta em sua terra”. 
Estamos fartos de afirmar que, embora tenhamos o privilégio espiritual da Obra – que de passagem se diga, não há forças humanas 
que no-lo possam retirar – ela pertence a todos os homens de boa vontade, desde que se achem iluminados pelas mesmas luzes que, 
em 1921, nos inspiraram a trabalhar por Ela, quando por vez primeira fomos atraídos – por mãos ocultas – ao lugar onde a S. T. B. 
mantém o Governo Supremo ou Oculto da referida Obra. 

E, com franqueza, quem por essas luzes não estiver instruído e quiser palmilhar, sozinho, um Caminho que desconhece por completo, 
terá por sorte aqueloutro, em cujo termo se acha o dantesco portal do "Lasciate ogni speranza, o voi che entrate"!... 

Por isso mesmo, louvável teria sido o gesto do Sr. Jinarajadasa – de quem até então fazíamos melhor juízo – se, ao contrário do que 
fez, ou o obrigaram a fazer os Srs. membros da Seção brasileira da “The Theosophical Society” – aproveitando o motivo do "4o 
Congresso Teosófico Sul-Americano” - aqui viesse não só para induzir os referidos membros da sua sociedade a trabalhar pela 7a sub-
raça de há muito anunciada como para tentar despertar no povo brasileiro a consciência de sua missão de líder da próxima civilização, 
embora estivesse o mesmo povo farto de ver e ouvir falar dessa futura liderança. No entanto, muito poderia fazer a favor daquilo que 
havia nascido de suas próprias grandezas materiais, morais e intelectuais, como a síntese da verdadeira espiritualidade, que o 
caracteriza. 

E, pelo que nos consta, apontando “o ilustre filósofo hindu” o Trabalho já em plena efervescência no Laboratório Espiritual da S.T.B., 
de forma alguma desprestigiaria sua sociedade e, muito menos, obrigaria ambas a se fundirem numa só (os próprios Estatutos da 
S.T.B. o proíbem terminantemente) para levar avante tão nobre quão elevado empreendimento. Cada qual que trabalhasse a seu 
modo, desde que a Seção Brasileira da The Theosophical Society não fosse de encontro à s diretrizes de tal Trabalho, que aliás o Sr. 
Jinarajadasa não conhece, tal como as desconhecem todos os Teósofos e Associações (de qualquer caráter) no mundo. 

Preferiram ambas as partes – contratantes e contratado, já que se mancomunaram para tal fim – o quinhão da raposa de La Fontaine, 
para não dizer, deixar de ouvir “outras organizações” empenhadas no referido Trabalho – principalmente, a genuinamente brasileira, 
como Foco Central donde se irradia semelhante trabalho, pese isso a opinião dos seus já inúmeros chefes ou arautos, inclusive os que 
se fizeram seus inimigos. 

O arrependimento virá tardiamente, porquanto foi esta a melhor oportunidade que poderia encontrar semelhante sociedade, de recuar 
alguns passos do abismo em que se achava há, longos anos. 

Fomos os primeiros a dizer por esta Revista: "Nascer no Brasil e não trabalhar pela 7a Sub-Raça, é o mesmo que ser peixe e 
querer viver fora d’água". 

Nada conhecendo nosso ilustre visitante, nem aqueles que o contrataram para dizer velharias ao nosso povo, a respeito da "7.a sub-
raça", começaram a “meter os pés pelas mãos” – como se costuma dizer de quem não é apto para certos serviços – e... toca a elogiar 
a “Deus e o mundo”, inclusive a Igreja Romana, a mesma que era gratíssima ao Sr. bispo Leadbeater por ter estabelecido a confusão 
no seio da “The Theosophical Society” (como prova tê-lo convidado para participar do Congresso Eucarístico realizado em 1928 na 
capital australiana, sob a chefia do Cardeal Cerretti). 

Assim, nas suas famosas conferências (cultíssimas para beatos de ambos os sexos e todas as idades), invocou o nome de Deus 
dezenas de vezes e, se não nos enganamos, o da Virgem Maria; comparou a mulher com Sancho Pança (esquecendo de dizer onde 
estava o "Rocinante"...) e formou uma barafunda tremenda em torno do nome incorruptível da Teosofia, prejudicando-o mais ainda de 
quanto o fizera sua Sociedade. Mas, tudo isso sem alcançar popularidade – como almejavam os seus conspícuos prosélitos – mesmo 
porque o brasileiro, por mais cego que aparente ser aos olhos do “iluminado hindu”, sabe compreender os verdadeiros valores das 
religiões, a começar pela sua “intromissão indébita na política do país”, isto é, querendo açambarcar os dois poderes (o espiritual e o 
temporal), de acordo com os seus gananciosos desejos de todas as épocas. 

Finalmente: que sabem “o ilustre filósofo hindu” e os atuais “mahatmas” da The Theosophical Society, a respeito dos “4 LIVROS DE 
REVELAÇÕES” de autoria do chefe dessa mesma Obra, cujas REVELAÇÕES giram em torno do Advento da 7a sub-raça ou última do 
Ciclo ário, de acordo com a própria evolução humana, depois de mais de meio século do aparecimento de H. P. B. no mundo? 

Nada, absolutamente nada, sem o que “o grande budista” não viria dizer infantilidades a um povo culto, como é o do Brasil, inclusive 
quando afirma em tom sentencioso, que “tal Raça possuirá a tez dourada e suas características são as mesmas da raça grega, isto é, 
artísticas”! ... 

Heresia das heresias, para não aplicar um termo mais apropriado! 

Ouçam, pois, o Sr. Jinarajadasa e seus conspícuos prosélitos: “Uma raça puramente artística (igual ou não a grega), não seria maus 
do que uma raça involuída, por estar de acordo com uma fase anterior da humanidade. 

A 7a Sub-Raça que é um por-venir não poderia de modo algum ser semelhante à  qualquer raça do passado. Ela é a raça-síntese por 
excelência, pois representa os frutos da experiência de todas as sub-raças do Ciclo Ário. A parte artística, portanto, é uma das suas 
múltiplas características e provém da 3a sub-raça ou céltica, que se espalhou pela Grécia, Itália, França, Irlanda e Escócia. 

Mas, se quisermos por exemplo, buscar nas características do povo brasileiro (não nos referiremos aos demais povos sul-americanos, 
porque estamos defendendo apenas a parte que nos diz respeito, isto é, a S. T. B.), tudo quanto de belo e grandioso possuem os 
principais ramos ou famílias raciais subsistentes no mundo, encontraremos: da indiana, o espirito religioso – não o fanático de quase 
toda a Índia (principalmente sua região Sul) –  mas no seu verdadeiro sentido etimológico, isto é, de, fraternidade, de ânsias de 
progresso espiritual. Forçoso reconhecer que mesmo a Índia está longe da proverbial fraternidade e hospitalidade da alma brasileira, 
tanto que ela mantém até hoje a diferença de castas, para cujo nivelamento trabalhava o iluminado Gandhi. Contra este mártir a Sra. 
Besant atiçara a Inglaterra, como os próprios jornais anunciaram, custando a autora dessa campanha o ódio de quase toda a Índia. Foi 
então que “The Theosophical Society” (de Point-Loma, na América do Norte), lhe ofereceu hospitalidade, a fim de não vir ela a sofrer 
os ultrajes que já a ameaçavam. E por isso mesmo, não podendo ser a salvadora da Índia, apesar das pretensas “ordens recebidas do 
Rei do mundo” nesse sentido, como foi a primeira a afirmar em mensagem que temos em nosso poder. 

Continuemos: da germânica, a cultura, embora o Sr. Jinarajadasa a chamasse (a brasileira) de “cega”, por não conhecer as suas 
belezas naturais, nem os seus altos destinos no futuro da Humanidade, quando ele, na sua privilegiada iluminação de “arhat” sabia ou 
enxergava todas essas coisas e muito mais ainda! Formidável! Da anglicana (embora nada tendo esta de comum, como a primeira, 
como as “mônadas ibero-americanas",) a firmeza de caráter, principalmente quando deseja levar avante um nobre e elevado 
empreendimento; da francesa, a jovialidade a finura de espírito, a delicadeza; da espanhola, a música alegre, saltitante, o espirito 
gracioso, a cordialidade e a fidalguia da raça castelhana; da portuguesa a Pátria querida de nossos avós, o sangue nobre, altivo, 
generoso e bom, porém, vertido ou em fusão nas veias da não menos nobre, altiva e guerreira Raça dos tupis. Tudo isso e muito mais 
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O conto que precede faz lembrar o pouco conhecido tema ocultista que serviu ao 
iniciado Apuleio para sua célebre obra “O Asno de Ouro”, a qual é merecedora de um 
estudo sob o ponto de vista de nossas idéias teosóficas. Do mesmo modo que seu 
espírito traz maiores luzes para mais correta interpretação da cena culminante do Baladro 
de Merlin, que faz referência ao encontro – desta vez não frustrado – do rei Artus, 
fundador da Távola Redonda, com urna belíssima donzela, de cujo encontro teve que 
nascer, como fruto de bênção, o famoso cavaleiro conquistador do Santo Graal. 

Segue-se, enfim, como epílogo desta série de originalidades, a seguinte misteriosa 
passagem de David Neel, notabilíssima pelo que se pode relacionar com os sacrifícios 
humanos e com a Eucaristia. 

“Certa tarde, o Lama Tchogs chamou repentinamente seu criado, ordenando-lhe 
que selasse os cavalos, a fim de partirem os dois, e como o criado lhe observasse que a 
noite já estava próxima e que melhor seria deixar para o dia seguinte, aquele retrucou: 

– Não me contraries; partamos imediatamente! 

Logo ambos começaram a cavalgar por entre as densas trevas da noite, até que 
chegaram à margem de um ribeiro. Embora a noite estivesse escuríssima, viram eles uma 
forma luminosa que flutuava sobre as águas. Era um cadáver que assim vogava, impelido 
pela corrente. 

– Desembainha tua faca e corta um pedaço deste cadáver e come-o – ordenou 
laconicamente o Lama a seu criado, acrescentando: – Tenho na Índia um amigo 
que cada ano, nesta data, me envia um presente desta natureza. E assim 
falando, começou a comer tranqüilamente a carne do morto. 

– Admirado, o criado cortou, por sua vez, outro pedaço de carne, como lhe 
haviam ordenado; porém, não tendo coragem bastante para o levar a boca, 
ocultou-o em seu ambag, ou saco que trazia a tiracolo. 

Logo depois voltaram ao mosteiro, onde chegaram ao amanhecer. Então o Lama 
disse a seu servo: 

– Eu te quis fazer participe do favor e dos fruto deste banquete místico; porém, 
vejo que dele te fizeste indigno, não comendo o pedaço de carne que cortaste, 
ocultando-o em teu ambag. 

O criado desculpou-se como pode de sua falta de coragem e tratou de reparar seu 
erro, retirando o pedaço de carne para comê-lo, porém, era já tarde: ele havia 
desaparecido! 

A esta história, evidentemente fantástica, devo apontar detalhes que me foram 
dados discretamente, por certos anacoretas da seita de Dzogstan. Existem, disseram 
eles, certos seres que tendo alcançado o mais alto grau de espiritualidade, transmutaram 
a substância de seu corpo em outra de natureza mais sutil, possuindo qualidades mui 
diferentes das da carne grosseira. A maioria dos homens é incapaz de compreender a 
transformação operada naquela carne. Consumindo um pedaço da mesma, entra-se em 
êxtase, obtendo-se grandes conhecimentos e poderes sobrenaturais. 

                                                                                                                                                                                        
ainda se encontra na alma brasileira. Tudo isso, e muito mais aperfeiçoado ainda são as características da “Raça de elite” para a qual  
estamos trabalhando: a espiritual Raça Ibero-Americana, por outro nome, “a 7a e última sub-raça do ciclo ário".  

E quanto ao “dourado” da sua tez, como prognosticou o ilustre filósofo hindu –  deixando-se levar pela “letra que mata”, do que está 
velado nas escrituras indianas – não é mais do que os áureos reflexos do Aura dessa Raça-Síntese, porquanto, como deve saber o Sr. 
Jinarajadasa, o amarelo-ouro é a cor da mais alta inteligência, da mais elevada espiritualidade.  

Em resumo, o que acabamos de dizer sobre a visita do ilustre conferencista ao Brasil, por mais doloroso que tivesse sido para nós, os 
verdadeiros obreiros do Edifício da 7a sub-raça, na Pátria Brasileira – representa a maior de todas as vitórias alcançadas pela S.T.B., 
porquanto ficaram provados, de modo insofismável, todos os seus justos e reais valores, sem o que, outra sociedade (muito mais 
antiga no mundo e que se dizia “senhora única da Verdade”), não teria deles se servido para salvar-se de uma completa ruína. (N. do 
T.). 
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Outro dos referidos ancoretas, ajuntou: – “Acontece com freqüência que logo se 
conhece um desses seres maravilhosos, seus descobridores lhe suplicam para que lhes 
diga o dia de sua morte, a fim de poderem comer um pedaço de sua preciosa carne. 
Quem sabe se os aspirantes a semelhante comunhão – demasiadamente realista –  
conservam sempre a paciência necessária de esperar a morte natural daquele que lhe há 
de subministrar a matéria impulsionadora de seu progresso e, por isso mesmo, não 
apressam o momento? 

Diz-se ainda que alguns desses super-homens se sujeitam voluntariamente ao 
sacrifício”. 

Tamanho problema se presta, sem dúvida, às mais profundas considerações. 

 
MENSAGEM DA S. T. B. AO PRESIDENTE KENNEDY 

 
Por intermédio do Sr. Lincoln Gordon, embaixador dos E. U. A. no Brasil, a 

Sociedade Teosófica Brasileira julgou oportuno encaminhar ao eminente estadista que tão 
sabiamente dirige os destinos da grande República do Hemisfério Norte, a mensagem 
abaixo transcrita, em virtude dos excepcionais e extraordinários serviços prestados à 
Humanidade e, em especial, as Nações que constituem as Américas, ao instituir a 
“Aliança para o Progresso”. É o seguinte o texto da mensagem: 

A. S. Exa. Presidente Sr. John Kennedy Washington, E. U. A. 

A Sociedade Teosófica Brasileira, entidade de caráter espiritualista e cultural, 
fundada há 40 anos no Brasil, sem filiação nem ligações de qualquer espécie com 
entidades internacionais congêneres, toma a liberdade de dirigir a Vossa Excelência esta 
mensagem de apoio e aplauso por motivo do movimento Pan-Americano “Aliança para o 
Progresso”, organizado em boa hora por Vossa Excelência, como forma direta e objetiva 
de ajudar os povos americanos a vencer os problemas do subdesenvolvimento e a 
acelerar o seu progresso econômico e social. 

Esta Sociedade, Senhor Presidente, realiza no Brasil a alta missão de prepará-lo 
espiritualmente para a grande civilização do futuro e para o papel importante que lhe 
caberá na liderança da humanidade de amanhã. Todo o nosso trabalho tem incidido na 
criação de uma mentalidade nova no povo brasileiro; tem procurado dar-lhe a consciência 
plena das suas responsabilidades na formação da sociedade futura, através dos 
instrumentos nobres do conhecimento, da cooperação e da fraternidade, sem fronteiras 
raciais, políticas, religiosas e sociais. Erguemos na cidade de S. Lourenço, Minas Gerais, 
um Templo dedicado a todas as religiões do Mundo, onde os homens livres e de boa 
vontade poderiam cultuar, a seu modo, o Deus Supremo, criador e senhor da vida e da 
eternidade. Estamos empenhados ainda em erigir, em mais dois pontos do Brasil, dois 
Templos que completem a uni-trina expressão da Divindade na Face da Terra. 

Demos à chamada Missão "Y" (símbolo que reúne as três Américas ) todo o 
esplendor ideal do nosso pensamento e do nosso coração. E como o lema da nossa 
instituição é "Spes Messis in Semine" (A esperança da colheita reside na semente) temos 
orientado a nossa ação espiritual e cultural no sentido de preparar as crianças de hoje 
para que sejam os homens honrados e conscientes de amanhã, para que possam ser os 
herdeiros legítimos da Nova Era que, dentro de algumas décadas, eclodirá no Mundo, 
principalmente nas Américas. Estamos formando o seu caráter, modelando a sua 
personalidade, preparando o seu caminho, tão gravemente ameaçados, no nosso tempo, 
pela incompreensão, pela ambição, pela vesânia que parece atacar, como um vírus, todas 
as Nações, sob a pressão psicológica de uma possível guerra atômica. 
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Por tudo isso, Senhor Presidente, é que aplaudimos a “Aliança para o Progresso”, 
porque ela contribuirá para salvar, da miséria física e moral e da própria inanição, milhões 
de crianças que poderão servir, demográfica e espiritualmente, a esse mundo de amanhã. 

Receba, portanto, Vossa Excelência, o reconhecimento e a gratidão de milhares de 
brasileiros que, à sombra de uma bandeira de Paz e de Fraternidade, militam na 
Sociedade Teosófica Brasileira, sob a liderança espiritual do insigne brasileiro Professor 
Henrique José de Souza, nosso mestre e nosso guia. 

Bem Haja, Senhor Presidente! 

 
O REI DO MUNDO 

 
CAPÍTULO III 

 

"SHEKINAH" E "METATRON" 
 

René Guenón Tradução e comentários de H. J. Souza 
 

Certos espíritos tímidos, cuja compreensão se limita, apenas, a idéias 
preconcebidas, acharam estranha a designação “Rei do Mundo”, pois logo a confundiram 
com a do Princeps hujus mundi, a que se refere o Evangelho. É evidente que semelhante 
interpretação é errónea e desprovida de fundamento. Para confirmá-lo basta lembrar que 
o título de "Rei do Mundo", tanto em hebraico como em árabe, é aplicado correntemente 
ao próprio Deus. Entretanto, como Isso nos permita fazer algumas observações 
interessantes, citaremos diversas teorias da Cabala hebraica a respeito dos 
"intermediários celestes", teorias que têm relação muito estreita com o assunto principal 
do presente estudo. 

Os referidos "intermediários celestes" não são mais do que Shekinah e Metatron, 
por isso que o sentido mais geral de Shekinah é a "presença real" da Divindade. É de 
notar que as passagens da escritura onde se faz menção toda especial de tal nome, são 
relacionadas com a instituição de um centro espiritual, a construção do Tabernáculo, a 
edificação dos Templos de Salomão e de Zorobabel. Tal centro, construído em condições 
regularmente definidas, devia ser, de fato, o lugar da manifestação divina, sempre 
representada como "Luz". E é curioso assinalar que a expressão "lugar claríssimo e 
regularíssimo", que a maçonaria conservou até hoje, bem parece uma recordação da 
antiga ciência sacerdotal, que presidia à construção dos templos, e, que de resto, não era 
peculiar aos judeus. Mais adiante voltaremos a falar do assunto. Não procuramos 
desenvolver agora a teoria das "influências espirituais", preferimos esta expressão ao 
termo "bênçãos" como tradução do hebraico berakoth, tanto mais que se trata do mesmo 
sentido conservado pela palavra árabe barakaht, porém, mesmo que nos limitemos a 
considerar o assunto sob esse ponto de vista, seria possível explicar a palavra de Elias 
Levita, a que se refere M. Vulliaud em sua obra sobre a Cabala Judaica: "Os Mestres da 
Cabala possuem neste sentido grandes segredos". 

