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MENSAGEM NO ANO DAS BANDEIRAS 
 

MARTA QUEIROZ 

 

De certo ponto ignorado pela maioria das criaturas nasce, do solo, um fio d’água, 
puro, cristalino. 

Os poucos viandantes que por ali passarem, sequiosos, sorverão a linha isenta de 
impurezas. 

Mas corre a água e vai arrastando consigo o lado do caminho. Lá em baixo, já 
longe da origem, os que a sorverem, beberão com ela os resíduos impuros, hauridos 
nesse percurso. 

Assim se dá com os homens, em relação às cousas espirituais. De tempos a 
tempos, jorra uma Fonte Nova e poucos a percebem. Perpassa a linha pelos caminhos 
dos homens e a maioria, lá distante, já a recebe contaminada. Entretanto, 
subterraneamente, a pureza do líquido continua, como da verdadeira e integral sabedoria 
que constitui propriamente o Espírito. 

Aqueles que recebem o conhecimento em suas origens, e o transmitem a outros, 
esses são os verdadeiros ministros de Deus, seus enviados, os verdadeiros Profetas ou 
Messias. 

Aqueles que, longe das origens, já bebam das águas poluídas, julgando-as puras, 
e transmitindo-as aos demais, como tal – para não julgá-los de má fé – a esses 
chamamos de falsos profetas ou messias, terrivelmente prejudiciais à evolução. É a 
mesma água em origem, mas transmutada pelas circunstâncias. Assim com o 
conhecimento se dá. Ele sai puro, integral e se corrompe e se esfacela na boca da 
multiplicidade, inconsciente ou, o que é pior, conscientemente. E tão mais diluído, tão 
diferente de sua fonte originária! Por isso, há necessidade de renovação permanente, ou 
antes cíclica. Esses ciclos podem ser parciais ou integrais, grandes ou pequenos, 
constituindo a formação de um universo, dum sistema, dum globo, duma raça, duma 
família racial, mas sempre pelo mesmo processo de sistemática manifestação da mente 
cósmica divina em representantes maiores ou menores, mas sempre – TODOS – Fontes 
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comuns da prístina sabedoria. Para quem está habituado a beber da água impura, o 
sorvê-la pura nem sempre constitui diferença que permita a identificação. 

É óbvio que todas essas manifestações seguem uma LEI, a de retribuição, ou seja 
a de causa e efeito. 

Portanto, quando a água correr pura por mais tempo, em caminhos mais limpos, 
mais pessoas dela se beneficiarão. Quanto mais sujos os caminhos, mais rápida 
contaminação, menores serão os benefícios e menor o número de beneficiados. 

Conforme, portanto, o trabalho, a realização de um Verbo Divino, e este de acordo 
com o material a trabalhar, as conseqüências podem ser melhores ou piores, o que 
justificará as vezes em que essas Primitivas Fontes sejam obstruídas, impedidas de 
terminar seus reais objetivos. 

Mais, de qualquer forma, o trabalho continua, com, maiores ou menores obstáculos 
para os prosseguidores.  

Citemos um exemplo concreto. Deixando de lado o que por aí se afirma em 
relação à predestinação da morte do Cristo, isto é, de Jesus, o Cristo, e que para nós tem 
outro significado, ocupemo-nos, somente; de sua morte, que aceitamos sacrificial pela 
humanidade. Morrendo em plena flor da idade, a noite desceu antes do tempo sobre a 
Terra. A palavra Divina se ocultou antes da Época aos homens que o levaram à cruz, 
impedindo sua integral assimilação. E na face da Terra depressa a água se contaminou. 
Mas, ou não haveria Lei, ou haveria alguma solução, que permitisse, embora com maior 
dificuldade, reatar o fio interrompido de maneira tão trágica. E Ordens Ocultas, 
continuaram o trajeto exterior interrompido, originando-se o Culto do Santo Graal. Gran-
des transformações e acomodações se fizeram, interiores, ocultas, para que os povos não 
perdessem de todo a preciosidade da Vinda Divina. A grande massa ignorava isso, como 
o. ignora ainda hoje, dois mil anos passados. E os Césares continuaram suas 
prepotências, ébrios do sangue de UM JUSTO. E, em nome de Cristo, houve sangue, 
muito sangue derramado, por Aquele que disse, pelas tradições exotéricas (exteriores) 
"ama ao próximo como a ti mesmo" e "não matarás". 

