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PORVENIR 
 

“Los astros inclinan, pero no obligan” 

 

Un Maestro decia, en carta, a Mr. Sinnett: “me siento contrariado al tener que 
emplear las palabras de ‘presente’, ‘passado’ y ‘futuro’. 

Y se comprende, porque habrá pocos conceptos más vagos ante la verdadera 
filosofia, no obstante su sencillez aparente, razón por la cual la Humanidad ha venido 
batallando sobre ellos, en especial sobre el ultimo. Qué es, en efecto, el “presente”? Un 
relámpago, un instante fugaz, un limite tenue, en fin, entre el pasado y el porvenir, y 
dotado como tal de toda la falta de consistencia lógica que la Matemática asigna a la 
teoria de los limites. Acaso por ello se nos dice en Oriente que todo es “Maya”, ilusión de 
un dia... 

“como el heno 

a la mañana verde, 

seco a la tarde” 

que, siguiendo a Job, cantó uno de nuestros poetas. El “passado”, a sua vez, es algo que 
deja de ser “presente”, que empieza a marchitarse, a esfumarse desde el origem, 
caminhando de la esfera consciente hacia la inconsciente, donde acaba por desaparecer 
al fin para nuestro recuerdo, y por eso otro poeta, Jorge Henrique, pudo decir e 

“Nuestras vidas son los rios 

que van a parar al mar, 

que es el morir: 

Allí van los señorios 

Derechos a se acabar 

e consumir” 
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Tal vez por eso los remotos pasados que para nuestro actual organismo físico 
constituyen lo que llamamos “anteriores existencias”, no son recordados por nuestra 
mente tan poco evolucionada todavia. ¿Cuantas cosas, en verdad, de nuestro pasado no 
se nos han borrado ya, permitasenos la frase, tan por completo como si nunca hubiesen 
existido, verbi-gracia: las mil frivolidades de nuestra vida vulgar, las decenas e cientos de 
conocidos que han pasado rozando nuestra esfera emotiva sin dejar huella alguna 
durable hasta el punto de que hemos olvidado las fisionomias y los nombres de ellos? Si 
no fuera por esta ley el hombre menos cultivado resultaria un sabio se recordase siempre 
lo que un dia y otro ha visto y sabido... 

Pero el punto más grave, filosoficamente, es el del “porvenir” o de lo “por venir” – 
misterio tremebundo que apasiona hasta al más exceptico y desaprensivo. “Quien supiera 
el porvenir!”, exclamamos todos frente a los problemas grandes o pequeños de nuestros 
vivires. La adivinación, el don de profecia, la clarivisión de las obscuridades del mañana, 
con sua caja sellada de dolores y alegrias, ha tentado en todo tiempo a los humanos, 
entregandolos inermes a la peligrosisima apelación hacia las ciencias ocultas que dicen 
poder adivinarlo con la misma seguridad que hoy tenemos para predecir un eclipse. Y 
cuántas dolores no se ahorraria la humanidad si en tamaña tentación no incurriese! Hay 
dos cosas: el sueño y la ignorancia del porvenir que, má que una limitación o un castigo, 
nos parece a nosotros, siguiendo a los clásicos romanos, un inestimable don que a los 
mortales han otorgado los dioses. 

“Le basta al dia su proprio afan”, nos dice Martinez de la Rosa. “El pan de cada dia 
es el que debe solo ser pedido o, mejor dicho, conquistado”, añade el Evangelio. No os 
preocupeis por lo que haya de ser de “vosotros mañana; quien viste a los lirios del 
campo”, etc, enseña San Mateo preconisando una doctrina que muchos rechazan como 
imprevisora por no precisar bien el alcance de las palabras estabeleciendo acertadamente 
la diferencia que hay entre “ocuparse” – todos debemos ocuparnos seriamente de nuestro 
mañana que es hijo de nuestro “ayer” y de nuestro “hoy” – y “pre-ocuparse”, es decir, 
entregarse a cavilaciones dañosas, a angustias y ansiedades extériles, a torturas de 
anhelo por cosas que puedem quizá venir y quizá no, o que, si fatalmente viniesen, como 
viene la muerte, llegan con la dulce lógica de todos los fenómenos naturales y a veces 
con previa y salvadora inconsciencia, comom el fallecimiento en avanzada edad, que, 
más que un morir, es un “dormir y volar al lado de nuestros mayores que se fueron”, 
según frase bíblica. 

Los animales no alcanzan preocuparse del porvenir. Sencillamente se ocupan de 
un modo que parece inconsciente obediencia a una ley natural que les lleva tutelarmente 
hacia fines de armonia con los demás seres, por lo que el consejo anterior pareceria como 
una recomendación de retorno imitativo hacia el mundo animal, cosa que, naturalmente, 
está muy lejos de nuestro pensamiento. 

No. El ocuparse del porvenir no debe suponer para nosotros el entregarmos inertes 
e inermes a la Ley natural, o Karma, para que ella obre en nosotros de un modo fatalista, 
sino en planteármos viril y sabiamente los problemas de nuestro futuro mediante la 
“virtud” que es cualidad de “varón” y obra de “fuerza” y mediante el conocimiento, cuya 
conquista debe ser obra de nuestro heroico esfuerzo. 

Porque se nos ha dicho repetidamente que somos los creadores de nuestros 
proprios destinos, pues que “dioses somos y lo hemos olvidado”. Esto quiere decir que el 
porvenir, en cierto modo, no existe, ni estamos, portanto, más predestinados a esta cosa 
que a aquela, que el es labrado, a distancia previa más o menos larga, por nosotros 
mismos. Pensar otra cosa es pura y simplesmente Superstición, Fatalismo. En ello caen 
con frecuencia hasta los hombres más espiritualistas, que al fin, son hombres... 

Porvenir viene del per-venire latino, lo que está por llegar, verbigracia los años 
sucesivos, marcados ya de su modo fatal o de presente en la eternidad por el movimiento 
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de las Esferas, pero si teleologicamente considerarmos al Universo como un ser vivo, aun 
este porvenir es, a la larga, contingente, y no fatal o necesario, porque algún dia la Tierra 
morirá como astro y no habrá para ella má años. 

Hay otro verbo latinom padre del devenir francés, y es el verbo, de-venio, de-venis, 
de-venire, “venir de arriba a abajo”, es decir evolucionar, manifestarse biologicamente y 
en planos inferiores lo que ya existe en planos más altos. Devienen asi todas nuestras 
cosas, que van cristalizando desde el mundo de las ideas abstractas al de las concretas; 
de esta, al de las emociones y, en fin, a la realidade fisica, recorriendo luego al morir un 
ciclo inverso, como aconteciera  con las ciudades muertas del pasado remoto. Las cosas 
todas, pues, van de-viniendo poco a poco y luego vienem al fin, pues que venir o venire 
“est ire locum illum versus, ubi aliquit existit” (Calepinus, Septem linguarium, sub voce 
venire). Pero en toda esta siempre larga trayectoria, meyor dicho ilimitada trayectoria, el 
devenir puede verse interrumpido en su marcha de cristalización o manifestación, y... no 
venir. 

Un exemplo, por muchos: 

Tal hombre es fulminado por un rayo. Nuestra mente semi-animal no ve en el triste 
hecho sino la realización de algo que fatalmente estaba en el porvenir de la victima, 
puesto que, al fin, vino. 

Sin embargo el rayo no fulminó sin previa tormenta, cuyas nubes pasaran horas o 
dias antes por la evolución o devenir de ser primero infimos estratos filiformes, luego 
sucesivamente cirros, cumulos nimbus tempestuosos que no escaparon a la perspicacia 
del metereólogo. Si, aleccionada por esta ciencia, la victima se hubiera que dado aquel 
dia en casa, donde el peligro es siempre menor que en el campo, o nulo si protege un 
pararayos y se hubiera envuelto entre secas cubiertas de lam, etc, en lugar de cobijarse 
imprudente bajo el árbol fatidico, el mortal accidente no le habria sobrevenido. Cazó, 
pues, por ignorancia, por imprevisión, temeridad o lo que fuese, pero más o menos estuvo 
en su mano el evitarlo. 

La frase fundamental de la Astrologia – ciencia hoy casi ignorada contra lo que se 
cree y sobre la que habria mucho que hablar – viene bem aqui: “Los astros (Destino), 
inclinan, pero no obligan; su curso moral puede ser torcido siempre por la voluntad 
del hombre”. Brujos atlantes hubo, se dice, que lanzaron conjuros contra el proprio Sol 
para apagarle. En nuestro ejemplo anterior la Naturaleza se iba inclinando, deviniendo, 
poco a poco hacia el rayo fatal, pero en el supremo momento, la punta metálica pudo 
desviar al rayo... 

El error en estas cuestiones trascendentes data de la falsa creencia en un Dios 
personal, caricatura impia que dijo H. P. Blavatsky de la Deidad Abstracta, Desconocida y 
sin Nombre, especie de Hombre Supremo a nuestra imagem y semejanza, que sabe todo 
cuanto ha de venir, y de aqui las absurdas controversias medioevales acerca del modo de 
conciliar la prescienia divina, que tiene decretado ab-initio nuestro destino, con la libertad 
humana para hacer el bien que nos salve o el mal que nos condene. Admitida aquella 
Divindad Inefable, o Nada-Todo, Océano infinito de donde todo emana y a donde todo 
vuelve y cuya Manifestación se opera a través de todos los seres, las permisas cambian 
por completo. Todo en la Naturaleza es un devenir perpetuo, un manifestarse de lo Divino 
o Abstracto en lo concreto del espacio y del tiempo, que es nuestro plano-sección con la 
Eternidad y con el Espacio absoluto o de ene dimensiones, pero la Manifestación con el 
curso de un rio, puede ser desviada en proporción más o menos infima por la voluntad del 
hombre, que al fin, es la manifestación más elevada de la Divinidad en la Tierra. 

El verdadero determinismo no tiene otro sentido racional. Por una resultante de 
multiples factores; nuestro pasado o karma, nuestras mociones psíquicas, nuestra 
voluntad más o menos fuerte, etc, vamos determinando u operando el devenir de nuestros 
actos, y tales determinaciones más o menos libres – ni totalmente libres todavia, ni 
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totalmente fatales ya – van cristalizando hasta aprisionarnos karmicamente entre sus 
redes. El hecho ya fatal, o fatalizado, es decir, “hecho”, surge al fin pero un momento 
antes pudo ser desviado o evitado todavia, como el que cruza una línea férrea 
anticipándose o retrasándose un instante al paso del tren. Libres tenemos seguramente 
hoy todavia las horas de un dia lejano, por ejemplo, el primer dia del año proximo que aun 
no hemos comprometido en planes concretos, pero no la tenemos de igual modo las del 
dia preciso de “mañana mismo”, porque ya las tengamos “todas previamente 
comprometidas”. Aun entonces es de suponer dispongamos todavia de una hora, un 
minuto o un segundo. Libre es el criminal hasta el instante mismo de su crimen, rayo que 
le hace pasar un instante, de libre de sus destinos a esclavo de su culpa. 

El porvenir, pues, puede ser concebido a manera de una nube que se condensa; 
una tela, la Tela misteriosa de las enseñanzas orientales, tejidas por las Parcas o Wornes 
de Occidente, pero tejidas, por supuesto con el hilo libre que les damos con nuestros 
actos propios. Primero la tal Tela no cuenta sino con vagos hilos informes, imprecisos, 
tenuisimos; luego son hilos cada vez más proximos entre si; después hilos entrecruzados, 
mallas o mayas, en fin, en las que quedamos aprisionados como la araña o como la 
crisálida... Aprisionados, entiendase bien, no má que hasta cierto punto pues que “maya”, 
es ilusión, y “malla” abertura, filtro por donde siempre se puede escapar, “cambiando de 
estado”. No olvidemos, en efecto, que aun los metales más densos, como el platino, son 
meras “mallas permeables” para gases como el hidrógeno y desde luego para las 
vibraciones electromagnéticas, etc ! 

He aqui el teosófico consuelo y aliento que pretendemos dar con estas lineas. Por 
terrible que sea nuestro karma, por insolubles que parezcan nuestros problemas del 
futuro, siempre hay una puerta abierta para la liberación; siempre hay una solución 
imprevista “respondiendo al dolorido” tema de “nuestra justificación”; siempre un medio 
para que caigan mágicamente rotas las cadenas de Prometeo y es el de aceptar lo que se 
nos viene encima como un hecho jamás fatal en absoluto, y lo fuese o no, tomándole por 
base, firme de acción, encararnos con la tela por tejer aun de nuestro Destino y tejerla por 
nosostros mismos peor o mejor pero con la vista puesta en un Ideal progresivo y humano 
o altruista. El unico hecho que parece verdaderamente, fatal, que es el de la muerte, 
tambien puede ser vencido, como más al pormenor hemos tratado de revelar en uno de 
nuestros últimos libros 1, por que la muerte, como diría San Pablo, es la mayor, la más 
terrible de nuestras mentiras. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Homenagem de Dhâranâ ao Instituto Néo-Pitagórico. 

 

TEMPLO DAS MUSAS 

 

Héstia! Aos teus pés as Musas rendem homenagem ao Fogo Sagrado! 

Por elas, este Fogo inextinguível descerá ao fundo das consciências... e então o 
homem participará deste imenso poder, que fará da sua vontade – a pedra do lar, o teu 
altar, ó Héstia, e o Trono de Júpiter! 

CAGLIOSTRO 

 

                                            
1 El Libro que mata a la muerte, o libro de los jinas. Nota da Redação 
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A MINHA MENSAGEM AO MUNDO ESPIRITUALISTA   2 
 

Preliminares 
 

Esta Mensagem é dividida em 7 partes, excluindo as anotações. Hoje, será lida a 
Primeira parte, ou melhor: – o grande mal e o grande remédio – a missão de Dhâranâ na 
América do Sul (principalmente o Brasil) – e finalmente, – a nossa única resposta aos que 
se arrogaram o direito de julgar uma Obra que nós mesmos ignorávamos no começo. 

A tolerância e o respeito exigidos para certos e determinados casos, perde a razão 
de ser, quando se trate de assuntos que afetem o bem da coletividade, ou melhor: quando 
sirvam de obstáculo à boa marcha da evolução humana. 

Esperamos, pois, que as nossas palavras serão interpretadas de acordo com o 
nosso sentir, isto é: uma apoteose, que não é favor, às sublimes doutrinas de Amor e de 
Sabedoria, que vindes espalhando por toda parte; mas, também, de acordo com a 
exigência atual, apontar “certos erros e graves lacunas”, fáceis de correção por parte dos 
interessados, pois que, infelizmente, muito têm concorrido para prejudicar o Trabalho uno 
em que todos nós, direta e indiretamente, nos achamos empenhados. 

É isto, justamente, o que representam as demais partes desta Mensagem, cada 
uma delas dedicada a uma das principais facções do Espiritualismo. 

Antes que façais qualquer juízo sobre os direitos que nos assistem para assim 
procedermos, necessário é que vos afirmemos – não sermos portadores de idéias novas, 
mas sim, conforme constatareis pelas demais partes desta Mensagem, que é com as 
próprias palavras ou ensinamentos dos Mestres, que vamos procurar atingir a meta 
desejada, pois muito natural é que o tempo, através da tradição, tenha concorrido para 
“falsas interpretações” no verdadeiro sentido que Eles quiseram dar aos ditos 
ensinamentos, sempre através do véu espesso de Maya, a ilusão. 