A Shekinah apresenta-se sob múltiplos aspectos entre os dois principais: um 
interno e outro externo. Na tradição cristã existe uma frase que designa claramente esses 
dois aspectos: Glória in excelsis Deo, et in terra Pax horninibus bonae voluntatis" As 
palavras Glória e Pax se referem, respectivamente, ao aspecto interno, em relação ao 
Princípio e o externo, ao mundo manifestado. E se se considerar de tal modo 
semelhantes palavras, poder-se-á compreender a razão de serem pronunciadas pelos 
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Anjos (Malakim) ao anunciarem o nascimento do "Deus conosco" ou "em nós" 
(Emmanuel). Poder-se-ia, também, para o primeiro aspecto, lembrar as teorias dos 
teólogos sobre a "luz de glória" e através da qual se opera a visão beatifica (in excelsis) ; 
e quanto ao segundo, encontrar-se-á a "Paz" a que nos referimos a cada momento, e que 
em seu sentido esotérico, é indicada por toda a parte, como um dos atributos 
fundamentais dos centros espirituais estabelecidos neste mundo (in terra). Por sua vez, o 
termo árabe Sakinah, que é evidentemente idêntico ao hebraico Sheki-nah, se traduz por 
"Grande Paz", o que equivale à Pax Profunda dos rosacrucianos. E com isso se poderia 
sem dúvida explicar o que estes entendiam por "Templo do Espírito Santo"; como também 
se poderia Interpretar de modo preciso os numerosos textos evangélicos onde se fala de 
"Paz"  6 , tanto mais que a tradição secreta concernente a Shekinah teria alguma relação 
com "Luz do Messias". Será sem um motivo justificável que M. Vulliaud, quando oferece 
essa última indicação  7 , diz que se trata da tradição "reservada àqueles que seguiam o 
caminho que conduz ao Pardes", isto e, como se verá mais adiante, ao centro espiritual 
supremo? 

Tudo isso nos leva ainda a outra observação idêntica: M. Vulliaud também se 
refere ao "mistério relativo ao Jubileu",  8 que se relaciona, de certo modo, com a idéia de 
"Paz", para logo citar o seguinte texto do Zohar (III, 52 b): " O rio que sai do Éden tem o 
nome de lobel", do mesmo modo que, aquele de Jeremias (XVII, 8) : "Ele estenderá as 
suas raízes até alcançar o rio", donde resulta que "A idéia central do jubileu é a volta de 
todas as coisas ao seu estado primitivo". Trata-se, pois, da volta ao "estado primordial" a 
que se referem todas a tradições, e do qual tivemos ocasião de falar em nosso livro O 
Escoterismo de Dante. E quando se diz que "a volta de todas as coisas ao seu estado 
primitivo assinalará a era messiânica", aqueles que leram o referido trabalho, poderão 
lembrar-se do que acabamos de dizer em relação ao "Paraíso terrestre" e "Jerusalém 
celeste". O que importa dizer é que todas essas citações se referem às diversas fases de 
manifestações cíclicas, onde o Pardes, o centro espiritual do mundo, é comparável –  
segundo o simbolismo tradicional de todos os povos – ao coração, como centro espiritual 
do ser humano, e "residência divina" (Brahma-pura, na doutrina indiana), ao Tabernáculo, 
como sua imagem e que, por essa mesma razão, é chamado em hebraico mishkan ou 
"habitação de Deus"; palavra cuja raiz e a mesma de Shekinah. 

Sob outro ponto de vista, Shekinah é a síntese dos Sephirot: na árvore sefirotal, a 
"coluna da direita" representa o lado da Misericórdia, e a "coluna da esquerda", o do Rigor   
9. Assim, esses dois aspectos devem ser encontrados em Shekinah, e com isto podemos 
logo juntar ao que precede, que Rigor se identifica com a justiça, e a Misericórdia com a 
Paz  10 . " Se o homem peca e se afasta de Shekinah, ele fica sob o jugo das potências
 (Sârim) que dependem do Rigor  11 , e então a Shekinah recebe o nome de mão do 
Rigor", o que faz logo lembrar o bem conhecido símbolo da "mão da justiça"; mas, se ao 
contrário, "o homem se aproxima de Shekinah", e a "mão direita de Deus", isto é, a “mão 
da justiça" que se torna, desse modo, "a mão que abençoa  12 . 

                                                        
6 Já se tem dito claramente, inclusive no próprio Evangelho, que não se trata de PAZ no sentido que lhe dá o mundo profano, (São 
João, XIV, 27). 
7 A Cabala judaica, t, 1 p, 503. 
8 Ibid. t, pp. 506-507. 
9 Um simbolismo comparável ao do texto é o expresso na figura medieval da "árvore dos vivos e dos mortos", em relação muito clara 
com a idéia de "posteridade espiritual". A árvore sefirotal se identifica também como a "Árvore da Vida". 
10 Segundo o TALMUD, Deus possui duas sedes: a da Justiça e a da Misericórdia: estas duas sedes correspondem ao "Trono" e a 
"Cadeira" da tradição muçulmana. Esta, por sua vez, divide os nomes divinos, cifatiyah, isto é, aqueles que exprimem os atributos, 
propriamente ditos, de ALLAH, em "nome de majestade" (JALALIYAH) e "nomes de beleza" "JAMALIYAH), o que corresponde a uma 
distinção da mesma ordem. 
11 A Cabala Judaica, t, I. p, 507. 
12 Segundo Sto. Agostinho e diversos outros Padres da Igreja, a mão direita representa a Misericórdia ou a Bondade, enquanto a 
esquerda, em Deus sobretudo, é o símbolo da justiça. A "mão da justiça" é um dos atributos comuns à  realeza: a "mão que abençoa "é 
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Aí estão os Mistérios da Casa da Justiça" (Beith-Din), o que e ainda, uma outra 
designação do "centro espiritual supremo"  13 . 

Faz-se necessário assinalar que os dois lados a que nos referimos são aqueles 
onde se separam os "eleitos" e os "condenados". segundo as representações cristãs do 
"Juízo Final”, Poder-se-ia do mesmo modo estabelecer uma relação com os dois 
caminhos que os pitagóricos figuravam na letra "Y" e que representava sob forma 
exotérica o mito de Hércules "entre a virtude e o vício"; com as duas portas, celeste e 
infernal, que, entre os latinos, se ligavam ao simbolismo de Janus com as duas fases 
cíclicas, ascendente e descendente  14 , com que, entre os hindus, se ligam ao 
simbolismo do Ganesha  15 . Enfim, por tudo isso, é fácil compreender o verdadeiro 
sentido das expressões "intenção direita" e de "boa vontade" (Pax hominibus bonate 
voluntaris e que, aqueles que possuem conhecimentos a respeito desses diversos 
símbolos compreenderão que não é sem razão que a festa de Natal coincide com a época 
do solstício de inverno), quando se tiver pensado em abandonar todas as interpretações 
exteriores, filosóficas e morais. a que as mesmas cederam lugar desde os Estóicos ate 
Kant. 

"A Cabala dá à Shekinah um similar que traz nomes idênticos aos seus, possuindo 
portanto os mesmos caracteres  16 e que tem naturalmente tantos aspectos diferentes 
como a própria Shekinah; seu nome é Metatron, e este nome equivale, numericamente, 
ao de Shaddai  17 , o "Todo Poderoso" (que se diz ser o nome do Deus de Abraão). A 
etimologia da palavra Metatron é muito incerta: entre as diversas hipóteses emitidas a 
respeito, a mais interessante é aquela que a dá como provinda do caldaico Mitra, que 
significa "chuva", e que tem, por sua vez, como raiz, uma certa relação com a "luz". Assim 
sendo, não é para admirar que, apontando a semelhança desse termo com o do Mitra 
indiano e zoroastriano, se possa afirmar que existe uma influência do judaísmo nas 
demais doutrinas, pois que não é apenas desse modo um tanto superficial que se deve 
encarar as relações existentes entre as diversas tradições. Nessa acepção o termo 
"chuva" deveria ser analisado através das tradições orientais. Na doutrina hebraica se fala 
de um "regato de luz" emanado da "Árvore da Vida" e pelo qual deve ser operada a 
ressurreição dos mortos: do mesmo modo, uma “efusão de orvalho" representando a 
influência celeste que se comunica a todos os mundos, e faz lembrar de modo particular 
idêntico simbolismo alquímico e rosacruciano. 

"O termo Metatron possui diversos significados, dentre eles, guardião, Senhor, 
enviado, mediador etc.". É ele "o autor das teofanias no mundo sensível"  18 ; "o Anjo da 
Face", e também, "o Príncipe do Mundo" (Sâr-ha-ôlam), E com esta última designação se 
pode compreender que não estamos afastados daquilo que afirmamos. Para empregar o 
simbolismo tradicional a que já nos referimos em outros lugares, devemos dizer que, 
como chefe da hierarquia iniciática, o "Polo terrestre ". Metatron, se torna o “Polo 
Celeste”, tendo este o seu reflexo naquele, e com o qual está em relação direta segundo 
o "Eixo do Mundo". "Seu nome é Mikael, o Grande Sacerdote que é holocausto e oblação 
diante de Deus". E tudo quanto fazem os israelitas na terra é realizado de acordo com 
tudo quanto se passa no mundo celeste. O Grande Pontífice, no mundo terrestre, 
                                                                                                                                                                                        
um sinal de autoridade sacerdotal. E até hoje é tida como símbolo de Cristo. Esta figura da "mão que abençoa" é encontrada em certas 
moedas gaulesas, do mesmo modo que a SVÁSTICA, muitas vezes com os ganchos curvos. (Não confundir com a Sovástica de 
Hitler). 
13 Este "centro", ou qualquer outro constituído a sua imagem, pode ser descrito, simbolicamente, como um Templo (aspecto 
sacerdotal correspondente a Paz) ou como um palácio ou um "tribunal" (aspecto real, correspondente à  justiça). 
14 Trata-se das duas metades do ciclo zodiacal, encontrado freqüentemente no portal das igrejas da Idade Média, com uma disposição 
que lhe dá o mesmo sentido. 
15 Todos os símbolos que enumeramos podiam ser longamente explicados em outra obra que lhes fosse dedicada. 
16 A Cabala judaica, t. 1 pp. 497-498. 
17 O número de cada um desses nomes, obtidos por adição dos valores das letras hebraicas de que é formado, é 314. 
18 A Cabala Judaica, t. I pp. 429-499. 
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simboliza Mikael, príncipe da Clemência... Em todas as passagens onde a Escritura fala 
da aparição de Mikael, se refere à glória de Shekinah  19 . 

O que aqui se diz a respeito dos israelitas, do mesmo modo pode ser dito de todos 
os povos possuidores de uma tradição verdadeiramente ortodoxa: o que importa dizer, 
não são mais do que fieis representações da tradição primordial, de que as demais se 
derivam e lhe estão subordinadas: e isso em relação com o simbolismo da "Terra Santa", 
imagem do mundo celeste, ao qual já nos referimos em outros lugares. Do mesmo modo, 
não sendo Metatron senão o aspecto da Clemência, também é o da Justiça. Não é 
apenas o "Grande Sacerdote" (Kohenha-gadol), mas também. o "Grande Príncipe" (Sâr-
ha-gadol), e "chefe das milícias celestes", isto é, o princípio do poder real, como do 
sacerdotal ou pontifical a que, em verdade, corresponde a função de "mediador". Donde, 
Melek, "rei" e Maleak, "anjo" o "enviado", como duas formas da mesma palavra. Ademais 
Malaki, "o meu enviado" (enviado de Deus ou "o anjo em que Deus se acha" Maleak-ha-
Elohim, é o anagrama de Mikael 20  . 

É de acrescentar que, se Mikael se identifica a Metatron, como acabamos de dizer, 
ele todavia não representa senão um seu aspecto: ao lado da face luminosa se apresenta 
uma face sombria, que é representada por Samael, igualmente chamado Sâr-ha-ôlam. 
Reportamo-nos aqui ao ponto de partida destas considerações. Com efeito, é este o 
último aspecto, e aquele, apenas, que representa "o gênio do mundo", no sentido inferior, 
o Princips hujus mundi a que se refere o Evangelho. E suas relações com Metraton do 
qual é como sua sombra, justificam o emprego da mesma designação num duplo sentido, 
ao mesmo tempo que fazem compreender porque o número apocalíptico 666, o "número 
da Besta", é também um número solar.  21 Segundo S. Hipólito,  22 ,  "o Messias e o Anti-
Cristo têm ambos por símbolo o leão", símbolo, por sua vez, solar. A mesma coisa se 
poderia dizer a respeito da serpente 23 e de outros muitos símbolos. Do ponto de vista ca-
balístico, representa, ainda, as duas faces opostas de Metatron. Não devemos nos 
estender sobre as teorias que se pudessem formular, de modo geral, sobre esse duplo 
sentido dos símbolos, dizendo, apenas, que a confusão estabelecida entre o aspecto 
luminoso e o aspecto tenebroso, constitui o que se denomina de "satanismo". É 
justamente essa a confusão que cometem, involuntariamente, sem dúvida,  ou melhor, 
por simples ignorância (o que é uma desculpa, mas nunca uma justificativa), os que 
crêem descobrir uma significação infernal na designação de "Rei do Mundo". 24 

COMENTÁRIOS 

Tivemos ocasião de dizer em outro lugar deste trabalho, que tudo quanto se 
conhece na Europa com o nome de Cabala é positivamente errôneo. Podemos mesmo 
afirmar que não só na Europa, como no mundo inteiro, porque a Verdade não é oferecida 
indistintamente, mas, apenas, aos verdadeiros eleitos, no sentido do termo iniciático, "de 
boca para ouvido". 

Nem todos se acham investidos do direito de transmitir de público, mesmo que de 
modo parcelado, incompleto ou "maiávico" (de Maya, a ilusão dos sentidos), aquilo que só 
é permitido oferecer a determinado número de discípulos "eleitos" ou "escolhidos". 

                                                        
19 Ibid., t. I pp. 500-501. 
20 Esta última citação faz lembrar as palavras: BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI, que tanto podem ser aplicadas ao 
Cristo, própriamente dito, como ao PASTOR de Almas, semelhantes a MIKAEL, o que não deve admirar à queles que sabem da 
relação existente entre o Messias e SHEKINAH. Cristo também é chamado "Príncipe da Paz" e, ao mesmo tempo, "Juiz (ou Julgador) 
dos vivos e dos mortos". 
21 Este número e formado pelo nome Sorath, demônio do Sol, e como tal, em oposição ao anjo Mikael. 
22 Citado  por M. Vulliaud. A Cabala judaica, t. II. 373. 
23 Os dois aspectos opostos são figurados pelas duas serpentes do caduceu; na iconografia cristã estão reunidas no "anfisbeno", a 
serpente possui duas cabeças, uma representando Cristo, a outra, Satã. 
24 O "Globo do Mundo", insígnia do poder imperial ou da monarquia universal, se acha freqüentemente colocado na mão de Cristo, o 
que demonstra ser o emblema tanto da autoridade espiritual como do poder temporal. 
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Como já foi dito na Introdução deste mesmo trabalho, o insigne escritor francês 
René Guenón teve por mestre um rabino de nomeada, que presumivelmente não estava 
investido dos poderes a que nos referimos, ou, mesmo que estivesse, não teria permitido 
ao seu digno discípulo uma interpretação cabalística mais próxima da verdadeira do que 
aquela que lhe ofereceu, a ponto de encontrarmos sempre alguns erros dignos de serem 
corrigidos, quando o nosso papel de tradutor e comentarista da sua magnifica obra, em 
verdade, não devia ser este. Não se trata, apenas, de ocultar a Verdade, mas de erros 
que prejudicam essa mesma Verdade, desde que recebidos com o acatamento que 
merece a palavra abalizada de um autor, que a bem dizer não encontra no gênero em que 
se especializou quem com ele rivalize, não só na Europa, como no próprio continente 
americano. 

Vejamos, por exemplo, o que encontramos no presente capitulo: "Os intermediários 
celestes" ou aqueles que servem de "porta-voz" do mundo divino ao mundo terreno, não 
podiam ser apenas representados por Shekinah e Metatron, como quer o autor, mas os 
Sete Arcanjos da Igreja, os mesmos Dhyans-Chohans das tradições trans-himalaias, 
muito bem expressos nas "Sete Trombetas da Visão de Ezequiel", dos quais nos 
ocupamos nos comentários dos capítulos anteriores  25 . O referido escritor, querendo 
usar uma das sete chaves cabalísticas, poderia, entretanto, assinalar as três primeiras e 
quatro seguintes séfiras com a interpretação que acabamos de dar, pois, como ensinam 
as escrituras teosóficas e ocultistas, três são as hierarquias superiores ou arrúpicas (não 
manifestadas) e quatro inferiores, ou rúpicas (em manifestação), como prova o próprio 
simbolismo do Kalki-avatara (o da Redenção humana), onde a Tríade superior cavalga ou 
sobrepuja os quatro princípios inferiores. 

A evolução total da Mônada é feita através de "sete estados de consciência", cada 
um deles vibrando com a tônica que lhe é correspondente, digamos, no mundo divino, na 
razão de um acorde perfeito, como se sabe, formado por três notas repetidamente 
desferido nas sete escalas da gama musical. Teosoficamente falando, cada Ronda possui 
7 raças-mães, cada uma delas com as respectivas sete sub-raças (e estas, com seus 
ramos e famílias) ao todo, cabalisticamente falando, 49. Razão de o Devanâgari (alfabeto 
sânscrito) se compor de 49 letras. E mais três ocultas, como se fora o acorde-síntese ou 
uma oitava coisa... Para se ter uma compreensão melhor destas nossas palavras, basta 
citar uma das estâncias de Dzyan (um dos mais antigos livros do mundo), que diz: – “Do 
Uno-Trino nasceram os sete auto-gerados". O Uno-Trino, digamos assim, é representado 
pela Tríade Superior (a Mônada), e aqueles que do mesmo nasceram (os sete auto-
gerados), outros não são senão os referidos Seres. Donde, Mikael, o mais próximo do 
Trono, como tivemos ocasião de dizer nos comentários do capitulo I, "ser um com Deus 
ou igual a Ele". Com outras palavras: "Representante do Sol físico, e Ele igual ao Sol 
espiritual". 