Não vos parece estranho que justamente essas palavras, tão sábias e 
compassivas o fossem logo esquecidas? E se a Voz Divina não é ouvida através de um 
meio tão concreto, como seja o de Deus feito Homem em seu Filho, qual a que será? 

Os tempos se passam, em sua continuidade causal. De mal não pode rápida e 
logicamente emergir o bem. Só por longos e dolorosos caminhos, já que a razão cedeu 
lugar ao instinto, animalizando, portanto, os seres humanos. 

Em obediência a essa mesma Lei, um português, Cabral, descobriu o Brasil. Tal 
como Colombo, o Cristóvão Colombo – nome que encerra em si tanta maravilha – que 
desvelando aos olhos descrentes do Velho Mundo um mais Novo, cuja existência 
afirmava, tachado de louco a princípio e eivado de ódios posteriormente, terminou seus 
dias como se ter um conhecimento real, fora criminoso. Preso, doente, abandonado. 
Triste fim dum Porta-Voz da Verdade! Sim, porque a Verdade o é tanto nos setores 
espirituais como nos materiais que dela derivam ou antes que a ela completam na mais 
maravilhosa das concordâncias. Assim pelo menos deveria ser. Este equilíbrio entre 
espírito e matéria é que é a grande e única dificuldade, desde a origem dos universos, e 
tantos, sacrifícios traz a quem sendo de origem espiritual por determinação, se tem que 
fazer material para poder realizar os planos dessa mesma Divindade a que pertence em 
essência. 

Colombo em 1492 e Cabral em 1500 foram as setas cíclicas que indicaram aos 
homens daquela época o verdadeiro caminho a seguir, para benefício de civilizações 
posteriores. Chaves personificadas de Arcanos 

Secretos, pois eram ambos, dos que haviam bebido das puras águas da sabedoria. 
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É que nessas plagas afastadas, misteriosas, para os daquele tempo, e quiçá para 
os de hoje, ainda, o dedo da Lei marcava um ponto de parada em seu ininterrupto 
itinerário. 

Mas o fato de qualquer local ser predeterminado, por circunstâncias anteriores, não 
significa que isto não possa ser alterado – não morreu o Cristo aos 33 anos? – caso as 
reações de meio, de circunstâncias, a total contaminação das águas a isso o forcem. As 
Américas são o berço duma civilização futura, para a qual já há seres trabalhando. Mas, 
se os Estados Unidos, digamos, fugir às diretrizes divinas, ou mesmo o Brasil, a Lei será 
obrigada mais uma vez a corrigir erros, isto é, a modificar diretrizes. 

Sabemos e temos afirmado, inúmeras vezes, que os Estados Unidos, com sua 
perigosa política no sentido das experiências nucleares, tem se afastado de sua 
verdadeira rata. Roosevelt, não bem compreendido ou atendido em suas pretensões, era 
um elemento consciente desse trabalho, – e aqui queremos deixar bem clara que não 
concordamos com as palavras contra esse eminente estadista, dirigidas há pouco dias, 
em um de nossos jornais, por Plínio Salgado. 

Pode, portanto, mais uma vez ter a Lei que modificar a realização de seus planos. 
Contudo existe o Brasil, que, estando na retaguarda em relação ao país irmão de 
continente, encerra tremendas possibilidades que podem e devem ser devidamente 
canalizadas para a sua completa e integral realização. Cabe isso aos Governos, que o 
devem ser esclarecidos, isentos de restrições ou interesses pessoais, e que deveriam, 
SEMPRE, beber da pura e cristalina água da verdade, para bem saberem dirigir seus 
passos. Em suma, cada Governante deveria ser um dos poucos que recebem a água ao 
sair de sua fonte oculta, ou subterrânea, e não dos que a recebera já repleta de 
impurezas. 