Sobrando-vos tempo alguma vez na vida, para lerdes a Biografia que um dos 
esforçados membros da Diretoria de Dhâranâ ousou fazer, como a mais bela resposta 
aos que se arvoraram em juizes da Obra que nos foi confiada,3 e que a revista Dhâranâ 

                                            
2
 Por um gesto de fraternidade da parte do Presidente da Cruzada Espiritualista, pondo à disposição de Dhâranâ o vasto salão da sua 

sede, esta Sociedade pôde dar início à sua série de conferências públicas, na capital, em 28 de Outubro de 1927. Foi aí, portanto, que 
a presente Mensagem foi lida perante uma assistência numerosa e seleta, e com um Programa variado, incluindo números de música 
sacra e o Hino Dhâranâ. Neste programa, também tomou parte nosso amado Irmão Eng. Dr. Eduardo Cícero de Faria, cujo valioso 
trabalho será publicado no próximo número desta revista. 
3 Se o leitor houver lido os números anteriores desta revista, já deve estar ciente que, aqueles que se arvoraram em juizes de uma 
Obra que nós mesmos desconhecíamos no começo, foram três ou quatro membros demissionários de Dhâranâ, cujo proceder indigno 
de espiritualistas, obrigou-nos a uma expulsão “mayávica” (embora concedendo-lhes o direito de pedir demissão), e que para ela 
(Dhâranâ) entraram em busca de assuntos exclusivamente materiais (incluindo os que se intrometeram na vida doméstica do Diretor-
Chefe, querendo promover casamentos, etc., etc.!!!). Arvorados em “cristãos ou budistas”... mas armados de punhais de traição, 
covardia, despeito, inveja e maldade, sem direitos e sem moral, “enchiam tiras de papel, numa linguagem de bordel”, para as colunas 
de um jornal em vésperas de falência (hoje falido), defendendo a cristandade humana, como se o Cristo erguido à Cruz fora o símbolo 
cruel da tirania e da maldade! 
Em tempos tais... a prece à beira do altar, é: “Venha a mim todos os bens, porque eu só sou... a virtude. Não posso perdoar o meu 
próximo, porque... ele ocupa um lugar no mundo que me pode fazer falta!...” 
E, para gáudio dos jesuítas (?), é deste modo dispersivo com que se procura concorrer para o Trabalho uno! Satisfeitos... eles poderão 
repetir aquelas palavras de outrora: “AD MAJOREM DEI GLORIA”. 
Infelizmente somos forçados a dizer que alguns membros da S. T. (felizmente em número pequeníssimo), pelo simples fato de terem 
dado ouvidos a alguns desses demissionários... levados, talvez, por títulos e brasões de que são portadores alguns deles – mas que 
não valem a honrada ferramenta de um simples operário – ousaram fazer um falso julgamento de uma Obra que não conheciam, 
concorrendo para uma campanha de difamação, eles que se dizem defensores do ideal da Fraternidade humana... procedendo do 
mesmo modo que os celebérrimos discípulos e amigos de H. P. B. 
Felizmente, o Karma, na sua infalibilidade, procurou reunir em Dhâranâ, no seu início, os... duplamente divorciados – dos esposos e... 
da moral, para serem os seus detratores!... 
E, eis... quais infelizes criaturas ousaram “atirar a primeira pedra” sobre nós outros!... 
Um dos muitos sinceros membros da S. T. (Sociedade que só nos ligam a ela, os laços de fraternidade e admiração, como sendo o 
esforço máximo do incompreendido “ego” que teve o nome de Helena Petrovna Blavatsky), que hoje privam conosco, disse-nos, na 
primeira vez que ousou despojar-se da timidez provocada pela calúnia dos detratores de Dhâranâ: “Meu caro Irmão, quando eu 
passava próximo à sede de Dhâranâ, temia as vibrações das correntes de Magia Negra... tal o juízo que Dela se fazia nas Lojas 
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publicou no seu último número, verificareis que, desde os dez anos de idade (antes, já 
muita cousa havia acontecido de anormal), forças estranhas obrigaram o atual Diretor-
Chefe de Dhâranâ ao desinteresse dos brincos juvenis, naturais àquela idade, pelo 
interesse dos assuntos de real valor. 

Portanto, amados irmãos, são 34 anos de convivência, nesta existência, com a 
Verdade que hoje discutimos, e mais do que isto – a exigência da Voz do Silêncio ou da 
Consciência, como lhe quiserdes chamar, que obrigaram o humilde discípulo a sair da sua 
obscuridade, para vir falar-vos de assunto tão velho melhormente discutido por outros 
mais avançados na Vereda da Iniciação. 

Porém... o discípulo obedece e não discute... razão porque ides ter a maçada de 
ouvi-lo, se a vossa proverbial benevolência não quiser transformar o tempo precioso que 
ele vos toma, por instantes de fraternal convívio, em prol do grande ideal que todos nós, a 
nosso modo, defendemos – a Fraternidade Universal! 

 

PRIMEIRA PARTE 

“Tu, que fazes entrar a noite no dia e o dia na noite! Tu, ó Senhor, que fazes sair a 
morte da vida e a vida da morte! A ti, é mais preciosa a tinta do sábio que o sangue do 
mártir”. 

(Alcorão, Sura III) 

 

Esta Mensagem, em linguagem simples e despretensiosa, livre de preconceitos, 
isenta de liames outros que não sejam aqueles que se afinizam ao bem da coletividade, 
representa no momento atual em que o mundo, principalmente o Brasil, vem passando 
por um período de Renascença, um dos primeiros toques dos clarins anunciadores da 
grande Alvorada da Paz Universal! 

Antes, porém, que esta Nova Era tenha realização, tudo se transformará na face da 
terra! O grande cenário da vida atual, vai passar por terrível metamorfose, embora 
sublime e divina, pelo fim a que a mesma se destina – “a separação do bom trigo do joio”. 

“Vimos da divindade e para ela havemos de ir”, são palavras de S. Agostinho. 

O desejo mais elevado de qualquer ser mortal, é alcançar aquilo que em si mesmo 
existe como seu ideal superior. Não podemos conceber que haja alguém sem ideal. Ser 
consciente, é realizar a existência de algum ideal; abandonar o mundo ideal, seria morrer. 
Uma pessoa sem desejo algum, seria inútil na economia da Natureza; uma pessoa que 
tenha todos os seus desejos satisfeitos, já não necessita viver, porque já não lhe é útil a 
vida. Cada um está ligado ao seu próprio ideal; aquele cujo ideal é mortal, tem que morrer 
quando morra seu ideal; aquele que tenha um ideal imortal, tem que chegar a ser imortal 
para alcançá-lo. 

O verdadeiro ideal de todo indivíduo deve ser seu próprio ego espiritual superior – 
sei Cristo ou seu Deus. 

O sublime Paracelso, na sua obra intitulada “Filosofia Oculta”, Liv. 1º , prólogo, diz: 
“Antes de tudo, devemos notar que há dois aspectos do espírito no homem; um 
originando-se em a natureza, e o outro, procedendo do céu. O homem deveria tornar-se 
um ser humano, conforme o espírito (terrestre) do Limbo. Em outros casos, é um animal, 

                                                                                                                                                 
Teosóficas”. A sinceridade da confissão destruía a grande mágoa que a mesma nos trazia. Tínhamos o direito de dizer muita cousa 
sobre quais são os “praticantes de Magia Negra”... e também o verdadeiro motivo da saída desses membros de Dhâranâ, nomes e... 
muita cousa mais. Não o fazemos, absolutamente, já pelo mais comezinho princípio de educação, de que – “quem tem vergonha não 
envergonha os outros”, já porque, procedendo deste modo, estaríamos no mesmo nível moral daqueles cujo gesto indigno de 
espiritualistas, condenamos. 
Os interessados que se reportem às palavras de H. P. B. quando na “Chave da Teosofia”, pág. 38 (ed. Espan.) ela fala sobre os que se 
tornaram indesejáveis na S. T., e cujas palavras podem ser aplicadas a qualquer núcleo onde se cultiva a Verdade. 
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e como ser humano, tem que viver no espírito de vida (imortal) e desfazer-se do espírito 
animal”. 

Mas... desgraçadamente, o homem esquecido da sua procedência divina, deixa-se 
arrastar para a animalidade, e daí... a revolta, até mesmo da Natureza, tal como falou 
Purusha (o macho celeste), no “Hari-Purana”: 

“Porque transformando a minha substância, tudo eu tenho criado! O éter, a luz, o 
ar, a água, a matéria, e porque nesta eu lancei o Gérmen Universal, donde saíram todos 
os seres? 

E, eis que os animais se devoram uns aos outros; que o homem se bate com seu 
irmão e desconhece meu poder, pois que ele só tem uma preocupação: destruir minha 
obra e fazer triunfar por toda parte o mal contra o bem. – Assim, sem esperar a realização 
das mil idades divinas, eu vou estender a noite sobre o Universo. E as criaturas vão 
retornar à matéria; a matéria na água; a água na luz; a luz no ar; o ar no éter, que é a 
minha própria substância! 

E a água donde saíram todos os seres vivos, destruirá os seres vivos.” 4 

                                            
4 Esta passagem do Hari-Purana, refere-se aos dilúvios e outros cataclismos, que de tempos em tempos desencadeiam sobre o 
mundo, obedientes ao grande “mecanismo oculto” que dirige a evolução de nosso planeta. Um dos maiores foi o desaparecimento da 
Atlântida, e que chega aos nossos dias através de diversos manuscritos e pela tradição, sendo que o mais importante é aquele dos 
Maias (povo da América Central), denominado Tronao, e que se encontra no British Museum (Museu inglês). Vejamos o que dizem os 
hieróglifos nele contidos: “No ano VI de Kan (um rei Maia), o undécimo Muluc do mês de Zac, produziram-se diversos tremores de 
terra, consideráveis e que continuam quase sem interrupção, até o décimo terceiro de Chuen. O país de Mu (a Atlântida) ficou 
inteiramente arruinado. Por duas vezes ele foi levantado nas suas partes principais, e na terceira desapareceu por completo; não ficou, 
absolutamente nada. Foi durante uma noite que as erupções vulcânicas sacudiram este país com um abalo formidável. Assim, 
sacudido em toda a sua extensão, este país acabou por abismar-se, incapaz que era de suportar por mais tempo, o poder das 
convulsões cósmicas, e o país inteiro desapareceu com os 64.000.000 de habitantes que possuía, e isto 8.068 anos antes da redação 
do presente manuscrito”. 
Ora, o manuscrito em questão dataria de cerca de 3.500 o que dá 11.556, ou seja, o número mais ou menos indicado pelos Brahmines. 
Depois de um destes dilúvios, é que deveriam ter sido realizadas as migrações asiáticas. 
“Alguns grupos da velha raça tinham ficado sobre os altos planaltos do Himalaia, e em numerosas ilhas da Polinésia. Os grupos da 
Índia encontraram na sua frente vastas terras e aí se desenvolveram, continuando a sua velha tradição, e pouco a pouco, os 
descendentes dos Rutas (homens vermelhos), invadiram o Globo, por duas vastas correntes, uma no Sul pelo Irã, a Arábia e o Egito; a 
outra pelo Oeste e ao Norte pelo Irã igualmente, mas em sua parte ocidental, pela Ásia Menor, a Grécia, a Itália, o Cáucaso, a 
Escandinávia, a Germânia e a Gália. Estas emigrações do Oeste e do Norte falavam o Sânscrito enquanto que as emigrações do Sul 
falavam o Tamul. E eis porque, dizem os partidários da Miragem Oriental, quer no Oeste, no Norte ou Sul, se encontravam as 
mesmas tradições, as mesmas crenças religiosas, todas colhidas no Grande Livro da Lei – os Vedas, salvos, segundo uma lenda, por 
Vishnú no seu avatar de Peixe”. 
“Quanto aos demais grupos dos descendentes dos Rutas, poupados do grande cataclismo, sobre os restos do grande continente 
Polinésio submerso, perderam pouco a pouco a maior parte da recordação do passado, e obrigados a viver em ilhotas, inibidos, 
portanto, de progredir, perderam até a memória de seus antigos símbolos”. 
“A Índia e a Polinésia esqueceram sua origem comum porque milhares e milhares de séculos as separam de seu ponto de partida 
único”. (La Doctrine Esotérique – E. Bosc) 
Sobre a origem dos hindus, eis o que nos diz o legislador sagrado da Índia, Manú: “Nossos pais receberam dos Sábios, o nome de 
Vasyas; nossos antepassados eram os Adityas, e os antepassados de nossos antepassados, chamavam-se Rutas”. (Liv. III) 
Esta passagem do Manú confirma uma tradição dos Brahmas da Índia, que nos ensina que a Raça hindu aborígene, descende de uma 
raça primitiva e anti-diluviana chamada Raça dos Rutas, que teria ocupado, antes do último dilúvio, toda a Ásia e o Continente da 
Polinésia. 
Por acharmos interessante e de acordo com o estado atual da humanidade, transcrevemos alguns trechos da “Profecia do Rei do 
Mundo”, de acordo com a obra de F. Ossendowski “Bêtes, hommes et Dieux”: “O Rei do Mundo, quando por momentos vibrou no 
mosteiro de Narabanchi Kure, em 1890, perante o seu santo Hutuktu e os sacerdotes do templo, fez a seguinte profecia: Cada vez 
mais os homens esquecerão suas almas e se ocuparão somente de seus corpos. A maior corrupção reinará na Terra. Os homens 
tornar-se-ão semelhantes a animais ferozes, sedentos de sangue de seus irmãos. O crescente se dissipará, e seus adeptos cairão na 
mendicidade e na guerra perpétua. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... 
Haverá uma guerra terrível (?) entre todos os povos. Os oceanos ficarão vermelhos de sangue... a terra e o fundo dos mares ficarão 
cobertos de ossos... reinos destruídos... povos inteiros morrerão... a fome e a doença, crimes desconhecidos das leis, e nunca antes 
vistos pelo mundo. Milhões de homens trocarão as cadeias da escravidão e das humilhações (?), pela fome, pela doença e pela morte. 
As maiores e mais belas cidades serão destruídas pelo fogo... uma, duas, três... No 50º  ano, três grandes reinos somente aparecerão e 
viverão felizes durante 71 anos. Seguir-se-á 18 anos de guerra e destruição. Então os povos de AGARTHI (melhor seria dizer – 
Agarta), sairão das suas cavernas subterrâneas (o grifo é nosso – trata-se do mundo dos “Jinas”) e aparecerão na superfície da 
terra.” 
Para melhor elucidação, transcrevemos, ainda, outras passagens da mesma obra: “O lama Gelong, favorito do príncipe Chultun Beyli, 
e o próprio príncipe, fizeram-me a descrição do reino subterrâneo. No mundo, diz Gelong, tudo é transitório e mutável – os povos, as 
religiões, as leis e os costumes. Há mais de seis mil anos, um santo homem desapareceu com uma tribo no interior do solo e não mais 
apareceu na superfície da terra. Muitas pessoas visitaram depois este reino: Çakya-Muni, Undur-Geghen, Paspa, Beber e outros. O 
povo subterrâneo atingiu a mais alta sabedoria. A ciência aí se desenvolveu na tranquilidade, nada aí é ameaçado de destruição. O 
príncipe Chultun Beyli, adjuntou: este reino de Agharti, estende-se através de todas as passagens subterrâneas do mundo inteiro 
(o grifo é nosso). Ouvi um sábio lama chinês dizer ao Bogdo-Khan que todas as cavernas subterrâneas da América são habitadas 
pelo antigo povo que desapareceu sob a terra. Quase todas as obras de Mário Roso de Luna, são mais detalhadas sobre o assunto, 
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E como se esta Voz ainda repercutisse nos dias atuais, as mais graves catástrofes 
se vêm desenrolando no mundo, até chegar o período áureo da Satya-Yuga! 5 

Bem poucos sobreviverão e poderão levar para outras existências, um cabedal 
perfeito e apropriado à prossecução do Grande Trabalho em prol da evolução dos 
seres!... 