Pelo que se vê, na Unidade, no Ternário e no Setenário (o cabalístico número 137) 
se revela o grande Mistério da Evolução da Mônada. 

Le Plongeon, em seu livro Os Mistérios sagrados dos Maias e dos Quíchuas, 
referindo-se ao simbolismo do número três entre os Maias, na pág. 165, diz o seguinte: 

"O simbólico três é reproduzido nas três plataformas dos edifícios mais antigos; nos 
três compartimentos de que consta o templo onde se realizam os grandes mistérios; nos 
três degraus que conduzem à plataforma inferior de todos os edifícios sagrados; nos vinte 
                                                        
25 Quando se prefere dizer que Teosofia é a Sabedoria dos DEUSES, e não apenas de Deus, é justamente, porque se refere aos 
"intermediários celestes". Donde o termo "teoin", astro, movimento etc., pois, como se sabe, cada Dhyan-Chohan, Arcanjo, etc. "possui 
por corpo físico um dos sete planetas ou astros". A denominação "Espíritos Planetários" corrobora nossa afirmação.  

Um dos livros mais antigos do mundo, diz: "O Supremo Arquiteto caminha de globo em globo até alcançar o final da sua própria 
evolução. 

Esta passagem tem por complemento outra, transcrita de uma das estâncias do LIVRO DE DZYAN: "Deus se divide para consumar o 
supremo sacrifício". NOTA DO TRADUTOR. 
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e um metros (3 X 7 = 21 ) de altura das principais pirâmides existentes no lucatã; nos três 
círculos concêntricos do zodíaco". 

Pitágoras, nos seus Versos de Ouro, diz o seguinte: 

"O número três reina por toda a parte. E a Mônada é o seu princípio". 

Assim sendo, Shekinah e Metatron, em vez de "intermediários celestes", 
representam as duas Colunas da Árvore sefirotal, como quer o mesmo René Guenón, na 
razão seguinte: Shekinah, como sendo a da direita, o lado da Misericórdia. E Metatron, a 
da esquerda, a do Rigor, Este, "identificando-se com a Justiça, E o da Misericórdia, com a 
Paz". 

Na Maçonaria, tais colunas têm o nome de Jakim e Bohaz. São as mesmas do 
Templo de Salomão, Uma lunar, outra solar: o Grão Mestre se assenta entre ambas, 
tendo sobre a cabeça o excelso Triângulo (ou Tríade Superior), em cujo centro se acha o 
"Supremo Arquiteto", figurado pela Igreja como "Olho da Divina Providência", o "Pai 
Eterno" e, cabalisticamente falando, "o Ancião das Idades". 

"Se o homem peca e se afasta de Shekinah, fica sob o influxo das potências 
(Sârim) que dependem do Rigor, isto e, de Karma, ou "lei de causa e efeito", ação e 
reação, retribuição, etc. É a razão pela qual, nessa ocasião, "Shekinah recebe o nome de 
"Mão do Rigor", o que faz lembrar "a Mão da Justiça", "a Mão que abençôo", Como diz 
muito bem René Guénon, estes representam os Mistérios da "Casa da justiça" (Beith-
Din), o que é, ainda, uma outra designação que se dá ao "centro espiritual supremo". 

O leitor deve estar lembrado de nossas palavras, quando afirmamos que "o 
Governo Espiritual do Mundo é representado na mesma razão da Tríade Superior", E, 
portanto, Aquele que tem o nome de "Rei do Mundo" encontra-se no centro, e tem por 
colunas vivas, Mahima e Mahinga, embora seus nomes secretos sejam bem outros, 

Assumimos inteira responsabilidade – e sem temores nem restrições de qualquer 
espécie – em afirmar que a S.T.B. (também figurada por 3 letras) é, no ciclo atual, a 
representante única, na face da Terra, desse tão falado "centro espiritual supremo" 26  (∗∗ ), 

                                                        
26 Desta verdade se terá persuadido o leitor assíduo desta Revista, onde se fala de um movimento cultural espiritualista para o 
advento de nova civilização no continente americano. O lema da S.T.B. – SPES MESSIS IN SEMINE (a esperança da colheita está na 
SEMENTE), encerra grande significação. No presente momento histórico da Humanidade, "a Sociedade Teosófica Brasileira e o centro 
de espiritual irradiação para todo o globo terrestre", embora seu papel principal se firme no continente americano, através das duas 
hastes da letra grega "Y" (hastes lunar ou norte e solar ou sul), havendo, entretanto, uma terceira haste oculta, que poderia muito bem 
ser representada pela parte inferior da mesma letra, como TRONCO donde as duas HASTES ou RAMOS se derivam. 

Como no seu começo tal "centro", com o nome de Dhâranâ, estivesse sob o controle ou jurisdição espiritual do Oriente, o livro 
escolhido para ser publicado por esta Revista (dois autores: o Arauto ou Anunciador e o Anunciado ou a própria Obra) foi o TIBETE E 
A TEOSOFIA, depois foi contemplado o de René Guenón, o REI DO MUNDO, traduzido e comentado por quem de direito. 

E que dizer do momento justo escolhido para homenagear a estância de S. Lourenço, no Sul de Minas Gerais, como lugar onde essa 
Obra fez a sua espiritual eclosão? E que Roso de Luna cognominou de "capital espiritual do Brasil"? 

Não falemos de outras razões, aliás claríssimas, como o aparecimento dessa mesma Obra, objetivada em um Colégio Iniciático que, 
na sua vida possuiu dois nomes, um relacionado com o Oriente e outro com o Ocidente: Dhâranâ e S.T.B. E mais ainda: sete anos 
depois de se ter desencadeado a primeira conflagração (1914-1918), como se fora o próprio Loto Sagrado, ou das Mil Pétalas, sur-
gindo do lodaçal da matéria, este mundo de dores em que somos obrigados a viver. 

A guerra de 1939-1945 não foi mais do que uma projeção da anterior. Os descalabros que se manifestam por toda a parte do globo, 
demonstram o fim de uma civilização para o despertar de uma outra, "destinada a realizar, como disse o famoso etnólogo mexicano 
José Vasconcelos, a concórdia universal, por ser filha das dores e das esperanças de toda a humanidade". 

Sempre demonstramos que os nossos temores eram muito maiores depois de tão monstruosa guerra, do que mesmo durante todo o 
seu período. A multiplicidade de ideologias e seitas, cada qual mais absurda, mais afastada da Lei (referimo-nos à  verdadeira Lei que é 
DHARMA), faz lembrar o da decadência de outras civilizações, justamente por se tratar de um dos períodos cíclicos em que é repartida 
a vida universal. 

Momento, portanto, em que se poderiam repetir as mesmas palavras do Apóstolo de Patmos, em relação à  Babilônia: 

"A grande Babilônia tornou-se a morada dos demônios e o repasto de todos os animais que nos causam asco, porque as nações 
BEBERAM DO VINHO DA SUA IMPUDICÍCIA E OS REIS DA TERRA SE PROSTITUÍRAM COM ELA ". 

Cada qual medite sobre estas palavras, em relação com o momento que estamos atravessando. E também sobre aquelas três 
memoráveis palavras, MANE-THECEL-PHARES, que, de serem três, jamais poderiam significar, como quer a Igreja, "Contado serão 
os teus dias", mas, "Contados, Pesados e Medidos", como as três maneiras de se medir todas as coisas. Mas, também, em relação a 
Karma, como lei de retribuição, Ação e Reação, Causa e Efeito, muito bem expresso nas palavras proferidas por Jesus: "Quem com 
ferro fere, com ferro será ferido"; e de Mahoma: "Dente por dente; olho por olho". Sim, três palavras consignadas em "letras de fogo", 
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E uma das muitas razões para o revelarmos publicamente, é ser a mesma dirigida por 
alguém que se assenta no meio (ou no centro), tendo por colunas vivas dois Seres, um, 
representando como nos 3 caminhos da  Vedanta – Jnana (Conhecimento, Iluminação, 
Sabedoria Perfeita, etc.) e outro, Bhakti (Amor, Devoção, Justiça etc.). Em resumo, uma 
Tríade Superior formando um equilíbrio perfeito, na razão de Vontade (a do centro), 
Sabedoria (a da esquerda) e Atividade (a da direita), além das expressões anteriormente 
apontadas. No entanto, a central, só por si, equivale a "Três Trombetas para uma só 
Boca". E ao mesmo tempo possui o caráter dual ou andrógino, como prova a "Flor de Lis" 
(um dos símbolos mais sagrados do Egito) cuja folha central e dividida ao meio. Tal como 
nas escrituras orientais, a "deusa Lakshmi se assentando à direita do Bodhisattva", 
aqui, também, a Mulher toma esse lugar ao lado do Homem. 

Assim e que, as Três referidas Colunas passam a ser quatro, em virtude do 
andrógino central se ter separado, na mesma razão da parelha ou forma dual divina 
Adam-Kadmon, se refletir no mundo terreno como Adam-Heve e no inferior como Adam-
Chevaoth. O termo Chevaoth, contrário ao de Jehovah, não implica, entretanto, uma força 
"satânica", como podem interpretar os leigos em assuntos cabalísticos. Na mesma razão 
do que diz René Guénon, no final deste capítulo, em relação ao termo "Rei do Mundo", 
Sim, o fato deste se encontrar no Seio da Terra, mas tendo um reflexo nos três mundos. 
como está expresso em um dos seus diversos nomes, ou seja Maitri, jamais poderia ser 
Ele tomado como de natureza "satânica". Outrora, na Grécia, quando o sumo pontífice de 
Júpiter consagrava o discípulo, ao pôr a destra sobre a sua cabeça, pronunciava as 
seguintes reveladoras palavras: 

"Que Zeus inefável e Dionisos, o três vezes revelador, no céu, na terra e nos 
infernos, seja propício à tua mocidade. E que Ele verta no teu coração a ciência dos 
Deuses”. 

Pitágoras, por sua vez, ensinava que a grande Mônada agia em Díada criadora. 
Desde o momento em que Deus se manifesta, torna-se duplo; essência indivisível e 
substância divisível; principio masculino ativo, animador; princípio feminino, passivo ou 
matéria plástica animada. A Díada representava, portanto, a união do Eterno-Masculino 
com o Eterno-Feminino, as duas faculdades divinas e correspondentes em Deus. Em 
quase todas as teogonias, a Divindade é sempre representada sob a forma masculina e 
feminina. 

E essa Natureza viva, eterna, essa grande Esposa de Deus, não é somente a 
natureza invisível aos nossos olhos físicos -a Alma do Mundo, a Luz primordial, 
alternadamente Maya, Isis ou Cibele, que, sendo a primeira a vibrar, sob o impulso divino, 
encerra as essências de todas as almas, os tipos espirituais de todos os seres. E, em 

                                                                                                                                                                                        
pela TRÍPLICE MÃO DO GOVERNO ESPIRITUAL DO MUNDO. Governo SINÁRQUICO, e não ANÁRQUICO, como são os atuais que 
dirigem os destinos materiais de uma civilização decadente. E agora, queiram ou não, os que a eles se agarram de unhas e dentes, 
como ostras à s rochas, têm que opinar por uma só e mesma forma de governo, sob pena dessa mesma "anarquia geral que avassala 
o mundo", o conduzir ao abismo fatal da desordem, da dor e da miséria. Flagelos estes que não podem ser debelados a golpes de 
bombas atômicas, mas com as armas da PERSUASÃO, DO AMOR E DA CONCÓRDIA  . 

"Os direitos da puerícia, já dizia Victor Hugo, são mais sagrados do que os do pai, por se confundirem com os do Estado". 

Por sua vez, Paul Strauss: "Educar a criança é cultivar o seu espirito, enriquecendo-o, com os conhecimentos necessários ou úteis: o 
coração, sufocando nele os germes dos vícios e das paixões que crescem conosco, e implantando nele o amor ao Bem e à  Verdade". 

Assim, a primeira providência a tomar, é erradicar a perniciosa leitura tão em voga em nossos dias: as aventuras policiais onde os 
crimes se sucedem... As novelas rocambolescas, inúmeras vezes repetidas pelas emissoras de rádio e TV, arrancando lágrimas à s 
pessoas sensíveis, prejudicando o sistema nervoso de nossos filhos. Dirão: quem não gostar que não ligue seu receptor em tais 
ocasiões. Ligar para outras, para ouvir novelas Idênticas ou os cantos enervantes de "macumba"?... Que dizer então dos filmes dessa 
mesma natureza, alem dos destruidores de lares? Enquanto as empresas editoras e jornalísticas, as emissoras de rádio, TV e as 
empresas cinematográficas se vão enriquecendo com semelhante processo EDUCATIVO, cada vez mais se compromete o futuro de 
nossa Raça. São, de fato, os maiores inimigos de nossa Obra e de nossa Pátria. NOTA DO TRADUTOR. 
(∗∗ )

Reportamos o leitor à s famosas profecias do Rei do Mundo, publicadas no capítulo I deste trabalho. Donde, por diversas vezes, 
havermos preconizado, para restabelecimento do equilíbrio, a adoção de UM SÓ IDIOMA, UM SÓ PADRÃO MONETÁRIO, UMA 
FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA, Trabalhar pelo acrisolamento do caráter humano, começando pela infância, pois esta representa 
de fato a espiritual semente da civilização que desponta nos férteis campos do vasto continente das três Américas, especialmente no 
Brasil. 
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seguida. Deméter, a terra viva e todas as terras, com os corpos que nela habitam, em que 
suas almas vêm encarnar, sendo finalmente, a Mulher, a companheira do Homem. 

Na humanidade. a mulher representa a Natureza, E a imagem perfeita de Deus 
não podia ser apenas o homem, mas, o Homem e a Mulher, como o andrógino latente na 
própria Divindade, manifestado em separado, irias em busca sempre um do outro por 
irresistível atração, a qual muitas vezes se torna fatal, Dai a embriaguez do Amor, onde se 
juntam o sonho das criações infinitas e o pressentimento obscuro de que o Eterno-
Masculino e o Eterno-Feminino gozam uma união perfeita no seio de Deus, "Glória, pois, 
a Mulher sobre a terra e no céu, dizia Pitágoras, com todos os iniciados antigos". É ele 
quem nos faz entender esta grande Mulher, a Natureza, do mesmo modo que na India, 
por exemplo, o grande Ramakrishna: "Que ela seja a sua imagem santificada, e que nós 
ajude a ascender gradualmente até à Grande Alma do Mundo, que concebe, conserva e 
renova, envolvendo o mundo das almas no precioso manto de Luz". 

Eis a razão pela qual tivemos ocasião de dizer que a "Salve-Rainha" é, de todas as 
preces do Cristianismo, a mais valiosa. Sim, pelo valor iniciático que a mesma possui, "Os 
degredados filhos de Eva" que são representados por esse mundo imenso de almas, não 
podiam deixar de "por ela suspirar, gemendo e chorando neste vale de lágrimas... " 

Repetimos: René Guénon está mais do que certo, ao chamar Shekinah e Metatron 
de colunas da direita e da esquerda, mas nunca que sejam elas sós "os intermediários 
celestes", Por isso que, na árvore sefirotal, sobre elas e as demais, transcende a Coroa 
representando o próprio Trono, ou sejam: Kether-Binah-Chochmah. Sim, na parte divina, 
novamente duas colunas laterais para uma central: a base (ou 2 ) e o vértice (ou1) = 3. 
Andrógino exaltado no centro, ele só, possuindo em essência a "sua forma dual". E ele 
mesmo, em separado para que se possa realizar o Poder Mágico de sua Criação. 

Eis a síntese do Grande Mistério, segundo o concebemos: 

 

 

 

                                           Tríade superior, 

Árvore sefirotal:   Quaternário equilibrante  (3+4+3=10) 

     Tríade inferior, como aspecto 

     Sombrio do superior.   

 

 Tríade superior: os 2 olhos físicos e na 
fronte o 3 olho: (olho de Shiva, ureus 
mágico, etc.) revelado internamente na 
glândula pineal). 

 Quaternário: tronco 

 Tríade inferior: região pubiana ou sexual. 

 

 

Árvore dos avataras (plantada no quaternário da Terra).  

10 conhecidos e 4 desconhecidos ou secretos (10 + 4 = 14).  

Ou sejam os 12 mais 2 signos zodiacais:  

12 conhecidos e 2 secretos, etc. 

 

No homem se manifesta 
o mesmo mistério: 
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Nos Arcanos Maiores, o XV é aquele que expressa com maior clareza 
(principalmente para os que vêem as coisas com os olhos espirituais) tudo que acabamos 
de dizer: É chamado "Bode de Mendes", e ao qual se opinou denominar de DIABO, mas, 
em verdade, LÚCIFER (nome que se dá a Vênus), e que lá tivemos ocasião de apontar, 
de modo poético, servindo-nos destas palavras: "É a luciferina Chama obrigada a viver 
em custódia no Seio da Terra, até que a Mônada tenha completado a sua evolução nessa 
mesma Terra ou mundo". 

E é assim que tão precioso símbolo, ate hoje não interpretado como devia, é 
figurado: O Bode sobre um pedestal, isto é. o vértice do Triângulo ou Kether, tem como 
base (ou Binah e Chochmah), dois outros caprinos ou "kumaras" menores, ligados ao 
pedestal por duas correntes: o da direita, pelo pescoço (de cor vermelha), o da esquerda 
(de cor verde) pela cintura. O primeiro, macho. o segundo, fêmea. Cosmicamente falando: 
Tejas (Fogo) e Vayu (Ar). Teosoficamente falando, vemos aí o magno problema da 
"separação dos sexos", na terceira raça-mãe (a lemuriana), na razão de Makaras ou 
Kumaras, com expressão no reino animal pelos caprinos (Capris, Capricórnio, signo de 
Saturno, embora o Kumara seja o símbolo do mercuriano ou andrógino perfeito, o mesmo 
do arcano XV). E Agnisvattas (solares; para outros, marcianos) e Barishads (lunares), 
pois foi nessa mesma ordem, porém, inversa, que se processou a Antropogênese: os 
últimos, que em tal momento foram os primeiros, forneceram, os chayas (o duplo etérico); 
os segundos, o corpo astral e os terceiros, o físico completado pelo mental e o sexo. 

Infelizmente, não podemos falar de modo mais claro. E por isso nem todos poderão 
encontrar valor nesta mais do que transcendente revelação. Preferimos, pois, divagar por 
outros campos, porém complementares a tudo que acabamos de dizer. Sim, liguemos um 
pouco a Cosmogênese à Antropogênese: 

A Constelação de Taurus, como signo de Vênus, da qual já nos ocupamos 
fartamente nos comentários do capitulo I deste trabalho, interfere, cosmicamente, no 
referido fenômeno. "Os Senhores de Vênus" não são outros senão aqueles que deram o 
sexo e o mental aos seres da Terceira Raça. E é, portanto, a razão de se dizer que "foi aí, 
nesse momento sublime da evolução da Mônada, que a humanidade começou a ter 
direito a possuir tal nome". 