Muitas são as vozes, atualmente, que se levantam, dizendo-se representantes 
divinas. Como identificá-las? 

Há dois caminhos: por um estudo acurado do que dizem, analisando-as serena e 
desapaixonadamente e confrontando-as com os fatos históricos. O caminho do mental, 
portanto. Há outro, ainda mais perto da Divindade e que, a quem o possui, facilita esse 
conhecimento: a intuição, sentido, que leva diretamente a Deus, como conseqüência de 
vidas anteriores orientadas para esse objetivo. 

É a voz interna, no homem, que o recrimina no mal, o aconselha nas dúvidas, ou o 
sustenta em ações justas, mas nem sempre como tal compreendidas pelos outros 
homens, seus companheiros de jornada. 

Terminamos, portanto, esta mensagem a todos os seres. Como já o temos 
divulgado, ao ano do Julgamento (1956) seguiu-se o definidor (1957) e entrou agora ou 
está entrando em março – ano astrológico – o das Bandeiras. 

Por que tal denominação? Quem se julga com direito a dá-Ia? 

As bandeiras os marcos do caminho, as nações que se enfileiram pelo Julgamento 
e segundo a Definição e que cairão ou não conforme esse resultado e comportamento. 
Porque o livre arbítrio existe, não nos esqueçamos. E a vontade de Deus aguarda essa 
conduta definidora. Enquanto for tempo. Encerrado o prazo de espera, veremos o que 
sucederá E dentre essas bandeiras, não podemos deixar de exaltar a brasileira, que de 
direito e de fato enrola, abriga, atualmente, o Corpo Sagrado da Divindade com forma na 
Terra. Para quem tem olhos, ouvidos e cabeça para concluir. Porque "Fazei por ti que te 
ajudarei" falou Aquele que dizem ser, ainda, ouvido no ocidente e que no oriente dizia, 
pela' boca de Buda: "Luta em primeiro lugar pelos do teu sangue, a seguir pelos da tua 
raça. Guarda os teus siddhis (poderes psíquicos, skandas), para a vida futura". 
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Avante, pois, brasileiros, Vossa bandeira veste a própria Divindade, que como 
jovem dorme ainda, mas que como adulto está em dolorosa vigília à espera de que os 
homens despertem de seu longo letargo, para realização de seus próprios destinos.  

Brasileiros, povos de todo o mundo, atentos, ouvi a "Voz maviosa do pássaro 
canoro que segreda amor a todos os seres da Terra", como diz um trecho de uma 
mensagem de nosso arquivo, dirigida aos membros da Sociedade Teosófica Brasileira, 
através de seu Supremo Dirigente, Aquele que usando da frase "Ego Sum Qui Sum", se 
acha autorizado a denominar assim o ano atual. . 

Sim, construção em vez de destruição. Amor em vez de egoísmo. Razão em vez 
de paixão. Para que as Bandeiras, neste ano, não fiquem a meio pau, com o silêncio de 
mais uma Tônica Divina o que mergulharia de novo os homens no caos e nas trevas. 

