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AOS NOSSOS LEITORES 
 

O presente número desta revista, enfeixa em três artigos diferentes – formando um 
acorde perfeito – a síntese do passado, do presente e do futuro da Humanidade. 

Trata-se de um número Especial dedicado às nações IBERO-AMERICANAS, 
empenhadas no grande movimento oculto que ora se opera nesta parte do Globo, 
obediente a um dos Ciclos de que está repartida a Vida Universal. 

É, portanto, às ditas nações, que do BRASIL – cujo nome exprime que nele se 
mantém vivas e crepitantes as brasas do Fogo Sagrado – enviamos as mais fraternais 
Saudações, na ânsia incontida de ver realizada a maravilhosa profecia dos deuses: de 
que “dia virá em que todas elas unidas e irmanadas pelo mesmo Ideal, formarão a Grande 
Família Espiritual da Sétima sub-raça, como a sublime finalização do ciclo ariano”. 

Trabalhemos, pois, amadas irmãs da América latina, para que, desde já os 
primeiros albores desta Era Nova se façam anunciar através de uma nítida e mútua 
compreensão dos altos desígnios que nos unem para sempre, de acordo com as intuitivas 
palavras do grande Bolivar: “TUDO NOS UNE, NADA NOS SEPARA”. 

Spes messis in semine! 

H. J. S. 

OS ENSINAMENTOS ORIENTAIS E A GEOLOGIA 1 

Os três continentes 

HIPERBÓREO, LEMURIANO E ATLANTE 
 

Assim como a cultura greco-latina foi uma verdadeira revelação na Renascença, 
após a noite medieval, do mesmo modo a cultura do povo ário, trazida à luz pelos 
sancritistas, é uma revelação ainda maior para a nossa cultura contemporânea. 

As traduções dos Vedas, Puranas e Brâmanes; as expedições ao Tibete; as 
religiões e línguas comparadas; a filologia, etc., nos vão pondo em contato com as idades 

                                            
1 O presente artigo, é a tradução do capítulo da obra Hacia la Gnosis, que tem por título Las ensenanzas orientales y la Geologia e por 
subtítulo Los três continentes: Hiperboreo, Lemuriano y Atlante. É uma das maravilhosas jóias literárias do insigne Teósofo e polígrafo 
Dr. Mario Roso de Luna, para a qual chamamos a atenção dos nossos ilustres leitores. – N. da Redação. 
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mais remotas do planeta, idades que, se aqui na Europa se caracterizaram pela barbaria 
troglodita como nos ensina a Paleontologia; em troca na Ásia deram civilizações 
colossais, verdadeiramente pré-históricas e ao lado das quais a nossa está longe de se 
comparar, pese a nossa vaidade de povo adolescente. 

Dia chegará em que consagraremos a esta empresa um trabalho mais avançado. 
Tamanhas revelações, com efeito, nos foram antecipadas por intermédio de uma mulher 
sábia e generosa, Helena Petrovna Blavatsky, a quem a Humanidade contemporânea não 
começou ainda a fazer justiça. 

Esta heroína, que realizou viagens perigosíssimas que eclipsam as de Marco Polo, 
Humboldt, Stanley e Livingston, nos deu nos volumes da sua Doutrina Secreta uma série 
de orientações, onde vão sempre entrelaçadas a religião primitiva da Humanidade e a 
ciência mais excelsa. Seu estilo, em aparência, confuso e desordenado; seus métodos de 
exposição, verdadeiramente orientais ou intuitivos; a magnitude do edifício erguido; os 
prejuízos de todo o gênero que nos avassalam; tudo, enfim, se conjura para nos impedir 
hoje de extrair de tal obra os devidos frutos. 

Vamos fazer um paralelo entre os ensinamentos que nos transmite a dita escritora 
sobre os continentes e as conclusões da Geologia. 

De cinco grandes formações continentais, consideradas como sendo troncos de 
povos ou Raças-Raízes da atual evolução terrestre, ela nos diz ao começar o segundo 
volume da Doutrina Secreta: 

1. De uma Ilha Sagrada ou imperecível, do Polo Norte, verdadeira Terra dos 
deuses e laboratório de raças futuras, devendo perdurar durante toda a 
evolução terrestre, que se denomina de Quarto Ciclo ou Ronda. 

2. Um continente boreal, do qual são restos todo o Norte de Europa, Ásia e 
América. 

3. Um continente austral ou lemuriano, que deixou como restos principais a 
Austrália e Madagascar. 

4. O continente da Atlântida, ocupando toda a zona do Oceano deste nome e mais 
ainda a Europa ocidental, parte da América e talvez, não pouca do Pacífico. 

5. O continente atual ou Ário, que abarca em realidade, dois: o de Ásia, Europa e 
África reunidas e as terras americanas.” 

Nossa ciência positiva atual tem que prescindir da Ilha ou primeiro continente, 
porque não o puderam alcançar nossas expedições polares mais atrevidas 2 e temos que 
nos contentar com o muito que dele têm falado, mais ou menos veladamente, os mitos e 
simbolismos religiosos de todos os tempos, com seus Monte Meru, Montserrat, Santo 
Graal, Terra Divina, Ilha dos Devas, etc. G. W. Surya publica sobre o “Polo Ártico e os 
ocultistas” um precioso artigo no Zentralblatt für Okkultismus, de Leipzig, onde 
comentando os últimos fracassos de Andrée e de Wellmann, pergunta: “Não é certo, pois, 
que o Polo Ártico parece guardar um segredo ante a Humanidade inteira? De onde 
procederá esta singular e insaciável ânsia por alcançar o Polo Norte e qual será o motivo 
da curiosidade científica, assinalado na glória de por o pé por vez primeira em um pedaço 
de terra coberta de neves eternas? Será o móvel de tão temerários esforços um algo 
desconhecido, que talvez atraia com força mágica a alguns investigadores? Quem é o 
senhor dessa ‘fortaleza polar’, que ordena aos ventos deter à distância os exploradores 

                                            
2 Depois que foi escrito este artigo, outros exploradores tentaram a arriscada investida contra “o mistério polar”. Dentre eles, figura o 
célebre explorador norueguês Amundsen que afirmou ser o Polo situado num oceano livre – no que discordaram vários cientistas. 
Digno de nota, porém, o seu gesto incomparável indo a procura do General Nobile e seus companheiros, perdidos entre as neves 
eternas das regiões polares, cujo gesto lhe causou a perda da vida. Quanto a este último – como é sabido – além das várias perdas de 
vida, sofre moralmente, neste momento, pelas várias acusações que pesam sobre a sua pessoa, segundo o inquérito instaurado para 
averiguar do fracasso de sua missão. De nada lhe valeu a “cruz” que lhe ofereceu o Papa para ser atirada quando passasse sobre o 
Polo. – N. da Redação. 
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importunos, ou que os obriga a arribar, sem poder dar-nos sinal algum de suas vidas, de 
seus êxitos ou de seus fracassos?... Uns quantos viajantes entreviram, após as mais altas 
latitudes, algo assim como um mar livre de gelo e até troncos flutuantes de árvores. Além 
daquele mar livre, espécime de longínqua miragem está o país eterno e inacessível, a 
mansão dos deuses de que nos fala o Vishnu Purana e o próprio Pitágoras.” 

Deixando à Mitologia comparada a árdua tarefa de esclarecer quanto tem 
acreditado a Humanidade a respeito desse mistério terrestre, entendo que há muita cousa 
na face do globo, segundo conhecemos, que concorda com os ensinamentos da citada 
obra de Blavatsky, como vamos ver, a respeito dos outros quatro continentes, apoiando-
nos na Geologia. Para aproveitar melhor a leitura, convém que o leitor tenha um bom 
mapa diante dos olhos. 

Desde logo ressalta um fato singular a respeito do segundo continente de que fala 
a dita obra. 

A orientação das grandes linhas de cordilheiras na parte setentrional dos nossos 
atuais continentes, é sensivelmente de Sul a Norte, como se elas houvessem constituído 
em remotíssimos tempos uma irradiação a partir de um cume ou uma verdadeira linha de 
irradiação situada nas vizinhanças do Polo Ártico, e que até onde pode apreciar a 
exploração geográfica, sepultou-se abaixo do nível das águas posteriormente, formando o 
Oceano glacial do Norte. 

Orientados desse modo, vemos com efeito, os Montes Urais, entre as Rússias 
européia e asiática, continuando debaixo das águas, para entrelaçar-se com os 
arquipélagos de Nova Zembla e Francisco José, até os 84 graus de latitude; os Dofrines 
escandinavos, prolongados de igual modo pelo arquipélago de Spitzberg até os 80 graus; 
os montes do País de Gales e os Grampians escoceses, mais ou menos relacionados 
orograficamente com a Islândia aos 69 graus. Vemos, do mesmo modo, esta ilha e a 
Groenlândia com montanhas de vários milhares de metros de altura, que se perdem entre 
os 75 e os 83 graus de latitude; as complicadas terras do mar de Baffin e do Arquipélago 
de Parry, desde a margem direita do rio Mackenzie às terras de Alaska, e a cordilheira 
que na Ásia bordeja a margem direita do rio Lena e península de Zeimour, até latitudes 
semelhantes. Em resumo, seis ou oito linhas montanhosas, formando, por assim dizer, as 
espinhas de outras tantas massas continentais, despedaçadas e deslocadas de Sul a 
Norte pelo aparecimento posterior do Atlântico e o Pacífico, e de Este a Oeste, talvez, ou 
seja em sentido circular, pelo oceano Ártico. 

Tamanho continente, hoje coberto pelas neves perpétuas próprias de sua 
geológica velhice – velhice admiravelmente concordante com a atual posição do eixo da 
terra em relação à eclíptica – afeta a uma zona que, com o leito dos mares que em parte 
a ocultam hoje, talvez fosse mais extensa do que chamamos agora antigo continente, 
aparecido muitos milhares de séculos depois. Na atualidade, abarca a metade superior da 
América do Norte e mais da quarta parte da Europa e Ásia. Seus limites meridionais, que 
talvez tivessem cortado o atual Equador em mais de um ponto, se acham já apagados ou 
sepultados debaixo da formação diluviana russo-siberiana e dos infinitos acidentes 
orográficos que preparam em baixo o surto ulterior dos nossos continentes, como hoje os 
conhecemos. 

Semelhante formação antiquíssima, por mui pouco esboçada que nos pareça 
agora, não deixa de ter no planeta outra formação similar ulterior a que se devem, de 
igual modo, os atuais continentes, ou seja, o continente Ário, típico da Quinta Raça-Raiz, 
depois das catástrofes lemuriana e atlante. 

Nada mais fácil do que nos convencermos de tal cousa. Com efeito, suponhamos 
situados na Meseta de Pamir, esse ponto estratégico da velha Ásia, que parece ter 
servido de centro de dispersão mundial, tanto das montanhas como dos povos históricos. 
Semelhante meseta é o centro de uma imensa cruz de alinhamentos montanhosos, tal 
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como talvez o fosse muito antes o legendário Monte Merú, centro polar para todo 
continente hiperbóreo. 

O braço do Nordeste é constituído pelas cordilheiras de Thianchan, de Altay, de 
Jablokoy e de Stanovol, que separam geograficamente o povo tártaro do povo chinês. 
Chegado ao vértice constituído pelo estreito de Bhering, continua entretanto em linha reta, 
ou melhor dito, em círculo máximo, pois que se trata de uma esfera e não de um plano, 
em toda a largura da América, até o cabo de Hornes. 

O braço Sudeste da cruz ou aresta da pirâmide orográfica de Pamir, é constituído 
pelos Himalaias e todos os alinhamentos paralelos da Indochina, enlaçados com o oriente 
da Austrália e Nova Zelândia, onde podemos considerar localizado o segundo vértice. 

O braço Noroeste, apenas com solução de continuidade além das alturas 
bactrianas, clarissimamente constituído pelo Norte do Irã, Armênia, Cáucaso, Carpatos e 
Balcãs, Alpes e Pireneus até o cabo de Finisterra na Espanha, onde podemos considerar 
o terceiro vértice ou extremo da grande cruz orográfica de Pamir. 

O braço Sudoeste, formado pelas alturas meridionais do Afeganistão e da Arábia, 
pelos montes da Abissínia e do oriente da África, até o cabo da Boa Esperança, que 
consideraremos como o quarto extremo da referida cruz. 

A considerações muito interessantes se presta esta nova maneira de ver nossa 
terra atual. Talvez os quatro fusos esféricos em que fica assim dividido o planeta – fusos 
que se cortam em Pamir e em seu antípoda das alturas peruanas – encerrem o segredo 
das quatro últimas Raças-Raízes daquela obra: o 2o ou do continente hiperbóreo no fuso 
do Norte, com o centro da superfície para o Polo Ártico; o 8o ou lemuriano em todo fuso 
do Sul, hoje quase todo sepultado e cujo centro se acha no maciço antártico; o 4o ou 
atlante em dois fusos: o de Este e do Oeste, com os centros respectivamente para a 
Espanha e para a Polinésia; o 5o ou ário, novamente, no fuso do Norte, sendo nossa 
História Universal, até os dias da descoberta da América ou da época contemporânea 
(época tão fecunda em revelações de todo gênero), um mero preparo ário-atlante dessa 
raça admirável, que hoje ostenta as suas civilizações principalmente na Inglaterra, 
França, Alemanha e Estados Unidos. 

Seja como for, imaginai que uma mudança de posição da Terra no espaço, faça 
coincidir com linha Pamir-Perú seu eixo de rotação e que um cataclismo sepulte a toda 
Ásia Central, deixando no centro e acima do mar o Tibete. Tereis assim a explicação, com 
bastante fidelidade, de todas as aparências atuais do continente hiperbóreo, que passaria 
deste modo, como passou este último, de um clima cálido e paradisíaco, como o da Índia, 
ao clima ártico com as suas neves perpétuas. 

Comprovada pela descrição geográfica anterior, a existência do segundo 
continente de que nos fala A Doutrina Secreta, falta provar que, efetivamente, é o mais 
antigo que se conhece em toda a Terra. Com a Geologia na mão, é fácil fazê-lo. 

É clássico, com efeito, dentro da ciência de Lyell, o dito de que as formações 
graníticas da Europa, país cujos caracteres petrográficos e paleontológicos nos são mais 
conhecidos, são tanto mais antigas quanto mais se aproximam do polo. Assim se 
compreende que o granito dos Dofrines escandinavos se encontre mesmo na fronteira do 
terreno primitivo ou azoico – terreno primordial, sem vida ou sem fósseis – não obstante o 
qual se tem achado nos granitos de Grangesberg (Suécia) e em geral em todos, vestígios 
de uma matéria  orgânica amorfa e de nenhum modo identificável com a dos seres vivos 
que conhecemos. 

Nenhum geólogo duvida de que entre tais granitos e os dos Pirineus, Alpes e 
outros que estão relacionados com a linha de cordilheiras, desde Pamir até Finisterra, 
mediam idades sem conta, dado que estes últimos reapareceram desde as camadas mais 
fundas do planeta, períodos depois dos que se têm como primários. 
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Quem tenha contemplado de perto os fiordes noruegueses, escoceses e 
irlandeses, jamais esquecerá essa profunda impressão de velhice que os caracteriza, 
sobre tudo quanto exista  de mais arcaico neste velho planeta. A eterna ação dos 
elementos vai desagregando, grão a grão, aquelas alturas, em outros tempos orgulhosas 
e cobertas pela luxuriante vegetação do trópico, alturas que, tal como tudo que se acerca 
do túmulo, se curvam, se deprimem buscando submergir-se em um mar acima do qual se 
ergueram orgulhosas outrora, vários milhares de metros. 

Tal é a fisionomia geral de todas as costas relacionadas com os mares árticos, 
sepulcro do mais velho de nossos continentes, selado para a Humanidade pelo augusto 
mistério da neve. 

Sempre que observamos a imersão lenta de uma faixa de terreno em lagos ou rios, 
a vemos apresentar esse aspecto de encharcamento que multiplica até o infinito os 
golfos, os canais e as baías, tal como se vê em todo Norte-América, desde o território dos 
Lagos de São Lourenço até os mais remotos limites das Ilhas de Parry, Alaska e Baffin. 
Com fartura o revela a inspeção dos mapas da dita zona. 

Por isso, sem dúvida, para o limite meridional de tão vasta comarca de granito 
primitivo, este se vê como que ornado por outra zona muito extensa de terreno primário, 
assim chamado por ser o primeiro dos terrenos de sedimentação ou netúnicos formados 
no fundo dos mares primordiais pelo depósito ou sedimentação das matérias arrastadas 
pelos rios e mares daquela idade, sendo extraordinariamente curioso o fenômeno de que 
tais formações antiquíssimas, que chegam a onze quilômetros de espessura, ocupem 
mais da terceira parte da Europa, principalmente, de São Petersburgo à Finlândia, a maior 
parte da Escócia e Gales, Finisterra e a Vendéa franceses, uma extensa zona no Oeste 
de Espanha, desde a Serra Morena até a Galiza e toda a Boêmia. 

No resto do continente europeu vêem-se por toda parte afloramentos cambrianos e 
silurianos, trazidos desde os estratos mais baixos de sedimentação pelas elevações 
ulteriores, pelo peso da grande zona montanhosa do Meio-dia da Europa. Enquanto na 
América do Norte, toda a região vizinha de São Lourenço, deu nome às formações 
principais que nos ocupam, tais como “terreno huttoniano”, “terreno laurentino”, etc., pelo 
qual os limites do grande continente ártico estabelecem a continuidade histórico-geológica 
com os nossos atuais continentes, através das longas épocas em que estiveram 
submersos. 

Neste fato adivinha-se logo um fenômeno muito importante. 

A Geologia fazendo considerações a respeito das costas escandinavas e 
escocesas, que nos são melhor conhecidas, teve que admitir que tais comarcas sofreram 
através das idades, um movimento primitivo de descida, outro de subida e um terceiro de 
descida, no fim do qual talvez hoje se encontrem. 

Há, certamente, costas como as de Valdewalla, Istadt e Karlsberg na Suécia e a de 
Cedarslund na Christiania, que mostram grandes depósitos de fósseis marinhos de mais 
de 200 metros de altura. Não podemos deixar de relacionar a primeira elevação que 
construiu as ditas formações montanhosas, com o segundo continente da Doutrina 
Secreta; e a imersão subsequente que colocou as supraditas formações debaixo d’água, 
pondo-as em condições de serem o leito marítimo daqueles seres pelágicos hoje 
fossilizados, com a elevação contrária que, além em latitudes meridionais, devia 
ocasionar, como veremos adiante, o terceiro continente ou da Lemúria. Quanto ao fato 
que concorreu para a elevação ao nível do mar ártico das ditas montanhas escandinavas, 
já sobrecarregadas com os citados fósseis, pode relacionar-se com a formação do quarto 
continente ou atlântico, que segundo é ensinado naquela obra, tinha seu limite Nordeste 
para aquela parte, sendo a lenta descida atual um movimento relacionado já com os 
futuros destinos geológicos do continente que habitamos. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ  
Data : Dhâranâ nº  49 a 51  – Janeiro a Março de 1930 – Ano V  

Redator: Henrique José de Souza 
 

 6

Platão, como Iniciado que era, soube cantar, ainda que veladamente, as 
excelências perdidas daquele paraíso hiperbóreo, como uma terra feliz, vizinha à dos 
Deuses, em que o Sol não se ocultava durante a metade do ano. Suas descrições, lidas 
com as chaves esotéricas, estão mui acima de quanto souberam os gregos a respeito do 
passado de um clima, já tão inóspito em seus dias como nos presentes. 