No homem, o signo de Taurus se firma na garganta. Como se sabe, é onde se 
acha a glândula tiróide (que antes deveria chamar-se TAURÓIDE), a qual possui dois 
chifres laterais e um central (ou "espigão", como é chamado). E, se quisesse, as 
paratiróides completariam a cabeça do TOURO ou Taurus, na razão de chifres e orelhas. 

Mas, dirão alguns, o Touro não possui três chifres, e sim dois. Possui, entretanto, 
entre ambos, uma protuberância, como se o terceiro chifre ali se achasse em latência. 
Exemplo disso é o boi sagrado dos gauleses (Tricaranos), figurando ainda em antigos 
murais da velha Gália. Já o termo "Tritão" (ou Tritonis), que se dá ao filho de Netuno, 
corrobora nossos ensinamentos. Além disso. Netuno é figurado com um "tridente" na 
destra, que faz lembrar o "candelabro das três chamas", a mesma "Flor de Lis", com as 
três pétalas, a central dividida ao meio ou andrógina, e finalmente o Shin hebraico, ou 
seja o arcano XXI, na razão de 3 X 7 = 21. 

O Louco, que e a figura desse arcano, não é mais do que o incompreendido Ser 
(velado, secreto, silencioso... ) que carrega no ombro o "saco das experiências" da Ronda 
por Ele dirigida, pois outro não é senão o Planetário, o Manu-Síntese, etc. ... Um 
"crocodilo negro" procura devorar a sua perna esquerda (lado lunar ou da cadeia anterior 
à atual). Donde, aos seres terrenos se dar o nome de "selenitas". O "crocodilo", por sua 
vez, em certas teogonias é o símbolo por excelência do Kumara. E como se sabe, a forma 
sombria de um deles (que em verdade é preto), é justamente aquele que procura devorar 
a perna esquerda do referido Ser... 
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Quem leu a obra de Ossendowski, intitulada Bêtes, Hommes et Dieux, conhece 
uma passagem interessante, a da visão do último Buda-vivo da Mongólia (o Bogdo-
Gheghen), em que ele mesmo deixava cair no solo um saco de pedras: de longe vinha um 
cavaleiro, que ao chegar a sua frente, começou auxiliá-lo a apanhar as referidas pedras. 
Isso quer dizer que seria o seu sucessor, nessa série de Budas-Vivos, mas, no ciclo atual, 
a própria manifestação do Espirito de Verdade. Razão de vir montado num cavalo 
branco... 

O arcano XXII, como síntese dos demais, é O MUNDO. Sim, o Mundo vitorioso, ou 
melhor, a Mônada que alcançou a etapa final da sua evolução na Terra. Uma mulher de 
nome LAURENTA (feminino de Laurentus, Lorenzo, Lourenço, nome que tanto influi na 
História de nossa Obra), está cercada de louros ou lauréis, para fazer jus ao seu próprio 
nome. Em cada canto da Lâmina, figura um dos 4 animais da Esfinge. Entre as sete 
chaves interpretativas de semelhante simbolismo, figura a dos "4 Kumaras" que, depois 
de completarem o seu trabalho (como chefes da hierarquia humana), se transformam ou 
tomam as funções cósmicas de Maha-rajas (Grandes Reis), cada um deles ocupando um 
dos quatro pontos cardeais, com os nomes orientais de: DRITARASHTRA, VIRUDHACA, 
VIRUPAKSHA e VAISVARANA. 

Nos baralhos ou cartas de jogar, de acordo com os quatro naipes, cada corte 
possui um REI, com o aspecto feminino, dama ou rainha, e o filho ou conde, príncipe, etc. 
O joker ou "coringa", como "Bobo da corte", em vez de ser um, deviam ser quatro. E 
então, o baralho seria de 56 cartas, como os arcanos Menores que, ligados aos 22 
Maiores, formariam o Jogo completo do Taro, isto é, 78 cartas ou lâminas. 

O bode representado no Arcano XV possui dois chifres, mas entre ambos se ergue 
um outro maior, verticalmente, em forma de uma tocha acesa. Isto se relaciona ao sentido 
de nossa expressão literária "A luciferina chama" etc.  

E como os antigos sacerdotes e os próprios boémios conhecedores do manejo do 
Taro, reproduzissem com ele a evolução da Mônada (que é trina) através de sete estados 
de consciência (donde os verdadeiros "intermediários celestes" serem os sete Arcanjos, 
Dhyans-Chohans, etc.), sete raças-mães e respectivas sete sub-raças para cada uma 
delas, o jogo era feito por meio de três cartas que, depois de interpretadas, eram 
reproduzidas sete vezes, na razão de 7 x 3 = 21, que é o número dos arcanos maiores, 
pois que, o XXII (O Mundo) é a síntese dos demais. 

Se fizermos um jogo dessa natureza com a própria evolução humana, 
verificaremos que na primeira raça figuravam os três primeiros arcanos. Na segunda, os 
três seguintes, e, portanto, arcano VI (O Amoroso). já indicando a aproximação dos seres 
positivamente humanos, pois, a figura do referido arcano é um homem entre duas 
mulheres (uma branca e outra preta, o que bem pode ser interpretado, numa das sete 
chaves cabalísticas, como: magia branca e negra, luz e sombra, espírito e matéria,  etc.). 
Na terceira, outros três, finalizam em nove. Este arcano, o Ermitão, indica a Sabedoria, o 
próprio Adepto. Lembrar que os Makaras deram sexo e mental (inferior ainda) ao ser 
humano, passando depois disso a humanidade a ser protegida e guiada pela chamada 
Hierarquia Oculta (Excelsa Fraternidade dos Adeptos ou Homens perfeitos). 

Na quarta raça (a Atlante), e alcançado o número 12, cujo arcano é o 
ENFORCADO. Este número, como sempre dissemos, é fatal para todo aquele que não 
venceu as suas próprias paixões ou sentimentos inferiores. Foi a razão da "queda da 
Atlântida", ou melhor, de os próprios deuses, infundindo-se nos homens, terem caído. 
Sobrevieram os castigos: as grandes catástrofes atlantes, sendo poupados só os lugares 
mais dignos, justamente para que outra raça ou civilização aí viesse estabelecer-se um 
dia. Não foi por acaso, sim por causalidade, que Colombo, e, a seguir, Cabral, vieram 
descobrir o chamado "Novo Mundo". 
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Continuemos nosso Jogo, em relação com a evolução da Mônada: estamos em 
pleno ciclo ário, ou 5a Raça. É quando o arcano XV mais se revela. Em tal raça o mental 
inferior (Kama-Manas) começou a receber o brilho, o esplendor da própria Mônada 
Imperecível, ou antes, do Mental Superior, Mente Universal, etc. E, portanto, concorda em 
gênero e número com o gigantesco e transcendental fenômeno acontecido na 3a raça, 
quando justamente o Homem fez jús a tal nome, através dos primeiros lampejos da 
inteligência. E a parte grosseira, também, da sexualidade. Foi sob o influxo de 
semelhantes impactos inferiores que os próprios deuses caíram, ao lado dos homens, só 
restando os mais elevados. A inteligência humana é mais propensa aos crimes, aos erros, 
a toda espécie de malignidade, embora os homens mais evoluídos a apliquem a favor do 
mundo: são os beneméritos sábios, os bons médicos, todos os que procuram amenizar as 
dores físicas: porque, na parte moral, os sacerdotes, pouco importa a religião a que 
pertençam, mal sabem distinguir "o falso do verdadeiro, o ilusório do real". Ademais, onde 
foram eles iniciados, se Colégios Iniciáticos são raríssimos?... Nos seminários não se 
aprende o bastante para conduzir, com verdadeiro acerto, esse "mundo de almas que 
apela tanto para a Divindade masculina, como para a feminina". Por isso, continuam 
crucificadas no sexo. 

Quanto aos seis últimos arcanos, ou duas séries de três, que ainda faltam 
(respectivamente 6a e 7a raças ou últimos estados de consciência), são as etapas finais 
que a Mônada tem a percorrer, a fim de alcançar a sua redenção total na terra, que 
demorará ainda algumas eternidades, através de "quedas e elevações" como ao "Homem 
da Dor" aconteceu, a caminho do Gólgota.  

A expressão "crucificado no sexo", está claramente apontada no referido Arcano 
XV, pois que dos dois caprinos menores e laterais, postados no solo, o macho traz a 
corrente no pescoço, enquanto a fêmea nos quadris... 

Já dizia Victor Hugo: "O homem pensa. A mulher cria". 

Do mesmo modo que nó pescoço se acha o signo de Taurus, separando a parte 
superior da inferior do corpo, nos quadris é a Balança, que aí se acha. E, pois, a região 
onde a mulher conserva o filho, como resultado da união sexual, ou a do andrógino 
separado. Ambos os signos pertencem a Vênus, cujo período de rotação em torno do Sol 
é igual ao da gestação, isto e. nove meses. O Arcano IX é o Ermitão, o Adepto ou Homem 
Perfeito, símbolo, portanto, da Iluminação, da Sabedoria; donde necessitar a Humanidade 
de ser orientada pela Excelsa Confraria desses Iluminados Seres. 

Outros signos, reveladores de quanto vimos expondo, são: 

Áries na cabeça, indica a inteligência. Não se disse que na 5a raça ou ária (ária 
provem de "Áries"), é desenvolvido o mental superior? Ram, na planície de Eufrates, 
conduzindo o primeiro ramo racial "ário", adotou por símbolo, o Carneiro, (Áries). O 
próprio nome, Ram ou Rama, lembra claramente em nosso idioma e em outros de origem 
latina, sua função manúsica ou de condutor de um ramo racial. 

Scórpio, no entanto, se firma na região sexual, abaixo, portanto, de Balança, nos 
quadris. Ambos esses signos (Aries e Scórpio) pertencem a Marte, o Filho. Assim, Vênus 
sendo a mãe, Mercúrio, o pai, Marte é o filho. Razão de este se firmar na referida região 
sexual. 

Os centros de força (também chamados plexos e chakras) Swadhistana ou 
esplênico, na região do baço, e Muladhâra ou raiz, na região do cóccix, sexual, se 
completam na razão dos signos Balança e Scórpio. Há outro chakra ligado aos dois 
anteriores; e o Manipura ou umbilical, com função francamente psíquica ou astral. Seus 
opostos, embora afins, são Áries no Brahmananda ou Sahasrara (coronal), ligado a Ajna 
ou frontal (epífise e hipófise); e Taurus no pescoço, correspondendo no físico às 
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glândulas tiróides e paratiróides e, no hiperfísico, ao chakra Vishuda, ou melhor, em 
nosso idioma, ao plexo laríngeo  27  . 

O plexo equilibrante e, pois, o cardíaco ou Anahata, sede da vida, morada de 
Kundalini, "residência divina", como disse muito bem René Guénon, comparando-o ao 
PARDES ou "centro espiritual do mundo". É o único que não tendo opostos, no entanto, 
todos os outros centros de força a ele se acham ligados. E ainda a região dó corpo onde o 
discípulo, nas suas meditações, procura ver seu Mestre, sua Consciência, seu Ego 
imortal. 

No ventrículo direito do cardíaco se acha o precioso "diamante", ou "luz espiritual", 
farol da vida, que se apaga no momento justo em que o homem exala o último suspiro. E, 
também, chamado de Brahmâ-pura ou morada de "Brahmã", de Deus, etc. 

No diálogo " O Banquete do Amor" existe um trecho onde se transcreve estranha 
mitologia, que fez passagem pelo Oriente e ressuscitou no Ocultismo moderno. E aquela 
em que Aristófanes descreve a humanidade como tendo sido outrora de forma diferente 
da conhecida pelos gregos. Compunha-se ela de homens duplos de três classes, uns 
varões, outros fêmeas e, finalmente, outros, um dimorfo, misto dos dois primeiros: os 
andróginos. 

Tais homens que eram uma sólida parelha de irmãos siameses, foram fortes e 
audazes. Conceberam o projeto de escalar o céu (donde a falsa interpretação bíblica da 
"Torre de Babel", pois Bab-el quer dizer: "porta do céu", e não, confusão) para lutar com 
os deuses, tal como acontecera com os Titãs, em dias mais remotos (isto e, na raça 
anterior ou "lemuriana"). Júpiter quis castigá-los, porém, a coragem lhe faltou para 
aniquilar tão soberba raça, ao mesmo tempo que não desejava privar o Olimpo do culto e 
dos sacrifícios (a manutenção, digamos assim, da espiritualidade no mundo, desde sua 
parte mais grosseira até a mais sutil ou divina). Assim, adotou um termo médio: dividiu os 
homens duplos em duas metades (donde o mito de Adão e Eva) às quais Apolo (o Sol, ou 
antes, os referidos solares) deu os necessários retoques a fim de os tornar mais perfeitos. 
Nasceram daí as atrações do amor – as naturais e as aberrações psíquicas – pela 
nostalgia de cada um pela sua metade perdida (a "alma irmã" dos poetas). 

Os teósofos modernos citam os "andróginos platônicos" como reflexo da antiga 
tradição esotérica de uma afastada raça bi-sexuada (o saudoso endocrinólogo espanhol, 
Dr. Marañon, afirmava a mesma coisa) tal como o indica um versículo do Gênese, que 
diz: "Macho e fêmea o criou", embora com uma explicação mais simples, para não dizer 
infantil, dentro da exegese bíblica, como expressão abreviada da criação da parelha 
primitiva, em a narração onde foram copiadas as duas versões eloista e jeovista. 

Sendo o sexo a mais importante de todas as chaves secretas, somente de "boca 
para ouvido" pode ser dada aos que possuem mérito (moral e intelectual) para tanto. Bem 
se pode afirmar que, com a morte do sexo, alcança o homem a sua dignidade divina, pois 
que, "deuses fomos e nos temos esquecido". E com isso, a sua própria Redenção, 
porquanto a Humanidade inteira vive "crucificada no SEXO", desde aqueles tempos 

                                                        
27 Os estudantes de Teosofia sabem que a 3a e a 4a raças-mães foram dirigidas, respectivamente, por Vênus e Marte (Mãe e Filho) e 
Lua e Saturno. A razão desse fenômeno se traduz na posse dó mental e do sexo na 3a raça, como provam os instintos passionais dos 
seus representantes. Do mesmo modo que, na 4a, os poderes psíquicos em plena atividade, para não dizer em choque com o mental, 
que deveria ser o estado de consciência da raça imediata ou 5a. Razão por que a referida Raça (a 4a) é chamada de "equilibrante", pois 
as três primeiras representando a queda do Espírito na Matéria (sentido involucional, de descida ou Pravritti-marga), a atual e as duas 
que lhe hão de seguir representam o arco ascendente, evolucional ou período de Nivritti-marga. A 4a raça era resultante de uma 
mescla entre os seres divinos e os terrenos. Donde o choque havido entre, ambos, quando a mesma raça descera a plena decadência, 
e conseqüente "castigo": as catástrofes que fizeram submergir dois terços do referido continente. 

Sua direção espiritual estava sob ó comando dós chamados SETE REIS DE EDON (Edon, Éden, Paraíso terrestre), na razão de um 
deles para cada cidade. E na oitava se manifestava o Governo Geral das sete referidas cidades, em forma TRINA, como ate hoje 
continua sendo, por sua vez, o chamado Governo Oculto (ou Espiritual) do Mundo. Representação, portanto, da tríplice manifestação 
da Divindade nos três mundos. NOTA DO TRADUTOR. 
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remotos da História. E como tal, a origem de todas as suas lutas e sofrimentos no 
decorrer de cada existência...  

Penetramos agora num campo que embora não sendo nosso, temos a veleidade 
de dizer que, esotericamente, o conhecemos: o da Medicina. Porém, na sua parte pouco 
esclarecida: a Endocrinologia. 

Como se viu, o pescoço do homem, e tudo quanto nele existe, se acha em 
oposição a toda a região sacra. Dois exemplos entre muitos: A inflamação da parótida 
parotidite ou cachumba, como é vulgarmente conhecida) pode ocasionar a epididimite. E 
com isso, o processo da geração e prejudicado: o homem torna-se estéril. 

Sabe-se, outrossim, que a extração das amígdalas concorre para uma futura 
apendicite, embora o apêndice não corresponda à região acima apontada, mas o fato é 
que está localizado na região da Balança, isto é, nos quadris. Os centros de força 
esplênico e raiz, o primeiro na região que lhe dá o nome, e o segundo no cóccix, com 
reflexo anterior na região pubiana, são afins na razão de Balança e Scórpio: Mãe e Filho. 

Seus opostos, ou melhor, complementares, são Taurus e Áries: pescoço e vértice 
28. Se um homem abusa dos prazeres sexuais (principalmente o chamado vício solitário) 
acaba provocando um desequilíbrio mental, Donde o termo menscapta ou mentecapto. E 
quando qualquer dos dois sexos apresenta distúrbios de ordem sexual emprega-se o 
"tratamento hormonal cruzado", pois, como já dissemos em outros lugares, o homem se 
apresenta com essa forma externamente, e com a feminina internamente. Na mulher, se 
dá o contrário. A mulher não é mais do que o homem, em sentido introspectivo. 

Muita razão tinha H. P. Blavatsky em afirmar, na sua obra Doutrina Secreta, que "a 
parte interna do cérebro apresenta a mesma conformação dos órgãos sexuais, quer no 
homem, quer na mulher". 

A maioria dos desequilíbrios mentais se acha estreitamente ligada aos sexuais. 
São as duas conchas da "Balança" da vida fora do fiel do equilíbrio, provocando essa 
aluvião de sintomas desconcertantes que se desencadeiam em inúmeras pessoas, por 
isso mesmo difíceis de serem corrigidos. Donde o simpaticotônico ou excitado e o 
vagotônico ou deprimido. Calmar sem deprimir, tonificar sem excitar, eis a grande 
dificuldade. Sim, dificuldade idêntica àquela da Sibila de Cumes, ao dizer a Enéas: "Hoc 
opus, hic labor est". Aí está a dificuldade, isto é, poder sair ele do inferno. Nem poderia o 
médico resolver tão sérios problemas, somente com o auxílio dos conhecimentos da 
                                                        
28 Entre outras funções da hipófise conhece-se a atuação direta sobre as glândulas mamarias, e consequentemente, a lactação; 
função, portanto, ligada ao filho. Donde se dizer (esotericamente) que Mãe e filho são uma só e mesma coisa. De fato, cientificamente 
falando, o filho é alimentado pelo cordão umbilical, e, esotericamente pelo chacra umbilical (manipura ou ASTRAL, lunarA hipófise 
posterior age diretamente sobre o crescimento. Donde o fenômeno do gigante e do anão. Gigante, se houver hiperfunção; anão, se 
hipofunção. 