 

SOBRE RELIGIÕES 
(Extraído de BUDISMO ESOTÉRICO, de 

A. P. Sinnett, traduzido para o português pelo Dr. João Cid) 

 

É por um estudo perseverante e desejo real de atingir a verdade espiritual e não 
por uma aquiescência ociosa, ainda que bem intencionada, nos dogmas em voga na 
igreja mais próxima, que os homens lançam a suas almas no estado subjetivo, 
preparadas a embeber verdadeiros conhecimentos da latente onisciência do seu próprio 
sexto princípio e a incarnar-se, com um impulso na mesma direção e em tempo devido. 
Nada pôde produzir efeitos mais desastrosos no progresso humano, pelo que diz respeito 
aos destinos individuais, do que a noção prevalecente que uma religião é tão boa como a 
outra se for seguida num espírito dê devoção e que se tal ou tal doutrina for absurda, 
quando bem examinada, não o será quando recitada num estado de espírito puro e 
devoto. As religiões não são tão boas umas como outras, mesmo que todas produzissem 
vidas igualmente irrepreensíveis. Não é por uma aceitação servil das suas doutrinas que o 
desenvolvimento da verdadeira espiritualidade será cultivado, mas sim, pela disposição 
de investigar a verdade, de experimentar e examinar  tudo aquilo que se impõe à nossa 
crença. 

 

X Convenção Nacional da 
Sociedade Teosófica Brasileira 

 
Realizou-se entre os dias 20 e 24 de Fevereiro do corrente ano mais uma 

convenção da Sociedade Teosófica Brasileira na privilegiada Estância Hidromineral de S. 
Lourenço. Os trabalhos da Convenção se desenvolveram segundo o seguinte programa: 

Dia 20 – Abertura dos trabalhos. Oração do Sr. Prefeito de São Lourenço. Palestra 
do Sr. Luiz F. Fragoso "Saudação a um Mestre". 

Dia 21 – Palestra da Prof. Martha Queiroz sobre o tema "Recuperação". Palestra 
da Jornalista Silvia Patrícia sobre o tema "Mundos Outros" e Maria C. Negreiros sobre o 
tema "A criança, o jovem e os pais em face da nova civilização".  

Dia 22 – Palestra da Prof. Margarida Estrela sobre o tema "Do selvagem ao 
homem perfeito" (com projeções luminosas).  

Dia 23 – Palestra do Eng.  Clovis Bradaschia sôbre o tênia "Mundos Subterrâneos". 

Encerramento dos trabalhos. 
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Dia 24 – Assembléia Geral Ordinária para prestação de contas e eleição da nova 
Diretoria. 

Passamos a seguir à publicação dos trabalhos, com exceção da palestra da Prof. 
Margarida Estrela que acompanhado como foi de projeções luminosas, será objeto de 
uma publicação especial futura. 

 

ORAÇÃO DO SENHOR PREFEITO DE SÃO LOURENÇO 

Na abertura da 10a Convenção 

 

Mais uma vez lisonjeado e distinguido com o vosso honroso convite, sinto-me no 
dever de expressar de público, o quanto me é grato participar de mais uma de vossas 
cerimônias, pois tudo o que se realiza dentro de vossa Obra, possui esse mágico poder 
envolvente, essa atmosfera de autenticidade e de paz, tão benéficos e tão caros ao nosso 
espírito atribulado...  

Considero esta Casa, como um desdobramento ou uma projeção do vosso Templo. 
Se aquele, na Vila Canaã, representa uma síntese da mais alta espiritualidade, este, em 
verdade, simboliza um dos vossos caminhos que conduzem os discípulos à perfeita 
identificação com aquela síntese. 

Pois outra coisa não ensinais em vossos livros e preleções senão isto: – que para 
se atingir a perfeição absoluta, deve-se seguir a tríplice vereda do conhecimento, do amor 
e da ação desinteressada. Pois bem; esta casa representa o caminho do conhecimento. 
Porque aqui ireis ministrar a instrução, a ciência é a sabedoria necessárias e adequadas 
ao objetivo que tendes em mira. 

Quanto aos outros dois, há muito que se acham no coração de todos vós e a cada 
instante, se exteriorizam nos vossos atos de bondade, ou nas vossas realizações sociais. 