O extremo limite meridional do dito continente não constitui, em verdade, o terreno 
siluriano, mas sim o último, ou menos antigo, dos terrenos primários; o terreno permiano 
que, por singular coincidência, falta em todo o Oeste da Europa, como região cujos 
afloramentos atuais se devem, mais à imersão hiperbórea, à ulterior da Atlântida. 

Mesclados de estratos maiores ou menores de terreno silurico, vemos espalhados 
por toda Europa, os vestígios dos terrenos devonico e carbonífero, entre o silurico e o 
permico. O devonico do Sul dos Grampians e Galles; o do Oeste da França (Morbillan); o 
espanhol de León, Asturias e Serra Morena; o da direita do Rheno e aquele que na 
Bélgica e Norte da França enquadra as grandes bacias carboníferas conhecidas, e por 
isso mesmo, desnecessárias de enumerar. 

É verdadeiramente singular o terreno permiano. Batizado assim, mercê à cidade 
russa de Perm que nele se assenta, próximo da bifurcação mais típica dos Montes Urais, 
parece separar, por uma imensa faixa que chega até o Cáspio, o terreno granítico e 
silúrico russo escandinavo da grande depressão geográfica que se constata desde o Mar 
Cáspio até a desembocadura do Obi, depressão formada por todos os afluentes deste 
imenso rio, que serve de fronteira entre os restos do grande continente hiperbóreo e a 
ulterior emersão ária ou da Ásia Central. 

Ao abandonar definitivamente os terrenos primários, devemos consagrar uma 
lembrança aos vestígios que deixaram os mesmos, por Nubia e Abissínia, na África e – 
em uma terra geologicamente tão jovem como é a zona andina da América do Sul – no 
típico terreno de Minas Gerais (Brasil), com orientação parecida com a dos Alleghanys 
nos Estados Unidos, ou seja, a de Sudoeste a Nordeste, tal como se essas montanhas 
concorressem de mui longe para o continente ártico, a guisa de alinhamentos, ligadas 
com as de Groenlândia e Islândia, a menos que a interposição da vastíssima bacia do 
Atlântico, em consequência da emersão e imersão ulteriores de seu respectivo continente, 
não permitem, à primeira vista, ao menos, identificá-las como partes extremas do velho 
continente hiperbóreo. 

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

Antes de falar do terceiro continente ou lemuriano, convém consignar de 
passagem, algumas idéias que em nossos dias começam a ser aceitas entre os geólogos. 

Por importante que seja a água nos proteismos evolutivos do planeta; por mais 
extensa que seja a zona terrestre coberta de mares e a grande profundidade de alguns 
destes, é um fato que a partir de um nível geral, pouco ou nada superior a oito ou dez 
quilômetros sob a superfície marítima, a terra é um esferóide completamente coberto por 
uma capa solidificada, análoga à película de toda massa esferoidal fundida, quando 
chegou a certo grau de esfriamento, enquanto que o mar é um mero acidente da dita 
crosta. 

Isso quer dizer que, o mar mais extenso e profundo, por exemplo, o Pacífico, não 
passa de ser, geologicamente, uma espécie de lago, enquadrado pelos Andes, o maciço 
antártico e as cordilheiras fronteiras de nosso velho continente e, isso é tão certo, que 
desde os mais elevados lagos de montanha, como o Titicaca e os dos Alpes, se passa até 
ao tipo do lago pelágico, valha a frase, ou seja, o Oceano, por uma gradação insensível, 
de que servem de exemplo, o Aral, o Cáspio e ainda o próprio Mediterrâneo, lago também 
em alguma época, de acordo com a lenda de Hércules. 
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A aplicação das hipóteses astronômicas às geológicas a respeito da formação da 
Terra, supõe para esta uma origem ígnea seguida de um progressivo e secular 
esfriamento produtor da película sólida de nosso esferóide, tanto nas partes que afloram 
ao nível do mar, quanto naquelas outras, quatro vezes mais extensas, que constituem os 
leitos marítimos. 

Por conseguinte, devemos admitir, de acordo com as mais antigas e também com 
as mais recentes teorias geogênicas, que possua a Terra um núcleo metálico ou careça 
dele, existe debaixo de nossos pés, como debaixo das bacias marítimas, um verdadeiro 
oceano de fogo, sujeito a leis que são pouco conhecidas, porque a colossais 
temperaturas se juntarão pressões enormes, realizando o ideal químico de uma matéria 
sujeita, ao mesmo tempo, às leis dos gases e as dos sólidos. Deixando de parte as 
confirmações dessa teoria, deduzidas dos últimos fenômenos sísmicos, por não ser essa 
a nossa incumbência de hoje, encontramos, pois, que a crosta terrestre está apoiada, não 
em um oceano de água, mas de fogo e sobre este fato fundamental se há de apoiar todo 
o mecanismo das formações continentais. 

Supondo-se sobre o dito mar ígneo uma primeira capa sólida, tal como parece ser 
o granito, todos os aparatosos fenômenos de elevações e desaparecimentos de 
continentes podem reduzir-se a leis mui simples, a meras oscilações ou balanços 
análogos aos de um navio no mar, salvo as naturais diferenças de espaço e tempo. De 
acordo com as leis volumétricas bem conhecidas, é natural que uma vez formada a 
primeira capa sólida do esferóide terrestre, as contrações de volume, devidas a 
esfriamentos sucessivos, propendessem a imprimir-lhe uma forma tetraedica, porque 
entre os sólidos de igual superfície, a esfera é a forma de maior, e o tetraedro a de menor 
volume. Hoje mesmo, em um globo de relevo, podemos apreciar esta última forma com os 
quatro vértices correspondentes, um no maciço asiático, outro no europeu, um terceiro na 
América do Norte, e o quarto no continente antártico. Nossos mares representam as faces 
correspondentes do tetraedro. 

Prescindindo das erosões produzidas na superfície terráquea pelos agentes 
exteriores, as ações desconhecidas devido à diferente condutibilidade dos sólidos e 
líquidos para o calor, devem imprimir na superfície interior da crosta sólida que toca com a 
massa ígnea imediata, fenômenos seculares de variação de volume que transformando 
as leis de equilíbrio, façam oscilar as massas continentais, como os braços de uma 
balança quando se mudam os pesos de suas conchas. Que algo semelhante deve ocorrer 
nos continentes, parece indicar a própria orografia, pois em lugar de estarem colocadas 
suas cordilheiras principais para a metade da superfície continental, acontece que se 
apresentam muito mais perto de uma costa  que de outra, tal como o barco que rara vez 
se afunda guardando a posição horizontal e inclinando-se sempre sobre uma ou outra 
borda. Assim o barco asiático aparece afundado do lado Sudeste, o europeu do lado Sul e 
o americano do lado do Oeste. 

Supondo-se a continuidade da crosta sólida terrestre sobre e sob o mar, e a 
tendência deste a cobrir as partes mais baixas, um mero balanço, insensível para o centro 
e apenas de uns milhares de metros para os extremos, foi suficiente para estabelecer a 
solução de continuidade ou o enlace do continente hiperbóreo com o seu sucessor, o 
lemuriano ou antártico. O mesmo movimento que sepultou a parte central do primeiro, ora 
de Groenlândia, ora de Spitzberg, ergueu o segundo com o centro para Austrália e Nova 
Zelândia ou Madagascar. Grande parte das comarcas intermediárias, tais como as 
vizinhas ao Mediterrâneo e aos Estados Unidos, puderam ficar incólumes ou pouco sofrer 
com um e outro fenômeno. A grande abundância de terrenos secundários (triássico, 
jurássico e cretáceo), na Espanha, França e algum outra região, talvez esteja mais 
relacionada do que se crê, com a sua própria posição geográfica para a metade do 
caminho entre ambos os centros continentais. 
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Chegados aqui, sai-nos a caminho, uma grande dificuldade geológica e 
paleontológica, porque excluídos os seres primordiais, cuja vida se desenvolveu, 
indubitavelmente, debaixo das águas do mar, os fósseis dos terrenos ulteriores, ora 
vertebrados, ora moluscos, correspondem a seres cuja vida foi marítima para uns e 
terrestre para outros; porém, admitidas as teorias continentais que antecedem, os fósseis 
marinhos que apresente um terreno, tais como os moluscos, devem logicamente datar  de 
uma época anterior à dos fósseis terrestres que pode apresentar  o mesmo terreno, 
embora estejam mais ou menos confundidos com eles. Por exemplo, não devemos 
atribuir os moluscos marinhos encontrados na Austrália  como se faz, ao terreno 
secundário, em cuja época já havia saído do fundo do mar o continente lemuriano de que 
a Austrália fez parte, mas à época primária ou de maior esplendor do continente 
hiperbóreo, na qual a futura  Lemúria antártica jazia debaixo das águas, em condições 
adequadas para semelhante fauna pelágica. Do mesmo modo, o peixe siluriano não 
pertencerá, talvez, ao período siluriano, em que o continente hiperbóreo já havia aflorado 
à superfície das águas, mas sim, a uma época anterior; a da Ilha Sagrada, por exemplo, 
ou época primordial, como diríamos nós. Os peixes atuais aparecerão algum dia como 
fósseis nas sedimentações de um continente – futuro leito de mares, juntos ou mais ou 
menos confundidos com os da fauna terrestre correspondente a esse continente, dos 
quais estarão separados, entretanto, por um imenso período. 

Não há que dizer se este critério tão elementar introduz ou não uma profunda 
modificação nas nossas idéias sobre paleontologia. Um laberintodonte ou um microlestes 
do período triássico, um como anfíbio, outro como mamífero, estão provavelmente 
separados das trigonias e posidonias, que se incluem no mesmo terreno porque nele se 
vêm juntos por um abismo de milhões de anos; as segundas viveram sobre tal terreno 
enquanto ele esteve sob as águas, enquanto que os primeiros se desenvolveram sobre o 
mesmo quando já havia surgido à superfície. Daí, o dever de nos impormos uma grande 
cautela para julgar a respeito da simultaneidade da vida por encontrarmos fósseis de 
habitat diferente na mesma jazida, prescindindo da diferença de meio, e portanto, de 
tempo, que tal coincidência de estarem juntos na mesma camada, obscurece. 

De acordo com estas idéias, há que distinguir em cada formação dois períodos 
sucessivos: um, o de sua sedimentação marítima, caracterizada por fósseis pelágicos, 
tais como peixes e moluscos, e outra, o de sua elevação, indicado por fósseis terrestres 
tais como os mamíferos, resultando assim dos tempos do primeiro continente 
desconhecido, todos os fósseis marinhos do período primário até o terreno de Perm; dos 
tempos do segundo continente ou hiperbóreo, todos os fósseis marinhos classificados 
hoje como secundários; dos tempos do terceiro continente lemuriano, todos os fósseis de 
igual classe atribuídos hoje à época terciárias, etc.; ou, em resumo, todo terreno mostra 
em seus fósseis aqueles dois períodos e é preciso distinguir, como nos seres vivos, o 
tempo que pudéssemos chamar da gestação de cada terreno nos profundos seios dos 
mares e, o tempo ulterior de seu nascimento sobre as águas, ou seja, já com fósseis 
terrestres. 

Não vamos repetir aqui quantas demonstrações se tem feito, desde Lamark e 
Darwin, a respeito da existência do grande continente lemuriano. A fauna e a flora da 
Austrália, com o que conhecemos do maciço antártico, revelam uns tipos completamente 
distintos da fauna e flora boreal. Muitos escalões perdidos destas se acham entre os tipos 
fósseis atuais daquela, como se entre ambas mediasse um abismo em espaço e tempo, 
sendo a Índia a única região da Ásia que se relaciona mais de perto com o dito continente 
australiano-mascarenho. O cume mais típico, talvez, dos poucos que perduraram fora das 
águas desde aqueles dias, é o da Ilha de Páscoa, tão rica, além disso, em monumentos 
arqueológicos. 

O continente lemuriano, entretanto, não apresentou fósseis humanos para a 
ciência, pelo que, ainda que esta o admita pelas ditas razões, não o aceita como berço de 
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seres humanos, apesar das tradições orientais e os anais religiosos, conservados no 
Adyta de certos templos tibetanos, nos falarem dele como sendo o primeiro continente 
habitado pelos homens mais parecidos aos da época atual e separados já em sexos, 
depois de um longo período em que foram andróginos, como tantos outros organismos 
em seus primeiros períodos e como o próprio feto humano, antes do quinto mês de 
gestação. Essas pobres raças de papuas e tasmanios, próximas da extinção, são os 
restos degenerados dos que formaram outrora opulentos impérios, dos quais nada sabe a 
nossa ciência contemporânea, como não sabe, tampouco, dos ulteriores que floresceram 
na Atlântida, o primeiro, todavia, dos continentes históricos cujos ecos chegaram até 
Platão. 

Copiemos a conhecida passagem do Timeu, onde se fala da grande catástrofe do 
afundamento da Atlântida, de que conservam lembrança todas as grandes religiões, 
embora que o tenham desfigurado sob o véu do mito, tal como sucede com a própria 
Bíblia na passagem saída do Egito e da catástrofe de Faraó. 

Um dia em que Solon conversava com os sacerdotes de Sais a respeito da história 
dos Tempos Remotos, um deles lhe disse: “Oh! Solon, Solon, vós os gregos, sereis 
sempre crianças. Nenhum de vós deixa de ser frívolo e inexperiente em tudo quanto 
concerne às tradições antigas. Ignorais o que foram aqueles heróis de que sois a 
progênie degenerada.” 

“O que te vou relatar remonta a nove mil anos. Nossos livros contam de que 
maneira resistiu Atenas aos ataques de uma potência formidável que, vindo do mar 
Adriático, invadiu uma grande parte da Europa e da Ásia, porque o Oceano de então, se 
podia atravessar com grande facilidade. Em frente as embocaduras que chamais Colunas 
de Hércules, existia uma Ilha maior do que a Líbia e a Ásia reunidas e os navegantes de 
uma e outra passavam até o continente fronteiro que bordeia aquele mar. 

Nesta ilha, Atlântida, viviam reis célebres por seu poderio e tinham fundado um 
império que abarcava toda a ilha e suas vizinhanças. Os ditos senhores dominavam da 
Líbia até o Egito e Europa até o mar Tirrênio. Um dia pretenderam subjugar aos povos 
aquém das Colunas de Hércules, e então foi quando a vossa cidade mostrou todo seu 
valor, arrostando os maiores perigos e restituindo a liberdade a todos os povos de aquém. 

Os tempos que se seguiram, foram caracterizados por grandes terremotos e 
inundações. No espaço de um dia e uma noite terríveis, todos os guerreiros que haviam 
chegado até a porta de vossos lares, foram tragados pelo abismo. A ilha Atlântida 
desapareceu sob as ondas do mar e daí vem que hoje não se pode explorar senão o mar 
que a cobre”. 

Existem livros meramente intuitivos, ou seja, desprovidos do que chama a nossa 
jovem ciência “fatos positivos ou experimentais”, que descrevem com preciosa amplitude 
o nascimento, prosperidade e ruína daquele povo gigantesco 3. Suas páginas estão 
implorando um canto épico superior ao de Verdaguer e ante elas empalidecem as 
formosas páginas do Pentateuco, relatando a passagem do Mar Vermelho pelo povo de 
Israel, conto simbólico que encerra o mesmo significado esotérico de um povo como o 
atlante, que atingiu as raias do saber e os abismos da magia negra mais horrenda e que 
foi sepultado no mar pelo que se pode chamar “a cólera do céu”. Os trenos comovedores 
do Dies irae, em que a Igreja junta o testemunho de David ao das Sibilas pagãs e o 
elegíaco canto do Sábado Santo e sua “Noite Terrível”, são outros tantos ecos 
longínquos, divinos, porém mui adulterados, daquele momento típico da história do 
Planeta, em que o mundo atlante da força deu lugar ao mundo ário do Amor, carregado 
das ubérrimas promessas do Destino, que se chamaram logo hindus, caldeus, egípcios, 
gregos, romanos e os que formam os povos modernos. 

                                            
3 Veja-se História dos Atlantes, por W. Scott Eliot e tomo V de nossa Biblioteca das Maravilhas. – Nota do autor. 
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Ante a ligeireza com que Humboldt trata este problema, eleva-se o testemunho 
unânime da tradição e ainda o da ciência. 

Tertuliano, Marcelo, Possidônio, Philon, Ammiano Marcelino, Dicearco, Manethon e 
outros tantos, são contestes com as revelações dos sacerdotes de Sais. Zaborovoski, em 
seu livro L’Homme prehistorique, demonstra que a geologia do Mediterrâneo está ligada 
com a da Europa, do Norte da África e leste dos Estados Unidos, nas três formações 
terciárias: eocena, miocena e pliocena. 

As relações pliocenicas da Europa e a América Setentrional, estão fora de dúvida, 
com as suas espécies idênticas de plantas, insetos, pássaros não emigrantes e peixes de 
água doce. A Etnologia prova a identidade de raça dos guanches cromagnones canarios, 
de um lado, com os líbio-iberos, nossos antecessores, e do outro com os povos peruano, 
mexicano, vasco, fenício, etrusco e egípcio, sendo as invasões árias de época mui 
posterior. A civlização egípcia e a dos povos americanos, tais como os astecas e incas, 
guardam pasmosas analogias, como o provam as pirâmides ou Câmaras de Iniciação de 
uns e outros, cousa fora de dúvida, depois dos estudos de Nadaillac, Chatellier e 
Nevoberry, e sobre os índios americanos os de Bory de Saint-Vincent, Tournefort, 
Mentelle, Böer e Gafaert, segundo eruditamente se demonstra na obra Iberos e vascos, 
de J. M. Pereira de Lima, que temos à vista. O mapa batimétrico ou de profundidades 
marítimas que traz a dita obra, é um precioso documento que nos mostra a destruição e 
desaparecimento das terras atlânticas, desde Espanha até o Golfo do México. Entretanto, 
afloram seus cumes para os Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde, cujo estudo 
geológico, do mesmo modo, é de um interesse excepcional. 

Desde então, acreditou-se que o afundamento atlante afetou somente a extensa 
região do Oceano de seu nome. Nós, todavia, suspeitamos que tamanho fenômeno 
geológico afetou a toda zona equatorial da Terra. 

A batimetria do Norte do Pacífico nos mostra entre Japão e Califórnia a enorme 
depressão marítima da Tuscanora, guardando analogias de profundidade e situação com 
a oriental do Golfo das Antilhas; entre uma e outra depressão, se elevam normalmente os 
Andes americanos. Esta formação quaternária é uma verdadeira dobra terrestre, elevada 
de Norte a Sul, à custa das duas grandes depressões citadas, do Atlântico e do Pacífico. 
Para a primeira depressão contribuíram, do lado contrário, os Alpes e Pireneus e para a 
segunda depressão auxiliaram as elevações do Himalaia, China e Indochina. A zona 
vulcânica, desde as Molucas até Alasca, através das Filipinas e o Japão, está por isso, 
intimamente relacionada com os vulcões dos Andes, como estes estão para o outro limite 
continental, com o Ecla, o Teide e a zona vulcânica armênio-mediterrânea. O que importa 
dizer, que todos os vulcões de nosso planeta estão ligados geologicamente com tamanho 
afundamento continental, que foi, em ponto pequeno, para a Terra, algo semelhante ao 
vulcanismo lunar que, muito mais intenso, deu à Lua a desolada e morta fisionomia que 
hoje nos revela o telescópio. 