Volvendo ao fenômeno da gestação, enquanto este não se dá, a mulher é positivamente lunar. Donde o fenômeno mensal (catamenial) 
ou lunar. Durante o período da gestação, ela passa ao estado venusiano, como prova a rotação desse planeta, em torno do sol, ter a 
duração desse período: nove meses. 

O verdadeiro mês é de 28 dias, na razão de quatro fases lunares, cada uma delas de sete dias. 28 dias, "casas lunares" ou asterismos, 
são a mesma coisa. É este o verdadeiro calendário, que se preferiu substituir pelo errôneo, "calendário gregoriano". A Igreja sempre 
em discordância com a Ciência. 

A metade de 28 é 14. E este arcano, chamado equilibrante (Temperança, etc.) é igual aos doze mais dois signos zodiacais (os dois 
últimos, como se disse secretos). Assim é que, em se tratando de uma senhora cujo fenômeno lunar fosse igual ao das forças 
cósmicas (mulher perfeitamente equilibrada), sem defeito algum dessa natureza, seus dias infalíveis para ser fecundada seriam: 13o – 
14o – 15o. Tais arcanos maiores significam: geração fecundação, transformação, etc., para o primeiro; equilíbrio, perfeição, etc.. para o 
segundo; e, finalmente, luz, iluminação, sabedoria perfeita, vitória do Andrógino, para o último. 

Um exemplo vivo em nossa Obra: a mulher nasce a 13 de agosto (Sol), o Homem a 15 de setembro (Mercúrio). E quanto ao 14 que 
resta entre os dois, "os 14 pedaços de Osíris ", representado nos 14 pupilos da Obra, na razão de 7 barishads ou lunares e 7 
agnisvatas ou solares (como eram as duas filas de esfinges na alameda que conduzia aos templos fenícios e babilônios). Esses 14 
pedaços também simbolizam os referidos signos zodiacais. E os avataras de Vishnu, na razão da Arvore sefirotal ou 4. DEZ mais 4 
igual a 14. 

Quanto as suas colunas vivas, a da esquerda nasce sob a égide de Marte. A da direita, sob a de Vênus. E isso diz tudo... 

Falamos demais, e verdade, mas e esse um direito que nós assiste e contra o qual nenhuma força humana pode revoltar-se. ). NOTA 
DO TRADUTOR. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  19 – 20 – Janeiro a Junho de 1962  – Ano XXXVII 

Redator : Ary Telles Cordeiro 
 

 63

Medicina que se adquirem em apenas meia dúzia de anos. Outrora eram necessários 
vinte e um anos (sete anos para cada um dos três portais ou graus iniciáticos) para que o 
neófito saísse "iniciado" do Templo, portador de todos os conhecimentos, quer os 
relacionados com a vida humana, quer com os da vida universal, pois só conhecendo o 
Universo se pode conhecer integralmente o homem. Um fenômeno já bem conhecido da 
Medicina, é o de serem os hipertiróideos inteligentes, loquazes, dinâmicos, etc., enquanto 
os hipotiróideos: ignorantes, lacônicos, sem ânimo algum para qualquer esforço ou 
trabalho. 

Dentre as obras valiosas nesse sentido figura a do sábio Sérgio Voronoff, intitulada 
"Del Cretino al Génio", Seu estudo sobre os grandes gênios das artes e da literatura 
demonstra vastos conhecimentos a respeito de um ramo da Medicina ainda mal 
conhecido, Curioso observar que o velho Egito, herdeiro mais próximo da civilização 
atlante, possuía conhecimentos adiantados nesse sentido, o que vem provar que a 
Sabedoria Iniciática das Idades fora transmitida apenas àqueles que, por seus méritos e 
valores espirituais, não seriam capazes de empregá-la em detrimento do próximo. 

Cabalisticamente falando, tudo quanto acabamos de dizer a respeito das questões 
mentais e sexuais, se acha implicitamente apontado em dois arcanos, que não apenas o 
XV. Referimo-nos ao IX e X. Estes, como os demais, se ocultam sob sete chaves 
interpretativas, dentre as quais a mais grosseira é a sexual, O Homem, o Ermitão, etc. do 
arcano IX, além do mais, indica os nove orifícios que o mesmo traz no corpo, enquanto a 
mulher tem dez orifícios, na razão do arcano do mesmo número. A soma dos dois é 19, 
figurado por um SOL, que de cima dardeja seus raios luminosos sobre uma parelha de 
Gêmeos (ou andróginos separados), os quais se acham prisioneiros de altas muralhas. 
Sim, até que a Humanidade chegue a alcançar determinada etapa da sua marcha triunfal 
para o divino, ou lugar donde procede. Tal etapa, idade, era, ciclo, etc., muito distante 
ainda dos nossos dias, é chamada de Satya-Yuga ou idade de ouro, da Eterna Primavera, 
porque então só existirá uma estação, todas as coisas equilibradas pelo Diapasão divino, 
ou, servindo-nos da interpretação do escritor René Guénon, que "a idéia central do jubileu 
é a da volta de todas as coisas ao seu estado primitivo, assinalando, portanto, a era 
messiânica ". 

Em outros estudos temos ensinado que todos os chamados redentores do mundo 
não passam de formas parciais do Redentor-Síntese, o verdadeiro e único Messias, por 
ser o Manu Primordial ou Planetário da Ronda, Ao mesmo lao, ou Io-Ptah, se dá a forma 
numeral e simbólica de IO (10), equivalente a DEZ. Do mesmo modo que um círculo, ou 
antes, uma forma oval tendo no centro um traço vertical, simboliza a essência dual (ou 
masculina e feminina) da Divindade, Na sua forma grosseira ou sexual, o ctéis, órgão 
feminino, possui essa mesma configuração. 

Quando René Guénon fez ver que o nome "PAZ" não tem o sentido que lhe dá o 
vulgo, e logo cita S. João (XIV, 27) para provar que tal sentido é bem outro, inclusive em 
relação com "o centro espiritual supremo", está mais do que certo, Não sabe, todavia, que 
esse termo, escrito em francês, com um X final, por sua origem latina, obedece a mesma 
grafia também noutras línguas, inclusive a sânscrita, como das mais antigas, e onde o 
referido termo significa: "comunhão mental". Sim. comunhão mental com esse centro 
espiritual supremo. Não é por outra razão que ao ingressar nas fileiras da S. T. B., o 
discípulo recebe um tema de meditação, ou ioga, relacionado com o referido termo. Se 
ele for digno de pertencer a tão Excelsa Fraternidade, nunca mais deixará de viver "em 
comunhão mental (e, portanto, espiritual) com esse mesmo Centro ou Templo". Tanto 
Agartha como Shamballah são consideradas região, lugar, mansão da PAZ, etc. Sim, a 
GRANDE PAX ou "Pax profunda" dos verdadeiros Rosacruzes. E, consequentemente, "a 
Paz de todos os Messias" ou missionários, 
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Shekinah não podia, pois, ser a síntese das Sefirots, como afirmou Guénon. Sua 
síntese, nesse caso, seria Malkut, o Reino que não pertence ao mundo dos mortais: o 
mesmo a que se referia Jesus, ao dizer: "O meu reino não e deste mundo", Região, pois, 
"de Paz e Justiça", como assinala o autor, mas em referência apenas a um "centro feito à 
sua imagem", Elogiáveis também suas observações etimológicas sobre certas palavras 
abstrusas: no entanto, "Mitra" nada tem que ver com "Metatron", mas sim com Maitri. 
Maitréia, símbolos solares relacionados com o termo Cristo, que significa: Iluminação, 
Iluminado etc., sendo certo interpretar a manifestação da Divindade nos três mundos: céu, 
terra e inferno (este, porém, no sentido de "in-fera", lugares inferiores) como temos 
afirmado em outros trabalhos. Se Mikael, que ele diz estar ligado, por sua vez, a Metatron, 
é o primeiro dos sete Arcanjos ou Anjos da Presença diante do Trono, em sentido de 
descida, no de subida é o último ou sétimo. Donde, para os hebreus, o dia do repouso ser 
sábado (ou 7o) e não domingo, pois que este é o primeiro, e não o sétimo dia da semana. 

Comparar o termo "chuva" a "regato de luz", "efusão de orvalho", etc. é magnífico. 
"Chuva de bênçãos", é termo também aplicado aos casos em que, aos nossos 
afeiçoados, amigos, parentes, etc. desejamos PAZ e felicidade. Corresponde àquele 
"maná caído do céu", que não foi nenhum alimento físico, como pensa a Igreja, mas o 
espiritual (verdadeira "chuva de bênçãos caída dos céus") saldo dos lábios de Moisés, 
depois de "haver contemplado a Luz face a face". Seu próprio povo, admirado com seu 
"Verbo inflamado" (chuva de sabedoria, aluvião de ensinamentos divinos), teve estas 
palavras: "Man h'u?", cuja tradução é: "Que vem a ser isto?" liste termo. por sua vez, faz 
lembrar o Manu, sânscrito, que, de fato, o era Moisés como condutor de povo. Manu e 
Maná são termos que se confundem... 

O nome de NOÉ, que também foi Manu, lido anagramaticamente, dá o EON grego, 
que quer dizer enviado do céu, manifestação divina, etc. Nesse caso, "Benedictus qui 
venit in nomine Domini ", que René Guénon deu apenas a Mikael, padrão de todas as 
manifestações divinas... também se aplica a qualquer um que conduz seu Povo à Terra 
Prometida (Canaã). 

"Manoa Caná" (ou Canaá), é um termo tupi, língua de origem cária, significando 
aquele que deve aparecer em nosso meio ou aquele que conduz seu povo à Terra 
Prometida. E tal frase, segundo as lendas tupis, procedia de uma lagoa misteriosa 
existente na cidade de Niterói, Estado do Rio, a mesma cidade onde nossa Obra teve a 
sua fundação material, pois que, a espiritual foi em S. Lourenço, Minas. três anos antes, 
em cujo lapso nela ocorreram fenômenos verdadeiramente assombrosos.  

Manoa é a capital do legendário "Eldorado". E um termo proveniente do mesmo 
étimo. E que tal pais é subterrâneo ou "agartino" (da Agartha ), nenhuma dúvida resta: 
porisso que ninguém o encontra... Do mesmo étimo, ainda, a capital do Amazonas ou 
Manaus. como também, Manuel, Emanuel (ou El-Manu). O manus latino (mão), 
principalmente no sentido daquele que vem à mão ou à frente, não escapa ao mesmo 
étimo. O fato de ter a mão do homem cinco dedos, dá a razão de ser dos cinco sentidos, 
dos cinco Tattvas, como forças sutis da Natureza, e até dos cinco continentes que a Terra 
possui atualmente. 

Os condutores de todos os povos do Oriente ao Ocidente, são os Rishis ou Manus, 
de que fala H. P. Blavatsky nos seguintes termos: 

"As tradições de todos os povos confirmam os ensinamentos esotéricos, relativos 
aos Sete e os Dez Prajapatis, Rishis ou Manus. São os mesmos Chim-nana e Tchan-qui 
chineses: o Dingir e o Mul-lil acádios: os Deuses do mundo dos fantasmas egípcios com 
Ísis-Osíris e Thot à frente: os Elohim hebreus: os Sete e os Dez Ki-y chineses, ou os dez 
e os sete Ameshaspands caldeus, os dez e os sete Sephiroth, Zéfiros ou Alentos 
cabalísticos. E até o Manu Manco-Capac, com toda a sua progênie incáica, derivados dos 
Dhyans-Chohans da Doutrina Arcaica, os mesmos "Construtores das Estâncias de 
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Dzyan". Desde o Manu Thot-Hermés, Canés-Dagon e Esdris-Enoch, até Platão e 
Panódoro, todos nos falam das Sete Dinastias Divinas na Lemúria e na Atlântida. Deuses 
duplos e primitivos que descem da sua Mansão celeste e reinam na Terra ensinando à 
Humanidade a Astronomia, a Arquitetura e demais ciências que tem chegado até os 
nossos dias. 

"Eles aparecem, principalmente, como Deuses e Criadores: logo se fundem no 
homem nascente, para surgirem enfim como Reis e Governadores Divinos. Os egípcios, 
por exemplo, afirmavam que a "Ciência havia florescido em seu pais nos tempos de Ísis-
Osíris, aos quais continuavam adorando como se fossem Deuses, mesmo quando se 
converteram em Sacerdotes com forma humana. A mesma autora, quando se refere ao 
Andrógino Divino, acrescenta: "Diz-se que Ísis-Osíris, construtor de cidades no Egito, fez 
cessar as inundações do Nilo, inventou a agricultura, o uso do vinho, a música, a 
astronomia e a geometria". 

"Os Rishis são pois, os que marcam os períodos de tempo nesta Kali-Yoga do 
pecado e da tristeza, pois, segundo nos ensina o Bhagavad-Purana, "quando Krishna, o 
esplendor de Vishnu, se elevou aos céus, a idade Kali, durante a qual os homens se 
acham engolfados no abismo do Mal, invadiu o mundo. Com efeito, quando os Sete 
Rishis se achavam em Magha, começou e idade Kali, que compreende mil e duzentos 
anos divinos (ou sejam 432.000 anos comuns) e que alcançará todo o seu 
desenvolvimento sob o governo de Nanda e seus sucessores" ( Vishnu-Purana, trad. de 
Wilson IV, 230). Convém saber que Nanda e o primeiro soberano budista Chandragupta, 
da dinastia dos Márias e avo de Açoka. Contra ele estavam reunidos os bràmanes. Esta e 
uma das passagens que não existem nos primeiros manuscritos purâni-cos e que foram 
reunidos pelos Vaishnavas, interpoladores sectários, semelhantes aos padres cristãos". 

Cada um dos referidos Manus ou "condutores de povos" é um reflexo, na Terra, do 
Apâm Napât dos Zendos ou do Fohat dos tibetanos e mongóis, o que tanto vale por um 
nome védico e outro parsi ou do Avesta. Literalmente, são os filhos das Águas do Espaço 
ou do Éter celeste (o Akasha-médio que separa o mundo terreno do divino), Hut-nat-jinas 
ou deuses "lunisolares" (andróginos, portanto), puros Espíritos do Fogo, por sua origem, e 
das águas terrestres, para a missão que lhes coube entre os mortais. Verdadeiros 
Arhunats-Arjunas, refletidos se acham com exatidão, mesmo que, sob o denso véu 
esotérico, no Arjuna, herói do Bhagavad-Gitá, discípulo de Krishna, o deus luni-solar, cuja 
morte teve lugar há uns cinco mil anos no Kattyavar do Guzerate, quando começa a idade 
negra. Idade iniciada pelos grandes êxodos dos pobres povos lunares "semíticos" ou 
calcidios, por toda a parte do mundo, a fim de o repovoar com elementos ários, muito 
superiores ao sedimento atlante, resíduo da grande catástrofe, cuja reminiscência se 
encontra em todas as tradições do mundo, inclusive, no dilúvio bíblico. 

Os Vedas dizem que esse Arjuna, discípulo e companheiro de Krishna, desceu até 
o Pa-ta-la e ali casou com U-li-pi ou Hu-lia-pa, filha do rei dos Nagas, chamado Kauravya, 
Curavia ou Curuta. Patala é o antípoda de Janibu-Dwipa e Iambu, Zambo ou Tambo, é a 
"pousada ou tambo (Pacaritambo) do amanhecer", a que se referem todas as tradições 
americanas. Em alguns textos védicos a América é, também, chamada Bhârata-Varsha, 
"o continente do filho de Bhârata" ou Arjuna, nome que lhe dá Krishna no Bhagavad-Gitâ, 
quando procura provar-lhe sua "quiritária ou solar condição de herói" (Kshattrya, guerreiro 
ou jina). 

Em outros textos, cita-se, finalmente, o célebre anel nupcial atlante (que, em nossa 
própria Obra teve um símil) de outra Ulipi (Lisboa tem o nome mitológico de Ulissipa, por 
ter sido fundada por Ulisses) filha do Rei Mani-pura, segundo o Vishnu-Purana, e do vaga 
do Patala, de que tanto se fala nas mais corretas versões esotéricas, como por exemplo, 
a do pandita Dayanand-Sarasvati, tantas vezes citado na Doutrina Secreta. 
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Embora pareça, à primeira vista, estranho, nos Vedas devem ser buscadas, 
também, as origens caldaicas ou calcídicas do maior povo das duas Américas, como dos 
maiores, ainda, de toda a História: o povo Naga, Návia, Nahual ou Nahoa, ao qual 
Chavero consagrou as mais formosas páginas do seu México através dos séculos. Os 
Negas de Vedas e Puranas são seres semi-divinos com cara humana corpo de Dragão ou 
de Serpente – na mesma razão dos Centauros, metade homem, metade Touro (com 
vistas à constelação venusiana deste nome), para expressar, simbolicamente a sua dupla 
natureza: humana e divina, e não que, de fato, assim o fossem, e dos quais, as célebres 
sereias gregas são as suas caricaturas e que em nossas lendas, recebem o nome de 
"mãe d’água", e de Amanjá, no africanismo). 

Nas lendas esotéricas asiáticas; afirma-se que tais indivíduos não passavam de mil 
(por que não outro número? perguntamos nós. Sempre a "maya budista" com que se 
iniciam os homens vulgares...) e haviam surgido do senhor de Kandru, esposa-virgem de 
Kasyapa, neto de Brahmã, com "o fim exclusivo de povoar a Patala ou AMÉRICA". 

Outra das sete divisões do Bhârata-Varsha, foi a Naha-dwipa da Índia, habitada por 
um povo estranho, desse mesmo nome; que deixou na História inúmeras provas da sua 
existência, e que, a bem dizer, procediam do mundo-jina ou agartino. 

Outro ponto em que discordamos de René Guénon, e quando afirma que o 
"número apocalíptico 666; o número da Besta"; é solar; encontrando razão para tal 
afirmativa no dito de S. Hipólito: "o Messias e o Anti-Cristo têm ambos por símbolo o 
leão". E logo concebe que a razão está em ser Leão ou Leo, signo do Sol, quando isto 
não e razão bastante para semelhante interpretação. 