Pesa-me dizer, entretanto, que a nossa cidade ainda não se acha em condições de 
abrir os braços a todos aqueles que, pertencendo ao vosso Movimento, ainda não 
puderam se transferir para aqui. Vários obstáculos concorrem para que isto aconteça e 
entre eles, certamente se encontra o da carência d.e indústrias, devido á insuficiência de 
energia elétrica. Oxalá os administradores futuros de nossa querida estância possam 
esquecer definitivamente as estéreis contendas políticas, afim de, num trabalho 
planificado e ininterrupto, aparelharem a nossa cidade com um mínimo de conforto 
exigido por um centro de turismo. Então a vossa Obra de aglutinação de valores no plano. 
educacional e social, se completará harmoniosamente, e São Lourenço será 
profundamente beneficiada. 

Congratulo-me, por conseguinte com os vossos Supremos Dirigentes, por mais 
esta grande realização e que lhes seja concedida a energia necessária para levarem a 
bom termo a sua grandiosa missão de aprimoramento espiritual do gênero humano! 

 

SAUDAÇÃO A UM MESTRE 
 

LUIZ F. DA ROCHA FRAGOSO 

 

Inicia Goethe o seu Fausto com um diálogo entre Deus e Mefistófeles. E, 
perguntado por Deus: "como andam lá por baixo os homens?" O fidalgo Lúcifer responde 
com o humor muito típico dos Gênios: "Senhor, se me permitis a liberdade, digo-vos que, 
desde que a inteligência lhes foi outorgada, parece que, cada vez mais os homens se 
desentendem." 
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Não queria Mefistófeles certamente inculcar com a afirmação que a inteligência 
não devesse ser propiciada ao homem e que a este só coubesse a alma, o espelho, o 
reflexo, a recôndita chispa da Divindade, com a qual ele prosseguisse eufórico, alígero, 
inefável, leve e vago, sem dor e sem prazer, sem claro nem escuro, sem ansiedades; sem 
contrastes; não sentindo o alívio dos desafogos, por lhe não pesarem angústias; sem 
apalpar, sem conhecer, sem distinguir, sem comparar, sem se contrapor às coisas, 
dizendo como se diz: aquilo e eu; sem consciência individual sem tocar, imaginar, 
verificar, fantasiar, coligir, especular, inferir – pensar, afinal! 

Mefistófeles, é possível, ao responder tão amoravelmente a Deus, quisera 
confessar que fora, isso sim, talvez um pouco prematura a dádiva ao homem de dom tão 
poderoso! Disso nos tem resultado tantas lutas e incongruências a traduzirem em idéias 
fulgurantes princípios recônditos do Universo. Gênios, assim são chamados, melhormente 
Jinas, aqueles que se antecipam ao andar da História e à expansão e profundeza que 
deverão alcançar novos conhecimentos. 

Também em oposição manifestasse a mente em rastejantes gestos traiçoeiros, em 
visões estrábicas e erradas, em solertes galas de sofismas, em inversões e distorções! 
Quasimodos travestidos, tontos, lobos com a pele do cordeiro, às vezes também feras 
descompostas! 

No homem, no campo da batalha de Kurukshetra, defrontam-se os dois 
combatentes; no mundo a batalha trava-se ininterrupta! 

A alma e a mente! A primeira no coração – figura de Deus, luz divina incrustada no 
âmago da prodigiosa organização anatômica e fisiológica do nosso corpo, por sua vez 
síntese do mundo físico, aparelhado para conter e traduzir toda a gama das virtualidades 
universais, à medida que - à base do aforismo "a função faz o órgão" – se aperfeiçoa, e 
se torna o condutor e fusível das formidáveis energias do mundo cósmico; e a segunda, a 
mente, entidade por sua vez cósmica, infundida no corpo, e traduzindo para a consciência 
e transformando em conhecimentos, os fenômenos da vida. 