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

Atravessamos um século de efervescência geral, onde todas as teorias 
modificadas ao bel-prazer de cada um, se confundem num inexprimível caos; século de 
delírio e de ansiedade, onde as religiões se desmoronam vítimas de suas obras, punidas 
por suas faltas; onde a idéia da guerra e da destruição encarna-se, cada vez mais, no 
seio de cada nação, tanto para defender como para arruinar; onde a febre do 
individualismo reina em soberania; onde o culto à irreverência se manifesta sob todas as 
suas formas; onde tudo que pensa e raciocina, mais ou menos levado pelo materialismo 
imperante, não sabe onde encontrar esta Luz que todos nós desejamos conhecer; será, 
pois, desonra ou crime, indicar o Caminho que à Ela conduz? 

Mas é justamente nos momentos tempestuosos que se deve mostrar o caminho ao 
viajante perdido; que se deve estender a mão ao náufrago em aflição. A luz brilha tanto 
mais quanto o céu esteja escuro! Assim, julgamos nós cumprir um dever, dirigindo-nos 
aos nossos irmãos espiritualistas, no momento mais difícil, mais doloroso porque passa a 
Humanidade, a fim de que os nossos esforços conjugados para o mesmo fim, e sob a 
égide gloriosa dos Dirigentes do destino humano, melhor possamos realizar o grande 
desideratum dos Portadores do Facho Sagrado – a Paz Universal! 

O presente é um crepúsculo tristonho, enevoado e de tons sangrentos, como se 
um incêndio no zênite ameaçasse a destruição do mundo! 

É a nós, espiritualistas sinceros e abnegados, que compete transformar esse 
crepúsculo em uma Alvorada de Paz, Amor, Luz e Progresso para a Humanidade! 

Sabemos que todos os sofrimentos que afligem nossos irmãos humanos, nascem 
da ignorância pertinaz em que eles preferem viver, sempre optando pela “lei do menor 
esforço”, e por isto mesmo, despreocupando-se de quem sejam, de onde vêm e para 
onde vão! 

E, como podemos nós, que nos dizemos defensores das sublimes doutrinas de 
Amor e de Sabedoria pregadas por todos os Iluminados, cruzar, por nossa vez, os braços, 
quando um só gesto, uma só palavra, um pouco de esforço, enfim, de nossa parte, 
poderá concorrer para desprender as algemas do Prometeu encadeado, ou seja, a 
Verdade divina que dormita, tristemente, no imo de cada um de nossos irmãos em 
humanidade, à espera que uma mão carinhosa e boa venha despertá-la do letargo 
amargurado em que vive, a fim de elevar-se altaneira e crepitante, tal como o Fogo 
sagrado que a gerou?! 

                                                                                                                                                 
principalmente: ‘El Libro que mata a la muerte ó Libro de los jinas’; ‘El Tesoro de los lagos de Somiedo’; ‘Por las grutas y selvas del 
Indostán’ (de H. P. B., mas comentada pelo insígne teósofo); ‘Por las criptas iniciaticas de Mexico’, etc., etc. 
5
 Satya-yuga (Sânscrito: a idade da Verdade): Idade de ouro, a primeira do ciclo quaternário. Discordamos do Sr. Marquez de Saint 

Yves d’Alveydre, cujas obras têm servido de paradigma para a maior parte dos escritores esoteristas modernos, quando na “Mission 
des juifs”, pág. 60, diz: “Satya yuga – idade da pedra, do ferro, de Siva, etc., etc., e Kali-yuga – idade de ouro, ocasião das grandes 
colheitas, etc., etc. Não podemos admitir que se trate de um erro tipográfico, já porque o sentido está completamente invertido, já 
porque na dita Obra, existem erros muito mais graves, como provaremos na Sexta-parte desta mensagem, erros estes, que não estão 
de acordo com aquele que se dizia Iniciado ocidental, e... fazia pouco caso do Mahatma Kut Humi, por... ser um Iniciado oriental. A 
vaidade do Marquez chegou a tal ponto que ele afirma “a Iniciação ocidental ser muito mais valiosa que a Oriental”. Isto porque ele não 
soube interpretar as palavras de um outro patrício seu: “O Oriente não tem mais folhagens, nem mesmo tronco, nenhuma vegetação 
aparente, mas nas entranhas de seu solo, ele possui sempre, fortes e vigorosas raízes. Ao contrário, as raízes do Ocidente são as que 
estão podres”. Por estas e outras... é que em Dhâranâ só são adotados os ensinamentos de H. P. B. através de todas as suas obras, 
por serem “a expressão mais perfeita da Verdade” nos nossos tempos; do mesmo modo, os de Mário Roso de Luna, por ser o 
continuador e único interpretador das suas obras; e, finalmente, as de Franz Hartmann, o discípulo e amigo dedicado da Mestra que, 
do mesmo modo, soube compreender e interpretar tudo aquilo que para outros serviu para campanhas de difamação contra Ela, como 
sejam: as mensagens precipitadas, materializações outras, etc., etc. Tudo mais quanto por aí se vê, é bebido no manancial da Mestra, 
desgraçadamente deturpado ou com o tom de originalidade. “Em terra de cego, quem tem olho é rei”. 
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Através de toda esta alegria que transparece nas multidões despreocupadas, 
adivinha-se toda a grande dor humana, abafada pelas exterioridades e artifícios do mundo 
dos sentidos! 

Tem aqui razão, as sublimes palavras que o ritual católico ainda conserva do 
Esoterismo, e tão mal interpretadas por aqueles que só enxergam a Verdade, justamente 
no lugar onde Ela não se acha: “Se tu eras meu Deus e minha fortaleza, porque me 
rechaças e tristemente me deixas cair, quando o inimigo me aflige?”, e cujas palavras são 
correspondidas pelas do acólito: “Emite a tua própria Luz! Busca a tua própria Verdade, 
segundo nos ensinaram e nos demonstraram no Monte Santo (Mote Tabor), Monte 
Gólgota, Monte ou Pirâmide da Iniciação e no Tabernáculo”. 

É como se quiséssemos dizer: Busca dentro de ti mesmo esta Verdade pura e 
imaculada, que é parte integrante de teu Eu Superior – teu Cristo ou teu Deus! 

E, essa eterna luta entre o Eu e o não eu, ou do mental superior com o inferior, 
continuará, indefinidamente, se os mais avançados na Vereda da Iniciação, não 
apontarem aos seus irmãos retardatários, o Grande Sol que desponta no infinito, 
banhando a superfície da terra, com os seus raios de ouro – a Verdade dos deuses 
imortais! 

Despertemos, pois, a divindade, para que sejamos todos deuses, tal como afirmou 
um grande filósofo: “O homem é um deus embrionário”. E assim também compreendeu o 
poeta iluminado que teve o nome de Guerra Junqueiro, quando termina a sua “Oração à 
Luz” do seguinte modo: 

“Farei da cega luz que me alumia 

A luz espiritual do grande dia, 

A luz de Deus, a luz do Amor, a luz do Bem, 

A luz da glória eterna, a luz da luz, Amém!” 

E dizer-se que culpa maior, ainda, do grande mal que aflige a Humanidade, recai 
sobre as prepotentes e soberaníssimas religiões do Ocidente, ocultando na sombra da 
ignorância ou do interesse, as duas maiores verdades, concretizadas nas sublimes lei que 
regem o destino dos homens e cousas – Reencarnação e Karma. 

Todas as religiões socorrem-se da Doutrina Esotérica, enquanto que Ela, a 
Sabedoria, pode passar sem as religiões. A religião-sabedoria, a Teosofia, é a melhor das 
religiões, a mais perfeita, porque ela não se utiliza nos seus ensinamentos, senão da 
Doutrina Esotérica; e daí ser ela, não somente, a religião do futuro, como a única que 
pode subsistir sempre e de maneira indestrutível, porque foi a única que reuniu duas 
cousas que até aqui estiveram em contradição flagrante, e em perpétuos conflitos: a 
Ciência e a Religião. 

Como diz muito bem, o grande teósofo Mário Roso de Luna, na entrevista 
concedida a “El Liberal” de Madrid, e por nós publicada na revista Dhâranâ, número de 
Maio do presente ano: “Os seres superiores como Buddha, Cristo, etc., etc., nos deram 
doutrinas eficazes para que nós nos remíssemos. Nenhum deles fundou a religião 
confessional que se lhes atribui. Quem logo fundou-a, foi o imperialismo de seus 
pretensos discípulos, que escravos do inerte dogma que criavam, esqueceram que 
‘religião’, não crença, não é senão a dupla ligadura de fraternidade entre os homens, 
conforme sua etimologia latina. É o imperialismo psíquico, sucessor fatal de todo o 
imperialismo físico. Ao imperialismo romano, sucedeu o império psíquico papal; ao 
império físico espanhol, o império psíquico jesuíta. Em Mahoma, os dois imperialismos 
apresentaram-se juntos”. 

O papel de H. P. B. há 50 anos atrás, fundando a “The Theosophical Society”, foi 
demonstrar que todas as religiões não passam de “róseos contos infantis e objetos de 
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exploração e domínio”, e as suas revelações, como “duplos véus” lançados sobre a 
Sabedoria iniciática das idades, que foi, antes de tudo, ciência; uma ciência perfeita, que 
é mister descobrir. 

E foi baseada nesses princípios, que ela H. P. B., escolheu para a Sociedade que 
acabava de fundar, o famoso lema do Maharadjah de Benarés: “NÃO HÁ RELIGIÃO 
SUPERIOR À VERDADE”. 

“Teosofia” não significa ciência de Deus, senão dos super-homens ou deuses, dos 
gregos, os homens representativos, grandes almas, “mahatmas ou gênios”.6 

“Teósofos ou neo-platônicos, ecléticos e harmonistas, foram chamados os filósofos 
alexandrinos, que com Amonio Sacas, quiseram deduzir da ‘gnosis’, o estudo comparado 
das religiões, normas científicas da conduta. Teósofos, chama Cesar Cantu, a Paracelso, 
Van Helmont, etc., etc., e sofista do século XIII ao árabe Asin Palacios”. 

É, pois, na Teosofia, segundo a sua etimologia grega, que se encontra a Verdade, 
que deve ser buscada incessantemente, ou melhor, essa Luz a que me referi no começo 
desta Mensagem. 

A Teosofia ou Doutrina Esotérica é a essência de todas as religiões passadas, 
presentes e futuras, desvirtuadas, a fim de que seja oculta a multidão dos seus sectários, 
dos seus fiéis. É por este motivo, que as religiões, quaisquer que elas sejam, têm uma 
parte Esotérica, conhecida somente por seus grandes sacerdotes, e uma parte exotérica, 
para a multidão dos sectários. 

Perde-se na noite dos tempos a existência da Ciência oculta ou Doutrina Esotérica. 
“Conheciam-na todos os grandes povos da antiguidade, assim na Ásia como na África, 
Europa, América e mesmo na Oceania, segundo o demonstram a unidade e 
universalidade de seus símbolos, gravados em caracteres indeléveis, nos seus 
respectivos templos, e quem houver penetrado nas profundezas desta ciência, lerá 
sempre as mesmas verdades nos muros de Palenque, como nos de Luxor; nos pagodes 
lavrados na entranha da rocha da Índia, como nos restos ciclópicos de toda a região 
mediterrânea e nos colossos que Ilha de Páscoa nos revelam a existência de raças e 
continentes submersos”. 

Os Brâmanes da Índia, do mesmo modo que os Yogis do mesmo país; os 
hierofantes do Egito; os profetas de Israel; os Essênios Kabbalistas, os Gnósticos, os 
Cristãos, do mesmo modo que todos os grupos de filósofos e pensadores, possuíram 
todos eles Doutrinas Esotéricas, ou melhor, a Doutrina Esotérica – a Teosofia. 

O “Livro dos Mortos”, do antigo Egito, obra de grande envergadura, contém a 
Doutrina Esotérica do Egito. A filosofia Yoga, contém o Esoterismo da Índia; a cabala, a 
dos Hebreus; e assim por diante. 

Pela tradição, ela tem vindo até os nossos dias, de idade em idade, muitas vezes 
com certas lacunas e graves erros, devido a falsas interpretações. 

Ainda fez parte da missão do incompreendido “ego” que teve o nome de Helena 
Petrovna Blavatsky, como um dos precursores deste grande movimento oculto que se 
vem realizando no mundo, onde ciência, artes, etc., etc., tomam um grande impulso, 
corrigir esses “graves erros e lacunas”, propositados ou não, porque, como bem disse ela: 

                                            
6
 Quem são estes “super-homens” ou Mahatmas? São os “Vigilantes Guardiães”, tal como diz H. P. B., que “conservam piedosamente 

a Verdade, e trazem-na à luz quando necessário”. De acordo com o que ficou dito na anotação 3ª  (nessa transcrição, é a anotação 4ª  - 
nota do digitador), esses Mahatmas ou “gênios”, devem representar ‘aqueles grupos da velha raça, que ficaram sobre os altos 
planaltos do Himalaia’, hoje vivendo nas criptas e nos Santuários dos Templos existentes nos cumes elevados do grande gigante de 
granito, que separa o Indostão do Tibete. São chamados os Irmãos da Fraternidade Branca ou a Grande Hierarquia Oculta. Esta 
Fraternidade conservou, cultivou e aumentou a preciosa herança que lhe foi legada pelas gerações passadas. Por continuação de um 
longo atavismo, estes Iniciados tornaram-se seres superiores à nossa humanidade, no tríplice ponto de vista físico, moral e intelectual. 
Sobre o assunto, os interessados deverão ler as seguintes obras: “O Mundo Oculto” de A. P. Sinnett; “Uma Martir del siglo XIX”, “El 
Libro que mata a la muerte ó Libro de los jinas” de Mario Roso de Luna e “Les premiers enseignements des Maitres” e “Lettres des 
Maitres de la Sagesse” de C. Jinarajadasa. Aos mais avançados, diremos: procurem interpretar o “aspecto mahatmico dos Mestres”. 
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“Por mais que sejam as desgraças humanas, jamais a Verdade oculta poderia deixar de 
ser obscura, porque ela tem sempre Vigilantes Guardiães que a conservam 
piedosamente, pela tradição, e trazem-na à luz, quando necessária.” 

De fato, H. P. B. portadora do Facho Sagrado – a Sabedoria dos Deuses – vinha 
iluminar o mundo, num destes períodos de Renascença, tão necessários à evolução 
humana, tal como aconteceu com os Rosenkreutz, Saint Germain, e muitos outros. 

“O fundador de todo o movimento espiritualista moderno, foi Christian Rosenkreutz, 
quem procedente do Oriente, criou com outros doze Mestres, a célebre Instituição da 
Rosa-Cruz. Cada um desses doze membros trazia a missão de facilitar o 
desenvolvimento da ciência moderna (Renascença), impulsionando: o cultivo da antiga 
terapêutica com a fundação da ciência médica atual; o da astrologia, base da nossa 
astronomia; o da alquimia, base da química. Cada um desses doze Mestres tinha, por sua 
vez, um discípulo adequado, apto a perpetual a respectiva ciência”. 