O número 666 é nitidamente lunar, porque, alem do mais; sua soma 18 representa 
o arcano da LUA. Enquanto o 777; este sim, é solar; pouco importando que a sua soma 
seja 21, o arcano final do Taro. ou como já foi dito, a multiplicação da Mônada (ou 3) por 
7. como último estado de consciência. Com outras palavras: princípio átmico ou crístico. 
Por outro lado, o mistério de ambos os números (666 - 777), é dos mais transcendentes, e 
se prende ao número 111. Por exemplo: era ele o da primeira raça ou estado de 
consciência. Na segunda, 222 ou 111 X 2. Na terceira, a mesma coisa: 111 X 3 igual a 
333. Na quarta, 444. Na quinta; 555 é o que prevalece na raça atual (cuja soma é 15, 
número do arcano de que já nós ocupamos. Enquanto 666 e 777 pertencem aos estados 
de consciência (Búdico e Átmico) que são; em verdade, das 6a e 7a raças; muito longe 
ainda de nossos dias. Acontece, porém, que do ponto de vista evolucional, em luta já vem 
ambos os números desde o começo da 5a raça ou atual; pois a representação de cada 
uma dessas etapas, ora é Lua, ora é Sol. Com outras palavras: se 111 foi solar (de fato é 
ele o número do Sol), 222 foi lunar, 333 solar; 444 lunar, 555 solar, 666 lunar e finalmente 
777 solar. Ora, dizer-se que o número 888 é o número crístico, se prende ao mesmo 
mistério, porque uma 8a coisa multiplicada por 111 dá o referido número. Falemos mais 
claro: Sete astros ou planetas; cada um deles com o valor de 111 multiplicado por si 
mesmo (de 1 a 7) apresenta o número 777. E como o oitavo seja o próprio Sol em torno 
do qual giram os sete, multiplicado por 111 é igual a 888. 

Cristo, pelo que se vê; ou a Divindade manifestada na Terra, não podia deixar de 
ser o número , 777; e o Cristo manifesto, ou Atmã universal; 888. Não esquecer que 
Jesus, Buda e outros jamais falaram em seu próprio nome; e sim no de um Ser mais 
elevado; a quem todos chamam de Pai, Hélio, Elias; pouco importa o nome, mas em 
verdade; a Entidade solar. "Elli! Elli! lama sabactani" não significa; apenas. "Pai! Pai! por 
que me abandonais!" Mas, também, Elias! Elias! porque me abandonais!" 
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E se S. Hipólito, ao proferir as referidas palavras (sobre o termo "leão"), quis dar a 
mesma interpretação incompleta, de que se serviu René Guenón, com franqueza, 
também ele estava errado  29 . 

O termo "leão" aí empregado e uma referência ao arcano XI: a Força. Uma mulher 
domina o "leão". É a mesma mulher do arcano XXII; Laurenta, como dobro da anterior ou 
XI. O próprio Taro, na razão dos signos zodiacais, e até os avataras, como manifestação 
do Espírito de Verdade (o Planetário da Ronda); são levados a efeito de acordo com o 
metabolismo anteriormente descrito, ou seja, um solar ou positivo; e outro lunar ou 
negativo. Eis ai a eterna luta entre solares e lunares, de que o Mahâbhârata é uma das 
mais brilhantes expressões. 

Este, sim, que revela o duplo sentido dos símbolos, que o Autor preferiu aplicar 
apenas a Shekinah e Metatron para, finalmente, distinguir as duas faces: a divina ou 
espiritual, e a terrena ou material. A primeira comparável, com muita propriedade, a 
Mikael, e a segunda, a Samael. Se ele quisesse resolver esse problema esotérico, 
bastaria lembrar-se que, sendo Mikael, arcangelicamente falando, o representante do Sol, 
e Samael, de Marte, seria o mesmo dizer que o Filho toma o aspecto sombrio do Pai, 
porém em aparência, e não em realidade, como acontece à outra forma total, para a 
própria Divindade. E isso porque o Filho não alcançou ainda a forma total que lhe diz 
respeito. O leitor deve reportar-se ao que tivemos ocasião de dizer, em relação a Marte, 
Mitra, Maitri, etc. como filho de Mercúrio e Vênus (Hermes-Afrodite). que em verdade 
estão em oposição a Sol e Lua. E que ele naquela função arcangélica (Jorge, Gorge, 
Akdorge, etc.) é o "chefe dos exércitos celestes", bastava apontar a cor da capa com que 
se cobre, que e por demais conhecida como cor do chamado "planeta da guerra", sendo 
também vermelha a pedra preciosa que o simboliza: o rubi. 

O leitor interessado em assunto de tamanha transcendência, há de permitir que 
façamos uma digressão pelo mundo de Maya, que, por fim, o conduzirá ao da Realidade, 
desde que possa descobrir, com o facho luminoso que lhe entregamos, o que se acha 
velado por palavras iniciáticas. 

                                                        
29 O "leão" já era o símbolo da tribo de Judá. Donde a frase bíblica: "O leão da tribo de Judá venceu. Aleluia!" Ele não e apenas um 
símbolo solar, pelo fato de ser o signo do Sol, como o caracterizou superficialmente René Guénon. Está, por exemplo, na sua acepção 
de símbolo de força e poder, como e figurado no arcano XI: uma MULHER abrindo a beca do leão demonstra ser mais forte e poderosa 
do que ele, seja como símbolo da Sabedoria Divina, seja no sentido de Evolução da Mônada. 

Por estas e outras razões, a Etiópia o adotou por símbolo: e seu imperador Hailé Selassié, chamado "Leão de Judá". E ele mesmo 
disse, em tom sentencioso, depois de exilado na Inglaterra: "Hei de substituir dentro em breve, a loba itálica, da praça de Addis-Abeba, 
pelo Leão de Judá". Dentre as profecias daquele imperador, figuram as seguintes: "Em 1933 o "leão de Judá", sentado no trono de 
ouro do Gibbi, o palácio imperial de Addis-Abeba, diz baixinho ao ouvido de seu cão belga: "Seremos atacados por Mussolini dentro de 
dois anos". Vinte e quatro meses depois, em 3 de outubro de 1935, o exército fascista invadiu a Etiópia. 

Quando em 1936, em Genebra, se defrontou com a Liga das Nações, por sinal que dele se fazendo pouco caso, formulou a sua 
segunda profecia: "Volverei à  minha capital no quinto aniversário de sua capitulação", e de fato voltou triunfalmente a Addis-Abeba a 5 
de Maio de 1941, cinco anos depois que a mesma foi tomada. 

Por nossa vez, um pouco antes dessa profecia, dizíamos através de Dhâranâ: "Dentro em breve Hailé Selassiè fará uma vilegiatura à  
terra dos seus antepassados". 

É ainda, "Mr. Taffari ", como era ele conhecido em Londres, quem diz um tanto casualmente: "Um ano depois da queda da Itália, os 
Aliados serão vitoriosos na Europa. A vitória se dará nas proximidades do Armistício, entre dezembro de 1944 a maio de 1945". 

Outra profecia nossa, muito conhecida dos membros da S.T.B.: " A morte de Mussolini será das mais trágicas. Veio seu corpo 
arrastado pelas ruas da cidade"... E como se sabe, foi o que aconteceu. 

E vem finalmente a que ele fez no Hotel de Bergues, em Genebra, quando em conversa com algumas pessoas ilustres: "Só Poderá 
haver uma paz duradoura se os Estados Unidos da América estenderem sua mão auxiliadora, principalmente como "guia espiritual do 
mundo", (Los Angeles Examiner, 27 de agosto, 1944). 

A "missão Y" faz jús a semelhante profecia, pois que Hailé Selassiè não é alheio à  mesma. Sim, quer em seu ramo norte, quer no sul. 
Não foi, por sua vez, o Brasil unido à  América do Norte, em auxílio dos Aliados? Quando imperava, ainda, seu tio Menelik II, esteve H. 
Sellasié (seu nome oculto tem as iniciais H. J. S.) no nordeste brasileiro, pescando e procurando pedras preciosas para sua magnífica 
coleção. E ali deixou muitos amigos, principalmente entre os humildes, com os quais ele dividia o dinheiro que lhe enviava o imperador, 
seu tio. H. Selassié fala diversas línguas, dentre elas o português. É um homem cultíssimo, do mesmo modo que os membros da sua 
família. Dizem as tradições que a mesma é aparentada com a Rainha de Sabá. NOTA DO TRADUTOR. 
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Servir-nos-emos da descrição que faz o místico escritor francês Jean M. Rivière, na 
sua obra "A L'OMBRE DES MONASTÈRES THIBETAINS", da iniciação que recebeu de 
um grande Lama tibetano, concebida nestas palavras: 

"Chegou a hora de meu Lama nos falar do Dragão, imagem da vida, do Verbo 
galgando e descendo as espirais das múltiplas manifestações do Cosmos, como o 
Dragão chinês galga os pântanos imundos para desaparecer finalmente nas nuvens. 
Neste momento, eu tive ocasião de lembrar-me do versículo de um livro chinês que ele 
nos citou e cuja transcendência muito me perturbou: 

" ... De teu lado esquerdo, o Dragão te morderá e por essa ferida Deus em ti 
penetrará; a voz sem emissão dos sons; a compreensão sem objeto; a visão sem olhos. 
eis aí as gotas de sangue da mordedura. Assim, teu pensamento será o Seu pensamento 
e teu sangue também o Seu sangue. E ambos serão unidos nos céus". 

E o Lama não quis explicar o verdadeiro sentido, para que seu discípulo adiantado 
o descobrisse por si mesmo. E ele, segundo parece, pois não diz mais nada a respeito, 
não descobriu a verdade por baixo de semelhantes palavras. Tentemos fazer o que o 
mesmo não fez. 

O Dragão que morde o lado esquerdo no homem é o lunar, o da Cadeia donde ele 
veio para o mundo, e tem que evoluir até que possa equiparar-se à Divindade. Esta, entra 
pela ferida depois que o Dragão do Umbral, o Dragão de toda a divida cármica de cada 
indivíduo tiver sido vencido. Então, as gotas de sangue da mordedura serão a grande 
recompensa de qualquer sacrifício. Vitorioso sobre o Dragão do seu cármico passado, ele 
e um Adepto ou Homem Perfeito. Compreende as coisas, sem necessidade da 
objetivação das mesmas; enxerga sem necessidade dos olhos físicos (isto é, torna-se 
clarividente); ouve sem necessidade de emissão dos sons. Finalmente, se fará uno com o 
Dragão do reino Celeste, porque, já este, por sua vez. será transformado num ser dessa 
mesma natureza. Nem Bem, nem Mal. Nem Luz, nem Sombra. O próprio Espírito se 
confunde com a Matéria  30 . 

Tudo isso, também, responde pelas oposições a que se refere o escritor René 
Guénon, do modo mais claro possível que nos e dado fazer neste momento. 

Da mesma forma que cada homem possui dois dragões, superior e inferior, assim 
também existem os dois dragões cósmicos: o celeste e o infernal. 

Quanto a este transcendente simbolismo, Jean Marquês-Rivière relata, na citada 
obra, o que ele teve ocasião de presenciar no Tibete, através das seguintes palavras: 

"Em tal época, as festas do Dragão iam ser realizadas em Lhassa, com grandes 
festividades. Nosso Lama nos fez ver que, em tal ocasião, os Superiores de diversos 
mosteiros da região se reuniam na cidade santa e procediam à evocação do Dragão 
celeste. Ele mesmo devia manifestar-se no templo do Potala durante sete dias. E, por 
isso, nos deu alguns exercícios para ocuparmos o nosso tempo durante a sua ausência. 

"De passagem por Lhassa, em companhia de negociantes chineses no Tibete 
acidental, chegou um grande amigo de nosso Lama um religioso taoista um Phutuy. Eles 
se conheceram em determinado lugar no imenso continente asiático. Este religioso ficaria 
em Lhassa durante as festas, e meu Mestre, sabendo que eu tinha noções da língua 
chinesa, apresentou-me ao taoista. Assim, tive ocasião de conviver durante alguns dias 
com o Phutuy e, graças à minha situação especial de discípulo de um Lama venerado de 
Lhassa, tive ocasião de aprender muitas coisas sobre esoterismo e as sociedades 
                                                        
30 Um dos exercícios ou Iogas mais recomendados para o caso é a respiração pela narina esquerda, isto é: inspirar pela narina 
esquerda e expirar pela direita. Inútil dizer que nenhum exercício produz efeito se a moral e a inteligência não caminharem de mãos 
dadas, ou melhor, devidamente equilibradas. Que vale um homem inteligente sem moral, e vice-versa? "A inteligência é uma arma 
perigosa em mãos criminosas". NOTA DO TRADUTOR. 

  



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  19 – 20 – Janeiro a Junho de 1962  – Ano XXXVII 

Redator : Ary Telles Cordeiro 
 

 69

secretas chinesas. muito mais, talvez do que qualquer europeu que tivesse visitado 
semelhantes regiões. 

"Ele era um ancião enrugado e pequenino, de fisionomia severa e um tanto difícil 
de ser interpelado. No entanto, de uma polidez muito distinta, difícil de ser encontrada no 
Ocidente, até mesmo na China moderna. As longas meditações e trabalhos austeros o 
tinham transformado numa delicadeza sem igual. Sua cabeça era inteiramente Despida 
de cabelos. Os discípulos que o acompanhavam tinham para ele uma atenção muito 
especial. Ocupando-se da sua pessoa, como filhos de um pai muito querido. Sempre 
ricamente vestido, trazendo na cabeça um gorro de seda preta, ornado de magníficos 
diamantes, o religioso chinês olhava para as coisas e as pessoas como se não as visse, 
ou estivesse sempre embebido num sonho estranho. Os Phutuy se acham acima dos 
Tsongsang, aqueles que iniciam os jovens discípulos. São os ascetas ou solitários 
espirituais dos mosteiros isolados, onde se fala pouco e se medita muito. A ciência 
suprema é adquirida por si mesmo, numa solidão absoluta. O Phutuy fez-me ver que 
esteve doze anos num mosteiro do norte da China, em absoluta solidão, sem falar nem ler 
coisa alguma. Logo que atingiu a iluminação desse modo, deu entrada na vida política. 
Isto representa o principal mistério da vida religiosa asiática, sempre incompreensível ao 
nosso raciocínio ocidental! Os discípulos que o cuidavam e acompanhavam, não 
recebiam ensinamento algum: viviam apenas na atmosfera espiritual do Asceta. E isto 
lhes bastava, segundo as influências ocultas de que já se falou anteriormente. 

"Eu o interpelei a respeito da festa do Dragão e ele citou algumas coisas 
interessantes nesse sentido. Afirmou a existência do Dragão terrestre, imagem inversa do 
Dragão celeste e que reside entre os espíritos infernais, no centro da terra. Parece, que 
na China uma das provas oferecidas ao discípulo consiste em ir a tal região dar combate, 
sozinho, ao dragão infernal  31 . Enfim, no decorrer de nossas conversações, o Phutuy me 
asseverou que tinha poder bastante para se transportar até junto ao referido Dragão, e de 
levar consigo alguém que o desejasse. Mas que, em se tratando de uma operação de 
magia, isso não lhe interessava 32 , Desejando sujeitar-me a uma experiência que 
demonstrasse o poder dos Iniciados chineses, pedi a um dos Lamas, que faziam parte de 
nossa amizade, que intercedesse junto ao religioso. porque, de grau inferior, não ousava 
fazer semelhante pedido. Ele relutou no começo, para depois, diante de exposições mais 
decisivas, prometer a nós ambos, a mim e ao Lama amigo, de se esforçar – segundo os 
ritos da alta Magia chinesa – no sentido de nos fazer descer até a região do Dragão. 

"A experiência devia ter lugar numa pequena capela do Potala, conhecida 
pessoalmente pelo Phutuy  33 . Ela se distinguia pela sua pintura vermelha e ouro (cores 
alusivas às duas qualidades de matéria, Tamas e Sattva, com outras palavras, Kama-
Manas, mental inferior e Budhi-Taijasi, mental superior, na razão da Bandeira do Rei do 
Mundo, dos Budas-vivos da Mongólia, etc.). Inúmeras lâmpadas pendentes do teto e 
mantidas, não com azeite, mas com manteiga, iluminavam apenas os murais desse 
pequeno recinto, sem janela. 

Um grande paravento chinês mantido num dos cantos deu-me a entender que por 
trás devia encontrar-se uma divindade de origem chinesa. No altar se encontrava o jovem 
Deus Thap'kieph, o Buda criança, saindo do loto do mundo, este representado por quatro 
figuras ajoelhadas, os quatro Thieus sagrados. Em redor, as estátuas de Han-Kha-Dieph, 
dos Pho-huc, imagens da Sabedoria, dos Omthé. imagem dos libertados e, enfim, os 
quatro guardiães do Umbral, da ciência esotérica chinesa. Estes quatro deuses vigiam, 
                                                        
31 Tal combate é provavelmente realizado no mundo astral, tal como acontecia no Egito com os quatro elementais, além de outros 
obstáculos. 
32 Os fenômenos psíquicos, ainda do agrado de muitos, coadunavam-se ao estado de consciência das raças primitivas: mas hoje o 
que nos deve interessar é o domínio do mental para alcançarmos de modo inteligente a Sabedoria Perfeita. 
33 Essa capela do famoso Potala se liga subterraneamente a diversos mosteiros do Tibete e do Norte da Índia, qual acontece com a 
Esfinge e as Pirâmides do Egito. 
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imóveis e ameaçadores, para impedir o imprudente que se aventurasse, sem guia nem 
proteção, a profanar o caminho sagrado 34 . Tudo isso dava a impressão de permanente 
mistério e sombria magia chinesa transportada para a pequena capela do Potala de 
Lhassa. 

"E logo apareceu o Phutuy, com o mesmo hábito da véspera, trazendo os seus 
instrumentos litúrgicos. Ele fez soar o gongo e começaram as preces e as adorações aos 
santos ali existentes. Expressando-se em antigo chinês, servindo-se de entoações 
especiais, não me foi possível acompanhá-lo como devia 35 . Limitei-me a observar os 
gestos ritualísticos. Ele ofereceu grãos de arroz e flores; depois de pequeno silêncio, 
pediu-me, em tibetano, que me aproximasse do Lama que nos acompanhava, tomando 
lugar num coxim que o mesmo havia trazido. A cena tornou-se fantástica: o jovem Deus 
de ouro sorria, aos tremores incertos das lâmpadas e um cheiro estranho impregnou todo 
o ambiente da capela sagrada. O Phutuy traçou, com uma espécie de punhal aguçado, 
um rápido círculo em torno dos presentes, lançando um punhado de perfumes num 
grande incensório. O pó crepitou no silêncio profundo do santuário. Foi quando se deu um 
fato inconcebível. 

"Imediatamente e sem transição alguma, as paredes e o altar desapareceram 
diante de meus olhos; tinha a impressão de ir afundando em vertiginosa queda pelo solo 
adentro. E eu sentia nitidamente que minha respiração diminuis pela translação vertical de 
meu corpo. Eu caia, de fato, num abismo... Senti que a minha garganta se contraía, 
enquanto eu procurava segurar-me à alguma coisa, pois, tudo me faltava. Diante de meus 
olhos espantados, uma sombra espessa se agitou, com impregnação de umidade, de 
fetidez, de mofo... Procurei meu companheiro, o Lama e vi-o a meu lado, o corpo 
contraído de espanto, a cabeça oculta numa dobra de sua túnica amarela 36 . Diante de 
nós, ereto, dentro de uma aureola luminosa de fogo, o Mago chinês, com os olhos 
fechados, parecia comandar nossa queda comum... 