Morreu, pois, o continente atlante nas mãos do continente ário atual, como o 
continente hiperbóreo sucumbiu, mercê a elevação lemurica e os ensinamentos dos 
Templos orientais alcançaram muito mais longe que a nossa novíssima geologia, na 
sondagem do passado de nosso planeta... É um fenômeno natural... que se repete 
sempre. Quando remontamos do fundo e obscuro vale da nossa ignorância de bestas 
humanas em divina evolução, para as alturas de novos ideais científicos, nos vemos 
surpreendidos, não só pelas perspectivas do vale que deixamos às nossas costas, como 
também, pela de outras alturas separadas da nossa por outros vales que a Humanidade 
outrora abandonou. Por isso, se nas épocas de ignorância, a Humanidade pôde chorar, 
com o clássico, no vale da dor, as épocas das grandes culturas e das brilhantes 
conquistas são a realização bendita do mito de Prometeu que, escalando a altura do 
saber, roubou o fogo divino da inteligência a uns deuses invejosos e egoístas, para 
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enriquecer com ele a uma Humanidade desvalida, redimindo-a, como fazem todos os 
redentores, à custa de seu sangue e de sua vida. 

Mario Roso de Luna 

 

 

OUTRORA 
 

O Dr. Mario Roso de Luna quando veio despertar – através do seu verbo mágico – 
a consciência dos povos sul-americanos para o grande Trabalho que lhes incumbia no 
futuro imediato, isto é, de unidos e irmanados como elos da mesma Cadeia, formarem a 
Grande Família Espiritual da “7ª Sub -raça”. 

 

Foto: Mario Roso de Luna 

 

Diz H. P. B. no VI vol. da Doutrina Secreta: “A Missão do Espírito Planetário não 
consiste, senão, em fazer vibrar a tônica da Verdade. Depois de ter dirigido a vibração de 
modo a que ela siga seu curso sem interrupção ao longo do encadeamento da raça até o 
fim do ciclo, Ele desaparece de nossa terra até o Mavantara planetário seguinte. A missão 
de todo instrutor de verdades esotéricas, esteja ele em cima ou embaixo da escada do 
saber, é precisamente a mesma, tanto em um lugar como em outro”. 

H. P. B. recebeu ordens, como muitos outros anteriormente, “de fazer vibrar a 
tônica de diversas verdades (como ela própria o disse); outros a sucederam no século 
atual fazendo vibrar, do mesmo modo, a tônica dessa ou dessas verdades, segundo o 
permitido na evolução atual da Humanidade. 

Incontestavelmente, no presente século, sobressai entre todos, aquele que se fez 
continuador de sua obra maravilhosa no mundo, por isso mesmo, o campeão da Verdade, 
através do verbo prodigioso do Iluminado. 

 

HOJE 
Mario Roso de Luna, após uma vida inteira dada em holocausto pela Causa da 

Humanidade. 

 

Foto: Mario Roso de Luna 

 

O Tempo, na sua marcha infalível, sulcou-lhe as faces e enevoou-lhe os cabelos. 
Porém, o seu verbo cada vez mais inflamado, conservou-lhe todo o vigor da mocidade, 
centuplicando-lhe prodigiosamente as forças, a ponto de realizar só, o que muitos 
reunidos não são capazes de o fazer durante toda uma vida. 

Uma prova bem frizante, está nos seus consecutivos giros de conferências, como 
ainda no ano passado, através de Alicante, Elche – onde lhe dedicaram uma palmeira ao 
lado da de Flammarion (no célebre “Horto do Cura” – Murcia, Cartagena, Granada, Jaem, 
Malaga, Algecira, La Linea, Gibraltar, etc., sendo que neste último lugar lhe foi oferecido 
um busto de prata “Peñon de Gibraltar”, dizendo o Presidente da Bolsa no seu discurso, 
entre outras palavras de valor, “que a inexpugnável fortaleza de Gibraltar se rendia ao 
gênio incomparável de Roso de Luna”. Daí, prosseguiu a sua marcha triunfal através de 
Ceuta, Tetuan, Xanen (a cidade sagrada maometana), Casablanca e Rabat, Alcazarquivir, 
Laroche, Tanger, Sevilha, Huelva e Riotinto. 
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Depois dessas exaustivas viagens, já fez novo giro de conferências e agora mesmo 
acaba de chegar de Córdoba, Granada, Malaga, Algeciras, La Linea, Gibraltar, Ceuta, 
Tetuan, Tanger, Cadiz e Sevilha, onde além de colher calorosos aplausos entre teósofos, 
maçons, rotarianos, etc., etc., recebeu várias adesões, até mesmo por parte daqueles 
que, até há bem pouco – principalmente antes da dissolução da Ordem da Estrela – 
achavam-no demasiadamente severo nos seus judiciosos julgamentos contra a má 
orientação dada à Obra grandiosa iniciada por H. P. Blavatsky. 

É o “Homem construtor” por excelência. O apóstolo encarnando um Ideal 
gigantesco, impulsionado pelos “Poderes Superiores”, que fizeram dele o eco de Sua voz, 
que se funde em todas as consciências sequiosas de Luz; por isso mesmo, um dos 
maiores auxiliares da Grande Lei que rege os destinos de homens e cousas. 

A S. T. B. prestando essa insignificante homenagem, no primeiro número de seu 
órgão oficial deste ano, ao seu preclaro membro – Dr. Mario Roso de Luna – não tem 
outro intento, senão, o de dar uma pálida demonstração de todo seu respeito, admiração 
e gratidão pelo muito que ele tem feito e continua fazendo em prol do engrandecimento 
moral e intelectual de todos quantos são atraídos pelo poder de seu verbo incomparável, 
principalmente, no que diz respeito à missão grandiosa em que todos nós estamos 
empenhados e da qual, por vários princípios, é ele o seu Arauto: o preparo do terreno 
bom e sadio para o advento da “Sétima sub-raça”, cujos albores já se fazem notar nas 
rutilâncias incomparáveis do Sol Místico, que vai iluminar esse vastíssimo território, 
assinalando como a “Nova Canaã” ou a “Terra da Promissão”. 

Spes messis in semine! 

 

RAÇAS HUMANAS  4 

 

Ouvimos com frequência falar de humanismo, de “evolução humana”, de “raças” e 
“sub-raças”, até de verdadeiras federações raciais, sem que, por ciência certa, saibamos 
quais são os conceitos básicos em que se fundam. 

                                            
4 O presente artigo de Don Santiago Kohler – ilustre Presidente de “Samveda” (Associação Autosofica ou de Altos estudos, Filantropia 
e Confraternidade Ibero-americana, com sede em Buenos Aires), foi escrito especialmente para esta revista. Traduzimo-lo para o 
português, não só por se tratar de um assunto de suma importância na atualidade no ponto de vista da nossa missão no Brasil, embora 
que tenhamos o dever irrevogável de cooperar em toda linha com os demais povos sul-americanos, aos quais afeta o mesmo Trabalho 
em que nos achamos empenhados, como também, pela gentileza do seu autor subscrevendo-o como Membro Efetivo da S. T. B. 
Se bem que outro movimento importantíssimo se venha realizando no mundo, ou seja, o da 6ª sub -raça na América do Norte, compete, 
conforme já temos afirmado várias vezes, aos povos sul-americanos – compenetrados dos seus dignificantes deveres – o preparo do 
terreno bom e sadio, para nele ser construído o grande Edifício da “7ª sub -raça”, aliás, como já teve ocasião de dizer há muitos anos 
atrás quando nenhum outro ousou fazê-lo, o incomparável Arauto desse movimento – o insigne teósofo Dr. Mario Roso de Luna – 
quando de sua Pátria desta existência saiu para vir fazer as suas memoráveis “Conferências Teosóficas na América do Sul”, como um 
verdadeiro “despertador da consciência” do “povo ibero-americano” para o grande Dia que se aproxima. Do mesmo modo, agora, 
quando afirma a um outro ilustre teósofo, embora de escola diferente: “Não se deve esquecer de que, ao ser iniciado qualquer trabalho 
nesse sentido (em referência a outras Associações que desejem trabalhar para o mesmo fim), deve ser feito através das nossas 
organizações (isso, receoso de que não se quisesse impor novas diretrizes e multiplicidade de Linhas, tal como aquelas que foram 
causa da enorme confusão estabelecida em torno da palavra Teosofia), porquanto, já de há muito que assumimos o pesado dever e 
altíssima honra de preparar a “Sétima sub-raça”. Nunca se deve esquecer, ainda, que segundo os nossos conhecimentos ocultos ou 
teosóficos, sabemos que a Inglaterra tem muitíssimo mais que aprender conosco, e não que nos ensinar, pois quando ela se achava 
na barbaria no IX século, nós outros possuíamos a grande cultura hebréia e árabe”. 
A S. T. B. sente-se honrada do seu primeiro contato com os demais povos irmãos da América Latina, ter sido através da Associação 
“Samveda” de Buenos Aires, esperando que outro tanto aconteça de futuro com as demais localizadas nos diversos países de que a 
mesma se compõe, para que, de fato, seja estabelecida esta CADEIA ESPIRITUAL que há de um dia unir todos os povos sul-
americanos em uma só e mesma Família, como exemplo edificante às demais nações do mundo... e com isso, a realização do mais 
sublime de todos os Ideais: a Fraternidade Humana. 
Para maior estreitamento de idéias e eficiência no Trabalho que se compete a ambas Associações irmãs, tanto os ilustres Presidente e 
Secretário Geral de “Samveda” fazem parte do “Quadro Efetivo” da S. T. B., como também, o Presidente e Vice-Presidente da S. T. B. 
são honrados como Membros do Grande Conselho daquela Associação argentina. Ambas mantêm Representantes legais ate os seus 
Diretórios, do seguinte modo: é Representante de “Samveda” junto ao da S. T. B. o Capm de mar e guerra Tancredo de Alcantara 
Gomes (Vice-Presidente da S. T. B.); e da S. T. B. junto ao Grande Conselho de “Samveda” o digno e ilustre Secretário geral da 
mesma – Sr. Don Juán N. Galvez T. ao qual a S. T. B. acaba de sobrecarregar com o de Representante geral para toda a República 
Argentina. (N. da Redação). 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ  
Data : Dhâranâ nº  49 a 51  – Janeiro a Março de 1930 – Ano V  

Redator: Henrique José de Souza 
 

 13

Ultimamente foi posto em voga falar de um novo tema ou de uma nova variante 
neste terreno. Referimo-nos à “Raça Ibero-Americana”, ou melhor dito, à chamada 
“Sétima Sub-raça Ária”, como um acontecimento antropológico em breve prazo, quando 
não se assegura ou discute a existência já do processo de sua formação em nossos dias. 

Nada há mais confuso ou indefinido do que o processo do desenvolvimento das 
raças e sub-raças humanas. A ciência tem-se dedicado com demasiado afã a buscar a 
“origem” das espécies, deixando porém a do homem à margem de suas investigações, 
por se conformar mais ou menos tacitamente com os postulados da fé religiosa, segundo 
a qual o “homem” foi criado por “Deus”, sem se dar ao maior trabalho de analisar este 
postulado da fé. Sábios da envergadura de Darwin, que quiseram penetrar o mistério que 
cerca a primeira manifestação humana, foram condenados como blasfemos, sendo ainda 
hoje contraditados. A doutrina de Darwin – ainda quando cheia de erros (cousa muito 
humana) a tal respeito – não deixa de ser, mesmo na nossa “época das luzes”, uma mera 
“teoria”, isto é, um simples artigo de fé “científica”. 

Propriamente falando, além de ser ignorada a origem, pouco é o que podemos 
“saber” a respeito do processo de desenvolvimento, quer se trate do “homo sapiens”, de 
um inseto ou infusório. Compreendendo a ciência esta impossibilidade inicial, limitou-se, 
dentro do campo de suas preocupações, em levantar as barreiras da “especialização”, 
conformando-se, para seus “fins”, com tomar um assunto em uma “etapa” do ininterrupto 
processo de desenvolvimento e estudar seus diversos fenômenos “atuais”, tratando de 
INDUZIR ou deduzir suas “causas”. Se tais induções e deduções são ou não acertadas, 
depende de muitas circunstâncias... e, às vezes, da simples vaidade ou do fenômeno 
comum de proselitismo científico, tão comum neste mundo das “ciências”... Assim, 
sabemos o que ocorreu com tantas descobertas, recordando especialmente o que se 
relaciona com o da circulação do sangue, verdadeiramente típico neste sentido. Este 
proselitismo é depois substituído pela fé empírica, aprendida na Universidade, 
transformada em “axioma”. E dizemos “aprendida”, porque o que geralmente menos 
preocupa no estudo e no ensino universitário, é compreender, ainda que se busque 
simplesmente uma soma de fórmulas empíricas de imediata aplicação – moldes já feitos e 
prontos para o uso – com o fim de sua utilidade material. 

Tarado nesta forma o critério científico, sendo esta a maneira e a habitual 
finalidade do estudo, a investigação é sumamente rara, quando não é um mero “truque” 
arranjado por alguns profissionais para aumentar seus “honorários”. Os verdadeiros 
investigadores, essa sublime minoria intelectual, são olhados com desprezo e entregues à 
nova inquisição, chamada “ridículo”. Para que, pois, sugerir a esses presunçosos “sábios” 
acadêmicos a possibilidade da existência das fontes em que se pode talvez encontrar o 
verdadeiro conhecimento sobre essa origem do homem? Não dariam importância à 
indicação e menos ainda se não estiver revestida do ouropel da ciência universitária e 
declarada por um dos “papas” da “ciência”. 

Existe neste mundo (nosso mísero planeta) uma série fidedigna e racional de 
dados relacionados com este problema da origem do homem a respeito do processo de 
seu desenvolvimento. Fragmentos desta série de dados encontram-se sob o véu de 
numerosas alegorias. Até a nossa ocidental e adulterada “Bíblia” (apesar do 
inconveniente de estar “traduzida”) não deixa de possuir seu caudal de riqueza, desta 
informação. Com efeito, todos os versados no hebreu e no grego clássico, sabem, com 
um pouco de cuidadoso estudo, descobrir em “Adam-Adami” o homem “feito com terra 
vermelha”, 5 referindo-se ao tipo humano evolucionante na legendária “Atlantis”, de que 
nos fala Platão e que hoje é já muito mais do que um mito. 

                                            
5
 Adam (Sânscr.: Adi-nath, gêmeo. Em sentido literal: “primeiro senhor, primeiro homem, etc.”). Nome coletivo da humanidade antes e 

depois da separação dos sexos (Adam-Eve). 
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Um erro inicial de critério aparentemente sem importância foi suficiente para tornar 
estéreis as investigações realizadas até hoje, dentro das esferas científicas, relacionadas 
com a origem do homem. Posto que os ramos “mais novos” da ciência nos ensinem que 
“a faculdade cria o órgão”, com relação ao homem, a “ciência” crê o contrário, segundo se 
deduz do resultado dessas investigações, porque é sabido que neste sentido se afirma 
pela ciência, que as faculdades humanas são o resultado da sua evolução e não esta a 
consequência da exteriorização daquelas. A importância que esta subversão de critério 
adquire nos estudos e investigações, é de incalculável significação. 

Mas não é propósito nem objetivo nosso apontar erros nem estabelecer polêmica a 
tal respeito, o que, por outro lado, seria completamente estéril. Desejamos simplesmente 
contribuir com o nosso modesto grão de areia para o esclarecimento dos conceitos tão 
indefinidos como o que foi recentemente posto sobre o tapete com o nome de “7ª Sub -
Raça (ariana)”. Sem entrar na investigação da origem do homem, devemos conhecer, 
pelo menos, a da Raça-Raiz ou Raça-Mãe, da qual deve ser a sétima manifestação 
evolutiva a nova que se apregoa. Que é, pois, essa Raça Ária? Qual é sua origem? Quais 
as suas características constitutivas na ordem física, psicológica, mental, etc.? 

Aqui é que devemos volver ao “mito” da “Atlântida” de Platão, se temos que tentar 
averiguar algo sobre as origens da Raça Ária. Surge, porém, uma questão prévia: que era 
e que extensão ou configuração geográfica tinha esse continente perdido? Certos mitos 
do Oriente nos dizem que essa Atlântida se constituiu sobre os elementos de outro 
continente (de configuração geográfica distinta) chamado “Lemúria”. E este, quando se 
formou e que configuração tinha? São problemas esses que não podemos responder em 
tão breve artigo. Uma vez mais tem que acudir em nosso auxílio o tão repudiado “mito” 
para trazer resposta àquelas perguntas. 

Temos à nossa disposição duas modalidades do mito explicativo: um “oriental”, 
relativamente completo, contido nas alegorias védicas (Puranas, etc.) e o “ocidental” nas 
alegorias herméticas do Egito, nas caldaicas e no resto das raças semíticas, das quais a 
nossa popular Bíblia é um conjunto heterogêneo e fragmentário, especialmente na sua 
“Gênesis”. Não mencionamos sua própria fonte, que seriam os “Zohar” e “Sepher 
Yetzirah”, isto é, os dois pés com que se percorre o “Caminho da Luz”, quer dizer, a 
“Kabbalah”. Podemos apelar para as tradições místicas do “povo escolhido”, isto é, da 
“tribo de Juda” que são mais próximas desta Raça Ária. Não se deve incorrer na confusão 
sensível de incluir naquela tribo os modernos “judeus” que todos conhecemos. 

Os versados em Mitologia comparada, esse ramo das ciências tão útil nas 
investigações arqueológicas e antropológicas, sabem que hoje se centralizam na região 
conhecida como Deserto de Gobi (no planalto entre o Tibete e a China) quase todas as 
investigações sobre a origem humana pós-diluviana. Quando ocorreu essa catástrofe, 
consignada nas “Escrituras Sagradas” de todas as raças e lugares atuais? As descrições 
que nos cita Platão, ouvidas dos sacerdotes egípcios, a fazem remontar a cerca de 200 
mil anos, como termo médio. Que é, porém, nossa pretensiosa “história” ante tal extensão 
de tempo? 