“Rosenkreutz reencarnou em Hunjadi Jainos, célebre defensor da Hungria contra 
os turcos, e depois em Bacon Verulanio, o grande escritor e filósofo inglês, fundador de 
outro organismo de caráter rosacruciano, e depois, no húngaro Rakowsky, príncipe real, 
que desaparecendo a tempo da cena do mundo, salvou seu país na luta com a Áustria, e 
sua personalidade continuando através dos séculos, é a mesma do Conde de Saint 
Germain, no século XVIII, preclaro discípulo da Loja Branca ou dos Arhats. Por sua vez, 
um amigo e discípulo de Saint Germain, foi o austríaco Zimsky, conhecido também por o 
“irmão José”, encarnação anterior de nossa H. P. B.” 

“Saint Germain e Zimsky trabalharam juntos no século XVIII, fundando muitas 
Sociedades secretas, algumas delas de caráter maçônico, e nas quais eram admitidos, 
indistintamente, homens e mulheres. As ditas Lojas e outras, fizeram quanto lhes foi 
possível, para estender o ideal da Fraternidade entre os povos, porém Europa não estava 
preparada para semelhante movimento. Este ensaio, teve, sim, êxito na América, que 
estava melhor preparada para recebê-lo, com a instauração e independência da grande 
República, enquanto fracassava na Revolução Francesa.” 7 

Se percorrermos a História, encontraremos sempre esses pequenos ciclos 
evolutivos a que se denominam de “períodos de Renascença”, tendo à sua frente, embora 
ocultamente, os “Eternos Vigilantes” do progresso espiritual, e por isto mesmo, material 
da Humanidade. Já em 1370 antes de J. C., o misterioso faraó que teve o nome de 
Amenófis IV, cujo corpo afeminado de andrógino era um contraste com a sua formidável 
capacidade intelectual, trazia o papel importantíssimo de suprimir o deus envelhecido 
AMON-RA, substituindo-o por ATON, e expulsando dos seus domínios, os sacerdotes 
daquele e de outros deuses, causadores do fanatismo imperante naquela ocasião. 

Foi a guerra religiosa da 18ª  dinastia, que ainda pode ser constatada nos dias de 
hoje, por aqueles que souberem decifrar os hieróglifos sagrados, esculpidos nas velhas 
ruínas de Karnack e de Luxor, no Egito. 

Como exemplo a seu povo, Amenófis começou por substituir o seu próprio nome, 
proveniente do deus decaído, pelo de Khunaton, em honra ao deus ATON – a Verdade 
Solar, da qual ele era portador, como filho dos deuses imortais. 

O contato com o Oriente, por meio das Cruzadas, trouxe o Renascimento das 
culturas grega e romana; o novo contato com o Oriente, por efeito do domínio da Índia 
pelos ingleses, começaram a aportar-nos os elementos ário-hindus, que são 
indispensáveis ao recuo da cultura a suas origens remotíssimas. 

                                            
7 Veja-se a obra de Mário Roso de Luna – Uma Martir del siglo XIX, págs. 149 e seguintes, em referência às palavras da Sra. Annie 
Besant, na sua conferência feita no Salão de Geografia de Paris, a 28 de Outubro de 1909, e na qual estava presente o ilustre teósofo. 
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No reinado de Fernando IV, na Espanha, um desses períodos se fez sentir de 
maneira insofismável, pois que arte e ciência emanciparam-se do jugo religioso que as 
oprimia. 

São as diversas épocas de transição, caracterizadas pelo predomínio de um largo 
e penetrante espírito progressivo, que se manifesta nos diversos campos, tudo 
analisando, revendo, modificando – ciências, artes, idéias e doutrinas, dogmas e 
princípios, a história, enfim, de todos os povos. 

“É o eterno destruens e construens de Bacon; os corsi e ricorsi de Vico, a 
mobilidade constante das sociedades humanas, em que tudo se transforma em mutações 
sucessivas, em ritmos mais ou menos longos, em sequência de épocas que germinam 
obscuramente, florescem um momento no esplendor duma civilização triunfante, definham 
depois em períodos de decadência e morrem, como tudo no Universo, para dar lugar a 
outras formas, a outras vidas, a outros seres...” 

De fato, é a reação espiritualista contra o materialismo utilitário e da aspiração a 
uma nova ordem moral, que equilibre, na justiça, no bem e na verdade, a vida das 
sociedades, reunindo, portanto, de acordo com a justeza evolutiva dos seres, a Sabedoria 
da Mente à Doutrina do Coração. 

E assim, se vem perpetuando até os dias atuais, este grande movimento oculto, até 
que, finalmente, em toda a sua plenitude e grandeza, seja realizado o maior desejo dos 
Sublimes seres da Loja Branca – a Fraternidade humana! 

Mister se faz que o dogmatismo religioso venha ceder lugar à liberdade intelectual, 
a fim de que as almas libertas de exterioridades cultuais, possam alçar o vôo para as 
regiões sublimes do espaço, em busca da verdadeira Luz que as ilumina e conduz! 

Não é fora, mas dentro de si mesmo, que cada homem deverá buscar a Verdade 
em toda a sua pureza e alvura imaculada, tal como o Loto em eclosão. 

Muita razão tem Mário Roso de Luna, quando diz: “O Messianismo tem sido o 
achaque dos débeis, que esperam de um enviado, a redenção que só advir-lhes-á de si 
mesmos. Prometeu encadeado espera Epimeteu libertador, na Tragédia de Ésquilo. Os 
hebreus esperam um rei. A Idade Média também esperou pelo Cristo, e o Cristo que veio 
foi a Renascença, na qual arte e ciência emanciparam-se do jugo religioso que as 
oprimia.” 

E... por isto mesmo, a suposta Verdade de hoje, erguida num falso pedestal, já 
começa a oscilar nas suas bases... porque o grande movimento oculto se faz sentir por 
toda a parte, por “aqueles que não temem a fúria dos falsos ídolos”, e vão iniciar a 
destruição da deusa enganadora, substituindo-a pela Ísis vitoriosa, a fim de que ela ocupe 
o seu verdadeiro TRONO no mundo, como portadora de uma Nova Era. 

Em uma das últimas cartas que nos dirigiu, Mário Roso de Luna diz: 
“Decididamente vem um mundo novo: o da Teosofia”.8 

Por sua vez, Dario Vellozo, outro grande campeão da Causa Sagrada, nos 
escrevia: “A ação lenta, mas contínua e eficaz, determinará a substituição de certos falsos 
valores por valores reais. O eco da Voz dos Mestres há de chegar aos ouvidos do povo, 
como já vai alcançando os ouvidos dos que sofrem. Traçado nosso programa, uma vez 
constituído o cenáculo de propaganda e doutrinamento, as idéias desprenderão vôo, e o 
                                            
8 O nome de Mário Roso de Luna dispensa todo e qualquer elogio de nossa parte, tal o seu valor muitas vezes demonstrado nos 
mundos científico e teosófico. No entanto, na sexta parte desta Mensagem, somos forçados a dizer algo de importante a seu respeito. 
Por ora dizemos: todas as suas obras representam um Panteon erguido à memória de H. P. B. ou “aquela a quem ele cognominou de 
‘Una martir del siglo XIX’ “. Ele, não somente procura erguer o seu nome, desgraçadamente profanado e ridicularizado por ignorantes, 
despeitados e maldosos, na sua maioria – pseudo sábios – ou esse grande número de cientistas que não admitem que o brilho de um 
Sol possa ofuscar a mísera chispa “mayavica” de uma pobre estrela... morta; como também, interpretar todos os seus ensinamentos, 
hoje mais do que nunca deturpados, até mesmo pelos seus discípulos de ontem... aliás, aqueles que até antes de conhecê-la, podiam 
saber de tudo menos... Teosofia. Mário Roso de Luna, é para nós outros, que fazemos parte do grande número dos fiéis e dedicados 
discípulos da Mestra amada, o continuador e único interpretador dos seus maravilhosos ensinamentos. 
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ruflo de suas asas será como arauto da Era Nova. Dhâranâ e Instituto Neo-Pitagórico, 
apareceram na América do Sul, mais particularmente no Brasil, como os primeiros albores 
da Missão da 7ª Sub-raça. Indispensável semear desde já, e a todos os ventos. A 
semente, mesmo ralada, brotará em algum ponto. Dhâraniânos e Pitagóricos: a alma do 
Oriente e da Hellade reunidas na alma brasileira, síntese da alma universal. 
Trabalharemos pela Paz sem dogmas; o Brasil é a Terra da Fraternidade; o Santuário da 
Iniciação moral do gênero humano, a caminho da sociedade futura”. 

Por sua vez, Dhâranâ respondia-lhe: “Entre Dhâranâ e Instituto Neo-Pitagórico não 
existem linhas divisórias... mas sim... as ondas vibratórias de Paz, Amor, Luz e Progresso, 
que ambos emitem constantemente e que se vêm transformando em elos fortíssimos da 
Grande Cadeia que futuramente, como um doce e benéfico amplexo fraternal, unirá todos 
os povos sul-americanos, numa só e mesma família!...” 

De fato, meus amados irmãos, é a nós americanos do sul, principalmente 
brasileiros, que compete o esforço máximo para a realização do Ideal dos “Portadores do 
Facho Sagrado” – o advento da Sétima Sub-raça, pois é no Brasil, que em tempo 
distante, ela virá edificar o seu Reinado glorioso – de Paz, Amor, Luz e Progresso para 
toda a Humanidade! 9 

Todos os velhos povos lançam as suas vistas para o país privilegiado, como se 
mãos ocultas lhes apontassem o “refúgio dos oprimidos”. Porém... devemos lembrar a 
sublime sentença de um dos grandes Iluminados: “A quem muito for dado, muito será 
pedido”. 

Daí a necessidade imediata de que nos coloquemos num nível moral, muito mais 
elevado que o daqueles que, de há muito vêm perdendo todo o prestígio divino que lhes 
cabia na história humana, e... que nos faz assistir a essa agonia lenta, porque vem 
passando a maior parte das nações do mundo! 

A Nova Canaã, de modo algum, poderá apresentar-se aos que nela aportam em 
busca de salvação, com os mesmos aspectos doentios das pátrias abandonadas! 

O jugo, ou melhor, a tutela moral que até então nos vem pesando sobre os ombros 
despreocupados, representado por tudo quanto aqui é importado dos velhos povos 
decaídos, inclusive modas, costumes, etc., etc., deve ser rejeitado como inútil, prejudicial 
e... porque não dizer, uma afronta a este mesmo nível moral, que é nosso dever mantê-lo 
a todo custo, já como necessidade orgânica ou construtiva de nossa evolução atual – de 
acordo com o papel importantíssimo que nos cabe, como futuro reino de uma geração de 
super-homens – já sob o ponto de vista, dos inúmeros males que essa “tutela moral” nos 
vem ocasionando, inclusive o aumento de nosso cadastro criminal, e desta “tríade” 
devastadora, que se denomina de Epilepsia ou loucura, luetismo e tuberculose. 

Por toda a parte, o grito de liberdade, fraternidade, igualdade, paz, etc., etc., e no 
entanto, jamais o mundo esteve tão escravizado, tão longe de paz e de fraternidade, 
como nos dias amargurados de hoje! 

No Ocidente, a idéia do Espiritualismo é baseada nos princípios materiais, e como 
tal, encontra-se em franca decadência; razão porque a maior parte dos homens, em 
ânsias de um ideal desconhecido e salvador da situação atual do mundo, confunde a 
Verdade pura e imaculada, com esses pruridos mórbidos do verdadeiro ideal, e aos quais 
denomina de: Anarquismo, Marxismo, etc., etc. 

E, por isto mesmo, “sobre o Cáucaso, Prometeu continua acorrentado, desiludido e 
amarguradamente infeliz”. E sob o Gólgota, a silhueta de Jesus, continua crucificada pela 
Humanidade! 

                                            
9 Leia-se a obra de Mário Roso de Luna, intitulada: Conferências teosóficas em America del Sur, 2º  Vol. pág. 334 e seguintes, onde 
ele fala sobre o destino da América do Sul, etc., etc. 
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Aqueles que procurarem liberdade, embora, até então restringida ao vergástulo 
cruel do carrasco, ao frio mortal da Sibéria, às cadeiras elétricas, às forcas e aos fuzis 
assassinos, por meios semelhantes, isto é, através da tirania, a revolução social, com 
todas as suas desgraças – os morticínios, o saque, o incêndio, a anarquia sangrenta, 
enfim, não alcançarão a meta desejada. “Só em Deus, no Amor, na renúncia, no 
sacrifício, na solidariedade humana está o bem, como só na esfera espiritual, a única 
espiritualidade!”. 

O povo que confia a sua sorte, apenas, a pretensos salvadores, déspotas ou 
ditadores, está condenado a sofrer os mais sérios revezes. Um povo só se constitui em 
grande nação no mundo, procurando elevar-se moralmente em todas as suas classes, 
envidando todos os esforços para que, cada indivíduo, se torne um ser consciente e 
digno, conhecedor dos seus direitos e deveres. 

É por nós, espiritualistas sinceros e abnegados, que precisa  repercutir aos quatro 
ventos, o grito de dor contido e abafado no peito de todos os nossos irmãos em 
humanidade, por falta desta Verdade, a nós confiada, como um Tesouro de valor 
inestimável, e para ser distribuída entre todos os sequiosos de Luz!... 

Os tempos esperados já chegaram!... 

De fato, este é o reinado da Sabedoria dos deuses imortais – a TEOSOFIA – pois 
que a necessidade atual do mundo exige que “os seus Vigilantes Guardiães”, tragam-na à 
luz do mundo profano, para que se realize o grande Ideal da Fraternidade Branca – PAZ, 
AMOR, LUZ e PROGRESSO entre todos os seres! 

Esta sublime Verdade espalhará o bem-estar, largamente, entre as classes 
desafortunadas, através da Sabedoria, da Caridade e do Altruísmo; e assim, os homens 
esquecerão esses ódios de classes que retardam o progresso e felicidade da própria 
humanidade; porque a moral ascendente desta não pode operar, senão, tanto quanto os 
homens progridam lado a lado, de mãos dadas e se considerem todos como irmãos de 
uma mesma família, filhos da mesma mãe. 

Eis porque é essencial combater tudo quanto possa fazer nascer o ódio entre os 
homens; tudo quanto lhes possa, direta ou indiretamente, concorrer para que se 
considerem inimigos. 

Mr. L. Dramard, nas suas cartas sobre a Teosofia, no “Lotus Bleu” de Abril de 1890, 
pág. 90, diz: “Contrariamente ao Dogma Católico, a Doutrina Esotérica ensina que a 
salvação ou progresso moral do próximo, de nossos parentes, de nossos amigos, de 
nossos compatriotas, de nossos irmãos dos reinos inferiores, do Universo inteiro, deve ser 
nosso móvel principal, mesmo sob o ponto de vista egoísta, de que o nosso (progresso) aí 
está intimamente ligado, e que salvo exceções motivadas por prodígios de abnegação, 
nós não podemos marchar para diante, senão impulsionados pela humanidade a que 
pertencemos.” 