"Quanto tempo durou esta descida no vórtice medonho? Eu não posso dizê-lo. 
Porem, os minutos foram muito longos, nessa descida espantosa no seio do abismo. 

"A fetidez e a umidade aumentavam cada vez mais; eu julgava estar vendo clarões 
estranhos, formas fosforescentes, coisas esbranquiçavas se agitando lentamente na 
sombra aquosa da região  37 . Um frio glacial se apoderou das minhas costas e eu 
comecei a tremer... 

"De repente, um grande clarão se fez sentir e um espetáculo horrível se 
apresentou a nossos olhos. Diante de nós, dentro de imensa caverna, cheia de lama e de 
pedras de gelo, cloaca imunda, enorme monstro estirado ao longo do corpo, algo 
semelhante a feras de pesadelo, a bestas do Apocalipse... Era espantoso e terrível. A 
meu lado, o Lama estava tão curvo que mais se assemelhava a uma bola humana, as 
mãos crispadas numa última convulsão, a face pálida, cerosa como a de um cadáver... 
Como se fora um sonho, tive a impressão que o monstro, com a nossa aproximação, fez 
desordenado movimento. O mago chinês ameaçou-o com a sua espada e um rugido 
surdo retumbou no antro dantesco. O corpo do Dragão parecia agitado por 
estremecimentos convulsos, como se tocado por verdadeiras descargas elétricas. Que foi 
esse monstro? Um pesadelo, um sonho, um símbolo? Eu não posso dize-lo. Meu corpo 
estava completamente gelado: meus nervos descontrolados, e acabei perdendo os 
sentidos... 

                                                        
34 Os quatro Guardiães do Umbral, vigilantes nas quatro direções cósmicas e geográficas do mundo, como aqueles quatro animais da 
Esfinge que figuram no último arcano. 
35 Trata-se de "rnantrans" religiosos, ou melhor de "dhâranis" evocativos, dentre eles o "Manjúçri". 
36 A cor amarela é adotada pelo lamaismo tibetano e mongol por ser a de Atmã. 
37 O autor fala de coisas ou formas esbranquiçadas, porém se trata efetivamente de "larvas", que existem em grande abundância nas 
regiões inferiores do Astral. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  19 – 20 – Janeiro a Junho de 1962  – Ano XXXVII 

Redator : Ary Telles Cordeiro 
 

 71

"Quando voltei à consciência, encontrava-me na capela sombria. O Lama achava-
se sempre encolhido a meu lado. E a sombra do Phutuy continuava impassível a 
salmodiar as invocações chinesas ao jovem Deus de ouro, ao Thap'kieph, o Buda 
menino, saindo do loto do mundo, representado por quatro figuras ajoelhadas, os Thieu 
sagrados da China misteriosa..."  38 

Esta passagem da obra de Rivière responde por tudo quanto acabamos de dizer. 
Do mesmo modo que às oposições a que se refere René Guenón, no presente capítulo 
de "O Rei do Mundo", entre o Divino e o Infernal ou inferior, salvaguardando a 
transcendental expressão que tem ó excelso Ser que dá o titulo à sua referida obra. 

Os símbolos deificas. em todas as Teogonias, inclusive no Egito, se servem de 
certos animais sagrados. E os avataras da Divindade recebem seus nomes, como, por 
exemplo, Peixe, Tartaruga, Touro, etc., todos eles também representações dos signos 
zodiacais, que em verdade não são mais do que as hierarquias criadoras. 

Do mesmo modo que o Elefante, no reino animal, é o seu Buda, assim também no 
vegetal, é o Loto sagrado ou das Mil Pétalas. E no mineral, o Urânio, de todos os metais, 
o mais pesado. Eis a razão pela qual o Elefante branco (reino animal) traz na tromba o 
loto sagrado (reino vegetal) em cima de uma montanha (reino mineral), quando anuncia o 
nascimento do Homem, seja Krishna, Buda ou outro qualquer iluminado. 

Dar títulos, pois, de animais aos próprios homens e às coisas sagradas e sempre 
uma expressão transcendental, como homenagem à própria evolução da Mônada. 

Dragões e serpentes aladas são símbolos de Sabedoria entre toltecas, astecas e 
maias. Aos seres de certo mosteiro do Norte da Índia, onde estivemos de 1899 a 1900, se 
denomina SRINAGAR (Homens-Serpentes), cujo nome acabou sendo o da própria 
cidade, como uma das muitas que possui Cachemira. Srinagar fica ao norte da Simlah e a 
oeste de Gartoch. A cidade mais próxima de Srinagar denomina-se Leh que, ao pé da 
letra e ligada à primeira, quer dizer: "A lei dos Iluminados ou Homens-serpentes, 
serpentes de Fogo". Não se costuma chamar de "verbo inflamado", ao de todo orador e 
escritor que se distingue dos demais? "Águia de Haia" foi apelidado o grande Rui. E com 
muita propriedade, por ser a ave que se eleva a maiores alturas. Rui – com seu verbo 
inflamado – alcançou os píncaros da Glória. 

Por que razão nós, teósofos, que discutimos assuntos não ainda do conhecimento 
da ciência oficial, não temos ó direito ao titulo de "Dragões da Sabedoria"? 

Volvamos à questão dós opostos ou antagônicos: 

Quanto ao fato de o "número 666 ser idêntico ao de Sorath, demônio do Sol", não 
quer dizer que seja, de fato, solar. A razão é por demais transcendental para ser 
alcançada, mesmo pelas maiores inteligências. Diremos, apenas, que esse aspecto solar, 
implicitamente apontado em o número 666 e em o nome de Sorath, é idêntico, por 
exemplo, ao que se passa entre o homem e a mulher. Enquanto o primeiro é masculino e, 
portanto, solar (externamente), e feminino ou lunar, introspectivamente, na mulher, como 
e natural, o fenômeno se dá ao contrário. 

Sorath é uma forma sintética e anagramática do termo Astaroth. (Aster e Roth; 
Thor, Taroth, Aor, etc., digamos, astro, roda ou círculo na mesma razão de Zoro ou Zero 
astro, donde Zoroastro no sentido transcendental, ainda de andrógino latente, e não em 
separado ou manifesto); é aquele que serve de sombra ou oposição à Divindade. Um se 
distingue do outro pela própria função dual das coisas, pois, como já se viu, no sentido 
antropogênico não podia deixar de haver a exigência do macho e fêmea, e no 
cosmogênico, o do próprio estado dual em latência na mesma Divindade. É a isso que se 

                                                        
38 O Buda menino, a quem se dirigiam as invocações do Mago, é a oposição celeste ao Dragão infernal. como todos os emissários de 
Dharma se antagonizam à  matéria tamásica. 
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dá, ainda, o nome de "queda do Espírito na Matéria". Ao primeiro se dá o nome de Luz: 
ao segundo de Sombra. Se tais oposições continuassem permanentemente, o fenômeno 
da redenção, de superação da Mônada seria impossível. Daemon est Deus inversus. Sim, 
enquanto a Divindade permanecer em atividade ou período centrifugo, não poderá deixar 
de haver o referido desequilíbrio da sua própria oposição manifestativa (período de 
Pravitti-marga ou da involução, queda, etc.). Logo que se dê o fenômeno equilibrante, ou 
todos os seres ou coisas em evolução, a Mônada voltando à sua Origem, o fenômeno 
passa a centrípeto (ou período do Nivritti-marga, evolução, ascensão, subida, razão por 
que afirmava S. Agostinho: "Viemos da Divindade e para Ela havemos de ir", o que 
equivale ao verdadeiro sentido da parábola do Filho Pródigo que volta à Casa Paterna). 
Donde: Vontade, Sabedoria e Atividade; Brahmã, Shiva e Vishnu; Pai, Mãe ou Espírito 
Santo e Filho. As Parcas ou Nornas mitológicas representam a mesma coisa, Clotho, 
Lachesis e Atropos. Uma sustinha a roca (Vontade), outra fiava (Atividade) e a terceira 
cortava o fio, isto é, dava como terminado o trabalho (Sabedoria, aquisição total da 
Consciência etc.). Na tradição indiana estas três funções tem o nome: Tribhuvana. 

Chamar-se de "Cristo e Anti-Cristo" (666-777), não é propriamente antropomorfizar 
esses dois sentidos, à parte o que de misterioso existe sobre o assunto, mas a 
confirmação de tudo quanto procuramos esclarecer até agora. Digamos: dois seis, como 
querem René Guénon e S. Hipólito, porém, na mesma razão dos dois aspectos humanos, 
masculino-feminino e feminino-masculino. 

Com outras palavras: solar-lunar e lunar-solar. Endocrinicamente falando: o 
homem é solar-lunar, porque, externamente demonstra o seu sexo e função solar, 
enquanto se dá justamente ao contrário. Foi à mulher e não ao homem que, 
alegoricamente, a serpente oferecendo a maçã, o fruto proibido. Insinuou tentar no 
paraíso terrestre. O veneno pertence à serpente, mas não é a própria Serpente, e sim o 
resultado de uma função que lhe é inerente. Na mesma razão, essa sombra em oposição 
à Luz ou Mikael, a que se refere René Guénon. Uma função dando combate à outra. 
Ambas são uma em essência, mas as funções divergem na matéria. 

É através da dor que a Mônada evolui. Tal como o diamante bruto precisa passar 
pelas garras aduncas da lapidação", a fim de se tornar luminoso e, portanto, possuir o 
valor que se dá ao "brilhante", a Mônada tem que passar por sete estados de consciência 
diferentes, para alcançar a sua luminosidade exigida pela própria Evolução. Donde o 
verbo Brih (Sânscrito) que quer dizer dilatar, distender, expandir, evoluir, e que dá origem 
ao próprio termo Brahmã. 

A Árvore da Ciência do Bem e do Mal (uma só e não duas, como querem os que 
não conhecem o assunto), em vez de uma só serpente, como diz a Igreja, traz duas: uma 
branca (a do Bem) e outra preta (a do Mal). No próprio caduceu de Mercúrio, ambas se 
acham em equilíbrio em torno da haste central. O mesmo se dá com o homem perfeito: os 
dois lados devem estar em equilíbrio com o centro (o cáquis, por sobre o qual se 
manifesta o grande simpático: donde o termo: sistema nervoso central), isto é, as duas 
conchas dessa balança em perfeito equilíbrio; nem vagotônico nem simpático-tônico. Nem 
excitado nem deprimido, mas um homem perfeitamente equilibrado. 

A serpente do Mal dá a sabedoria ou inteligência bastante para o Mal. Enquanto a 
do Bem, a dá para o mesmo Bem. E isto, na referida alegoria paradisíaca, para que, tanto 
Adão como Eva (Adam-Heve) não continuassem na dupla ignorância do bem e do mal em 
que viviam em estado latente. E não que fossem eles "os únicos seres da criação", o 
maior de todos os absurdos apregoados pela Igreja. Sem o que, enganadora seria 
também a sapientíssima e evolucionista frase pronunciada por Deus: "Crescei e 
multiplicai-vos". Sim, para que a Mônada, na sua astronômica divisibilidade, encontre 
onde se encarnar e, através de múltiplas experiências, adquira a Consciência perfeita de 
si mesma e de tudo quanto a cerca e com ela evolui no Universo. 
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Medite o leitor inteligente sobre as palavras de Orfeu a um dos seus discípulos 
mais adiantados: 

"Dobra-te sobre ti mesmo para te elevares aos Princípios das coisas, à grande 
Tríade que flameja no Éter imaculado. 

Consome o teu corpo com o fogo do teu pensamento: desliga-te da matéria como a 
chama da madeira que devora. Então, o teu espírito se elevará ao éter puro das Causas 
eternas, como a águia ao trono de Júpiter. 

"Eu vou revelar-te o segredo dos mundos, a alma da natureza, a essência de 
Deus. Ouve primeiro o grande arcano. Um ser único reina no céu profundo e no abismo 
da terra: Zeus, tonante, Zeus etéreo (segundo a mitologia grega, ainda. Júpiter olímpico e 
Júpiter plutônico). Ele é o conselho profundo, o castigo poderoso e o amor dulcíssimo 
(notem-se as oposições eu antagonismos...). Reina nas profundezas da Terra e nas 
alturas dos Céus estrelados: sopro das coisas, fogo indomado, macho e fêmea, um Rei, 
um Poder, um Deus, um Grande Senhor. 

"Júpiter é o esposo e a esposa divina. Homem e Mulher, Pai e Mãe. Do seu 
casamento sagrado, das suas bodas eternas, sai incessantemente o Fogo e a Água, a 
Terra e o Éter, a Noite e o Dia, os Titãs altivos, os Deuses imutáveis e a semente 
ondulante dos homens. 

"Os amores do Céu e da Terra não são conhecidos dos profanos. Os mistérios do 
Esposo e da Esposa só aos homens divinos são revelados. Porém eu quero declarar o 
que é verdadeiro. Ainda agora o trovão abalava esses rochedos: o raio caía sobre eles 
como um fogo vivo, uma chama ondulante. e o eco das montanhas ressoava em alegria. 
Porem tu, tu tremias não sabendo donde vem esse fogo, nem onde ele cai. É o fogo 
masculino, semente de Zeus, o fogo criador. Ele sai do coração e do cérebro de Júpiter; 
ele se move em todos os seres. Quando tomba o raio, ele brota de sua mão direita. Mas 
nos. os seus sacerdotes, nós conhecemos a sua essência, nós evitamos e indistintamente 
dirigimos as suas flechas (lei de Karma ou de Causa e Efeito). 

"E agora, contempla o firmamento. Vê este circulo brilhante de constelações sobre 
as quais repousa a mantilha leve da Via Láctea, poeira de sóis e de mundos. Vê flamejar 
Orion, cintilar os GÊMEOS, e resplender a Lira. E o corpo da Esposa divina que, aos 
cantos do Esposo, volteia num transporte luminoso. Olha com os olhos do espírito, e 
verás a sua cabeça derrubada, os seus braços estendidos e poderás levantar o seu véu 
semeado de estrelas. 

"Júpiter é o Esposo e a Esposa divina. Eis o primeiro mistério. 

"Mas, agora, filho de Delfos, prepara-te para a segunda iniciação. Estremece, 
chora, goza, adora! Porque o teu espirito vai mergulhar na zona ardente onde o grande 
Demiurgo fez a mistura da alma e do corpo na taça da vida. Tocando nessa Taça 
embriagadora, todos os seres esquecem a morada divina e descem ao abismo doloroso 
das gerações. 

"Zeus é o grande Demiurgo (Zeus, Jove, jeove, Jeová ou Júpiter). Dionisos é o seu 
filho, o seu Verbo revelado. Dionisos, espírito radioso, inteligência viva, resplandecia na 
casa de seu pai, no palácio do Éter imutável. Um dia que, debruçado, contemplava a sua 
própria imagem, viu-a estender-lhe os braços... Apaixonado por este sublime fantasma 
amoroso do seu duplo, precipitou-se na esperança de o alcançar. Mas, a imagem fugia, 
fugia sempre e o atraía para o fundo do vórtice. Finalmente, encontrou-se em um vale 
sombreado e perfumado, gozando com as brisas voluptuosas que lhe acariciavam o 
corpo. Em uma gruta descobre Perséfone (na Mitologia romana, Proserpina: Pro-serafina, 
como já tivemos ocasião de interpretar em outros estudos). Maia, a bela tecedeira, tecia 
um véu, onde se viam ondular as figuras de todos os seres. Diante da virgem divina ele 
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ficou mudo de espanto. Nesse instante os Titãs altivos, as livres Titânidas (os primeiros 
sexuados), viram-nos naquele estado. 

"Os primeiros, ciumentos da sua beleza, as últimas, tomadas de um amor louco, 
lançaram-se sobre ele como os próprios elementos desencadeados e reduziram-no a 
postas. A seguir, distribuíram entre si os seus membros, fizeram-nos ferver em água e 
enterraram o seu coração. Júpiter fulminou os Titãs e Minerva levou para o Éter o coração 
de Dionisos, e ali tornou-se um sol ardente, Porém, da exalação do corpo de Dionisos, 
saíram as almas dos homens (os Jivas) que sobem para o céu, Quando as pálidas 
sombras atingirem o coração flamejante de Deus, elas iluminar-se-ão como chamas. E 
Dionisos inteiro, ressuscitará, mais vivo do que nunca, nas alturas do Empíreo. 

"Eis ai o mistério da morte de Dionisos. Agora, ouve o da sua Ressurreição. Os 
homens são a carne e o sangue de Dionisos: os homens desgraçados são os seus 
membros esparsos (os retardatários, os que não procuram o sol radioso da verdade, 
deixando-se levar pela forma sombria ou lunar da ignorância e da mentira). Sim, os seus 
membros esparsos que se buscam, torcendo-se no ciúme e no ódio, na dor e no amor, 
através de milhares de existências. O calor ígneo da terra, o abismo das forças inferiores, 
os atraem cada vez mais para o báratro, perdendo-os. 

"Porém nos, os Iniciados, nós que sabemos o que existe no alto e no baixo, nos 
somos os salvadores das almas, os Hermes dos homens. Como imãs, atraímo-los a nós, 
atraídos nós mesmos pela Luz que emana de Deus. Assim, por celestes encantamentos, 
reconstituímos o corpo vivo da divindade. Nós fazemos chorar o céu e alegrar a terra. E 
como jóias preciosas, trazemos no coração as lágrimas de todos os seres para as 
transformar em sorrisos. Deus morre em nós. E em nós renascendo, dia virá em que em 
todos esses mesmos seres Ele renascerá muito mais glorioso e feliz do que era quando 
na sua forma primitiva..." 

Meditai, sim, leitor amigo, sobre tudo isto que vos foi ensinado. Fazei como o 
antigo discípulo da Grécia, ouvindo a voz de Orfeu, de Pitágoras e de outros tantos 
Iniciados que concorreram para o mesmo Fim a que hoje estamos ligados. Deixai morrer 
em vos a ignorância e a atração das coisas terrenas; aprendei a sublime Verdade das 
coisas Divinas, que dorme em estado latente no vosso cérebro e no vosso coração. 
Oferecei ambos a Dionisos, oferecendo-os ao mesmo tempo a Zeus... 

O Santuário é o mesmo. Ele vos espera, como outrora ao discípulo que ousava 
transpor o seu Portal, depois de lhe ter batido três vezes com a sua destra. E ele se vos 
abrirá de par em par, para vos receber junto ao altar, onde tremeluz e mágico Triângulo 
da Iniciação. 