Quanto às características raciais, são perfeitamente conhecidas, o que exime de 
descrição, por serem inerentes a toda raça, qualquer que seja sua particular “sub-raça”... 
Na “Ária” conhecemos várias, como a “irania”, a “teutonia”, a “slava”, a “latina”, etc. ... Não 
mencionamos pela ordem, devido à falta de precisão e uniformidade de classificação 
antropológica, pois não é possível estabelecer rigorosamente a ordem em que 
apareceram. Em compensação, quase todas se confundem e refundem em seus 

                                                                                                                                                 
Adam-Adami ou Admi (Cald.: Terra vermelha). Nome da humanidade primitiva. Vem daí a lenda bíblica de que “Adão foi feito de barro” 
(terra vermelha), como uma das muitas interpretações errôneas que são feitas pelos que só enxergam a letra morta. 
Adam-Kadmon, segundo a Cabala, é o Homem celeste. Princípio dos Sephirots em sua entidade primordial. Na metafísica judaica o 
Homem sendo a Imagem, o reflexo de Deus, se acha ao mesmo tempo representado no vértice do Cosmos: Adam, Kadmon, e na 
base: Adam terrestre (Cl. Santon). 
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princípios, podendo-se dizer que as “sub-raças” são consideradas como tais em razão de 
se constituírem notavelmente e se distinguirem das outras por meio de sua formação em 
nações, idiomas e tipos de civilização especial. Sem embargo, aventurando-nos aparte 
nos domínios do “mito”, nele encontramos indícios dessa ordem de precedência, podendo 
dizer que a primeira sub-raça seria a “bharata” ou hindostanica; a segunda seria a “chemi” 
ou egípcia; a terceira “irania” ou ario-semita; a quarta “céltica” (latina-ibérica: França, 
Itália, Espanha, Portugal, Irlanda, etc.); a quinta é a “teutônica” (Alemanha, Países 
Escandinavos, Inglaterra, Áustria, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suíça, etc.). A sexta está 
em plena ascensão, posto que não terminou seu período de formação, sendo a “boreo-
americana”, cujo campo de manifestação é a América do Norte. Por fim, vem a sétima. 
Aqui é que encontramos confusão no mito. Por um lado, há indícios positivos de que essa 
“sétima” sub-raça deve ser eslava; por outro, indícios que nos dizem que deve ser a 
transmutação da quarta sub-raça, isto é, a “céltica”, assinalando-lhe como campo de 
manifestação a América Austral. 

Pelos dados que temos sobre as diversas “sub-raças” das Raças-mães anteriores 
à Ária, vemos que se repete o fato de que cada sub-raça tem a tendência para constituir-
se na situação geográfica onde tinha atuado a Raça-Mãe de seu próprio número. Ilustra 
este caso o fato de que a Raça precedente à Ária atual, foi a “Atlante” e seu campo de 
manifestação era o continente também assim chamado, segundo as tradições. Nisto se 
basearia o fenômeno de acusar a “quarta” sub-raça a tendência a volver-se para a que 
hoje chamamos “América”, que é a constituição da “Atlântida”. Com muitos argumentos, 
quando analisamos a raiz “ATL”, filologia nos dá a razão dos nahcas, quichuas e outras 
“nações” pré-colombianas da América Central. 

É, pois, difícil determinar se realmente a “7ª sub -raça” de que se fala, é ou há de 
ser precisamente a “ibero-americana”. Em troca, bem podemos assegurar que esta em 
breve se manifestará em toda sua plenitude nesta parte da América. Com efeito, o estudo 
psicológico das raças e suas “sub-raças” nos demonstra que a “céltica” acusa como 
modalidade especial, a emotividade idealista, ou intuição racional; uma capacidade 
especial de concepção subjetiva, de índole universal e mais o raciocínio mental concreto, 
que é a qualidade essencial da sub-raça teutônica (esta, por sua vez, derivada da irania, 
mercantil e navegante, etc.). 

A raça ária tem por origem a “Quinta sub-raça” atlante, constituída pelos semitas 
originários, guerreiros brancos de uma raça em que todas as demais sub-raças eram 
vermelhas. Daí, o serem considerados os atuais judeus (seus descendentes 
degenerados) como o “povo escolhido”, do que, afinal de contas, conservam uma vaga 
tradição que, a seu tempo, foi uma verdade de fato. Na realidade, as chamadas “sub-
raças” são mesclas das de outra raça ou, entre as sub-raças de uma mesma raça, a que 
pertence à sua formação. Neste caso, é um verdadeiro problema a raça eslava, que não é 
celta, nem “teutonia”, nem semita, nem tampouco irania. Problema é seu idioma com seus 
dialetos, que não se parecem com outros quaisquer. E, entretanto, são puros ários, muito 
próximos, psicologicamente, dos celtas. 

Esta raça-mãe, a ária, é a que se formou, em sua origem, no que chamamos 
atualmente o Deserto de Gobi, ao afundar-se o continente “atlante” ou pouco antes desse 
cataclismo. Que é o que guia a formação das raças e sub-raças? Eis aí uma pergunta 
interessantíssima que hoje não podemos contestar, limitando-nos a indicar que a “AUTO-
REALIZAÇÃO” da Consciência requer esse (para nossos sentidos) largo processo de 
atuação no seu próprio seio, por meio do Pensamento. As tendências das raças e o 
incentivo da “necessidade” foram disseminando-se pelo planeta impelindo as mesclas e 
fusões, com as que despertavam novas potencialidades que, por sua vez, tinham e terão 
que atuar. Assim nasceram as civilizações para se desmoronarem, com o tempo, no pó 
do esquecimento e do não ser... e assim outras virão. 
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Do idealismo intuitivo da “nova” sub-raça céltica, que se chama, talvez por 
desculpável erro, a “Sétima sub-raça ária”, há numerosas provas. As mais objetivas e 
causais são a unidade de origem racial, orientada por uma mentalidade especulativa e 
prática, derivada da fusão prévia (celto-semítica) na Espanha do passado (séculos VIII a 
XII) e mais o do sangue teutônico dos godos e modernos teutões em várias partes da 
América. De toda ela surgiram características especiais ou modificações do tipo celtibero 
primitivo prevalecente, o que justifica sua diferenciação em nova sub-raça. As aspirações 
da União, isto é, sua tendência universalizada ou superior, é o fato mais objetivo e 
experimental, apesar das suspeitas e desconfianças inerentes às qualidades psicológicas 
das raças semíticas e teutônicas, utilitárias por excelência. 

Pode-se dizer, sem perigo de grave erro, que mesmo as sub-raças de uma Raça-
Mãe têm, por sua vez, “sub-raças” ou derivações. Em quase todas as sub-raças que 
temos mencionado, notamos este fenômeno, cada uma estando animada do mais 
veemente desejo de construir uma barreira isolada das outras modalidades da mesma 
sub-raça. Veja-se, por exemplo, o afã da Itália (em todo tempo) e da França, tratando 
sempre de separar-se cada vez mais, apesar da tão apregoada “unidade” racial. Vejam-se 
a Rússia e a Polônia. São a mesma raça. Entretanto, quanto sangue derramado as 
separa! Vejam-se a Alemanha, Dinamarca, Suécia, etc. São a mesma sub-raça. Juntai, no 
entanto, dois tipos dessas sub-raças e vereis como se repudiam. Parece objetivar-se na 
humanidade isto: de que “o pior inimigo de alguém é o seu semelhante”. 

No nosso continente ibero-americano, por fortuna, vemos porém, predominar uma 
tendência oposta. “Tudo nos une, nada nos separa” é, com efeito, a síntese ideal que 
anima a evolução das nações ibero-americanas. Eis aí o espírito novo e a mais bela 
justificação causal da nova sub-raça ou manifestação racial, quer seja ela a metástese e 
ressurreição da 4ª sub -raça “céltica” ou uma sub-raça diferente. Bendita seja a terra que 
há de ser seu campo de desenvolvimento, porque trará para a Humanidade novas forças 
orientadoras, ideais vividos de positiva e prática FRATERNIDADE HUMANA que traz em 
seu sangue nobre e generoso! Esta é a “7ª sub -raça”, a sub-raça ibero-americana, que 
estamos vendo crescer e manifestar-se cada vez mais vigorosamente para o bem da 
Evolução até a suprema Síntese, a suprema Liberdade, a mais alta Felicidade da Auto-
realização, a grande e Única Verdade: “EU, SOU EU”. 

SANTIAGO KOHLER 

M. S. T. B 

Pres. de “Samveda” 

Buenos Aires, Dezembro de 1929 

 

VISITANTE ILUSTRE 
Tivemos a grande honra de receber a visita do ilustre sábio espanhol Dr. Arturo 

Bernal, que veio ao Brasil como Inspetor do Serviço de emigração daquele país amigo. 

Além de médico, é o Dr. Bernal um astrônomo de fama, descobridor do cometa que 
leva seu nome e de valiosos estudos sobre a incomparável “Ciência dos Astros”. 

Trazia ainda, a gential incumbência de visitar o nosso Observatório Astronômico, 
em nome do de Madrid. Para nós outros, foi portador de um amplexo fraternal e amigo, 
enviado pelo nosso digníssimo consócio – o insígne Teósofo e polígrafo Dr. Mario Roso 
de Luna, de quem é, por sua vez, fervoroso admirador e amigo. 

Agradecemos, penhorados, a ilustre visita que nos fez o Dr. Bernal, desejando-lhe 
um feliz regresso à sua querida Pátria, como também, a realização de todas as suas 
elevadas aspirações. 
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AVISO 
Pelos motivos expostos na primeira página desta revista, deixa de ser publicada “A 

Minha Mensagem” do Presidente da S. T. B. (parte dedicada ao Espiritismo), o que será 
feito no próximo número de Junho. 

A Redação 
 

O FUTURO IMEDIATO DO MUNDO 
 

Preâmbulo 

 

“Um laço misterioso une a natureza celeste à natureza terrestre.” (De Humboldt) 

 

O presente artigo possui três aspectos ou Faces diferentes, que se fundem em 
uma só, tal como a Trimurti indiana e, até mesmo, as Três Parcas – Cloto, Lachesis e 
Atropos que, no tear da Vida, a primeira fiava; a segunda enovelava e a terceira cortava o 
fio. 

A sua primeira Face está voltada para os deuses, tal o véu espesso que a encobre; 
a segunda – semi-velada – para os homens em busca d’Aqueles e, por isso mesmo, 
aptos a interpretá-la de acordo com um grau de consciência semi-divino e, finalmente, a 
terceira, para o homem vulgar, mesmo assim, procurando desinteressar-se, por instantes, 
das “ilusões da vida material” para as cousas de reais valores, onde tudo se tem a ganhar 
e nada a perder. 

 

I 
 

Mistério... 

 

Há milênios atrás, diz Hermés ao seu discípulo Asclépias: “Aqueles que devem 
dominar a Terra, serão enviados e estabelecidos na extremidade do Egito, em uma 
cidade que será construída no Ocidente e... onde por mar e por terra afluirá a raça 
mortal”. 

Asclépias: “Mas, onde estão eles, agora, ó Trimegisto?” 

Hermés: “Estão estabelecidos em uma grande cidade na montanha da Líbia. E já 
vos disse demais sobre isto”. 

Há perto de meio século atrás, quando o “Rei do Mundo”, terminando a sua célebre 
profecia, diz:... Então, Eu enviarei um povo agora desconhecido, que com mão firme, 
arrancará as más ervas da loucura e do vício e conduzirá os que ficarem fiéis ao Espírito 
do homem na batalha contra o mal...Eles fundarão uma nova vida sobre a terra purificada 
pela morte das nações... Então, os povos da Agarta sairão de suas cavernas 
subterrâneas e aparecerão  na face da Terra”. 

Do mesmo modo, H. P. B. na sua Doutrina Secreta, à pág. 27 do 1º volume da ed. 
Francesa: “No XX século, algum discípulo mais instruído e mais apto será talvez enviado 
pelo Mestre de Sabedoria para dar as provas finais e irrefutáveis de que existe uma 
ciência chamada Gupta Vidya e que, como as fontes misteriosas do Nilo, foi enfim 
encontrada novamente a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas, 
esquecida e perdida durante tantas idades pela humanidade”. 
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Nos dias atuais, falamos nós, como míseros discípulos: Índia e Egito despertam! 
Ambos estão repletos de enigmas... como única solução às questões impostas pelos 
destinos humanos. Uma, através dos seus pontífices misteriosos, seus deuses vivos, 
Mahatmas, homens que lêem no Livro terrível de Karma... O outro, através dos túmulos 
profanados dos seus Reis e Deuses...; do mistério insondável das suas Esfinges e 
Pirâmides seculares e... dos seus imensos areais – testemunho mudo de toda uma 
civilização prodigiosa que já se foi!... 

Assim, esse oceano de centenas de milhões de seres humanos se ergue em vagas 
monstruosas, como se fora sorver a humanidade inteira... 

Karma vai abrir uma nova página na História! 

Os tempos esperados já chegaram! 

Descubramo-nos: OM MANI PADME HUM! 

 

II 
 

O Grande Choque 

 

“A Humanidade civilizada, por mais cuidadosamente amparada que esteja por seus 
invisíveis Guardiães – os Nirmanakayas – que velam sobre as nossas raças e sobre as 
nossas nações, se acha, entretanto, na razão de seu Karma coletivo, terrivelmente 
submetida à influência dos adversários tradicionais dos Nirmanakayas – os Irmãos da 
Sombra, encarnados e desencarnados; e essa situação, como já foi dita, durará até o fim 
do primeiro ciclo da Kali Yuga (1897) e até mesmo alguns anos mais, até que o pequeno 
ciclo obscuro se funda no grande. Desse modo, a despeito de todos os esforços, terríveis 
segredos são muitas vezes revelados a pessoas verdadeiramente indignas, graças aos 
esforços dos “Irmãos da Sombra” e sua ação sobre os cérebros humanos. Esse fato é 
devido, unicamente, a que em certos organismos privilegiados, as vibrações das verdades 
primitivas, postas em movimento pelos Seres Planetários, se acham em atividade sob a 
forma daquilo que a filosofia ocidental chamaria de idéias inatas e o Ocultismo “Lampejos 
de gênio”. E essa verdade paira no ar e tudo quanto podem fazer as Potências que velam 
pela Humanidade, é de impedir a sua completa revelação”. 

(Doutrina Secreta – H. P. Blavatsky) 

 

De há muito que as “Forças do Mal” vêm submetendo o mundo ao seu domínio 
cruel e com isso, procurando destruir a Obra grandiosa dos deuses. 

Mas... os tempos esperados já chegaram para o grande Choque entre as duas 
forças contrárias: a do Bem e a do Mal. 

Rechaçados por todos os lados; afugentados dos covis onde se ocultavam 
avaramente, os “representantes da Sombra” fogem e se espalham por toda parte do 
mundo. 

Aqui, além, por toda parte, enfim, eles buscam asilo seguro ou terreno fértil onde 
espalhar a semente do Mal. 

Os bacilos transmissores da “Peste Negra” invadiram todos os lugares. E como 
possuam um estado de consciência limitado aos planos da destruição, eles buscam, de 
preferência, os lugares considerados de valor, principalmente as instituições sagradas – 
aliás, as poucas que existem – para realizar a obra nefasta da demolição do Edifício 
Humano. 
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Não formam nenhum núcleo aparte, porquanto, representam as próprias mazelas 
do mundo, ou melhor, tudo quanto a Humanidade tem feito em seu próprio detrimento, tal 
como diz o adágio popular: “Quem semeia ventos, colhe tempestades.” 

E, por isso mesmo, eles se manifestam de dois modos: como encarnados e 
desencarnados. 

Como desencarnados, atuam com muito maior facilidade, porque procuram os 
fracos, os tímidos, finalmente, aqueles a quem se pode chamar de “impúberes psíquicos” 
ou as mentalidades doentias dos que se fizeram retardatários na Vereda da Vida – os 
desorientados de todas as classes, ou melhor, os últimos vestígios das raças anteriores! 
O seu banquete predileto, é: as chamadas sessões de Espiritismo – melhor dito, 
Animismo – onde se cevam nesses pobres “médiuns” – na sua maioria, bem 
intencionados, porém, abandonados à mercê de todos os vampiros do Astral, embora que 
muitas vezes se apresentem com o rótulo de Protetores, Mestres, Guardiãs e... até santos 
da Igreja! 6 Do mesmo modo, nas Associações pseudo-secretas, onde se praticam as 
“ciências ocultas” (não confundir com o Ocultismo), para não dizer, a Necromancia, cujo 
único controle é a vaidade de possuir poderes psíquicos (sidhis inferiores) e apresentá-los 
às massas boquiabertas, mas... empestadas pelas emanações mortíferas das regiões 
inferiores do Astral! 

Como encarnados, eles se manifestam como: católicos, protestantes, judeus, 
muçulmanos, budistas, bramanistas, positivistas, maçons, teosofistas, bolchevistas, 
fascistas, materialistas, etc., etc., desde que as suas intenções sejam completamente 
diversas das várias máscaras de que se servem para estabelecer a confusão, o ódio, a 
mentira, a ruína, enfim, da Humanidade inteira. 

Intolerância! Desrespeito! para com as crenças alheias, dirão muitos que não 
tenham sabido interpretar o verdadeiro sentido das nossas palavras, ou talvez, aqueles 
que de fato estejam compreendidos entre os chamados “Irmãos da Sombra”! 

Serão eles, por acaso, menos intolerantes e desrespeitosos para com os que se 
não acham alistados nas suas fileiras? Ou pelo contrário, os amaldiçoam e repudiam, não 
por crença, mas temerosos da concorrência desleal ao seu comércio vil com as cousas 
divinas? Desse número, não fazem parte os materialistas das várias escolas, porque eles 
negociam com a sua própria consciência nublada, ou melhor dito, oprimida pelos 
interesses da vida material, que se sintetizam em tudo quanto ela possui de ilusório... mas 
que eles não desejam perder por preço algum. Daí, o seu desinteresse pelas cousas 
divinas ou espirituais, desinteresse que se pode tomar como receio da descoberta de algo 
que pudesse, ou servir de freio a esses gozos materiais – considerados por eles como 
verdadeiros e, por isso mesmo, indispensáveis à vida; ou desvendar um novo horizonte 
ante os seus olhos, até então obscurecidos, mas... que os forçaria a uma posição 
deprimente perante os seus admiradores e até, prosélitos. 7 

                                            
6
 O grande gênio de nosso século – o Dr. Roso de Luna – termina a sua maravilhosa obra “El Libro que mata a la muerte”, com estas 

judiciosas palavras: “O Espiritismo, doutrina tão repreensível no emprego da mediunidade provocada, como respeitável em sua filosofia 
e em suas manifestações ‘espontâneas através da História’, é um arquivo insondável de ‘fatos jinas’ merecedores de um estudo 
científico imparcial, no sentido em que temos insinuado ou esboçado nos numerosíssimos do presente livro”. No próximo número desta 
revista, continuará a ser publicada “A minha Mensagem ao Mundo Espiritualista”, justamente a parte dedicada ao Espiritismo, onde se 
faz um estudo crítico sobre os prós e os contras dessa doutrina, hoje espalhada por toda parte. 
7 Nunca se deve dar o título de “filósofo” a tais pessoas, embora algumas se arroguem esse direito... através de idéias preconcebidas. 
A palavra “filosofia”, do grego “phileo” – amar – e “sophia” – sabedoria – quer dizer: “amor pela Sabedoria” e o conhecimento que disto 
resulta. Daí, “filósofo” quer dizer: “amante da Verdade”. Todo homem bom e repleto de sabedoria, é um verdadeiro sábio, um teósofo, 
etc. À medida que os seus conhecimentos e perfeição moral vão atingindo os mais elevados aspectos da Divindade, ele se torna um 
super-homem, um Adepto elevado, etc., etc. 
Todo homem que se esforça por realizar progressos na vida, está à vanguarda dos demais, em virtude de que, nele, as forças 
psíquicas – como um verdadeiro “púbere psíquico” – se acham mais desenvolvidas. Impulsionado por essa força, cada vez mais se 
aproxima da Fonte de Sabedoria, até que a ignorância (Avidya) ou a tendência da matéria, perca por completo a sua influência sobre 
ele. Chegado à Moksa (a libertação), torna-se senhor da Consciência Universal. 
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Não pode haver tolerância e respeito para com o Mal reinante, causa de todas as 
desgraças humanas, oriundas da Superstição e do Fanatismo, filhos da Ignorância! Se 
assim não procedêssemos, como poderíamos evocar – como outros muitos bem 
intencionados – o título de “obreiros ou construtores do Edifício Humano?” 