“Como sabeis, não existe na Natureza, senão um princípio universal, eterno e ativo; 
não pode haver dois, porque seriam semelhantes ou diferentes. Se são diferentes, eles se 
destroem; se são semelhantes é como se fora um só. A Unidade do desígnio no grande 
Todo infinitamente variado, anuncia um só princípio; este princípio deve agir sobre todo 
ser, onde ele não é mais universal”. 

Se ele age sobre todo ser, ele age sobre todos os modos de todo ser. Não há, pois, 
um só movimento, um só modo, uma só idéia que não seja o efeito imediato de uma 
Causa universal, sempre presente. A matéria do Universo pertence, pois, a Deus, do 
mesmo modo que as idéias e outro tanto a matéria. Dizer que alguma cousa está fora 
dele, seria dizer que existe alguma cousa fora do Grande Todo; Deus sendo o princípio 
Universal de todas as cousas, todas existem Nele e por Ele. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ  
Data : Dhâranâ nº   21 a 24  –  Setembro a Dezembro de 1927 – Ano III 

Redator: Henrique José de Souza 

 15

Vê-se por esta citação que resume bem a Unidade da Natureza, a necessidade da 
união, ou melhor, da confraternização dos homens, para o bom prosseguimento da 
construção do edifício humano. 

Dividir com os que nada possuem, compartilhar das dores dos deserdados da 
sorte; alegrar os tristes, são verdades tão elementares que parece pueril enunciá-las 
numa época em que se afirma ser “o expoente máximo da civilização humana!”. 

E no entanto, todo o conflito social não reside, senão, no esquecimento completo 
deste ideal de Fraternidade, exigência natural das cousas, tal como acabamos de provar! 
10 

Daí... a necessidade de que todos os homens, procurem realizar o sublime ideal 
sintetizado nas palavras de H. P. B.: “AQUELE QUE VIVE PARA A HUMANIDADE, FAZ 
MUITO MAIS DO QUE AQUELE QUE POR ELA MORRE”. 

Assim, é a minha missão, ou melhor, a missão de Dhâranâ para a América do Sul, 
como pode ser a vossa, almas grandiosas que aqui vos encontrais reunidas, prova que o 
assunto vos interessa, e como tal, a Centelha Divina que habita dentro em vós, já 
despertou do seu tristonho dormir, obrigando-vos a tomar parte no Grande Trabalho da 
atualidade. 

“Tudo pela Sinarquia. Nada pela Anarquia!” 

 

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

Chegamos ao ponto mais interessante desta mensagem: a Missão de Dhâranâ. 
Aqueles que acompanharam os números anteriores de nossa humilde revista, 
principalmente o último, onde vem publicada uma Biografia de Dhâranâ e do seu Diretor-
Chefe, trabalho este de um dos mais esforçados membros que resistiram ao grande 
embate das provas iniciáticas que nos foram exigidas nestes 3 longos anos, poderão 
verificar quão dolorosa foi esta etapa a percorrer na Vereda dos Mestres! 

Obedientes à Voz do Silêncio, tivemos que conservar no recôndito de nossas 
almas em purificação, todas as injúrias que a maldade, despeito e ignorância de nossos 
inimigos gratuitos – os trânsfugas da Obra – ousaram lançar sobre nós outros, visando, 
principalmente, o Diretor-Chefe, por ser o... autor de um problema difícil de ser resolvido 
por mentalidades medíocres!... 

A Verdade, zelosamente conservada no seio dos deuses imortais, só pode ser 
revelada àqueles que fizerem jus à posse de tão valioso tesouro! 

O chela (discípulo) deve utilizar-se o menos possível dos conselhos e auxílio de 
seu Guru (Instrutor), porque ele deve ter sempre em mente, este aforismo oculto: “O 
adepto faz-se, não é feito!” 

A grande Vereda da Iniciação é eriçada de espinhos, e os obstáculos para alcançar 
o seu término glorioso, são de tal ordem, que mister se faz o discípulo tornar-se surdo às 
vozes de escárnio e de maldade, partidas da negra floresta de Maya (a ilusão) e de 
Avidya (a ignorância), que serpenteia por toda ela. 11 

                                            
10 Diz e. Bosc, na sua obra “La Doctrine E’sotérique”, 1º  vol. pág. 23: “Não é preciso dizer, somente: – Date pauperibus et Deus 
benedicet!... É preciso ajuntar a esta benção divina, da qual as classes afortunadas não se cansam de desprezar, esta outra: Daí de 
comer a quem tem fome, se não quiserdes ser devorados”. 
11 Avidya, quer dizer: ilusão dos sentidos. É uma das 5 Kleshas e das doze Nidanas. Tal como diz a Voz do Silêncio: “Avidya ou 
ignorância, é o nome do primeiro Vestíbulo”. “É o Vestíbulo em que tu viste a luz em que vives e em que morrerás” (o mundo 
fenomenal dos sentidos e da consciência terrestre, somente). 
Por isso mesmo é que o discípulo deve ter a “vigilância dos sentidos”, quando a percorrer a grande Vereda da Iniciação. Outrora o 
Mago dizia ao iniciado: “Encerra em teu coração a Grande Verdade; que Ela não fale, senão, por tua obra. A consciência será tua 
força, a fé tua espada e o silêncio deve ser a tua armadura infrangível. O que equivale pelo quaternário oculto: Saber, querer, ousar, 
calar. 
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Uma única voz deve ser ouvida, respeitada e atendida pelo discípulo que deseja 
alcançar o fim da jornada: é a Voz do Silêncio ou do Mestre. 

Vós sabeis que a Luz não sobressai sem a sombra! 

Como podemos encontrar beleza e perfeição numa tela que se diz de valor real, se 
ela não possuir os indispensáveis contrastes, para que através da “nuance” das suas 
cores, todos os contornos se destaquem com vida e nitidez? 

É um dos axiomas bem conhecidos da Cabala: “Daemon est Deus inversus”. 

O grande arcano, isto é, o segredo incomensurável e inexplicável, é: a ciência do 
bem e do mal. 

“Quando tiverdes comido do fruto proibido desta árvore, sereis como deuses”, disse 
a serpente. “Se o comerdes, morrereis”, responde a Sabedoria Divina. 

Assim, o bem e o mal frutificaram numa mesma árvore e saem de uma mesma raiz. 

Reunir o bem e o mal, é uma obra de alquimia difícil de ser resolvida, tal como 
juntar numa só fusão, dois metais desarmônicos ou antipáticos, como sejam: Ouro e 
Mercúrio. 

No entanto, ouro é mercúrio e mercúrio é ouro, se soubermos interpretar a famosa 
fórmula mágica da Alquimia divina! 

O bem e o mal, são duas forças aparentemente hostis, mas que pendendo para o 
equilíbrio, não cessam de oscilar para um e outro lado, como causa eficiente do 
movimento e vida; ou melhor, como força compensadora da evolução das cousas. 

Por isso mesmo, tanto o bem pode transformar-se em mal – Magia Negra, como o 
mal em bem – Magia Branca. Questão, apenas, de intenção ou fim a que se deseja 
empregar um ato ou cousa!... 

Bem razão tinha Blavatsky quando dizia: “Entre a mão direita e a esquerda existe 
um tênue fio de teia de aranha”. 

Quanto mais a centelha divina afastar-se do grande Sol que a despende, no seu 
excesso ou transbordo de amor e de sabedoria, tanto mais ela perderá os seus atributos 
divinos, sintetizados em Onipotência, Onisciência e Onipresença, restando-lhe, apenas, o 
último, ou seja: a sua manifestação em tudo quanto existe em a Natureza, com perda de 
conhecimento de sua própria individualidade, pelas camadas inferiores ou grosseiras em 
que jaz adormecida. 12 

Outra cousa não representa a fábula hindu do deus Indra! 

Do mesmo modo, quanto mais perfeito for um ser que baixe ao mundo, ou uma 
Obra que esteja sob os auspícios das Potências Superiores que regem o destino dos 
homens e cousas, tanto maiores serão os obstáculos e sofrimentos num plano 
diametralmente oposto, como sói acontecer ao da matéria física. 

Eis, meus caros irmãos e amigos, o motivo porque Dhâranâ não podia escapar à lei 
justa da evolução das cousas, pela sua desarmonia ou contraste com o mundo dos 
sentidos. 

E daí... o BEM é toda a Sabedoria que vimos espalhando entre os nossos irmãos 
em humanidade, toda a alegria de que se acham possuídas as nossas almas; e MAL é 
todo esse cabedal de experiências, certezas e verdades, que completaram a famosa 
fórmula mágica de que falei, isto é: Ouro e mercúrio – o bem e o mal – entrelaçados ou 
unidos em dois triângulos, formando uma só cousa, uma só força e poder. 

                                            
12 O Sat e o Asat – o verdadeiro e o falso, ou: a existência abstrata, Parabrahm, o Aspecto Supremo não manifestado da Tríade – Sat-
Chit-Ananda, e o Não-ser – a natureza ilusória das cousas, sua falsa aparência, a matéria Mulaprakriti. 
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Com o desaparecimento do mal, a vitória do bem, com a conquista da meta 
desejada, usufruída no dia de hoje, neste doce e fraternal convívio em que nos achamos. 

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

Tudo quanto vos disse, vem por sua vez, demonstrar que homens não podem 
julgar homens, quanto mais cousas que se encontrem fora da órbita do mundo em que 
eles vivem! 

A lei do Karma ou da Compensação, é a única justiça manifestada na terra que 
possui semelhante direito. 

No entanto, perguntarão muitos: Será Dhâranâ o expoente máximo da perfeição, 
para que se não possa fazer um juízo crítico a seu respeito? 

Dhâranâ é, na atualidade, a perfeição exigida pelo próprio progresso evolutivo da 
humanidade. 

A perfeição máxima só se manifesta no fim ou no máximo da evolução dos homens 
e cousas; ou melhor – quando a grande Roda de Fogo houver voltado mais algumas 
vezes sobre si mesma, e completado o Círculo Mágico da evolução planetária, para que 
Pai-Mãe entrando na Eternidade, num sono e descanso reparadores, desperte novamente 
um dia, a fim de continuar a eterna marcha da criação. 

Voltando ao que Dhâranâ é, na atualidade, faz-nos lembrar as sábias palavras de 
Mr. Sinnet, na sua obra “O Mundo oculto”, onde ele procura defender H. P. B. de falsas 
acusações. Diz ele: “E quais são os predicados especiais que fazem da Sociedade 
Teosófica, cuja organização e funcionamento estão muito longe da perfeição, o 
melhor agente para a propagação das verdades ocultas?” 

“A resposta cifra-se em duas palavras: o zelo e outras qualidades e circunstâncias 
especiais que concorrem na pessoa da sua fundadora – Madame Blavatsky”. 

Essa mesma resposta, pode ser aplicada a qualquer núcleo espiritualista, inclusive 
Dhâranâ, desde que possua “esse zelo e outras qualidades e circunstâncias especiais” a 
que se refere Mr. Sinnett, e que ninguém pode contestar, pois são os próprios Seres que 
formam a Grande Hierarquia oculta ou Fraternidade Branca do Himalaia, que dizem: “A 
porta está aberta a todo aquele que seja sincero e virtuoso, portanto, em condições de 
trabalhar juntamente conosco a favor da humanidade”. 

Isto, meus amados irmãos, vem demonstrar “quæ farte” que não pode haver 
exclusividades, quer para Dhâranâ, quer para a Sociedade Teosófica ou outro núcleo 
qualquer, desde que estejam nas condições exigidas pelos próprios Seres que se servem 
de homens e cousas que representem real valor, a fim de formarem o grande Exército dos 
obreiros da Construção do Edifício humano. 

Dhâranâ é filha legítima das tradições tibetanas, e o Budhismo renovado que ela 
prega no Ocidente, não é, senão, a Teosofia pregada por Blavatsky, segundo os 
ensinamentos que ela recebeu daquelas tradições, principalmente por intermédio de seu 
Mestre amado – o Mahatma Kut-Humi Lal Sing, o verdadeiro autor da Doutrina Secreta, 
cujas palavras em uma das suas cartas precipitadas, vêm confirmar o que ficou dito: “Nós 
só veneramos a memória de um homem na terra – Gautama, o Budha”. 

Este Mahatma, aliás muito mal compreendido, até mesmo nos dias de hoje, não é 
outro senão o grande adepto caldeu Qu-Tamy, que escreveu a “Agricultura 
nabatheniana”, traduzida em 1860, por Chwolson, dos cuneiformes caldeus, um dos 
maiores monumentos das Iniciações antigas, conforme o discípulo inteligente poderá 
deduzir do que H. P. B. diz na Doutrina Secreta, pág. 10 (ed. Espan.) 

Somente um adepto desta categoria, poderia ditar este outro formidável 
monumento que há de, futuramente, ser considerado a Bíblia da Humanidade – a 
Doutrina Secreta. 
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Não precisa ser uma cerebração teosófica, para coligir das palavras da supracitada 
carta, que o Mahatma Kut-Humi e outros a que ele se refere com o pronome “nós”, outra 
cousa não eram senão budistas, já porque todo o Tibete se acha sob a égide dos grandes 
“Seres de Sabedoria”, já porque a Quinta-Raça a que pertencemos está sob o domínio de 
BUDHA-MERCÚRIO, cujo fim principal é: o desenvolvimento intelectual da Humanidade. 
13 

Não desejo alongar-me neste assunto, a não ser quando na sexta parte desta 
Mensagem falar sobre a Teosofia. 

No entanto, para salvaguardar a nossa afirmativa de hoje, devo dizer aos 
interessados que, quando Madame Blavatsky, na “Chave da Teosofia”, declara que nada 
há de comum entre Teosofia e Buddhismo, teve em mente afastar toda idéia de crença 
religiosa; e a prova disto é que mais adiante ela fala em Budhismo com um ‘D’ e 
Buddhismo com dois ‘D’. 

De fato, o Budhismo que Dhâranâ prega, é escrito com um ‘D’ apenas, proveniente 
de Bodhi, que quer dizer: inteligência, sabedoria, etc., etc. 

Ela não podia falar de outro modo, já porque seus Mestres (a maior parte), se 
diziam budhistas (inclusive o Mahashohan), já porque todas as suas obras, como “A 
Doutrina Secreta”, “A Voz do Silêncio” (esta extraída do Livro dos Preceitos de Ouro), etc., 
etc., foram bebidas no grande manancial tibetano, inclusive: no fabuloso tesouro oculto 
guardado pelo Taichu-Lama, no seu retiro privado em Tijigad-jé. 

Mas... perguntarão outros: E porque Dhâranâ, além de Budhista (ou melhor – 
Teosofista) se diz Maçônica? 

Sim... porque uma só coluna não mantém firme o grande Templo da Verdade... 

A Agartha (Maçonaria, Força, Poder, etc.) é o complemento do Lamaismo ou 
Budhismo do Norte; e a prova disto é que ambos são dirigidos por um só e mesmo 
Senhor. 

Blavatsky era... MAÇON, e Olcott, buddhista. 

Eis as duas colunas primitivas que mantiveram de pé o Edifício teosófico durante 
bastante tempo. A dualidade forma a unidade perfeita, ou o dois em um. 

As colunas J e B da Maçonaria antiga, cujos significados são múltiplos, vos 
respondem pela asserção destas palavras. 

Em Dhâranâ, não só a sua Missão é representada pelo Budhismo e Maçonaria, 
como também, pelo mesmo fato acontecido com a S. T., sendo que, em Dhâranâ os 
polos... são invertidos. O Diretor-Chefe (Henrique), representa a Maçonaria indiana e 
Egípcia; e a Zeladora do Templo (Helena), o Budhismo. 