Ao contrário, ESKATO BEBELOI! Fora daqui os profanos, os que são atraídos 
apenas pelas exterioridades do Templo, e não pelas riquezas espirituais, qual Arca de 
Aliança conservando em seu seio o Grande Mistério da Vida Universal. 

******************** 

Resta-nos esclarecer quem são estes Seres, que os quatro elementos, os quatro 
reinos da Natureza, as quatro Rondas anunciam através de símbolos tão expressivos, 
pouco importando a hierarquia a que pertençam. Sim, sejam Eles grandes ou pequenos, 
mas todos portadores do VERBO SAGRADO. São os mesmos a quem se não pode 
perguntar por sua Pátria, filiação etc. Eles "são quem são"! Quanto ao resto, não passa de 
exigências do mundo, que tudo nos tira e nada nos oferece, a não ser, como única e 
espiritual grandeza: a EVOLUÇÃO. Homens sem Pátria, sem filiação, sem qualquer 
fraqueza humana ou terrena, foram Krishna, Buda, Cristo, Apolônio de Tiana, Pitágoras, 
Confúcio, Lao-Tsé e muitos outros. 

Pitágoras passava por filho de um negociante de Samos com uma mulher de nome 
Partenis; no entanto, aos seus amigos e discípulos, confidenciou: "Sou filho de um 
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sacerdote de Sais com uma sacerdotisa de um Templo sagrado". De fato, homens dessa 
estirpe não podem ser filhos de pais vulgares, nem miseráveis. Enquanto se dá Jesus 
como nascido de pais pobres, em mísera manjedoura (simples símbolos das escrituras 
bramânicas), Gautama, o Buda, foi Príncipe Sidharta de Kapilavastu, uma das famílias 
mais nobres da Índia. E como tal, muito maior seria o seu desprendimento, se verdadeira 
fosse a bíblica historieta do Natal. Sim, porque abandonar nome, família, palácios, seria 
renunciar mais do que aquele que, nascendo de modo tão miserável, nada tivesse a 
perder com a troca. 

No entanto todos eles possuem um nome secreto, como secreta a sua Pátria, 
chamam-na de Monte Salvat, Avalon, Agartha, Erdemi, Shamballah etc. Que importa aos 
mortais o modo pelo qual vieram Eles ao mundo? Basta que os tomem por homens 
vulgares ou iguais aos que perambulam pela face da terra "enfatuados com o seu saber 
insignificante", mas, com a tara, pequena ou grande, que lhes vem dos seus 
antepassados?... "Pensar sifiliticamente" como queria Austregésilo ou mesmo 
"pancreaticamente" como dizia outro ilustre médico, tudo isso é falso pois que a tara é por 
demais arcaica para ser descoberta. Provém da própria "queda dos deuses ao se unirem 
às filhas dos homens"... 

Foi inspirado numa dessas multi-seculares tradições dos "Homens sem pátria e 
sem nome", que Wagner escreveu a sua maravilhosa e iniciática ópera: LOHENGRIN. 

Incitando a curiosidade de Elsa, a feiticeira Ortruda consegue sugestioná-la – como 
Mal em oposição ao Bem. Elsa insiste com Lohengrin que lhe revele seu nome e o país 
de nascimento, o maior mistério da sua vida! 

E assim se trava este diálogo: 

– Juro que confio em ti, porém, tu, sim, que não confias na tua esposa. Tais 
segredos ninguém os poderia guardar melhor do que eu. 

O Cavaleiro, mirando-a tristemente, respondeu-lhe: 

– Por que fazes mais caso das maldosas palavras de uma mulher como Ortruda, 
que das promessas que me fizeste? Já sabes que tão logo te revele o meu 
segredo, serei obrigado a deixar o mundo para sempre. 

Estas palavras despertaram na mente de Elsa a recordação das que Ortruda 
proferira na véspera. E assim, retrucou com a maior veemência: 

– Seria tal segredo tão vergonhoso, a ponto de não o quereres confidenciar a tua 
esposa? 

O Cavaleiro argumentou ainda com ela por muito tempo, na esperança de, 
carinhosamente, a convencer de que lhe não era permitido pronunciar as palavras fatais. 
Fez-lhe ver que sua Pátria era de natureza celestial. E que foi para salvá-la que "havia 
abandonado o reino da Paz e da Felicidade". Falou-lhe do esplêndido futuro que a ambos 
aguardava, se governassem com bondade e retidão o ducado de Brabant; porém, Elsa se 
achava demasiadamente excitada pelos acontecimentos do dia para prestar atenção a 
tais razões. Ademais, o receio de perde-lo afligiu-a, a ponto de agarrando-se ao esposo, 
dizer-lhe, banhada em lágrimas: 

– O que por magia vem, por magia deverá ir, contanto que cumpras teu dever de 
confessar a terra a que pertences. 

Um olhar de dor e de tristeza invadiu a fisionomia do Cavaleiro. E já se preparava 
ele para responder, quando, de repente, se abriu a porta secreta do aposento onde 
ambos se achavam, dando entrada ao Conde Telramundo, seguido de quatro homens. 
Julgavam encontrar Elsa e o Cavaleiro dormindo, para assassiná-los como lhes ordenara 
Ortruda. 
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Porém o Cavaleiro não se quedou na surpresa. Ágil, empunhou a espada, com a 
qual, após renhida luta, estendeu sem vida o Conde e seus quatro mercenários. Elsa, mal 
acreditava em seus sentidos, emudecida de angústia e pavor. 

Conduzindo-a para fora do aposento, disse-lhe o esposo: 

– Está amanhecendo. Preciso falar com o rei, vosso pai, pois, como desejastes, 
vou revelar o meu segredo, para logo desaparecer do mundo tal como vim para 
ele... 

E dizendo isto, saiu apressadamente do palácio. 

Poucas horas depois, os arautos anunciavam ao povo que se reunisse à margem 
do rio. O Rei e os nobres já se encontravam no lugar, do mesmo modo que os cidadãos 
ansiosos por saber da notícia que os arautos iam dar ao povo. Ao lado do Rei, diante da 
multidão, se achava Elsa, trazendo ainda o seu vestido de noiva, porém, com o semblante 
triste e abatido. 

– Aí vem o Cavaleiro! exclamaram diversas vozes. 

E ao som das trombetas dos arautos, a multidão foi abrindo alas para que ele 
pudesse aproximar-se do palanque onde se achavam o Rei, Elsa e toda a sua corte. 
Trajava-se ele do mesmo modo como aparecera pela primeira vez no Pais. Sua grande 
espada pendia na cinta, do lado da qual se via o chifre de ouro, com o qual havia 
respondido ao desafio do Conde de Telramundo. A cabeça estava coberta por brilhante 
elmo arrematado por duas asas brancas, símbolo de "Cavaleiro do Cisne". 

Depois de saudar o Rei, sua filha e toda a corte, declarou: 

– Já sabeis, gracioso Senhor, que a princesa Elsa insistiu para que eu lhe 
revelasse, tanto o meu nome como a minha pátria. De acordo com a sua 
exigência, vejo-me obrigado a servi-la. Infelizmente, seu nobre coração deixou-
se levar por maus conselhos. E com isso, sou obrigado a regressar ao meu 
País. 

– De nenhum modo, bravo Cavaleiro, respondeu o Rei. Amanhã marcharei para a 
Alemanha a fim de combater os húngaros e preciso de vós no comando das 
forças de Amberes que prometeram auxiliar a minha empresa guerreira. 

– Com enorme prazer o faria, respondeu o Cavaleiro, se não fosse o fato de 
deixar Amberes para nunca mais voltar... 

E então, voltando-se para o povo, de modo que todos o ouvissem, exclamou: 

– Em um País muito distante, oculto por trás de solitários e secretos caminhos. 
existe uma cidade chamada Montsalvat. Possui ela um santuário onde se 
guarda um dos maiores tesouros da Terra, ou seja um cálice possuidor de 
maravilhosa virtude, pois, todo aquele que puder admirá-lo, ficará limpo de 
todos os seus Pecados. Foi trazido ao mundo pelos anjos. E cada ano, uma 
pomba branca desce do céu para renovar o precioso dom que o mesmo possui. 
Ele se chama: Santo Graal. E nós, que somos os seus Cavaleiros, temos o 
dever de servi-lo com a maior fidelidade possível. Meu pai é o chefe de todos 
eles. Seu nome é Parsifal. E eu sou Lohengrin. 

Um murmúrio de grande surpresa se levantou da multidão, mas o Rei, erguendo o 
braço, ordenou silêncio. O Cavaleiro prosseguiu: 

– Reparar as injustiças, amparar os fracos, instruir os ignorantes, combater os 
perversos, esta é a Missão a que os Cavaleiros do Santo Graal juraram dedicar 
as suas vidas. Porém, ninguém deve conhecer o verdadeiro nome do Cavaleiro 
que pratica o beneficio, porque se revelado for o segredo, o Graal não mais 
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exercerá sobre ele a sua benéfica influência. E então, é seu dever voltar 
imediatamente à sua Pátria, prostrando-se novamente diante da Santa Relíquia. 

Como que ecoando suas últimas palavras, uma exclamação se faz ouvir de todos 
os lados: Olhai para o horizonte! O cisne branco volta novamente. 

E todos voltando-se para as águas tranqüilas do rio, viram aproximar-se 
rapidamente de sua margem, o barquinho rebocado pelo cisne branco, trazendo em torno 
do pescoço uma corrente de ouro. 

Quando Elsa viu a embarcação, compreendeu que o momento havia chegado para 
a partida do seu bem-amado. E então, abraçando-se com ele e debulhada em lágrimas, 
dirigiu-lhe a seguinte súplica: 

– Deixa-te ficar comigo. Só agora compreendo o mal que te fiz. Se quiseres ficar 
para governar este povo, será tua a minha vida. 

Porém, Lohengrin, afastando gentilmente os braços de Elsa, respondeu: 

– Não me é permitido eleger: devo obedecer ao Santo Graal. Já o devias ter 
compreendido. Se ao menos tivesses acreditado na minha palavra, teu irmão 
Godofredo teria voltado para o teu lado. E, então, a tua felicidade seria 
completa. 

Dizendo isto, depositou um beijo de despedida na fronte de Elsa. E quando se 
dirigiu para o barquinho, Ortruda, que estava oculta entre a multidão, adiantou-se para 
Elsa, olhando-a triunfalmente. Soltou uma gargalhada histérica e gritou bem alto para que 
todos a ouvissem: 

– O auxílio do céu de nada te valeu, orgulhosa Elsa. Agora sim, posso revelarte 
que aquele cisne branco atrelado ao barquinho que leva para sempre o teu 
esposo, não é outro senão o teu irmão Godofredo. Fui eu quem o atraiu para o 
bosque, enquanto se encontrava ao teu lado. Fui eu quem, com o meu mágico 
poder, o transformei em cisne. E deste modo, podes ficar certa, ele continuará 
até quando eu quiser. Se tivesses sido fiel à tua promessa durante um ano, 
confiante em teu esposo, meu malefício ficaria anulado, perdendo eu o direito 
de te causar qualquer outro dano, E, triunfante repetiu sua estridente 
gargalhada. 

Lohengrin ouvira tudo. Embora sabedor do místico poder do Santo Graal e que lhe 
não era possível vencer a necromântica força desencadeada contra Godofredo, ajoelhou-
se, pondo-se a orar. No mesmo instante, do cerúleo manto do firmamento, surgiu uma 
linda pomba branca, cercada de uma auréola prateada. Descendo em vôo gracioso 
pousou no ombro direito do Cavaleiro ajoelhado: em seguida voou para o barquinho, e 
metendo o bico entre as penas do pescoço do cisne, desatou a corrente que aí se 
encontrava... E logo a formosa ave se transformava em não menos formosa figura 
humana. Era Godofredo que saltando à margem do rio, atirou-se nos braços de sua irmã 
Elsa, beijando-a com ternura e amor fraternal. Então os rogos do povo se faziam ouvir, 
dirigidos a Lohengrin: 

– Não vás! Permanece conosco!, . . 

E o barquinho, ora rebocado pela Pomba, que ocupara o lugar do Cisne, cada vez 
mais se afastava da terra. Erguendo a destra, Lohengrin fez no ar o sinal da Cruz, 
evocando os quatro pontos cardeais, em sinal de perdão e despedida àqueles que 
ficavam, para logo desaparecer da vista de todos. 

Nesse instante, Elsa solta um grito de desespero e cai sem sentidos. 

Lohengrin, Artus, S. Germano e outros fabulosos Seres, mais ou menos idênticos, 
que de tempos em tempos aparecem no inundo, só podem responder quanto ao seu 
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verdadeiro nome do seguinte modo: EGO SUM QUI SUM... E, quanto à Pátria: "O meu 
Reino não é deste mundo!" 

 

 
MISTÉRIOS DO ORIENTE E DO OCIDENTE 

(O TIBETE E A TEOSOFIA) 

 

Esclarecimentos da Redação: 

Devemos recordar aos nossos prezados leitores que estamos reeditando na 
íntegra a obra póstuma de Roso de Luna, autorizadamente traduzida, completada e 
comentada pelo nosso Ven. Fundador e Presidente, que lhe adicionou os trinta últimos 
capítulos, publicada pelas colunas desta Revista nas edições de 1931 a 1938. Não 
poderíamos, por isso, introduzir qualquer alteração no texto original, que nos cumpre 
respeitar fielmente. 

Passa o tempo, desaparecem os homens, mas persistem suas idéias. Hoje, se 
devêssemos atualizar aqueles comentários, algumas notas seriam aduzidas pelo que de 
novo ocorreu- Por exemplo, ao referir a visita do Sr. C. Jinarajadasa ao Brasil, 
começaríamos por lamentar seu falecimento e enaltecer suas obras, mesmo porque, se 
divergimos de certas afirmações e interpretações, nunca deixamos, porém, de reconhecer 
seus méritos e de elogiar a dignidade de sua pessoa, a quem as letras teosóficas devem 
notáveis trabalhos de divulgação. 

Mas deveríamos igualmente aludir a dois artigos publicados naquela ocasião, em 
defesa de nossa Obra, de autoria dos engenheiros Antônio C. Ferreira e Eduardo Cícero 
de Faria, ambos falecidos, e que se destacaram dentre os intelectuais da S.T.B. pelo 
brilhantismo de seus trabalhos de doutrinação teosófica. Recordar-se-ia que desde áÁ 
época em que, na Bahia, após seu regresso do norte da Índia, o jovem que é hoje nosso 
Ven. Mestre, tomou a deliberação de colaborar com a S. T. justamente com o propósito 
de esclarecer irmãos e amigos acerca de equívocos e de falsos conceitos da então 
nascente teosofia no Brasil. 

Seria também oportuno lembrar o último episódio da vida da Sra. Annie Besant, 
cuja memória reverenciamos, motivado quiçá pelo fato de sentir ela mesma que havia 
incorrido em alguns desses erros. Em seus últimos momentos, mandou ela chamar um 
Adepto para ouvir sua palavra sábia em torno de uma dúvida que muito a preocupava e 
que ela considerava de grande alcance para sua tranquilidade espiritual. Esse Adepto era 
Dori Jana, originário do Tibete, residindo havia muitos anos na Índia, e pertencente à linha 
do Novo Pramanta, mas que nunca pertenceu a instituição. A dileta discípula de H. P. B., 
ao cumprimentar o referido Adepto, foi logo indagando se lhe podia revelar em que pais 
viria reencarnar para prosseguir em sua missão na terra; ao que ele lhe respondeu, 
solícito e carinhoso: “Qual outro lugar poderia ser, minha filha, senão o abençoado Brasil”. 

Citaríamos a biografia que Roso de Luna dedicou a Mestra genial, cognominando-a 
de "mártir do século XIX", tantas foram as ingratidões e incompreensões e tão cruéis as 
calúnias que ela suportou, inclusive de muitos "teosofistas da primeira hora". Nosso Ven. 
Mestre, por sua vez, tem sido grande defensor de Blavatsky e propugnador de sua obra, 
tendo publicado valiosos trabalhos pela imprensa e por esta mesma Revista, destacando-
se o intitulado "H. P. B. e seus detratores" (Dhâranâ, no 107/108), ilustrado com três 
fotografias da biografada de fisionomias semelhantes mas não idênticas. E, na legenda, 
desafiava o leitor a apontar qual das três era a verdadeira H. P. B., insinuando com isso o 
fenômeno do "tulkuismo", tão em voga no Tibete, ao qual é dedicado um dos capítulos do 
trabalho que dá título a esta página. E mesmo aqui em nossa Obra sucederam 
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fenômenos tulkuisticos, como sabem seus membros mais antigos. Ninguém melhor nem 
com tanta autoridade jamais defendeu e louvou H. P. B. como os dois maiores luminares 
da literatura teosófica e ocultista, ambos estreitamente ligados à nossa Obra: Arauto e 
Senhor – Roso e Henrique. 

Não poderíamos, ainda se fossemos atualizar aqueles comentários, deixar de 
aludir a recente visita ao Brasil, do atual Presidente da S.T., que veio de Adiar, da 
longínqua Índia, para realizar uma série de conferencias. O Sr. Sri Ram, a quem 
manifestamos nosso apreço como teósofos e nossa hospitalidade como brasileiros, foi 
alvo de crítica por haver pronunciado suas conferências numa língua estrangeira (inglês) 
e traduzidas pelo seu intérprete para outra língua estrangeira (espanhol), fato insólito no 
intercâmbio cultural internacional. Que contraste com situações inversas, como por ex., o 
Papa Pio XII, dirigindo alocuções radiofônicas ao povo brasileiro em perfeito vernáculo, e 
seu sucessor, o Papa João XXIII, abençoando a inauguração de Brasília na língua de 
nosso país! Tendo sido aquela visita anunciada com boa propaganda, era natural que 
muitos estudiosos aguardassem as palestras do Sr. Sri Ram com vivo desejo de aprender 
algo de novo pelo verbo do eminente emissário da sabedoria hindu. Mas foi grande a 
decepção de todos, porque tais palestras não trouxeram qualquer nova contribuição nem 
maiores esclarecimentos aos problemas inerentes a teosofia e ao ocultismo. Sem 
querermos exagerar a correlação dos fatos, esse, a par de tantos outros, está a confirmar 
que não é mais no Oriente que devemos buscar a luz espiritual. A que já brilhava em 
outros tempos mudou-se para o Ocidente. A própria H. P. B., inspirando-se no Vishnu 
Purana, já dizia que quando os estrangeiros (ou profanos) invadissem as sagradas 
montanhas do Tibete, era sinal de que, seguido as profecias, estaria terminada a missão 
do Oriente como líder espiritual do mundo. 

Continuem os leitores atentos aos sucessivos capítulos deste nosso trabalho, e 
terão oportunidade de aprender novos ensinamentos e de meditar acerca de revelações 
que até hoje ao mundo não puderam ser oferecidas. 

 