Por isso mesmo, os grande Homens de todas as épocas já os apontaram como os 
maiores verdugos da Humanidade! Porém, o seu número prodigiosamente grande, como 
prodigiosamente grande é a estupidez humana, faz com que eles se multipliquem cada 
vez mais, e por isso mesmo, sejam considerados como “os animais daninhos” que 
destróem os campos já semeados pelos bons lavradores!... 

Porém, estes – os bons lavradores – embora como “anjos caídos ou rebeldes”, 
sacrificados pela própria Lei, não permitirão o horrível destino que se prepara para a 
Humanidade! Livrarão da escravidão os que estão ameaçados, restituindo, portanto, aos 
que habitam aquém das fronteiras de Hércules, a salvação e a liberdade, tal como já tem 
acontecido em outras épocas, inclusive, aquela assinalada no grande poema épico 
Mahâbhârata – o Bhagavad Gîta: “...E, subitamente, responderam em tumultuosos sons 
as conchas marinhas, os zimbalos, tambores, tamborins e cornos bélicos. Então, 
Madhâva e o filho de Pandu, de pé, sobre seu carro arrastado por cavalos brancos, 
sopraram as suas divinas conchas. Aquele tumultuoso estrondo, abateu os corações dos 
filhos de Dhritarashtra, estremecendo céu e terra com seus sons...” 

Poderão os Rakshasas negros – ao contrário de outrora – destruir os Devas 
luminosos? Irá a tirania esmagar sob o seu carro de guerra a elite e o ciclone das más 
paixões destruir o altar védico, extinguindo o Fogo Sagrado dos nossos antepassados? 
Não é possível, embora que contra os deuses, os seus inimigos estejam escudados 
nesse interminável período da Kali Yuga ou Idade Negra... 

E daí, quando nos tempos que se aproximam, ouvir-se falar de terremotos, 
inundações, pragas desconhecidas, epidemias e lutas terríveis... a certeza de que todos 
esses fatos que vão concorrer para a destruição do resto de uma raça apodrecida e 
gasta, nada mais sejam do que o eco ou repercussão do CHOQUE tremendo dos 
“guerreiros divinos” contra “as hostes do Mal...” 

Será o momento decisivo ou o verdadeiro “Juízo Final”, segundo concepções mais 
perfeitas, onde não mais a voz dos aflitos será ouvida, porquanto, o próprio mundo cerrou 
os seus ouvidos às súplicas constantes dos Deuses... 

Então, o que restar dessa pobre Humanidade, clamará no deserto as memoráveis 
palavras hebraicas, atribuídas a Jesus: “Eli, Eli lamma sabachtani”, isto é, “Meu Deus, 
meu Deus, porque me abandonastes...?!” E que só terá como resposta, o eco provindo 
dos abismos inferiores, qual acusação final ao... irremediavelmente perdido: Ele não vos 
abandonou, porque nunca O procurastes... Não vedes que fostes vós que O 
abandonastes, não O tendo buscado em vós mesmos? É tarde demais para 
retrocederdes! Preferistes a vereda mais fácil, que vos desviou por completo do “Portal de 
Oiro” das Iniciações e com isso, através do “falso Caminho” chegastes à “caverna 
sombria” onde vivem os demônios da vossa própria consciência – em cujo Portal leu 
Dante estas palavras: 

 

Per me se va nella citá dolente, 

Per me se va nell’eterno dolore, 

Per me se va a la perdutta gente. 

 

E desse modo, perdidas estão todas as esperanças para o mortal que a penetrar, 
tal como ela própria o diz: “LASCIATE OGNI SPERANZA O’ VOI QUI ENTRATE...” 
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Por tudo isso e mais ainda, é que o homem se deve precaver contra as missões 
apregoadas como salvadoras de tão obscura situação, recordando sempre o que diz “A 
Voz do Silêncio”: “O nome do Segundo, é Vestíbulo da Instrução (instrução probatória, 
dizemos nós). Nele a tua alma encontra as flores da vida; porém, debaixo de cada flor, 
uma serpente se acha enroscada”. 

Um dos iniciados mais em evidência no século passado – Louis Claude de St. 
Martin – diz no seu Ecce Homo: “Eu creio fazer uma advertência salutar aos meus irmãos 
sobre tais fatos, dizendo-lhes: Homens, meus amigos, desconfiai dessas alegrias e 
desses transportes que vos ocasionam tais missões, dirigidas por aqueles que se dizem 
favorecidos dos deuses... e sobre quem vos firmais com tanto prazer. Por que não haveis 
de compreender que não pode ser possível tantos bens na face da terra? Estais seguros 
de que esses gozos que vos são prometidos, inclusive a salvação eterna, e que, de 
antemão, vos trazem felicidade, sejam remédio seguro aos vossos males, às vossas 
feridas... ou pelo contrário, retardem as alegrias perduráveis que poderíeis sentir no vosso 
imo? Guardai-vos com uma prudente reserva, no meio dos prodígios e das predições que 
vos cercam a respeito de semelhantes missões dirigidas e protegidas por tal gente”. 

Mais adiante, diz ele ainda: “O que pode servir nessas manifestações ou 
movimentos exteriores para discernimento do falso, é, logo que as obras que dessas 
missões resultem, sejam, por assim dizer, sombras de obras, obras superficiais e, por 
conseguinte, mui pouco vivificantes para se ligarem ao plano da grande obra de Deus, 
cujo fim principal é de atrair-nos novamente para o nosso centro interno, onde Ele se 
acha, em lugar de subdividir-nos em centros externos, frágeis, tenebrosos ou 
corrompidos, onde Ele não se acha”. 

Por isso mesmo, é que nós afirmamos: Cada Homem se constrói e constrói aos 
demais, não no sentido errôneo que se faz da palavra Mestre, ou seja, aquele que dá 
conhecimentos aos que não os possuem, porém no seu verdadeiro sentido de 
“despertador de consciência”, porquanto todo homem possui, germinalmente, todo o 
Saber que lhe é necessário. 

“Construindo, deve o homem cingir-se, segundo a ordem física, isto é, o plano 
visível. Porém, no moral, aquele que só é visto pelos olhos da alma, mister se faz 
empregar o olhar profundo da intuição, cujas lentes se afinam com o uso das retas ações. 

Esse plano divino se acha fundamentado sobre este sintético princípio: Tudo parte 
do Um ao diverso, para volver do diverso ao Uno. A força centrífuga da Emanação e a 
força centrípeta da Absorção; a sístole e a diástole do Coração do mundo: a expiração e a 
inspiração dos pulmões no Cosmos; o fluxo e o refluxo no Oceano do Universo; a 
analogia e a sintaxe na Gramática Divina. Primeiro, a perfeição das palavras, para depois 
chegar ao próprio construtivo. A seguir, a perfeição vital de cada órgão, para alcançar 
depois a perfeição do Edifício. 

Assim, pois, a orientação de nosso plano construtor terá que se encaminhar em tal 
sentido: construir-nos para que, com as nossas colunas construídas, se construam os 
templos. A perfeição do fragmento, como meio de ir à perfeição do conjunto. 

Logo saber que cada molécula é um mundo e cada mundo uma molécula de outro 
mundo maior. E que nossa elevada moralidade construtora, terá que consistir na marcha 
do individual para o coletivo, do diverso para o uno; e como o diverso é o espírito 
materializado, assim como o Uno é a matéria espiritualizada, o caminho que havemos de 
percorrer, é aquele que vá do Deus manifesto pulverizado em homens, até o homem 
perfeito sublimado em Deus.” 

E eis porque se diz: nasce o homem da criança; do homem, o homem vulgar, o 
Obreiro ou o Sábio – aquele que traz consigo todas as ferramentas apropriadas à 
construção do Edifício Humano, sintetizadas na Chave misteriosa que abre todas as 
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portas, por ser o seu possuidor, o Édipo de todos os enigmas – a consciência da Unidade 
Suprema, a Divina Harmonia de seu eu envolvido com o Eu Universal! 

Todo homem, portanto, que se tenha assim transformado em Obreiro ou 
Construtor, por isso mesmo, é um agente da Lei Universal, é do número dos que se 
acham banhados pelo grande “Canal da Fraternidade Branca” – esse Canal que é, cada 
vez mais, acrescido pelas diversas alianças que tem feito com o homem em diferentes 
épocas, até que possa finalmente, tomar um dia toda a extensão de um imenso oceano, 
vindo formar a plenitude de consciência em todos que por Ele forem banhados, 
transformando, portanto, as suas potências na natureza do homem, embora até então, 
como “Chresto” ou “homem da dor”, coroado de espinhos e até mesmo crucificado por 
seus próprios irmãos em humanidade. Sim, porque esse Canal ou Rio fluente de Amor e 
Sabedoria, no qual nos temos recolhido ou aproveitado a nascente, jamais cessará de 
correr para nos regenerar, quando dentro das suas puras e tranquilas águas! 

Do mesmo modo que neste mundo, o coração do homem generoso não se cansa 
de pulsar por seus irmãos, apesar de todas as suas injustiças e sempre pronto a tudo 
sofrer por eles, única e exclusivamente pelo prazer de praticar, indistintamente, a virtude; 
desse mesmo modo, o Rio eterno de vida não se cansa dos nossos crimes e ingratidões, 
não o procurando... Somos os únicos culpados de que para nós ele fique reduzido a uma 
simples miragem no deserto da vida... o que nos condena a não comermos, senão, com o 
“suor de nossa fronte”, o pão da vida, que poderíamos ter comido, não, sem trabalho, mas 
sem fadigas nem lágrimas. 

 

III 
O Alvorecer de uma era nova 

 

Sinais visíveis na natureza e na ordem social pressagiam o Advento de um Novo 
Ciclo. Todos eles e mais alguns avisos, levam à evidência uma mudança de raça, ou 
melhor dito, de duas raças que se sucedem uma após outra... ou talvez se interpenetrem. 
8 

É óbvio dizer, e todo observador há notado que “os fins dos tempos” de que falam 
os livros sagrados, até mesmo a Bíblia – compilação adulterada daqueles – estão à porta. 

Não vale insistir, porque todos vêem, somos chegados ao termo das totais 
modificações. 

Todas as predições assinaladas desde tempos remotíssimos, se ajustam 
maravilhosamente à nossa época, no que diz respeito aos terremotos, vulcões, 
epidemias, fome, amoral, egoísmo, guerras e tudo mais quanto constitui o lastro da vida 
atual. 

Mas há certos fatos, a priori, sem valor e que são prestantes para confirmar nova 
tese. Vá de exemplo: o continente Lemuriano, berço de uma florescente nação e que 
desapareceu nas águas revoltas do Pacífico há milhares e milhares de anos, começa de 
ressurgir. 

As ilhas de Bagoslof emergiram próximas ao Alaska, rapidíssimas, elevando-se a 
1.000 pés acima do nível. Em 1882, um soluço do Oceano fez brotar outra ilha perto dela. 

                                            
8 Quer os livros sagrados do Oriente, quer os grandes Seres de Sabedoria, afirmam que as raças finais das Rondas se aceleram e até 
se sucedem quase imediatamente. Um desses Seres, é o Mahatma Kut-Humi, a quem citamos a cada instante, por ser daqueles que 
ousam dizer: “Nós assim afirmamos porque temos certeza que esta é a verdade”. 
A idéia que fazemos das palavras “Mestre”, “Mahatma”, etc, é mui bem outra do que se pensa. É lógico que todo e qualquer Homem 
que se encontre à vanguarda da Humanidade, ipso-facto, possa ter semelhante título, e nunca no sentido de ensinar cousa alguma, 
mas sim, de “despertar a consciência adormecida” em todos os homens... Daí, o adágio: “Fazei por ti, que eu te ajudarei”. 
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Em dez meses houve 1071 tremores de terra, oriundos das convulsões das 
mesmas águas. 

Nas épocas das grandes viagens (primeira metade do século XIX) viram-se mais 
algumas formações (duas), posteriormente desaparecidas. A primeira (Dougherby), fora 
notada por um baleeiro em 1841, a 51º 20’ de latitude sul e 120º 20’ de longitude oeste.  

A segunda (arquipélago Nenrod), descoberta em 1823, a 58º 20’ de latitude sul e 
158º 5’ de longitude oeste.  

Apesar da viagem expressa que fez à zona indicada, o vapor Carnegie de 
Washington, nada mais se divisou. 

O caso mereceu atenção da “The British Association for the advancement of 
Science”, de Londres, cuja se reuniu para investigar a possibilidade do que atrás fica dito. 

Além disso, a pugna d’armas a que assistimos e que enlutou a metade do mundo, 
arrastou consigo as grandes reivindicações nacionais. 

O General Allenby, chefe dos exércitos expedicionários ingleses na Palestina, 
liberta Jerusalém a 10 de Dezembro de 1917, do jugo pagão, marcando o termo do 
domínio otomano. Naquela época chegou a constar, até, que os Israelitas, com o mesmo 
apoio britânico, pretendiam cidadanear-se à sombra da antiga pátria. A questão Alsácia-
Lorena, eterno embate e tropeço das Grandes Potências da Europa, resolvida em 
definitivo (?). A Polônia, escrava e partilhada desde Kosciuzco 9 (1794-95), reconstituída 
pelo acordo dos Gabinetes Aliados, assinado em Versalhes a 3 de Junho de 1918, com 
adesão imediata do Brasil. O problema constante dos Balcãs 10, mui principalmente na 
sua feição Iugoslava, chave da hegemonia Teuto-Austríaca, recebeu o derradeiro 
demonstrandum. A Rússia, sacudida pelas convulsões cármicas contraídas desde tempos 
sem conta, à ponta de chicote e ao frio mortal da Sibéria, pensa destruir o jugo tirânico 
pque pesa sobre os seus ombros e... de todas as nações do mundo, implantando o 
Comunismo – que aliás, o verdadeiro, não é obtido pelas revoluções com todas as suas 
consequências: o saque, o incêndio, o morticínio, etc., etc., mas sim, de acordo com as 
Sábias Leis que regem os destinos de homens e cousas, por conseguinte, 
eminentemente espiritualizado. 

No entanto, não devemos esquecer que estamos assistindo os últimos estertores 
de uma raça apodrecida e gasta... Daí, toda essa ânsia incontida, sintetizada nos vários 
ideais que dia a dia aparecem no mundo, porém todos eles, frágeis “tábuas de salvação” 
para os irremediavelmente perdidos náufragos da vida... e muitos, até, meios de 
destruição... para que os tempos esperados se apressem... 

Finalmente, ou bem ou mal, se procura solucionar o caso da armamentação das 
nações e outros mais. 

Não há, pois, como negar uma mudança imediata na vida de todos os povos. 

Todavia, elucidemos se ela se achava previamente profetizada; se é agindo de 
acordo com a Lei dos Ciclos, o instante sumo, e quais as resultantes contingentes. 

–––––– 

Já nos antigos diplomas indianos, a verdade das revelações globais, estava 
contornada: 

“Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma (a lei justa) declina e Adharma (o 
oposto a Dharma) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos 
maus. Para o restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga.” 

                                            
9
 Thadeu Kosciuszko, general polaco – Nota do digitador 

10
 Balcãs – Nota do digitador 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ  
Data : Dhâranâ nº  49 a 51  – Janeiro a Março de 1930 – Ano V  

Redator: Henrique José de Souza 
 

 24

E noutro lugar, de diferente códice, é afirmado à guisa de diagnóstico sobre a hora 
da manifestação: 

“Não mais a observância das regras antigas; perda das crenças; atração para as 
cousas da matéria, em lugar das preocupações do Espírito; aumento das 
responsabilidades; diminuição dos bens da terra, enfraquecidos da vitalidade nos três 
reinos”. 

Há, portanto, (os textos deixam antever), uma manifestação da divindade no plano 
físico – não, segundo a má interpretação que lhe deram alguns, criando um Instrutor 
antes de tempo, mas por meio de um ressurgimento completo no ânimo, nos costumes, 
na orientação, enfim, de todos os povos, concorrendo, portanto, para o Alvorecer de uma 
Era Nova portadora de Paz, Amor e Sabedoria entre os homens. E a prova disso, temos 
em outros lugares dos textos sagrados, onde a Divindade afirma: “E o meu Espírito 
pairará sobre a Terra”. 

Aliás, os mesmos hindus, fracionam a história geral em ciclos, uns maiores, outros 
menores. Sabe-se do de cinco com nome especial; do de 1.000, simbolizado pela fênix e 
do grande Kali Yuga que se estende por 4320 milhões de anos. No entanto, existem os de 
35, de 50 e 100 anos de que se não ouve falar... mas que possuem grande mistério para 
os Iniciados... 

Desta forma, ao começar cada curto período, somos afetados com um movimento, 
tendente a levantar um ante-mural contra a vaga do materialismo bravio. 

No século 14o – o trabalho grandioso de Christian Rosenkreutz – embora que não 
sejam poucos os que negam a sua existência. 

No 15o – a Renascença e as grandes invenções; a descoberta da América por 
Cristóvão Colombo. 11 

No 16o – a Restauração, as obras de Robert Bayle e a fundação da Sociedade 
Real de Ciências da Inglaterra; a descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral. 12 

No 17o – o Ocultismo da Renascença. A Revolução de Olivier Cromwell na 
Inglaterra. 

No 18o – a Revolução Francesa e a mágica trajetória dos Condes de Cagliostro e 
Saint-Germain, através o mistério do “Construens et Destruens”. 

No 19o – o aparecimento de Helena Petrovna Blavatsky – a mulher 
incompreendida, que fundou a Sociedade Teosófica na América do Norte, depois 
transplantada para as Índias. 

Ainda pode figurar como assunto de grande importância realizado no século 19o, 
principalmente ao que se refere à vida de nosso país, a proclamação da República, que 
por um desses mistérios incompreensíveis, coincide com a “Revolução francesa”, isto é, 
um século perfeito (1789 – 1889). 

Finalmente, no 20o século, a “Conflagração Européia” e as consecutivas 
descobertas que dia a dia vêm maravilhando o mundo, desde a Rádio-Telegrafia, até o 
Cinema falado, a Televisão, etc., etc., além desse surto grandioso de progresso que se 
manifesta em todos os ramos da Ciência e por toda parte, enfim, tal como o “eterno 
destruens e construens de Bacon; os corsi e ricorsi de Vico”, nessa 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 de uma civlização triunfante, definham depois em 

                                            
11

 A soma cabalística de 15 (15 o século) é 6. Colombo descobre o “Novo Mundo” ou o lugar donde deveria sair a 6ª sub -raça. 
12 A soma cabalística de 16 (16o século) é 7. Cabral descobre uma outra parte do “Novo Mundo”, donde deveria sair a 7ª sub -raça. 
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períodos de decadência e morrem, como tudo no Universo, para dar lugar a outras 
formas, a outras vidas, a outros seres”. 