E... os Senhores do Karma, no seu alto saber, teceram a vida do mísero discípulo, 
tão semelhante com a da Mestre amada, que nem mesmo um John King (?) faltou, 
embora com o nome de Samael, conforme podeis verificar pela Biografia de Dhâranâ, 
publicada no último número de sua revista. 

Esse que se intitula de Samael, pode muito bem ser, tal como diz Mario Roso de 
Luna (no seu primoroso trabalho intitulado – El Libro que mata a la muerte), um “Jina” das 
cavernas subterrâneas... (bem perto de nós, talvez), pois que... por toda a parte falam as 
entranhas da terra, onde existe um “reino desconhecido” para os profanos, governado 
pelo verdadeiro Rei do Mundo. 14 

                                            
13 Veja-se o que diz o Mahatma Koot Hoomi nas suas cartas precipitadas (Les enseignements des Maitres, etc, etc.) e também as do 
Maha-Choan, no ano de 1881. 
14 Leia-se “El Libro que mata a la muerte ó Libro de los jinas” de Mario Roso de Luna; e reporte-se à anotação 3ª  desta Mensagem, 
quando fala do país subterrâneo, a Agartha, etc., etc., e ter-se-á uma explicação de quem seja “Samael” ou o “Jina” que acompanha 
desde a infância, o Diretor-Chefe de Dhâranâ. Na Biografia publicada no número anterior desta revista, trata-se da dita entidade, mais 
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E, a coincidência nesta igualdade de nomes, cousas e fatos, chegou a tal ponto, 
que não faltou ao pobre discípulo – o epíteto maldito de “mago negro”.15 

Sim, amados irmãos, como H. P. B., o Diretor-Chefe de Dhâranâ sofreu a injúria 
cruel desse epíteto sarcástico e maldito... por ter imposto uma missão ao mundo, através 
do que o vulgo denomina de “milagres”, embora ambos (Mestre e discípulo), soubessem 
que – “não é com o engodo das maravilhas com que os grandes Seres procuram recrutar 
os candidatos à Iniciação. Sabiam e sabem que – “quando o discípulo está preparado, o 
Mestre aparece” – e... por isto mesmo, com a ordem deste Mestre que lhes havia 
aparecido, foi que, tanto um como o outro, ousou profanar o sábio aforismo dos 
mahatmas, para que a sua própria Obra, pudesse ser aceita no mundo das exigências... 
fúteis. 

Esses “pretensos milagres”, que são considerados o maior crime que ambos 
praticaram, lhes devem ser perdoados, principalmente a Ela – a Mestra – pois o fito de 
ambos, meus amados irmãos, foi um único: – despertar a Verdade adormecida no 
coração de cada homem, pelo único meio que a humanidade pode acreditar naquilo que é 
seu dever buscar, incessantemente, com todo amor e carinho. 

Os charlatões que procuram lançar a Verdade através de ‘pretensos milagres’ são 
muito menos culpados que aqueles que lhes exigem semelhante sacrifício!  

Num dos momentos mais dolorosos da vida do Mestre, ela proferiu estas 
memoráveis palavras repassadas de dor e de angústia, pelas ingratidões dos seus 
maiores amigos e discípulos: “Amontoai pedras, irmãos e boas irmãs, e lapidai-me até a 
morte, por ter eu, com a palavra dos Mestres, procurado vos fazer felizes”. 

Ambos, por serem obedientes aos Mestres de Sabedoria, foram arrastados na rua 
da amargura. Como estes têm sido, o serão todos aqueles que tiverem a missão de 
semear a boa semente nos áridos campos do mundo físico! 

O que será o dia de amanhã, esta incerteza futura que tanto atemoriza os homens? 
Pela parte que me toca, por pior que ele seja, não me afastarei um milímetro sequer da 
trajetória traçada por Aqueles que nos confiaram tão pesado, mas sublime encargo. 

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

                                                                                                                                                 
detalhadamente – a explicação de seu nome, seu verdadeiro papel junto a H. J. S., etc., etc. Aproveitamos a oportunidade para um 
preciosíssimo conselho a certas Sociedades que, despeitadas por não querermos aceitar uma fusão... procuraram usar nomes 
parecidos com o de Dhâranâ e... se dizem únicas representantes das Confrarias do Himalaia (Maya, santa Maya! Quanto podes 
fazer!...), e que copiam fielmente o que dizemos, mas, infelizmente não copiam o mesmo Trabalho, o que seria muito mais eficiente, 
para não abusarem de certos nomes sagrados, inclusive o da AGARTHA, para evocações de “Kama-lokas”, nas suas sessões do “soit-
disant” Espiritismo, pois que... Aquela que se usa e abusa do seu Nome sagrado, possui as cegas forças dos “marús”, que somente 
adeptos podem controlá-las! Cuidado, pois. Avisamos, para que esses fatos inconscientes não nos façam responsáveis do que possa 
haver de mau nesse sentido. Doravante, seremos mais exigentes com as pessoas e Sociedades aos quais distribuirmos esta revista, 
não só para evitar semelhantes fatos... como para não concorrermos, embora indiretamente, para maior confusão do que a atualmente 
estabelecida no “mundo espiritualista”. Dhâranâ não aceita assinaturas, nem é vendida. Doravante será distribuída gratuitamente, 
porém obediente ao que acima ficou dito. 
15 Todos os teosofistas que acompanham a vida da Sociedade Teosófica desde seu início, conhecem as exigências dos incréus para 
com H. P. B., inclusive Mr. Sinnett, (embora este houvesse afirmado, que era em benefício da própria Sociedade) para obter 
materializações (inclusive do “Times” publicado no mesmo dia, e que foi contestado pelo Mahatma Kut-Humi, como vem 
detalhadamente descrito no “O Mundo Oculto” de Sinnett) de objetos, jornais, etc, etc. Interessantíssimo! Para não faltar nem mesmo 
esta semelhança, houve alguém que tendo lido “O Mundo Oculto” (e portanto, a respostas do referido Mahatma) ousou formular o 
mesmo pedido; por sinal que repetiu as mesmas palavras de Mr. Sinnett, isto é, que fazia semelhante pedido, como propaganda da 
Obra! 
Trazemos este fato à publicidade, única e exclusivamente, para demonstrar as coincidências entre o “mísero discípulo e a Mestra” pois 
a pessoa que fez semelhante pedido não faz parte do número dos detratores de Dhâranâ; trata-se de pessoa de fina educação, 
incapaz de semelhante proceder. Quem ler a Biografia de Dhâranâ, publicada no número anterior desta revista, encontrará dezenas de 
fatos outros, semelhantes, principalmente na infância de H. J. S., cuja vida, também faz parte da mesma. Somente o Karma poderá 
responder tal mistério!... 
E, baseado nisso, é que os nossos detratores, ou melhor, benfeitores (tal o papel importante que vem representando na nossa 
existência atual), dizem: “que o Diretor-Chefe de Dhâranâ deseja passar por um ‘avatar’ (?) de H. P. B., de Saint Germain, Paracelso, 
etc., etc.” 
No entanto, compreenda quem souber, Cagliostro, Saint-Germain, etc., etc., diziam: “Eu aconselhei Cleópatra a que não agisse de tal 
modo. Quando eu fui Petronio, disse tal cousa a Nero. Quando Amenophis IV ou Khunaton escrevi diversos hinos ao deus ATON. E 
assim por diante.” 
Esta é a melhor resposta aos que não nos compreendem... (Notas do autor) 
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Há de ser sempre através da Maya budhista, com que a Verdade será difundida 
entre os homens, para que este Tesouro valioso, conservado há milênios no seio dos 
deuses, jamais se perca ou seja profanado pela ignorância e maldade dos homens. 

Tal como outrora, a casta Diana, a Natureza fere de morte o temerário que a 
surpreende sem véu; porém, Ela oferece seu beijo furtivo e sua carícia de Luz, ao homem 
simples e laborioso que não cobiçou o poder oculto para uma obra de egoísmo. 

Assim, também, o profundo simbolismo que a Bíblia nos oferece na Árvore do bem 
e do mal! 

A Ciência Divina é lançada através da Maya budhista, desde as imemoriais 
Estâncias de Dzyan, as Parábolas de Gautama, de Jesus, até os Versos Dourados de 
Pitágoras, etc, etc. 

A Iniciação Hermética e Cabalística dos Santuários da Índia, da Etrúria e da 
Hélade, tanto como entre os Egípcios e Hebreus, todos os ensinamentos esotéricos são 
revestidos de diversas formas e simbolismos, em aparência, os mais contraditórios. 
Traduzem, no entanto, para o eleito, a Verdade sempre uma, na língua invariável no 
fundo ou na base, dos mitos e dos emblemas. 

“Se compreenderdes a palavra oculta expressa nos hieróglifos sagrados, e até 
mesmo, na imobilidade e frieza dos templos e das esfinges; se percorrerdes os templos 
onde predomina, ainda, a grande Obra de Ram, seja nas Índias – em Lanka d’Ayodhia, de 
Guyah, de Methra, de Dewarkash; no Irã – os de Vahr, de Balk, de Bamiyan; no Tibete – 
os do Monte Boutala e de Lhassa; na Tatarah – os de Astrakan, de Gangawas, de 
Baharein; na Caldéia – os de Ninveh, de Han, de Houn; na Syria e Arábia – os de Askala, 
de Balbeck, de Mambyce, de Salem, de Rama, de Mekka, de Sanah; no Egito – os de 
Thebas, de Memphis e de Amon; na Etiópia – os de Hemus, de Balkan e de Concayon ou 
Goy-Hajoun; na Grécia – os de Parnaso e de Delfos; na Etrúria – o de Bolsena; em 
Osktan, antiga Occitania – o de Nimes; entre os Iberos da Espanha, irmãos dos Hebreus 
e dos Iberos do Cáucaso – aqueles de Huesca e Gadés; entre os Golaks ou Gaulezes – 
os de Briacte, de Perigueux, de Chartres, etc., etc., encontrareis, sempre a Verdade uma, 
sintetizada neste véu que parece ilusão, mas que se rasga, repentinamente, aos olhos do 
adepto, quando ele haja percorrido a grande Vereda da Iniciação! 

Comparai, ainda, os mandamentos do Manú com os de Jesus, com todos os 
preceitos  de Krishna, de Zoroastro, de Pitágoras e até mesmo com os de Fo-hi, na China, 
sempre e sempre haveis de econtrar a mesma Verdade, embora adaptada à língua de 
cada povo e a sua respectiva evolução. 

O genial teósofo, Dr. Mário Roso de Luna, diz no Capítulo XXX ou último de sua 
maravilhosa obra “El Libro que mata a la muerte o Libro de los jinas”: “Um filósofo que 
como todo bom filósofo é polígrafo e sabe de física, de matemática e outras muitas 
cousas, depois de haver vaticinado, intuitivo, o fato estupendo do ‘peso da luz’, lançou 
valentementea sua teoria da Relatividade, teoria que bem entendida e generalizada, não 
é outra senão a antiquíssima da Maya budhista (o grifo é nosso), reproduzida a seu 
modo, por Schopenhauer, ao considerar (O Mundo como Vontade e como 
Representação), a tudo quanto nos cerca, como mera representação ou projetiva, que 
dista, em verdade, da objetividade representada, outro tanto, quando dista nossa mente 
finita da Mente infinita que emanou o Universo”. 

“Este filósofo benemérito, cujo melhor intérprete espanhol está sendo o catedrático 
Don Blas Cabrera, é o grande Einstein, nome que por si só, representa, segundo frases 
daquele, nas suas conferências na América e no Ateneu de Madrid – a vitória dos 
métodos filosóficos de raciocinar sobre os estritamente científicos, do mesmo modo que 
assinala uma era nova que encerra o ciclo mental que Newton, ou melhor, Cartesio, 
abriu”. 
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De fato, dizemos nós, esta Maya Budhista e até mesmo esta Relatividade 
Einsteiniana, são os recursos com que no mundo físico pode ser demonstrado tudo 
quanto paire fora da sua órbita. 

A capa grosseira que envolve o homem, não lhe permite a percepção, senão por 
hipóteses, de tudo quanto esteja fora das raias do plano em que o mesmo vive, a não ser 
que se trate de um ego evoluído, cuja visão extraterrena, possa alcançar aquilo que se 
passe nos planos ou mundos da quarta e mais dimensões. 

Eis porque, todas as iniciações são dadas aos discípulos, por meio desta Maya, 
para que eles, por seus próprios esforços, possam através do véu espesso da ilusão, 
encontrar a Verdade nua ou desvelada. 

Não podia ser de outra maneira, portanto, que Dhâranâ passaria por este período 
iniciático de três anos, a fim de ser o que ela é no dia de hoje. Do mesmo modo, acontece 
em todas as Escolas de Iniciação do Oriente, e que para o Ocidente vem como tradição 
através da Maçonaria, sendo que nesta podemos chamá-la de uma “dupla Maya”. 

Quanto ao Diretor-Chefe de Dhâranâ, não poucos são aqueles que desejam saber 
quem ele seja, para encontrar-se à frente de uma Obra como esta. 

Repetimos as mesmas palavras das misteriosas personagens de outrora: EGO 
SUM QUI SUM (Eu sou quem sou), ou melhor: eu sou aquilo que todos vós sereis quando 
souberdes interpretar a famosa inscrição do Templo de Delfos: – Nosce te ipsum 
(Conhece-te a ti mesmo). 

Se assim não o quiserdes, então vos direi: Sou filho das misérias e paixões 
humanas, e por isto mesmo, preciso ser aquilo que a Voz do Silêncio exige que eu seja. 

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

 

Outrora, quando o discípulo havia alcançado o terceiro grau iniciático, e 
encontrava-se diante do Grão Copta, depois das duras provas porque havia passado, 
ouvia do mesmo Senhor estas palavras que exprimem um mundo de Amor e de 
Sabedoria: “Foste, sucessivamente, revestido dos três graus de nossa Ordem; nós te 
saudamos como um S I∴ (Superior Incógnito), e quando houveres transcrito e meditado 
sobre os nossos papiros, serás, por tua vez, um Iniciador. Em tuas mãos fiéis, será 
depositada uma importante missão; o cargo incumbir-te-á, mas também a honra, de 
formares um grupo do qual serás ante a tua consciência e a Humanidade Divina, o Pai 
intelectual e ao mesmo tempo, o Tutor moral”. 

“Não se trata de impor-te convicções dogmáticas. Que tu sejas materialista, 
espiritualista; que tu professes o Cristianismo ou o Buddhismo; que te proclames livre-
pensador ou que te afeiçoes, mesmo ao ascetismo absoluto, pouco nos importa; nós não 
queremos contrariar o teu coração, molestando o teu espírito sobre problemas que não 
deves resolver senão face a face com a tua consciência e no silêncio solene das tuas 
paixões abafadas”. 

“Repleto de um amor verdadeiro por todos os teus irmãos em humanidade, não 
procurarás, jamais, desligar os laços que te prendem estreitamente ao reino hominal, 
considerado em sua síntese; és de uma religião suprema e universal, porque é Ela que se 
manifesta e se impõe – multiforme, é verdade, mas essencialmente idêntica a si mesma – 
sob os véus de todos os cultos exotéricos do Ocidente e do Oriente”. 

“Psicólogo, dá a este sentimento o nome que tu quiseres: Amor, Solidariedade, 
Altruísmo, Fraternidade, Caridade. Economista ou filósofo, chame-o tendência ou 
Socialismo, se tu o quiseres... ao Coletivismo, ao Comunismo... As palavras nada 
valem!...” 