Para nós outros, ressalta no século 20º a fundação da “Sociedade Teosófica 
Brasileira”, com o fim único de preparar o Advento da “Sétima Sub-Raça”, embora que 
outro já tivesse sido o seu verdadeiro Arauto, ou seja, o Dr. Mario Roso de Luna. 

Não se deve, de nenhum modo, ocultar o trabalho maravilhoso da Associação 
“Samveda” de Buenos Aires para o mesmo fim. 

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

Como é sabido, cada Manuantara se compõe de 7 Rondas; cada Ronda de 7 
Raças; cada Raça de 7 sub-raças, sendo que, cada uma destas, comporta sete ramos ou 
famílias e estas se multiplicam em tantas divisões quantos forem os efeitos cármicos. 

Sempre, em resumo, que um ramo, uma sub-raça e uma raça devem vir à luz, aí 
presenciamos esgotados um ciclo, dilatado ou não, conforme o caso. 

E que estamos nessa era, afirma Blavatsky, quando escreveu: 

“Em breve estaremos no fim do ciclo. Os cataclismos se sucedem. Grandes forças 
estão sendo acumuladas para esse fim, em partes diversas”. 

E com maior meridianismo, o Dr. Buchaman, criador da psicometria: 

“O período da convulsão se aproxima... As grandes perturbações agravadas pela 
guerra que terá lugar na Europa, ao começar do XX século, guerra que será o golpe de 
misericórdia dado nas grandes monarquias... Não será em 1916 que a paz se 
restabelecerá completamente... Tudo ficará destruído, a religião como tudo mais”. 

Já pela grande guerra que teve seu início em 1914 e que em 1916 ainda havia 
terminado; como também, a extraordinária reação que se vem dando contra as religiões – 
inclusive no México e agora, com caráter bastante sério, na Rússia e... as futuras em 
outros países, que não tardarão – tudo isso por fugirem as religiões do seu verdadeiro 
papel, intrometendo-se na vida política dos países – se pode deduzir até que ponto têm 
sido verdadeiras aquelas profecias. 

De tudo quanto temos dito, fica comprovado: 

1º – a vida universal está repartida em ciclos (longos e resumidos) os quais quando 
se desvitalizam, indicam uma correção no status quo. 

2º – arribamos a uma dessas extensões moribundas, consoante à predição dos 
videntes e os indícios materiais em abundância. 

3º – já se nota variegados tipos dos homens de amanhã. 

Mas, donde emanarão eles? 

Na guerra atual, insensivelmente, mansamente, a grande América do Norte 
absorveu em si todo o primeiro plano. 

Ela dita as normas a seguir, ex vi do caso vertente do armistício, em que os 
Impérios Centrais só negociaram de envolta com o nome de Wilson. 

É de extasiar a rapidez, o civismo, a atividade e a eficiência com que, às pressas, 
rebentou um colosso, único suficiente para esmagar a prepotência das castas militares. 

Prefaciamente à luta, o comércio, as artes, as indústrias, a religião cultivada com fé 
e a benção que lhe sempre coroou todas as ações, infiltraram a convicção de que ela 
forma um povo privilegiado. 

É do domínio de todos, a vitória que a América acaba de alcançar com o célebre 
“Pacto Kellog” – primeiro passo para a realização do mais sublime de todos os ideais: a 
Fraternidade Humana. 
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Em virtude do que, acentuamos: a geração vindoura chamada “6ª sub -raça” de lá 
virá. 

E essa asserção, é sopesada pelos cérebros vitais. 

Madame Blavatsky, com pulso firme e brilhante síntese, nos transmitiu: 

“A filosofia oculta ensina que, agora mesmo, sob nossos próprios olhos, a nova 
raça está em via de formação e que a transformação se fará na América, onde já começa 
silenciosamente a se operar. Os americanos dos Estados Unidos, eram há 300 anos, da 
mais pura raça anglo-saxônia e formam hoje um povo a parte. Assim, no espaço de três 
séculos somente, os Americanos tornaram-se uma raça primária, diferente de todas as 
outras raças que atualmente existem. Serão certamente, os pioneiros da futura raça”. 

Hoje, um célebre etnólogo norte-americano, vem afirmando que um novo tipo lá se 
desenvolve... 

Entre outras cousas, diz ele: “Se ele (o observador) viaja várias vezes pela 
América, com ausências prolongadas, não deixará de notar que esse gênero de 
indivíduos, cresce sem cessar... e vós vereis uma grande regularidade nos traços: um 
maxilar quadrado; uma fronte dilatada, em uma palavra, a cabeça de um homem, 
largamente desenvolvido, sob o ponto de vista intelectual”. 

Não tem, portanto, razão os que teimam ser hipócrita o progredimento americano; 
ser-lhe fictícia a inconcebível desenvoltura; serem-lhe mentirosas e desonestas as 
inclinações. 

Podem afirmá-lo com liberdade, mas dizem asneira. 

E entre estes e o Karma, que de tantos povos, escolheram aquele para sobrestar 
ao desastre mundial, não é penoso, nem favor, o decidir-se a gente. 

–––––– 

Não somente os mesmos livros sagrados que apontaram a América do Norte com 
o lugar de onde emanaria a “Sexta sub-raça”, o fazem com a do Sul para a “Sétima”; 
como também, vários etnólogos de nossos dias – sem falar nos grandes Videntes ou 
Seres de Sabedoria que, infelizmente, ignorados e, até, repudiados pela chamada ciência 
positiva, não podemos tomá-Los como os mais valiosos testemunhos de todas as nossas 
afirmativas. Pese a nosso favor, os próprios livros sagrados que, ao menos, são tidos 
como “jóias preciosas da literatura indiana...” 

Um dos estudos mais interessantes nesse sentido, embora que fragmentário, foi 
publicado pela revista americana “Scientific Review”, justamente pelo chefe da missão 
científica enviada pela Universidade de Pensilvânia, às expensas do fundo Carnegie, 
demonstrando que em vários países sul-americanos já se notam as características de 
uma raça definida. 

E isso já o afirmava em tom profético, o profundo sociólogo mexicano 
Vasconcellos, quando dizia: “que é dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a 
“quinta-raça”, a “raça cósmica”, que realizará a concórdia universal, porque será filha das 
dores e das esperanças de toda a humanidade”... embora que para nós, teósofos, seja a 
última sub-raça da quinta raça-mãe – Ária – justamente a que tem esse papel grandioso a 
que se refere o ilustre sábio mexicano. 

Seria fastidioso e até mesmo impossível, em um simples artigo como este, 
apresentarmos as muitas outras razões que nos induziram a proclamar em “altas vozes” o 
Advento de uma nova Raça nesta parte do Globo, a qual muitos dão o nome de “Ibero-
Americana” e a Teosofia, o de “Sétima sub-raça”, por ser de fato a última do “Ciclo 
ariano”. 

Tudo quanto a Teosofia tem afirmado – principalmente através do gigantesco 
monumento literário que é a Doutrina Secreta de H. P. Blavatsky, embora que difícil de 
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ser compreendida, até mesmo pelos seus prosélitos, tal como a própria autora o diz no 3º 
volume, de que “somente durante o XX século, é que certa parte desta obra, senão a obra 
inteira, será justificada” – se vem realizando dia a dia, com verdadeira admiração de todos 
que têm feito uma leitura judiciosa da mesma. 

Somente, o despeito – para não dizer, o temor à concorrência – por parte das 
religiões e dos ignorantes em matéria de Esoterismo – pode contrariar esta nossa 
afirmativa. Porém, a ninguém se deve negar o direito de crítica. Por isso mesmo, diremos: 
as religiões são necessárias aos “impúberes psíquicos” ou cérebros infantis, que 
necessitam de algo fantástico e aterrador – inclusive um Deus odiento e vingativo, qual 
fabuloso Saturno devorador de seus próprios filhos – que a golpes infernais os obrigue a 
escalar os frágeis degraus de sua escada. Daí, os muitos que por elas passando e não 
lhes satisfazendo “esses róseos contos infantis”, procuraram alçar um vôo mais amplo 
pelas regiões sublimes do Espaço em busca da Verdade Única, que é a Teosofia, como a 
iniciadora dos mistérios encerrados na Natureza e no Homem. 

Assim, vejamos o que Ela nos ensina a tal respeito: 

Quatro raças com as suas respectivas sub-raças (sete cada uma delas), já fizeram 
seu aparecimento no mundo; sendo que as duas últimas, foram a Lemuriana e a Atlante. 

A atual – a Ária – é a quinta Raça-Mãe, já no final da sua quinta sub-raça – a 
Germânica. 

Ela estabeleceu-se há 850.000 anos atrás, no Norte da Índia. A sua religião foi o 
hinduísmo primitivo: leis do manu, leis das castas. 

A sua 2a sub-raça foi a Ário-semítica ou Caldáica. Atravessou o Afeganistão e 
espalhou-se nas planícies do Eufrates e na Síria. Teve como religião o Sabeísmo. 

A 3a, foi a Irania, conduzida pelo primeiro Zoroastro. Estabeleceu-se na Pérsia e 
daí na Arábia e Egito. Culto do fogo. A Alquimia foi nela mui honrada. 

A 4a, a Céltica, foi conduzida por Orfeu. Espalhou-se na Grécia, na Itália, França, 
Irlanda e Escócia. Distinguiu-se em todas as linhas artísticas. 

Finalmente, a 5a da qual somos rebentos, com várias modificações, é a Teutonia. 
Emigra da Europa central e espalha-se por toda parte do mundo. Passa neste momento 
pela sua última fase, para dar nascimento às duas sub-raças que faltam, para finalizar o 
“ciclo ário”: a 6a que nascerá na América do Norte, tal como já se provou em outros 
lugares deste estudo, e a 7a na América do Sul, para a qual foi criada esta Sociedade, isto 
é, com o fim de preparar os “alicerces básicos para o seu reino glorioso”. Trabalho este, 
que pertence a todos os homens de boa vontade, cônscios do papel que lhes incumbe na 
História atual da Humanidade. 

Procuremos, agora, raciocinar com os Puranas, quando afirmam que os dvipas ou 
continentes, são 7, e ao mesmo tempo, dar-lhes o verdadeiro significado do sânscrito 
para a nossa língua. 

1º – Jambu que quer dizer: jambo, jambosa, etc. 

2º – Plaska, isto é, “ficus religiosa”. (Árvore existente nos nossos parques e jardins, 
porém de procedência indiana. É o “banian” ou a árvore sagrada da Índia). 

3º – Salmali, que quer dizer, “rodeado pelo mar de manteiga clarificada”. É o 
“Bombax heptaphylum”, espécie de algodoeira. 

4º – Kusha, cujo significado, é: “inebriado”, “em delírio”, etc, etc. É a “Poa 
cynosmoides” – planta com que faziam um licro sagrado. 

Nada mais aplicável à 4ª Raça-Mãe do que semelhante significado, porque, de 
fato, inebriados, em delírio... pelas influências kamicas aí desenvolvidas, viviam os 
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atlantes. Daí, terem sido governados por Lua e Saturno... A Magia Negra aí proliferou com 
exuberância. 

5º – Krauncha, “nome de uma montanha no Himalaia”... A superfície do Globo 
tendo passado por várias modificações, umas após outras, emergem as partes de nosso 
continente atual que tem aquele nome. Depois da catástrofe de há 200.000 anos atrás 
que deixou a ilha Posseidonis, só, no meio do Oceano Atlântico, os cinco continentes 
atuais tomaram a forma que têm hoje. 13 

6º – Shaka, que quer dizer “rodeado pelo mar de leite”. Erva, madeira, toda 
madeira herbácea comestível. Força e Poder. 

É bem provável que seja o dvipa ou continente para a 6a Raça-Mãe, justamente, 
quando a antiga Lemúria emergir do fundo das águas, purificada das imperfeições 
karmicas das civilizações que nela habitaram. 

7º – Pushkara ou Lago, FLOR DE LOTO, flecha, batalha, etc., etc.,” 

Do mesmo modo que nos referimos ao primeiro, dizemos que neste surgirá a 7a 
“RAÇA-MÃE”... quando a Atlântida – qual Fênix ressuscitada das suas próprias cinzas, 
emergir das profundezas do Oceano... 

Como se viu, os Puranas dão a Pushkara o significado de “Flor de Loto”. Por isso 
mesmo, o verdadeiro “Loto das Mil Pétalas”, nascerá no mundo, ou seja, Maitreya-Buddha 
– o Kalki-avatara das tradições indianas. 

Esse “Loto das Mil Pétalas” está simbolizado no Sahasrara ou 7º Chakra (centro de 
força) situado no alto da cabeça... onde se manifesta Avalokiteshvara (Padmapani), a 
quem os Adeptos transhimalaios saúdam com o célebre mantram das seis sílabas: Om 
Mani Padme Hum! ou em tradução livre: Salve ó Jóia preciosa manifestada no Loto! 

É bem provável... tudo assim o indica que a 6a sub-raça dará nascimento à 6ª 
Raça-Mãe. Do mesmo modo que, a 7ª sub -raça para a 7a Raça-Mãe; tudo isso, depois de 
terríveis catástrofes por que o mundo ainda terá de passar. 

Se as nossas pobres deduções não forem suficientes para o leitor exigente, 
volvamos à Doutrina Secreta – a futura Bíblia da Humanidade – no II vol. pág. 225 da ed. 
Francesa, onde a incomparável H. P. Blavatsky trata da analogia existente entre 
Avalokiteshvara, Kwan-shi-Yin e Maitreya-Buddha: “Ele (Avalokiteshvara) aparecerá como 
o Maitreya-Buddha, o último dos avataras e dos Buddhas, durante a “Sétima Raça”. 

Esta crença em semelhante aparecimento, é conhecida em todo o Oriente. 

Continua ela: “Somente isso não se dará durante o Kali-Yuga, nossa tenebrosa 
época atual.  14 

                                            
13

 Os “dwipas” ainda têm um outro sentido em relação com os 7 Globo da Cadeia Planetária. 
14 Sempre discordamos da idéia do “Instrutor do Mundo” nesta época e, muito menos, como Maitreya-Buddha – tal como chamavam 
ao pupilo da Sra. Besant e do bispo Leadbeater, não só as preces (?) da Ordem da Estrela, como até os seus adeptos... mesmo agora, 
depois do “protagonista” ter dissolvido a dita Ordem. 
No estudo crítico que ora fazemos (do mesmo modo que no futuro na parte referente à Teosofia na “A Minha Mensagem ao Mundo 
Espiritualista”) – no que diz respeito à má direção que deram os seus proceres atuais, aos fins a que H. P. B. destinou a S. T. quando a 
fundou – sempre será excluída a parte referente à propaganda exclusivamente Teosófica, feita pela mesma Sociedade, merecedora 
não só do nosso respeito e fraternal amizade, como do de todos os Teósofos dignos desse nome, esparsos pelo mundo. 
Por isso, dizemos: Um Maitreya-Buddha, manifestado na 5a sub-raça da 5a Raça-Mãe, em plena Kali-Yuga e... vestido “a la mode”, 
“interessando-se pelas melhores jogadoras de tênis inglesas”, dizendo muito menos do que disseram outros há milênios atrás, do que 
os livros sagrados – inclusive um Bhagavad-Gita, verdadeiro repositório de maravilhosas iniciações... e até, do que discípulos, como H. 
P. B., Roso de Luna e outros, é a prova mais concludente da verdade encerrada nas palavras de H. P. B., quando abandonou Adyar: 
“E comigo se vão os Mestres”. Sim, porque estes não podiam permitir um semelhante erro e até... profanação!!! 
Alguém já nos retrucou certa vez com estas infantis palavras: “Do mesmo modo que Ele não pode ser o Instrutor, desse mesmo modo, 
poderá se-lo” – o que nos fez lembrar esta humorística pergunta: “Que é que pode ser, que não pode ser?...” 
Desejamos crer que o gesto de J. Krishnamurti, dissolvendo a “Ordem da Estrela”, não fosse mais uma originalidade “pour épater les 
bourgeois” – mas, um ato todo espontâneo, oriundo da idade da razão que se aproxima – os 40 anos – e por isso mesmo, 
transformando “o aborto de Boddhisatva” em um “divino rebelde”, nas proximidades de equiparar-se a outros dignos desse 
incompreendido título!... 
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Segundo o Mahatma Kut-Humi  15 , “Avalokiteshvara, é o Sétimo Princípio 
manifestado (Atmã como Verbo ou Christo, etc.). Daí, o que disse São Paulo: ‘Não sabeis 
que sois o templo de Deus e que Seu Espírito aí habita?’” 

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

Negar que um povo primitivo, por isso mesmo, poupado pela grande catástrofe que 
fez submergir a Atlântida, existiu nesta parte do Globo, é desconhecer as leis ocultas que 
regem os destinos humanos. Do mesmo modo, que outros grupos ou famílias emigrados 
de outros países, vieram fundir-se na população autóctone sul-americana. 

Já o erudito filólogo – Visconde de Porto Seguro – provou que no tupi-guarani se 
encontram vocábulos sânscritos, chineses, hebraicos e egipcíacos. 

Humboldt, por exemplo, quando visitando o Ceará, aproximou-se da serra de 
Ibiapaba e a gruta de Ubajara (que quer dizer em tupi, o frecheiro ou destro em atirar a 
frecha) e exclamou: “Aqui andou na antiguidade o homem branco”. 

Couto de Magalhães, na sua obra sobre o selvagem, provou por centenas de 
indícios a verdade da palavra de Humboldt. 

Varnhagen já havia encontrado a ligação dos povos cários com o antigo Brasil e 
Onofroy de Thoron, apontou a existência de colônias hebraicas no Alto Solimões, no 

                                                                                                                                                 
Para provarmos a discordância dos mestres de hoje com os Mestres de outrora, basta citar, que estes disseram a H. P. B.: “Só vos 
podemos dar o grau de ‘upasika’ nesta vida, por serdes mulher”. Como se sabe, ‘upasika’ quer dizer “discípulo do sexo feminino”. No 
entanto, os de hoje fizeram várias senhoras “arhats”. É o cúmulo!!! 
O próprio Senhor Gotama recusou 2 vezes a Ananda o ingresso de mulheres na Ordem... O que Ele respondeu na terceira... todos o 
sabem...! 
O papel da mulher, dizemos nós, é mui outro, aliás, digníssimo e de grandes responsabilidades, até que... deixe de haver “a separação 
dos sexos”, fato que se dará no fim da Ronda. Infelizmente, a Humanidade até hoje não soube decifrá-lo!!! 
O sentimento que mais dignifica a mulher é a maternidade. 
Quantas, no entanto, fogem desse elevado dever para com a Lei natural das cousas?! 
“Les hommes superieurs, escreveu Michelet, sont tous, les fils de leur mère; ils en reproduisent l’empreinte morale aussi bien que les 
traits”. Efetivamente, é a mãe a melhor mestra, que a humanidade conhece e admira, para formar cidadãos dignos e cônscios dos seus 
deveres cívicos e esposas e filhas exemplares, que se não esquecerão nunca, de praticar os ensinamentos e exemplos daquela que 
lhes deu a vida e guiou os passos na adolescência. 
O esplendor de Esparta foi uma consequência legítima do prestígio que gozavam ali as mulheres, as quais se conduziam tão 
patrioticamente como os homens, que lhes bebiam no seio o excelente alimento do corpo e do espírito. 
Não queremos com isso dizer que a mulher não deva desenvolver o seu intelecto, e muito menos, quando o tempo lhe sobre, concorrer 
para “o despertar da consciência” dos seus irmãos em humanidade, abandonados à mercê das ondas tempestuosas da ignorância...! 
O que não concordamos é justamente com essas contradições e até impossibilidades criadas pela “moderna escola besantista”. 
Muitos dirão: “E por que vós, os ‘blavatskyanos’, a chamais de Mestra?” 
Responderemos que não se trata de um título dado à sua personalidade (aliás, que poderia muito bem ser), mas como respeito Aos 
que por Ela deixaram tudo quanto de grandioso relembra a sua última trajetória pelo mundo. Ela não cessava de afirmar que não 
passava de “discípula”. 
Ao contrário disso, é dar provas de nenhum conhecimento de Kabbalah...! Por isso mesmo, lembramos que a mulher representa a 
força 10 e o homem, 9. Impossível falar mais claro!... 
Além disso, H. P. B. era mulher “in nomine”, ou melhor, assexuada, tal como se pode verificar pelo atestado que aqui transcrevemos de 
“Una Martir del siglo XIX” do erudito polígrafo Dr. Roso de Luna, atestado este, de um exame médico a que a mesma se sujeitou, como 
um dos muitos sacrifícios de sua vida, a fim  de fazer calar as línguas ferinas dos que se transformaram em seus inimigos: “O abaixo 
assinado, segundo o pedido que lhe foi feito, certifica: que Mme. Blavatsky, de Bombay-New-York, secretaria correspondente da 
Sociedade Teosófica, é presentemente tratada pelo abaixo assinado. Ela sofre de Anteflexio-uteri, mui provavelmente desde o dia de 
seu nascimento, do mesmo modo, que passando por um exame minucioso, nunca teve filho nem sofreu de nenhuma moléstia de 
mulher (o grifo é nosso).  – Dr. Léon Oppenhein, Würsbourg, 3 de novembro de 1885. Certidão da firma do Dr. Léon Oppenhein: O 
Médico real do distrito, Dr. médico Roeder. Würsbourg, 3 de novembro de 1885 – nós abaixo assinados, certificamos que esta é a 
tradução correta do original alemão que temos à nossa vista – Hübpe Schleiden; Franz Gebhard, Würsbourg, 4 de novembro de 1885”. 
Se causa admiração o fato dos que a conheciam pessoalmente ou não, naquela época, dizerem mal da sua honra – quase todos 
católicos, protestantes e, mui principalmente, espíritas, sem falar nos Srs. Sábios – o que se dirá de pessoas que fizeram e fazem o 
mesmo, ou pior agora, como certo ilustre brasileiro que, defendendo o Catolicismo, escreveu artigos tremendos contra uma Senhora 
e... já desencarnada?!! 
Isso faz-nos lembrar uma passagem da infância da mesma, onde um pequeno que a acompanhava, fez-lhes certas picardias e ela 
disse contrariada: “Tomara que as ondinas te peguem e te matem”. E na mesma hora: olha, olha, debaixo daquela árvore! Já vêm 
elas”. No dia seguinte, o pequeno tinha morrido afogado no lago. 
Por uma simples coincidência, o seu difamador de hoje, indo fazer pescaria, acompanhado de um filho, cai da rocha onde se 
encontrava e... em poucos instantes, era tragado pelas ondas agitadas daquele dia. Todos conhecem esse fato por se tratar de um 
nome de destaque nas letras pátrias. 
15

 Vide “Lettres des Maîtres de la Sagresse” (compiladas pelo Sr. C. Jinarajadasa com o título de “Les premiers enseignements des 
Maîtres”). uando pensaria o Sr. Jinarajadasa que, ao publicar as “cartas dos Mestres de Sabedoria” dava o “golpe de misericórdia” na 
S. T. de Adyar, por estas trazerem à luz as verdades fundamentais em completo desacordo com o que hoje “pontificam” os próceres da 
moderna escola “besantista-leadbeateriana”? Em qualquer ocasião, estamos prontos a mostrar todas essas contradições a quem se 
interessar pelo assunto. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ  
Data : Dhâranâ nº  49 a 51  – Janeiro a Março de 1930 – Ano V  

Redator: Henrique José de Souza 
 

 30

tempo do Rei Salomão (aliás, um dos muitos Salomões que existiram), cujo nome em 
língua aramaica era “Soliman”. 

Há bem pouco esteve entre nós o sábio alemão Professor Schwennagen, cujo 
procurou demonstrar, através de conferências e entrevistas concedidas a jornais 
fluminenses, o Brasil Fenício. Entre muitos fatos interessantes, cita o de haver encontrado 
na Biblioteca piauiense uma obra de Heródoto, na qual estavam exaradas as seguintes 
palavras, no Capítulo que tinha por título: “Como os Egípcios embalsamavam os mortos” 
– “Quando alguém morre, chama-se o artista embalsamador que prepara o corpo de 
maneira que este possa ficar alguns dias em casa sem apodrecer, para serem celebradas 
as cerimônias fúnebres. Depois, o corpo entra num tanque com lixívia de nitro, onde o 
mesmo fica setenta dias, para ser completamente nitrizado. Depois, ainda, o 
embalsamador prepara a pele com gorduras lustrosas para dar ao corpo um bom 
aspecto...” “Assim”, conclui o professor Schwennagen, o rei Tut-ankh-Amon e sua esposa, 
a rainha Tinhanen, puderam dormir 3.200 anos, para aparecerem no nosso tempo, mais 
novos e mais bonitos do que na hora de sua morte”. 

No fim do Capítulo, diz Heródoto: “que o nitro era fornecido aos Egípcios pelos 
Fenícios”, e por esse motivo, ele, Prof. Schwennagen traduzia o nome de um riacho, perto 
de uma gruta salitrosa no município de Tiangú, na Serra de Ibiapaba, no Ceará, riacho 
este que tem no inverno, água salitrosa, e cujo nome é Niterói ou rio de salitre. Também 
na Bahia, existe o rio Salitre, cujo nome primitivo foi Niterói. 

O salitre é chamado em grego “nitron” e em latim “nitrum”. O dicionário tupi, reza: 
“Nitinga, contraído de niter-tinga, significa, conforme Anchieta, um sal forte que faz 
manchas na pele da gente”. Daí, deduz-se que na língua tupi “niter” significa o salitre em 
estallagitos (estalagmites), formados pela destilação artificial nas paredes das grutas; e 
“niter-tinga” ou nitinga, o salitre branco, purificado pela lavagem em ebulição. 

Pelo que se vê, a palavra Niterói, é de origem tupi, por isso mesmo, não deve ser 
escrita (Nictheroy), tal como a mor parte das pessoas o faz, que só teria razão de ser se 
fosse de origem grega. 

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

A propósito de uma expedição que se organiza na América do Norte, a fim de 
investigar as civilizações pré-cabralinas, diz o Sr. Mustapha Ibrahim – ilustre engenheiro 
marroquino que desde 1925 se acha entre nós, em Minas Gerais – em entrevista 
concedida à nossa imprensa: 

“Tenho viajado muito durante toda a minha vida. Conheço o Egito e muitas outras 
terras. Nesses três últimos anos me tem despertado grande curiosidade as cousas do 
Brasil, e cheguei à convicção de que é preciso que se organize uma expedição nacional 
que pesquise as origens egípcias e fenícias do Brasil, baseado em provas linguísticas, 
evidentes em palavras em plena voga, mas alteradas de suas origens semíticas. 

Tomo como base a língua aramaica, porque ela pertence ao mesmo grupo das 
línguas semíticas, como o hebreu, o etíope e o fenício, convindo notar que era desta raça 
ou origem a tripulação dos navios egípcios. 

É sabido que no reinado de Neko II, seis séculos antes de Cristo, o 
desenvolvimento da marinha egípcia chegou ao apogeu e que aquele faraó tentou 
reconstituir o canal executado por Seti I, para ligar o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, parte 
do canal sendo tapada pelas areias. Abandonou a idéia dessa obra depois de haver 
perdido 200.000 homens em empreendimento tão colossal. Quando Lesseps construiu o 
Canal de Suez, acharam-se vestígios do que fora tentado por Neko II, que iniciou também 
a viagem de circunavegação da África, que durou três anos, sendo a maioria dos 
marinheiros, fenícios. 
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Existem vestígios dessa viagem de circunavegação nos montes Atlas, sendo de 
salientar que ao sul foi descoberta uma estátua de homem colossal, com o braço 
estendido para o ocidente, como se indicasse a América... 

É aceitável que nas viagens pelas costas da África alguns navios chegando perto 
de Cabo Verde, fossem arrastados pela corrente equatorial que os trouxesse às Antilhas 
e ao Golfo do México. 

Ampara essa suposição, o fato de se encontrarem nomes árabes nos extremos 
daquela linha. Na costa africana, bem perto do Cabo Verde, há um lugar chamado 
Almadie, que em árabe “El Mahdieh”, “o lugar em que o rio é atravessado” e também, a 
“embarcação que serve para atravessá-la”. Demais, é de notar ser precisamente naquele 
ponto que a correnteza norte equatorial se move até o nordeste. 

Muitos nomes americanos, são corrupções de palavras árabes, egípcias e fenícias. 
Por exemplo: quando os egípcios chegaram no Perú, exclamaram assombrados ante o 
Chimborazo em plena atividade: “Djehin be ras-ho”, o que quer dizer, “os demônios ou o 
inferno no cume”. 

O Peru fornece uma grande porção de materiais que justificam a influência egípcia 
e fenícia na América. Segundo o professor Pablo Patron, da Universidade de San Marco 
de Lima, a língua aimoré procede da síria, o que é comprovado por uma escritura 
americana primitiva, comparável aos caracteres assírios e egípcios. 

No momento não me sobre tempo para citar a infinidade de nomes que em todos 
os países da América possuem origem oriental. 

Em Mato Grosso, no Brasil, encontrei os índios Ababa (Hababa), os ‘abacates’ (Abi 
cate), divididos em quatro grupos: Melekas (proprietários), Khavatir (guardas), Achabas 
(Ach chaab), “o povo”, e os Fukeras (foukaras), ‘os pobres’. 

À beira do Xingú, existem os Amús, nome dos egípcios do Istmo de Suez. Entre o 
Brasil e o Uruguai, à margem do Rio Grande, habitavam no tempo da conquista, os índios 
‘arachanes’, nome que em guarani significa ‘o que vê surgir o dia’ e vem de Ara, ‘dia’ e 
Chanel, ‘que vê’. Em árabe, chanel, quer dizer, também a ‘ação de ver’. Além disso, a 
raça autóctone do Brasil, é Abauna, que vem de Abona – ‘nossos pais’.” 

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

Estamos de pleno acordo com uma grande parte das palavras do mavioso bardo 
hindu – Rabindranath Tagore – quando da sua entrevista concedida ao jornalista chileno 
Álvaro Hinojosa, ao chegar à Índia, depois de ter visitado alguns países da América 
Latina. Entre muitas coisas interessantes, disse ele o seguinte: 

“Creio que o problema da América está nas mãos do continente. Ali, temos os 
Estados Unidos formando uma nação forte. Não existe razão alguma – geográfica ou 
racial – para que a América do Sul não seja uma só República. Disso depende sua 
própria existência. Os verdadeiros interesses dos americanos são idênticos. Língua, raça 
e religião em comum, indicam-lhes o caminho. Eu não gosto de falar de política. Isso, a 
política, mantém a divisão entre os senhores. Os políticos e as suas idéias, passam. Só 
as cousas do espírito têm um valor permanente, ainda depois do desaparecimento das 
nações. Assim, temos hoje tudo o que há de mais valioso da cultura grega e de outras 
culturas, antes que chegassem a se converter em civilizações. 

Mas existe para os senhores um problema urgente e de que não se podem 
descuidar: o de não desaparecer. E serão absorvidos pelo Norte, a menos que adquiram 
disciplina, ordem, unidade”. 

Mais adiante, diz ele: “Deve vir um homem superior, que seja dominador comum 
entre esses povos, capaz de encarnar a idéia da unidade. Em minha curta viagem à 
América, pude notar já os sintomas, as centelhas de consciência que anunciam a 
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chegada desse homem. Essa voz será ouvida dentro em pouco; os senhores devem 
saber reconhecê-la. Não considero inferior a cultura anglo-saxã. Não. Mas o 
desenvolvimento da cultura de origem espanhola na América do Sul, deve verificar-se 
livremente. Temos o direito de esperar o fruto dessa grande colheita”. 

Convém notar que o inspirado poeta hindu, não visitou o Brasil. Mesmo assim, por 
mais de acordo que as suas palavras estejam com o maravilhoso empreendimento para 
onde estão gizadas todas as nossas diretrizes, não podemos deixar de apontar algumas 
falhas contidas nas suas palavras. 

Por exemplo, quando ele diz: “Língua, raça e religião”... e “cultura de origem 
espanhola”, etc., que deviam ser substituídos – desde que se trata de todas as nações 
sul-americanas, de que faz parte um Brasil colosso – por “língua” e “cultura” de origem 
ibérica, o que tanto abrangeria a gloriosa Espanha, como o Portugal dos tradicionais feitos 
que a História subscreve, ambos, portanto, cobertos de louros e grandezas 
inconfundíveis. 

Do mesmo modo, quanto ao seu infundado receio, quando aponta como grave 
perigo, “o de desaparecermos absorvidos pelo Norte”. 

É muito natural que um espírito culto, nascido nas Índias, conheça esse “Choque” 
terrível que sempre tem acontecimento entre duas raças quando aparecem quase ao 
mesmo tempo e de que falam, mui veladamente, todos os livros sagrados. 

Porém, no presente estudo, já demos provas sobejas de tudo quanto de grandioso 
e, por isso mesmo, espiritual, é capaz a América do Norte, para necessitarmos de toda e 
qualquer precaução nesse sentido. 

Outro ponto que exige ser elucidado, é aquele onde o poeta dos versos maviosos, 
fala em “um homem superior que há de vir como dominador comum entre esses povos, 
capaz de encarnar a idéia da unidade”. 

Não se trata de nenhum “Instrutor” ou “Messias”, como já devia ter passado pela 
mente do leitor... mas do Homem-Colosso ou Gigante, representado nos milhares de 
Homens alistados no grande Exército da Paz, do Amor, da Verdade e da Justiça... prestes 
a transformar-se na “Grande Família Espiritual” Sul-Americana – síntese maravilhosa da 
“Sétima Sub-raça”, portadora de uma Era Nova para o Mundo, onde todos os homens se 
reconhecerão como irmãos, oriundos, portanto do mesmo Tronco. 

E, então, o maior de todos os Ideais – até hoje considerado como utopia, 
implantará o seu Reino na face da Terra: a Fraternidade Universal! 

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

Um grupo de modernistas da “Academia Paulista de Letras”, instituiu um grêmio 
com o título de “Verde-amarelismo”, tendo à sua frente uma das florescentes 
mentalidades de nossa Pátria: Menotti del Picchia. 

Num manifesto definidor, os ilustres acadêmicos, apontam um Brasil futuro como o 
‘summum’ das civilizações, levados não só pela supervisão intelectual que caracteriza os 
homens evoluídos, como também, por um fervoroso amor à sua Pátria, que para serem 
verdadeiros teósofos, bastaria que no dito manifesto estivessem incluídos os demais 
povos da América Latina – compreendidos nessa “Raça Cósmica” a que o mesmo alude, 
citando a abalizada opinião do sociólogo mexicano Vasconcelos, porquanto, num belo 
rasgo de espiritualidade, aquele manifesto, procura derramar, como bênçãos sobre os 
demais povos do mundo, todos os benefícios resultantes da “Nova Civilização” que se 
avizinha dos nossos dias. 

De fato, o verdadeiro teósofo reconhece o valor pátrio e os deveres que disso 
resulta, de acordo com as próprias palavras do Senhor Buddha: “Segue a roda do dever 
para com a tua raça e os do teu sangue, para com o amigo, como o inimigo e fecha a tua 
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mente aos prazeres como a dor”. Porém, quando se trata do Amor, no seu mais elevado 
sentido – a Fraternidade – ele (o teósofo), não o restringe a determinado ser ou cousa, 
mas sim, divide-o igualmente entre tudo quanto se manifesta em a Natureza. 

Uma das mais valiosas demonstrações do elevado ideal que inspira os ilustres 
membros do “Verde-amarelismo”, está na aceitação para o seu quadro social de toda e 
qualquer pessoa, sem distinção de credo, etc. – à guisa dessa formidável potência de 
nosso século que se chama de “Rotary Internacional” – sem nenhum favor – um dos mais 
valiosos fatores do progresso atual da Humanidade – fiel ao seu lema: “Dar de si antes de 
pensar em si”. No que diz respeito ao “Rotary Brasileiro”, por exemplo, aí constataremos a 
sua eficiente campanha em prol da alfabetização, da eugenia e outros muitos problemas 
que concorrem para o engrandecimento físico, moral e intelectual de nossa raça. 

Todos esses maravilhosos empreendimentos, dignos de imitação por todos os 
homens – cujo ânimo não foi ainda despertado da letargia mórbida das cousas ilusórias 
da vida – são as mais belas provas do que vimos afirmando até aqui: uma transformação 
completa, no ânimo, nos costumes, na vida, enfim, de todos os povos, como o prenúncio 
de uma Era Nova que a passos agigantados se aproxima de nós. 

Por isso mesmo, é uma honra para este insignificante estudo, não só a referência 
feita ao “Rotary Internacional”, como transcrever alguns trechos do manifesto lançado 
pelo “Verdamarelismo” de São Paulo. 

“A descida dos tupis do planalto continental, no rumo do Atlântico, foi uma 
fatalidade (o grifo é nosso) histórica pré-cabralina, que preparou o ambiente para as 
entradas no sertão pelos aventureiros brancos desbravadores do oceano. 

A expulsão feita pelo povo tapir, dos tapuias do litoral, significa bem, na história da 
América, a proclamação do direito das raças e a negação de todos os preconceitos. 

Embora viessem os guerreiros do Oeste, dizendo “Ya so Pindorama koti, 
itamarama po anhatim, yara recê”, na realidade não desceram com a sua Anta, a fim de 
absorver a gente branca e se fixarem objetivamente na terra. Onde estão os rastos dos 
velhos conquistadores?...” 

“... Os tupis desceram para ser absorvidos. Para se diluírem no sangue da gente 
nova (o grifo é nosso). Para viver subjetivamente e transformar uma prodigiosa força e 
bondade do brasileiro e o seu grande sentimento de humanidade. 

Seu totem não é carnívoro: é Anta. É este um animal que ‘abre caminhos’, e aí 
parece estar indicada a predestinação da gente tupi. 

Toda a história desta raça corresponde (desde o reino Martim Affonso ao 
nacionalista verde-amarelo José Bonifácio) a um lento desaparecer de formas objetivas e 
um crescente aparecimento de forças subjetivas nacionais. 