“Honra-o místico, sob os nomes de Mãe divina ou de Espírito Santo”. 
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Mas, quem quer que tu sejas, não esquece, jamais, que em todas as religiões 
realmente verdadeiras e profundas, isto é, fundadas sobre o Esoterismo, a chave de 
toque da Obra deste sentimento é o ensinamento primeiro, capital, essencial deste 
mesmo Esoterismo”. 

E, continuando neste tom, o grande Senhor, proferia palavras outras, que não as 
posso revelar... mas, que representavam um oceano de Amor e de Sabedoria, ao novo 
obreiro da construção do Edifício humano! 

Os tempos apontados pelos profetas de todas as épocas são chegados! 

Uma Nova Aurora portadora de venturosos dias, aproxima-se para o mundo, 
principalmente a América do Sul, qual ÍSIS vitoriosa sobre o seu carro de ouro arrastado 
em vertiginosa carreira, pelos cavalos alados da manhã, e seguida de um verdadeiro 
exército de devas protetores, a fim de tomar posse do trono que lhe pertence na Terra, 
para o glorioso reinado da Sétima Sub-raça! 

E, por isto mesmo, espiritualistas sinceros, irmãos que trilhais por caminhos 
diferentes, mas que conduzem ao mesmo ponto(!) mister se faz que a lenha colhida na 
peregrinação por este planeta de provas, não seja negada à Fogueira Única que ilumina 
todas as almas sequiosas de Luz, famintas e perdidas no deserto árido da vida, a fim de 
que, guiadas por este Luzeiro protetor e bendito, elas possam seguir as pegadas dos 
Cavaleiros andantes da grande Jornada que conduz todos os homens ao cimo da 
abençoada Montanha, onde brilha por toda a eternidade – o Triângulo Mágico da 
Iniciação! 

Sob o mesmo Estandarte, empunhado pelos sublimes Seres da “Hierarquia 
Oculta”, à frente de um verdadeiro exército de “gênios construtores”, todos nós, sem 
distinção de credo, casta, sexo ou nacionalidade, devemos nos alistar para que seja 
realizado, o mais breve possível, o magno Trabalho da atualidade! 

Colombo, o iluminado, trazia a gloriosa missão de descobrir a América, 
desvendando um novo horizonte a todos os povos, ou melhor, o lugar onde futuramente 
deveria nascer a Sexta Sub-raça. 

Cabral, outro iluminado, completava o grande desejo dos Dirigentes da Evolução 
de nosso planeta, descobrindo o Brasil – o privilegiado país onde a Sétima sub-raça viria 
edificar o seu glorioso reinado. 

Após a vitória de Cabral, a escravidão negra, como necessidade orgânica ou 
construtiva da raça futura, pelas sábias mãos dos Senhores do Karma! 

Atirada no fundo do “navio negreiro”, a abençoada mônada do Califado Omeya, era 
trazida para este país, onde um dia ela, por sua vez, teria que libertar da escravidão da 
ignorância e da maldade, a mesma mônada que outrora a escravizara... terminando deste 
modo, o vitorioso ciclo da Quinta-raça Mãe ariana, ou melhor, os últimos rebentos 
daquelas escolhidas sementes dos Atlantes, que o Manu Vaivásvata conduziu há 850.000 
anos atrás, para a terra imperecível que nenhum cataclismo pode destruir! 

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

“Sursum corda! É o grito das almas; é a divisa dos hierarcas no trabalho de 
ascensão; é o Verbo dos Chamados que serão os Escolhidos! O Triângulo divino irradia 
nos cimos! Para ele, eleva-se a dupla escada de Jacó, cujos degraus mais altos se 
perdem nas nuvens! Algumas almas sobem sem desfalecimento, embora como homens, 
ainda, mas “cujos flancos de baixa argila são carcomidos (atormentados) pelos desejos 
de Deus; desaparecidas no nevoeiro do infinito, as de baixo perdem-nas de vista, 
enquanto elas recebem no alto a Iniciação. Elas voltarão em seguida; mas... tal como 
aconteceu a Moisés, a Luz contemplada face a face, terá deixado sobre as mesmas, o 
seu reflexo; voltarão arcanjos, para convidar as almas audazes à escalada do céu: 
“Violenti rapiunt illud”. Se o absoluto não se pode revelar aos filhos dos homens, que os 
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forte subam até ele para fazer a sua conquista. Logo que estejam de volta para seus 
irmãos mais tímidos, a fim de render homenagem à Luz, estes poderão reconhecer pela 
auréola de sua fronte, que sem cessar de ser Filhos da Terra, eles se fizeram naturalizar 
Filhos do Céu”. 

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

Desde o cisma dos gnósticos até o século atual, a vida dos adeptos nos aparece 
num constante martírio: Veneráveis seres excomungados; patriarcas no exílio; adeptos da 
mesma Verdade, guardaram na prova, a heróica serenidade dos portadores da Fé. 

Mas, dia virá em que os antigos hierofantes, os grandes adeptos e seus discípulos, 
conduzindo o Facho Sagrado, deixarão de ser imbecis charlatães levados às fogueiras e 
às celas mefíticas das cidades, ou arrastados na lama da crítica infrene dos perversos e 
dos ignorantes, com os nomens de Magos Negros e de exploradores da crendice pública! 

Então, ó Budha! Ó Cristo! Os teu magos prosternados diante de teu berço real, 
tendo por toda a parte espalhado a Tua Sabedoria, testemunharão em altas vozes , que o 
teu reino é chegado: Adveniat regnum tuum! 

Esperando que possa raiar esta Aurora abençoada de Justiça e de Sabedoria, nós 
seremos forçados a aturar da turba ignorante, nossa irmã embora, o ridículo da 
imbecilidade e charlatanice de nossas aspirações de Paz, Amor, Luz e Progresso para 
toda a Humanidade! 

Glória aos Senhores da Hierarquia Oculta! 

Seja a Paz com todos os seres! 

 

 H. J. Souza 
 Diretor-Chefe de Dhâranâ 

 

 

A CIÊNCIA E A RELIGIÃO  16 

 

Cada vez mais se afastam de nós os tempos em que os dogmas religiosos não 
podiam suportar o raciocínio lógico da matemática, a análise das ciências naturais e os 
argumentos da filosofia. 

Quando temos de contrariar os conhecimentos científicos que adquirimos, para 
aceitar preceitos religiosos, que se nos afiguram contrários às idéias das leis naturais, por 
serem traduzidos e transmitidos segundo a rigidez da letra que mata, não podemos ter 
confiança nas instruções que nos são assim ministradas e, para que elas sejam aceitas 
sem discussão nem estudo, seria preciso difundi-las apenas no meio da ignorância. 

Ora, a ignorância gera o egoísmo e não pode haver religião que se baseie sobre 
fundações de tal natureza. 

A religião não deve recear a ciência para não infringir os direitos da razão, mas ao 
contrário, deve sempre dar-lhe contas, sendo que, por seu lado, a ciência deve também 
ser integrada na verdadeira religião, à luz da razão. 

Que provas se podem dar a quem nada conhece de um assunto qualquer e que 
provas podem ser obtidas sem o trabalho de estudar e investigar? 

Purusha age através de Prakriti! 

                                            
16 Este trabalho de nosso Irmão Engenheiro Eduardo Cícero de Faria, foi lido na sessão em comemoração ao 3º  aniversário de 
Dhâranâ (10 de Agosto de 1927) 
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Compreendamos, entretanto, que tais investigações só nos sendo permitidas pelas 
faculdades que possuímos, nos estreitos limites das três dimensões em que vivemos, 
nada nos é dado conhecer além do grau de sensibilidade dos nossos órgãos próprios a 
receber as vibrações exteriores. 

Os nossos órgãos visuais, por exemplo, embora com a sua sensação ampliada 
pelos instrumentos mais aperfeiçoados fabricados pelo homem, de acordo com a sua 
própria estrutura física, só percebem vibrações correspondentes às ondas luminosas; fora 
dessa escala, seja qual for a vibração do éter, no sentido ascendente ou descendente, é 
como se não existisse. 

Mas, porque tais sensações não possam ser captadas por determinado órgão, 
deixam elas, entretanto, de existir? 

Não, certamente, e é no momento em que fazemos tais considerações, que 
entramos com a razão, para justificarmos investigações, no sentido de serem alcançadas 
faculdades novas, ou meios outros de provas eficazes. 

A ciência moderna é a melhor aliada das teorias que há longo tempo vem 
espalhando a Teosofia, embora, até então, em meio evidentemente falho para 
compreende-las, mas que vem evoluindo clara e celeremente. 

No século XVIII, a corrente elétrica era considerada um fluído imponderável 
especial, dizendo Volta e Faraday que um corpo eletrizado continha em si determinada 
massa desse fluído. O mesmo Faraday, com Ampère, estabeleceu depois o 
eletromagnetismo e outros gênios criaram novos capítulos para a ciência elétrica – a 
eletrodinâmica e a indução elétrica – que já consideravam a ação à distância e, por fim, 
Maxwell e Hertz nos fazem conhecer o transporte de energia por meio de propagação de 
ondas eletromagnéticas. 

A radiocomunicação diz respeito a vibrações no ambiente etéreo e nos induz 
considerações filosóficas as mais grandiosas sobre os fatores da natureza. 

De fato, quem sabe que está, a cada momento, cercado de tais vibrações, que são 
suscetíveis de serem utilizadas, desde que encontrem aparelhos detetores, 
transformadores e ampliadores que a técnica moderna já pôs ao alcance de qualquer 
leigo, não tem mais o direito de duvidar, antes tem o dever de admitir que só não pode 
receber ou transmitir vibrações mentais, ou quaisquer outras oscilações de ordem 
elevada, referentes a fatores puramente morais, por desconhecer ainda os dispositivos 
apropriados para demonstrações de energia irradiante, cujo comprimento de onda possa 
ser incomensurável, quer por suas condições infinitesimais, como pelas suas proporções 
formidáveis. 

A radiocomunicação nos dá a representação mecânica da transmissão do 
pensamento à distância. 

O pensamento constrói formas que se manifestam em experiências de hipnotismo, 
nas quais podem ser vistas ou sentidas apenas pela força de vontade que esboça tais 
imagens mentalmente e à distância. De fato, uma das últimas revistas de assuntos 
radiotécnicos nos dá a conhecer que no dia 9 de março do corrente ano, o hipnotista Sr. 
Gerald Fitzgibbons, do Studio de “Broadcasting” WBZ, de Springfield, conseguiu 
hipnotizar duas pessoas que se achavam na estação WBZA, em Boston. 

Uma terceira pessoa, presente na mesma ocasião, não foi influenciada pela ação 
hipnótica, por não ser a sua presença conhecida do hipnotizador, segundo afirma a 
mesma revista. 

Não nos dá este fenômeno a idéia perfeita de uma estação emissora de rádio, 
cujas vibrações só são detectadas pela estação receptora que com ela esteja em perfeita 
sintonia e são incapazes de afetar outra que disponha de condensadores micrométricos 
de grande seletividade? 
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O sentido astral, que abrange estas manifestações mentais, considerado como um 
desdobramento da consciência espiritual, está em estado latente em cada um, que para 
despertá-lo, necessita apenas que em si mesmo se desenvolvam certas faculdades que 
permitam transportar a consciência para o novo plano. 

Adquirindo-as, o homem torna-se sensível a vibrações mais sutis do que as que 
são suscetíveis de serem reguladas pelos sentidos físicos ordinários. 

Os que têm desenvolvidas tais faculdades, não necessitam de provas para 
admitirem os fenômenos que dizem respeito à quarta dimensão e compreendem que as 
leis que regem a consciências no plano físico, mesmo as que se referem ao tempo e ao 
espaço, não são concebidas no astral de maneira análoga. 

Até mesmo aí a ciência, posto que rigidamente materialista, já transigiu com as 
suas teorias sobre o “subconsciente”, considerado até certo tempo com um estado de 
obnubilação intelectual, uma consciência penumbrosa, anormal, patológica. 

A Psiquiatria ainda é uma ciência de verdades transitórias, mas Freud veio traçar 
novo rumo, estabelecendo o subconsciente, não mais como estado degenerativo da 
consciência, porém como parte especial na construção do dinamismo psíquico, formando 
uma ponte estendida para o consciente, isto é, fazendo parte do complexo “pré-
consciente” do psiquismo estabelecido por ele, em termos em que só falta a franqueza de 
confessar a sua coincidência com o princípio astral que entra na formação dos seres. 

A Arqueologia, a Paleontologia e a Oceanografia confirmam a teoria das 
transformações geogênicas, de tal sorte que os fenômenos de que resultam mudanças 
geológicas podem vir a ser previstos com grande aproximação, embora sem a precisão 
matemática das revoluções siderais e dos eclipses. 

Os grandes progressos científicos, as extraordinárias descobertas que têm 
assinalado os primeiros decênios do XX século são a confirmação das profecias, que se 
contêm no trabalho formidável do grande Mestre H. P. B., consubstanciadas na sua obra 
inigualável, A Doutrina Secreta, base fundamental da Teosofia. 

Tudo se vai acomodando perfeitamente aos princípios teosóficos da involução e da 
evolução, através dos grandes ciclos da Humanidade que, partindo da Espiritualidade, se 
degrada até o máximo de densidade, donde começa a regressar para religar-se ao 
Princípio Espiritual donde partiu. 

Nos “Primeiros ensinamentos dos Mestres” a dois investigadores ingleses, nos 
anos de 1881 a 1883 17 já se encontra esplanada a teoria da subdivisão do átomo, 
transmitida assim em época de tradicionalismo acadêmico que não admitia opinião 
contrária à do átomo como elemento químico indivisível e indecomponível. 

Que sabemos hoje em oposição a isto? 

O átomo é um sistema de forças de atividade incessante, um mundo em si mesmo, 
porque o grande e o pequeno não existem de fato, mas unicamente em relação à unidade 
que lhes serve de medida. 

Na última diferenciação admitida para a matéria, esta é considerada idêntica nos 
seus elementos. É a teoria da matéria uma, que associada à hipótese já cientificamente 
aceita, de que a energia radioativa resulta da transformação dos átomos, veio tornar 
verossímil o princípio da alquimia antiga, que se propunha transmutar certos metais em 
outros, mediante operações magneto-químicas, em que eram hauridas forças da 
natureza, vibrações que não conhecemos ainda, mas que certamente provinham de 
influências astrais. 

                                            
17

 Os Srs. Hume e Sinnett. 
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Os livros sagrados das teorias antigas são o reservatório e o laboratório onde os 
estudiosos investigadores vão buscar conhecimentos que aumentem a sabedoria, 
tendendo para auxiliar o progresso humano, na sua trajetória evolutiva, bem entendido, 
dentro dos limites da sua receptividade. 

Ciência e Religião, sob o ponto de vista teosófico, marcham juntas, confundem-se 
compreendem-se sob um único lema – Sabedoria. 

Que felicidade podermos registrar tal homogeneidade! 

Aproveitemos o momento e esforcemo-nos para o ideal de transformar a 
Humanidade numa grande associação de auxílios mútuos; sem concordarmos, entretanto, 
com essa filantropia mal compreendida, que parece querer despontar, tendendo para o 
rebaixamento das energias individuais, para que não haja quem exceda seus 
semelhantes pela conquista de elementos, mesmo materiais, e, principalmente, 
intelectuais e espirituais. 