O tupi significa a ausência de preconceitos. O tapuia é o próprio preconceito em 
fuga para o sertão. O jesuíta pensou que havia conquistado o tupi, e o tupi é que havia 
conquistado para si a religião do jesuíta. O português julgou que o tupi deixaria de existir; 
e o português transformou-se e ergueu-se com fisionomia de nação nova contra a 
Metrópole, porque o tupi venceu dentro da alma e do sangue do português. 

O tapuia isolou-se na selva para viver; e foi morto pelos arcabuzes e pelas flechas 
inimigas. O tupi sociabilizou-se sem temor na morte; e ficou eternizado no sangue da 
nossa raça. O tapuia é morto, o tupi é vivo”. 

Em outros lugares: 

“Somos um país de imigração e continuaremos a ser o refúgio da humanidade, por 
motivos geográficos e econômicos demasiadamente sabidos. Segundo os de Reclus, só o 
vale do Amazonas é capaz de alimentar 300 milhões de habitantes. Na opinião bem 
fundamentada do sociólogo mexicano Vasconcelos, é dentre as bacias do Amazonas e do 
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Prata que sairá a ‘quinta raça’, a ‘raça cósmica’, que realizará a concórdia universal, 
porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade. Temos de construir 
essa grande nação, integrando na Pátria comum, todas as nossas expressões históricas, 
étnicas, sociais, religiosas e políticas, pela força centrípeta do elemento tupi”. 

Para terminar, façamos um último estudo, desta vez, sobre a palavra Tamandaré, 
já que o tupi foi o último cadinho por que passaram, em espiritual fusão, as “mônadas” 
gloriosas da parte que cabe ao Brasil, no magno Trabalho em que estamos empenhados. 

Na língua tupi, Tamandaré procede de tamanda-ré, que quer dizer “depois da 
volta”. É, ainda, o nome do Noé (dos muitos que têm existido) da lenda do dilúvio entre o 
gentio brasílico. Segundo Baptista Caetano, Tamandaré, procede de Tamoindaré (tab-
moi-nda-ré), isto é, “aquele que fundou povo ou o repovoador da terra”. 

E a prova disso, encontrar-se-á em uma das mais belas passagens da tradição tupi 
– poeticamente descrita pelo genial brasileiro José de Alencar, no seu imortal romance “O 
Guarani”: 

“Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas caíam e começaram a cobrir 
a terra. Os homens subiram ao alto das montanhas; um só ficou na várzea com sua 
esposa. Era Tamandaré; forte entre os fortes, sabia mais do que todos. O Senhor falava-
lhe de noite, e de dia ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do céu”. 

Pois bem, com essa lenda maravilhosa dos nossos antepassados que, unidos ao 
português, moldaram a alma grandiosa do brasileiro 16 ; do mesmo modo, que outras 
tantas lendas sul-americanas – inclusive entre os “incas” no Peru, ou seja, a do “manco-
capac” e “mama-coya” – um que na cidade alta instruía os homens, e outra, a sua esposa 
– que na cidade baixa, fazia o mesmo às mulheres” – encontrar-se-á a imagem mais 
expressiva do futuro “manu” 17 à frente de sua Raça, guiando-a para os altos destinos que 
a Lei – na sua infalibilidade – lhe concedeu como o “expoente máximo do ciclo ário”, por 
conseguinte, a página apoteótica do passado e presente das grandes civilizações 
humanas! 

Glorifiquemos, pois, desde já a figura majestosa do futuro “Manu”, em todos os 
homens nascidos nesta parte do Globo, com muita razão, cognominada de a Nova 
Chanaan ou a Terra da Promissão – verdadeiro Santuário da Iniciação moral do gênero 
humano, a caminho da sociedade futura. 

Vitam impendere vero! 

Seja a Paz com todos os seres! 

H. J. SOUZA 

Pres. da S. T. Brasileira 

 

 

INSTRUÇÕES PARA A FUNDAÇÃO DAS LOJAS DA S. T. B. 
 

De acordo com o especificado no Art. 2º do Cap. I dos Estatutos sociais, a S. T. B. 
fundará Lojas ou Ramas nos diversos Estados da União, com o fim de propagar os 

                                            
16 Os teósofos da verdadeira escola, dão a essa fusão, o nome de “mônadas ibero-africano-americanas”, pois aí se inclui todas as que 
vieram fundir-se na população autóctone sul-americana, isto é, o português e o espanhol, que por sua vez, são uma outra fusão ou 
mescla do árabe, do celtíbero, dos godos, etc. Daí, o chamar-se, quer aos brasileiros, quer aos argentinos, chilenos, peruanos, 
uruguaios, etc, etc, povos “ibero-americanos”. 
17 Manu (sânscrito) – Legislador. Este nome se deriva da raiz sânscrita man, pensar. Man é o sobrenome de Svayambhuva, o primeiro 
Manu dimanante de Svayambhu (o que existe por si mesmo) e, portanto, o progenitor da humanidade, tal como o termo tupi – 
Tamandaré – e os demais assinalados nas lendas de todos os povos. “Lenda, é uma capa ou véu com que se encobre a verdade na 
sua pureza cristalina”, diz a todo instante, o íntegro teósofo Roso de Luna. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ  
Data : Dhâranâ nº  49 a 51  – Janeiro a Março de 1930 – Ano V  

Redator: Henrique José de Souza 
 

 35

elevados ideais consubstanciados na missão grandiosa em que a mesma Sociedade se 
acha empenhada, ou seja, a de construir os alicerces básicos do grande Edifício futuro da 
Humanidade, representado pela Nova Civilização há tanto tempo anunciada para esta 
parte do Globo: a “Raça Ibero-americana” ou segundo a Teosofia, a “Sétima sub-raça” 
finalizadora do ciclo ariano. 

Havendo, portanto, em qualquer localidade brasileira “sete membros 
correspondentes” da S. T. B. cônscios dos seus dignificantes deveres de concorrer para a 
evolução intelectual e moral dos seus irmãos em Humanidade – retirando-os, portanto, 
das densas trevas da “ignorância”, causa única de todos os males que os afligem – 
poderão reunir-se em assembléia para serem discutidos e postos em votação, os pontos 
capitais para a fundação da Loja da S. T. B., ou sejam: o nome que deve adotar a Loja, 
aquele que deve dirigi-la durante uma gestão de três anos, os Estatutos 18 (os quais 
devem obedecer aos da “Loja Morya” que funciona na capital da República, diferindo 
apenas, na parte referente ao Presidente, que em vez de ser perpétuo, passa a ter uma 
gestão de 3 anos, e do número de membros da Diretoria, que passará a cinco e não sete, 
do seguinte modo: Presidente, Secretário, Tesoureiro, Bibliotecário e Orador Oficial) e 
tudo mais quanto se prenda à vida da mesma. Os Estatutos deverão ser registrados em 
Catório, para que a Loja possua caráter jurídico. Nesta reunião dever-se-á escolher o dia 
para a solenidade da posse da Diretoria, podendo ser convidadas pessoas amigas, etc. 
De tudo quanto se passar no dia da fundação da Loja será lavrada uma Ata no Livro 
respectivo, cuja cópia deverá ser enviada à Sede Central, juntamente com o pedido da 
“Carta Constitutiva”. 

As Lojas da S. T. B. só podem adotar o Programa de ensino que foi publicado no 
número desta revista referente ao ano de 1929, tomando ainda por norma para as suas 
reuniões, o indicado nas “Instruções Confidenciais” que acompanham a “Carta 
Constitutiva”. 

Para maior propaganda da Obra em que a S. T. B. está empenhada, as Lojas 
devem fazer conferências públicas – procurando amenizá-las, se possível for, com um 
pouco de música clássica, principalmente da tríade insuperável Beethoven – Wagner – 
Bach, manter pela imprensa local artigos teosóficos e até, quando em franco progresso, a 
publicação de um pequeno jornal ou revista. 

Finalmente, é dever de todas as Lojas manter uma correspondência regular com a 
Sede Central, a fim de receber todas as Instruções necessárias ao seu bom 
funcionamento e progresso de todos os seus membros, assim como, os devidos 
esclarecimentos a todos os pontos que forem julgados obscuros. 

Para conhecimento de todos os interessados na fundação de Lojas, avisamos com 
antecedência, que é expressamente proibida nas reuniões, toda e qualquer demonstração 
prática dos chamados fenômenos psíquicos (Espiritismo, Hipnotismo, Magnetismo, etc. 
...) por serem prejudiciais ao progresso espiritual dos associados. A S. T. B. vê nessas 
demonstrações, a involução de nossa raça, isto é, interessar-se por assuntos condizentes 
com o estado de consciência alcançado pela raça anterior – a Atlante – quando o da 
atual, é mais elevado, pois se trata do intelecto, ou melhor dito, os esforços máximos para 
a união com o Espírito. Daí, o afirmado pela Teosofia de que a raça atual – Ária – é 
governada por Buddha-Mercúrio, porque o desenvolvimento do intelecto é seu fim 
principal, o que importa dizer, que o mental da Humanidade deve propender para receber 
as fulgurantes radiações de Buddhi ou um estado de consciência imediatamente superior 
ao mental: Buddhi-Taijasi, a alma humana iluminada pela alva divina. 

Infelizmente, o vestígio daquela raça anterior e até mesmo da terceira – a 
Lemuriana – ainda se faz sentir na Terra através uma infinidade de seres impulsionados 

                                            
18 Os Estatutos da “Loja Morya” foram publicados no número de “Dhâranâ” referente a 1929. 
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pelas nefastas manifestações kamicas ou passionais, que eram o apanágio das duas 
raças anteriores à nossa. 

As seguintes palavras do Senhor Gotama, podem servir de exemplo às nossas 
afirmativas: “Esgota a lei de retribuição cármica. Adquire ‘sidhis’ para o teu nascimento 
futuro”. Com isso Ele quis dizer, que se não deve “trazer à tona” os poderes psíquicos 
(sidhis inferiores), mas sim conservá-los interiormente. 

A idéia de superioridade sobre os demais, para não dizer, a eterna vaidade 
humana, é causa desse desejo incontido de muita gente querer ostentar de público os 
seus poderes, como se os outros não os possuíssem em estado latente... e talvez, em 
muito melhores condições por não os desperdiçarem inutilmente. 

Nesse sentido, vejamos o que diz, ainda, o Bem-aventurado Buddha, quando o seu 
protetor, o rei de Prasenajit lhe pediu que fizesse alguns milagres: “Grande rei, não ensino 
a lei aos meus discípulos, dizendo-lhes: ide, ó santos, e aos olhos dos Brâmanes e dos 
pais de família, fazei, graças aos vossos poderes sobrenaturais, milagres superiores 
àquele que outro qualquer pudesse fazer. Ao contrário, lhes digo: Vivei, ó Santos, 
ocultando as vossas boas ações e mostrando os vossos pecados”. 19 

Do mesmo modo, quanto a preces – de que já se provou a inutilidade, 
principalmente “quando compostas de palavras que se recitam verbalmente, ainda mais, 
como súplica externa dirigida a um Deus desconhecido, como fizeram os judeus e 
popularizaram os fariseus” – com estas outras palavras do mesmo Senhor: “A mente 
humana iluminada, é maior do que um anjo ou um Deus; a razão intuitiva, está acima do 
sacerdote e da revelação; o domínio de si mesmo, é melhor do que o jejum, a 
mortificação e a prece; a caridade, maior que o sacrifício e o culto”. 

São, ainda, palavras d’Aquele grande Ser: “Eu vos proíbo, ó bhikshús, o uso de 
encantos e orações, porque são cousas inúteis, pois que a Lei do Karma rege todas as 
cousas; aquele que cuide de fazer milagre, não compreendeu a lei do Tathagata”. 

Os grandes Seres da Fraternidade Branca ou Aqueles que existem desde que a 
Humanidade teve o direito de possuir tal nome, condenam todos os métodos que possam 
levar o homem à “passividade mediúnica”, considerando-a como degenerescência 
psíquica. No entanto, procuram formar discípulos ou homens responsáveis e conscientes, 
que possam colaborar com Eles, como verdadeiros Agentes da Lei Universal. 

Pelo que se vê, o homem deve ser senhor e não escravo dos sidhis. Daí a palavra 
sânscrita Sidha que quer dizer o ‘homem perfeito’, ‘o santo’, etc., isto é, senhor dos “oito 
poderes do yogui”. 

Spes messis in semine, é a nossa divisa, ou seja “A esperança da colheita reside 
na semente”. 

Semeemos, pois, a semente boa e sadia para que um dia ela possa germinar e dar 
bons frutos! 

                                            
19 Todos os Iluminados forçados a lançar mão de tais poderes, para implantar idéias novas, descendo portanto do seu elevado estado 
de consciência para um inferior, sucumbiram martirizados pelos seus próprios irmãos em humanidade, insatisfeitos e cada vez mais 
exigentes, finalmente, transformados em seus verdugos. 
Até mesmo discípulos, como por exemplo H. P. Blavatsky, passaram pela mesma crucificação. Haja visto os inúmeros sofrimentos de 
sua vida, a ponto de ser considerada a “mártir do século XIX”. Essas suas palavras em referência aos que mais lhe deviam, respondem 
por tudo quanto pudéssemos citar: “Amontoai pedras, teósofos. Amontoai-as irmãos e boas irmãs, e lapidai-me até a morte, por ter eu 
querido com a palavra dos Mestres vos fazer felizes”. 
Não deixou de pagar o seu tributo, o Presidente desta Sociedade, quando escolhido para implantar no Brasil uma Obra que ele próprio 
desconhecia no seu início. Trata-se dos acontecimentos que o vulgo denomina de sobrenaturais ocorridos logo da fundação da mesma 
– muitos deles sem nenhuma intervenção daquele para o qual todas as vistas convergiam no momento. Daí a campanha difamatória 
pela imprensa, repleta de calúnias e toda a intriga mesquinha e traiçoeira urdida na sombra – aliás, proveitosa para ele e todos que o 
acompanharam – movida por pobres irmãos que, despeitados por se terem tornado indesejáveis... nada encontraram de mais 
dignificante do que semelhante processo – embora que fossem os primeiros a exigir tais milagres, não só para satisfazer à sua 
curiosidade, como também, às suas necessidades... 
Possam, portanto, esses fatos dolorosissimos, repletos de angústia e de sacrifícios sem conta, servir de exemplo a todos quantos 
desejem palmilhar a Vereda da Iniciação, repleta de urzes e obstáculos difíceis de vencer. – Nota da Redação. 
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Seja a Paz com todos os Seres 

O Presidente 

 
EMBLEMAS DA S. T. B. 

 

A Secretaria da S. T. B. incumbe-se de fornecer emblemas a todos os membros do 
interior do país, pelo mesmo preço do fabricante. Esses emblemas são de ouro 18 
quilates, lindamente esmaltados, obedecendo ao simbolismo explicado no número desta 
revista, relativo ao ano de 1929. 

 

AINDA SOBRE O NOSSO EMBLEMA 

Sobre o nosso proceder colocando a palavra sagrada no centro do círculo, como já 
foi explicado no número anterior desta revista, já houve quem o taxasse de “errôneo”. 

Poderíamos ter dito outrotanto das sociedades que adotaram o mesmo símbolo; 
porém, longe de nós semelhante afirmativa, principalmente em se tratando de Esoterismo, 
onde 7 chaves servem para interpretar tudo quanto se acha velado, ou melhor dito, em 
custódia... 

Além disso, o que diriam dos chamados Mestres fundadores da S. T. permitindo H. 
P. B. cometer semelhante erro? 

A prova disso, o temos na afirmativa de um deles – o Mahatma Kut Humi – que 
para outros, também poderia ser o “remembrancer” (perdoem-nos o vocábulo forçado) do 
afamado Qutamy, autor da “agricultura nabatheniana”... quando explicando tal símbolo, 
começa dizendo: “O símbolo que escolhestes para a S. T....” e, não, o símbolo que vos 
dei para a S. T. etc. E logo a seguir, estas palavras que definem de modo claro e preciso, 
se nós, por nossa vez, estamos errados: “O duplo triângulo, olhado pelos cabalistas 
judeus como o Sello de Salomão, é como muitos dentre vós já sabeis, com certeza, o Sri-
antara do templo ariano arcaico, uma síntese geométrica de toda doutrina oculta. 

Os dois triângulos entrelaçados, são o Buddhanymus da criação. Contém a 
“quadratura do círculo”, a “pedra filosofal”, os grandes problemas da Vida e da Morte e o 
Mistério do Mal. O discípulo capaz de explicar esta figura em cada um dos seus diferentes 
sentidos, é virtualmente um adepto. 

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

Sabeis naturalmente, que o duplo triângulo, o Satkiri Chakram de Vishnu, ou a 
estrela de seis pontas, representa o Sete perfeito. Em todas as obras sânscritas, védicas 
e tântricas, encontrareis o número seis mencionado mais vezes que o sete. 

Este último, o ponto central, está subentendido, porque ele é o gérmen e a matriz 
do seis. Temos, então, o ponto central como sétimo e o círculo – o Maha-Akasha, o 
espaço infinito, representando o sétimo princípio universal. Em um sentido, são olhados 
ambos como Avalokiteshvara, porque são, respectivamente, o Macrocosmo e o 
Microcosmo. Os triângulos estão entrelaçados; aquele cujo vértice está para o alto, é a 
Sabedoria oculta; aquele cujo vértice está para baixo, a Sabedoria revelada (no mundo 
fenomenal). 

O círculo indica a qualidade que possui o Todo ou Princípio Universal, de limitar e 
circunscrever. Este Princípio, de um ponto dado qualquer, se amplia até conter todas as 
cousas, enquanto que nele reside, virtualmente, toda ação no Cosmos. 

O ponto corresponde ao centro do círculo; eles são idênticos e Um, se bem que, 
aos olhos de Maya e Avidya (a ilusão e a ignorância), um esteja separado do outro pelo 
triângulo manifestado, cujos lados representam as três gunas ou atributos finitos. Em 
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simbologia, o ponto central é Jivatma (o sétimo princípio) donde Avalokitesvara, o Kwan-
Shi-Yin, o “verbo” manifestado (ou Logos), o ponto germinal da atividade manifestada; 
donde também, na fraseologia dos Kabbalistas cristãos: “o Filho do Pai e da Mãe”, e em 
nossos termos, “o Ego manifestado no ego”, Jih-Sin, “a única forma de existência”, filha 
de Dharmakaya (a essência universalmente espalhada), ao mesmo tempo, macho e 
fêmea. 

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

A dupla mônada (sexto e sétimo princípios) deve, a fim de se manifestar como um 
Logos ou Kwan-Shi-Yin, tornar-se primeiramente uma tríade (sétimo, sexto e parte do 
quinto) e depois, no seio do “Grande Abismo” atraindo para ela o círculo único, formar o 
quadrado perfeito, executando assim a “quadratura do círculo” – o maior de todos os 
mistérios – e inscrever neste último a Palavra (o nome Inefável) – de outro modo, a 
dualidade, como tal, não poderia jamais durar e, necessariamente se reabsorveria no Um. 
O “abismo é o espaço andrógino”. Para que mais comentários? 

H. J. Souza 

Pres. da S. T. Brasileira 

 