Os grandes benfeitores da Humanidade são justamente os que criam o trabalho, 
cultivam a ciência e se desenvolvem espiritualmente, dentro do conhecimento de que “tu 
és eu e eu sou tu”. 

Onde encontrar programa tão idealista? 

Em Dhâranâ, nesta sociedade de amor universal, em que se aprende a por em 
atividade faculdades mentais num ambiente harmônico de paz, de luz e de progresso. 

Cada Dhâraniano é a expressão de um quociente, isto é, representa uma fração 
ordinária, cujo numerador é o Bem e o denominador é o Mal. 

Aperfeiçoando-se pelo trabalho, estudo e desenvolvimento da meditação, 
consegue reduzir progressivamente o denominador da fração, tendendo para o limite em 
que este, tornando-se igual a zero, daria à fração um valor igual ao infinito, isto é, 
corresponderia à identificação do indivíduo com a sua Mentre Criadora. 

Caminhemos! Que a raça viril, que descende dos intrépidos bandeirantes, se vá 
preparando para desempenhar a função que lhe será dada na hora que está para soar no 
infalível cronômetro da Evolução! 

 

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 1927 

Eduardo C. de Faria 

M. S. D.  
 

10 AGOSTO DE 1927 
 

Por meio de uma sessão solene, a Sociedade Dhâranâ comemorou em 10 de 
Agosto, o terceiro aniversário da sua fundação, tendo para isto distribuído convites 
especiais. 

Além dos membros de Dhâranâ e pessoas de suas Exmas. Famílias, achavam-se 
presentes representantes de Sociedades congêneres, da imprensa e afeiçoados à Causa 
que nos foi confiada. 

Aberta a sessão pelo Diretor-Social de Dhâranâ, o Sr. Capitão de fragata Tancredo 
de Alcantara Gomes, foi dada a palavra ao Diretor-Chefe, que fez um longo estudo sobre 
os 3 anos de iniciação porque passara Dhâranâ, através da MAYA BUDHISTA, cujo 
trabalho era, ao mesmo tempo, uma defesa aos ataques soezes de um pequeno número 
de despeitados trânsfugas da Obra. 
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Ao terminar, foi cantado o “Hino Dhâranâ” por diversas Senhoritas, inclusive as 
Irmãs Faria e alguns membros de Dhâranâ, acompanhados por um terceto composto de 
piano, violino e flauta. 

Logo a seguir, teve a palavra a Senhorita Helena Souza, digníssima Zeladora do 
Templo de Dhâranâ, que fez a leitura de estudo alegórico de H. J. S. intitulado: Pela Paz. 

Concedida a palavra à Irmã Bibliotecária Sra. Gracilia Baptista, esta fez um estudo 
retrospectivo de Dhâranâ, citando fatos (inclusive materializações de Mensagens, objetos, 
etc., etc.), demonstrando, ou melhor, autenticando, com veemência, toda a verdade que 
se acha de nosso lado, profligando as acusações falsas e perversas dos que se tornaram 
perjuros, blasfemos e traidores de uma Obra que eles mesmos denominavam de “o 
expoente máximo da Verdade divina”, dias antes Dela saírem. Ao mesmo tempo, 
invocava o testemunho insuspeito de todos os irmãos ali presentes, que tudo assistiram e 
souberam resistir a todos os embates das provas que nos foram impostas, para a justeza 
das palavras que acabava de proferir. Disse, ainda, do amor, da obediência, do respeito, 
da humildade desses abnegados companheiros de lutas, aos quais o Mestre denominou 
de “os verdadeiros esteios da Obra”, e que foram a causa eficiente da Vitória final das três 
etapas percorridas na sublime Vereda da Iniciação. 

Terminadas as suas palavras, que foram ouvidas com a veneração que nos 
merece esta alma dedicada, que representa em Dhâranâ o exemplo do sacrifício e da 
bondade, ou melhor – a epopéia da mulher, quando transformada no másculo poder da 
heroicidade, foi como se jamais houvéssemos sofrido pelas ingratidões humanas!... 

Dada a palavra ao Irmão Engenheiro Eduardo Faria, este esforçado dhâraniâno, 
fez a leitura de seu valioso trabalho teosófico intitulado “A Ciência e a Religião”, segundo 
a publicação que fazemos no presente número de Dhâranâ. 

Falou, ainda, o Engenheiro Antônio Castaño Ferreira, outro dedicado dhâraniano 
que fez um estudo astrológico-cabalístico de Dhâranâ, seu Diretor-Chefe e Zeladora do 
Templo, demonstrando os laços ocultos que os unem, terminando com uma saudação ao 
Mestre, feita em língua egipcíaca antiga. 

Finalizaram o programa as Irmãs Faria, como uma das mais brilhantes notas da 
nossa humilde festa, cantando escolhidos trechos clássicos, dentre eles “Crucifix” de 
Faure, e acompanhando-se mutuamente ao piano. 

E, desse modo, Dhâranâ enfeixou num só ramalhete de escolhidas flores, todos os 
seus irmãos, amigos e afeiçoados, para comemorar o terceiro marco por ela construído 
na Vereda da Iniciação, aberta no solo abençoado onde tem a sua missão e por onde 
poderão trilhar, futuramente, todos aqueles que desejem tomar parte no grande Trabalho 
em prol do Advento da Sétima Sub-raça. 

 
 

RECEBEMOS E AGRADECEMOS 

LA ESTRELLA DE OCCIDENTE – revista cosmosófica que se edita em Buenos 
Aires – Talcahuano, 1075. Além de valiosos artigos teosóficos, ela traz um Catálogo das 
melhores produções sobre Teosofia, Ocultismo, etc, etc, para o qual chamamos a atenção 
dos estudiosos. Agradecidos. 

PRO PAZ MUNDIAL – Tivemos o grato prazer de receber o número de Julho, do 
Boletim da Liga Argentina “Pro Paz Mundial”, enviado pelo estimado irmão Sr. Adrián A. 
Madril, de Rosario de Santa Fé, na Argentina. 

Os enormes esforços que uma plêiade de abnegados irmãos argentinos vem 
despendendo em prol do maior dos ideais, é digno de louvores e muito mais ainda, de 
imitação por todos os espiritualistas do mundo. 
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No momento mais doloroso porque passa a humanidade, onde só predomina a 
idéia da guerra e da destruição (embora com uma “Liga das Nações”, que é um 
verdadeiro fracasso), mister se faz que “um novo poder no mundo se levante”, a fim de 
sufocar uma vez para sempre, a idéia execranda da luta entre os povos. 

Guerra! Guerra! dizemos nós, mas... a tudo quanto seja contrário à Paz entre os 
homens! 

Parabéns, irmãos argentinos! Para a frente, empunhando o estandarte único, de 
alvura imaculada, símbolo da Paz e do Amor entre todos os homens. 

J. FERNANDO CARBONELL – Do grande sábio uruguaio, nome sobejamente 
conhecido no mundo científico e teosófico, recebemos diversos trabalhos seus, cujos 
títulos são: Conferência sobre “Los Fundamentos de la Eubiosis”; “El arte como 
educación”; “La musica y el mundo interior” e “Parques Escolares” (Refutación a las 
objeciones de ordem sanitario). 

Ao ilustre propagandista do “Regimen Naturalista”, enviamos sinceros parabéns, e 
ao mesmo tempo, agradecimentos por tão valiosa oferta. 

A MENTE – Temos recebido todos os números desta revista, órgão da “Ordem 
Mística da Comunhão do Pensamento”. Parabéns e desejos de prosperidade para ambas. 

“A LUTA DO PLANETA PELA SUA EVOLUÇÃO E A VIDA DOS SERES” – De 
nosso irmão Sr. Dario Vellozo, digníssimo Presidente do Instituto Neo-Pitagórico, 
recebemos 3 exemplares, referentes ao Capítulo XXII, do trabalho cujo nome encima 
estas linhas e da autoria do irmão pitagórico Sr. Heitor Gonçalves de Araujo. 

Que os Mestres de Sabedoria se dignem derramar sobre a fronte de tão esforçado 
discípulo, as maiores vibrações de Paz, Amor, Luz e Progresso, para que o mesmo possa 
realizar até o fim, o papel que lhe coube nesta existência. 

Pitagóricos e Dhâranianos a postos para o Trabalho UNO! 

Entoemos o hino a Agni, o Fogo Sagrado, para que a VEREDA assim iluminada, 
todos os discípulos possam seguir as pegadas dos Arautos da Nova Era. 

“Spes messis in semine”. 

A LUZ DE KROTONA – Aproveitamos o ensejo para fazermos uma retificação na 
notícia que demos no número anterior desta revista: “A LUZ DE KROTONA é órgão do 
Instituto Neo-Pitagórico e não de uma Loja Teosófica, como por engano saiu. 

Do mesmo modo, entre os livros recebidos, como oferta, de nosso prezadíssimo 
Irmão Sr. Dario Vellozo, constava o seu maravilhoso trabalho iniciático, intitulado: “A 
Trança loura”, que recomendamos a todos os amantes da boa leitura e aspirantes à 
Verdade divina. 

Parabéns ao Artigo pelo seu valioso trabalho e mil agradecimentos pela gentil 
oferta e dedicatória. 

LUCIFER – Recebemos e agradecemos o número de Outubro deste mensário 
teosófico. 

O TEOSOFISTA – No momento em que Dhâranâ ia entrar para o prelo, chegou-
nos às mãos o número de Julho desse órgão oficial da Sociedade Teosófica no Brasil. 
Somos gratos pela permuta. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Coronel Henry Steel Olcott. 
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Completando a solenidade levada a efeito na sede de “Dhâranâ”, em 19 de 
fevereiro do corrente ano, para comemorar o 21º  aniversário da passagem de Henry Steel 
Olcott às regiões sublimes do Espaço, para onde foi levado sob a benéfica proteção das 
Correntes Buddhicas, como fiel servidor que era ele do Buddhismo, esta revista publica a 
sua fotografia, como a mais humilde homenagem que os discípulos e veneradores da 
memória de H. P. B. podem fazer nos dias atuais ao seu dedicado colaborador, na 
fundação da The Theosophical Society, no ano de 1875, na cidade de Nova Iorque. 

 

NO LIMIAR DA RENÚNCIA 18 

 

5.... le sacrifice, la charité et l’austerité sont les purificateus du Sage. 

11.. il suffit de renoncer au fruit pour satisfaire à la Loi 

(Bhagavad Gîtâ, chap. XVIII, Trad. Auvard Schultz, págs. 227 e 228) 

O sacrifício dos bons auxilia o evolver dos instintivos. 

Dos vórtices da matéria densa os idealistas retiram os seres de argila, atraindo-os 
à vida espiritual. 

A Arte é o caminho de Eleusis. 

As emoções estéticas transfiguram a argila, transmuda o caos, levam da voragem 
das paixões à harmonia dos sentimentos. 

A música das Esferas desperta a psique adormecida no sarcófago dos corpos 
densos. 

É o dealbar da SERENIDADE. 

A Serenidade floresce nos santuários iniciáticos, no silêncio das vidas 
contemplativas. Imobilidade aparente; intensa vida subjetiva... 

No silêncio das vidas contemplativas flutua o lótus simbólico. A linfa do grande lago 
espelha-se cristalina; reflete o céu. Lago do coração, ao centro a flor mística, o lótus... 

Do lótus simbólico evola-se o aroma da RENÚNCIA. 

Renúncia! O sonho de felicidade humana transformado em lágrimas de Adepto: 
prece altruística... 

Renúncia! A consciência imersa na luz das abnegações supremas. 

Renúncia! O néctar do kiatho da vida em holocausto pelos que sofrem. 

Entrar o limiar da Renúncia é consagrar-se ao BEM. 

No Astral vibra o cântico dos Renunciadores, a palavra dos Mestres Radiosos. 

No Himalaia, os Mestres Brancos interpretam, traduzem e emitem o ensinamento 
dos Mestres Radiosos. 

Servidores dos Mestres Brancos recebem e emitem em o Orbe límpidas vibrações 
vitalizantes. 

                                            
18 O presente artigo do ilustre Professor Dario Vellozo – digníssimo Presidente do Instituto Neopitagórico, é uma das mais valiosas 
homenagens prestadas a Dhâranâ, no seu terceiro aniversário. O grande Bulwer Lytton, na sua incomparável obra Zanoni, diz: “Não há 
no coração do homem um só desejo que não seja um pressentimento de cousas que existem num mundo afastado e divino”. 
Acrescentamos nós outros: ... principalmente, quando esse homem tem a absoluta certeza que tal pressentimento nada mais é do que 
a Voz do Silêncio ou do Mestre, a segredar-lhe, internamente, amor a todos os seres... e por isso mesmo o faz organizador de uma 
obra maravilhosamente bela e divina, como é o Instituto Neopitagórico – um dos mais poderosos elos da Grande Cadeia Oculta, que 
vem unindo todos os povos sul-americanos numa só e mesma família, no preparo para o Advento da Sétima sub-raça, em que 
Dhâranâ – seu irmão gêmeo espiritual – ... é a outra linha da paralela traçada pela mão infalível dos Eternos Construtores do Grande 
Edifício humano! 
Abençoada, pois, a sua maravilhosa Obra, não só para o engrandecimento da Pátria que nos coube nesta existência, como também, 
pelo muito que vem fazendo em prol da Fraternidade humana. 
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No invisível plastizam os Modeladores a sociedade futura. 
Dhâranianos e Pitagóricos agremiam-se na intuitiva sublime da fraternidade, da 

PAZ. 

Teurgos renunciam ao conforto dos utilitarismos feéricos ao tumultuar das ruas, à 
forma acariciadora das empolgantes ficções de Maya... 

Não sofrem, em sua renúncia, porque trabalham com amor, alfombrando corações 
ansiosos, plantando hortos de esperança na desolação das terras esterilizadas pelo 
egoísmo. 

Alenta-os a serenidade dos Deuses, néctar do Olimpo. 

Ditosos Titãs sem orgulho, em convívio com os Mestres, no ambiente azul dos 
Santuários, irradiando eflúvios de conforto, harmonia e bondade! 

Sonham aproximar fraternalmente os povos da América, os seres da Nova 
Atlântida, organizando correntes espirituais uníssonas – gizando diretrizes astrais, 
formando os primeiros núcleos da sétima sub-raça. 

Da América irradiará pelo Globo o verbo consciente da PAZ. Sentimentos nobres, 
aos clarões da Razão iluminados, reunirão povos em finalidade única. 

E sobre as ruínas materiais da força bruta pairará o Direito apoiado no Direito. 

A PAZ ressurgirá do sacrifício dos bons, em holocausto à Humanidade. 

O sacrifício dos bons promove o evolver dos instintivos. 

No limiar da Renúncia acendem os Mestres a lâmpada da Vida. 

Renúncia dos sentimentos inferiores, das paixões rubro-negras, dos prazeres 
brutais; da maldade, da maledicência, da inveja, da mentira. 

Espargir a bondade é semear céus. 

Atingir o limiar da Renúncia é dedicar-se ao BEM. 

Nos santuários da Renúncia encontram-se todas as Mães que amaram e sofreram 
em amor de seus filhos. 

Nos santuários da Renúncia encontrareis vossas Mães. 

No silêncio do Santuário flutua o lótus simbólico. 

Do lótus simbólico evola-se o aroma da Renúncia. 

Lótus do coração: BONDADE. 

Seja a PAZ com todos os Seres! 

 

Retiro Saudoso, 2 de Dezembro de 1927. 

Dario Vellozo 