A alma, enquanto o corpo se comporta como condutor cada vez mais transparente 
das energias cósmicas, e a mente se ilumina, melhor vai sentindo-se o Deus dentro do 
Homem; a mente, tanto mais desenvolvida síncrona e ressonante com a natureza da 
alma, melhor, por sua vez, se torna para traduzir, para objetivar no campo interno, no 
espaço e no tempo interiores, as maravilhas da vida, em idéias simples, claras, evidentes, 
benéficas e fulgurantemente belas, que são, então, expressas para o mundo em palavras 
suaves de Verdade e de bênçãos. Muitas vezes são "pérolas aos porcos", mas também 
são elas que justificam o provérbio: "mais vale a companhia de um sábio por um minuto 
que a leitura de toda uma biblioteca", e aquele outro: "a mente iluminada é maior que um 
deus"; tudo isso querendo nos demonstrar o poder invisível e formidável das palavras e 
do campo pessoal do Iluminado - em terminologia teosófica – o seu aura, capaz de 
produzir na mente de quem com ele tem contato, dinamismos mentais de categoria 
superior! 

Não podemos, por associação de idéias, deixar de lembrar como advertência, à 
tangente a sutil admoestação contida no arcaico livro chinês o Lun Jin: "Saber que se 
sabe o que se sabe e saber que não se sabe o que se não sabe!" Não posso em 
consequência deixar de contar o que sucedia na minha infância, no colégio, com o nosso 
professor de física, um padre muito inteligente. Cada vez que argüindo um aluno, este 
titubeava, vacilava e não respondia, e algum outro, afoito, levantava o dedo, para indicar 
que conhecia a resposta, a este último o padre dizia: "Sente-se, você é burro; a 
ignorância é muito atrevida." Era esse mesmo bom professor que sempre repetia o 
provérbio francês, a propósito de rabiscos feitos pelas crianças nas paredes, tentando 
corrigi-las do vezo da exteriorização e artificial projeção pessoal: "le nom des fous se 
trouve partout" – o nome dos idiotas aparece em toda parte. Nos dias em que vivemos, 
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então! Que dizer do império social da radiosa mediocridade! "Aurea mediocritas! Já 
diziam os romanos. 

O mundo é cheio de enigmas! Eles se dissipam, à medida em que os deciframos; e 
a cada passo avançado, eis que esbarramos com novos mistérios! 

O mistério! "A sombra de um burro", como diz o luminoso português, o visconde de 
Figaniàre em sua obra de mestre! Sim, o mistério! Deixa de ser depois de decifrado. Em 
termos absolutos é uma impostura! 

A Humanidade, hoje," tem a mente; cabe-lhe dominá-la para a conquista de 
estados superiores d e super-mente, denomine-mo-los assim. Será a característica do 
novo ciclo, pouco importa o tempo. 

Este teosófico preâmbulo, um pouco longo, decorre de impulsos emotivos do autor, 
antecedendo à apologia que tentará fazer de uma pessoa admirável, bondosa como uma 
criança, simples como um rústico, sábio como um deus! Serve como subsídio para a 
descrição desse Homem, a qual, advirto, não sou capaz de efetuar perfeita. Digo-o, 
porque não possuo ainda a acuidade mental, e a intuição e delicadeza de alma para 
enquadrar num panorama intelectivo a personalidade apaixonante e bizarra de 
HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA, mescla eloquente de divino e de humano, cosmicamente 
intolerante com o erro, a mentira e tudo quanto retarda e atrapalha a evolução da mônada 
humana; e muitas vezes deixando correr pela face lágrimas de criança inocente, 
explosões de carinho e amor por um amigo ou discípulo, ao qual tenha ocorrido um 
sofrimento, ou por uma desgraça de ordem coletiva. Duas faces numa cara só: uma que 
chora, outra que sorri! Sabedoria e amor! Rudeza da Justiça e misericórdia do perdão! 
Sim do perdão, perdão imenso por todos os vilipêndios! 

Declaro-vos: 23 anos bastaram-me, e a muitos, para crer e amar a este homem e à 
sua digníssima esposa, D. Helena Jefferson de Souza, brilhante inteligência feminina, 
esclarecida alma superior, que com Ele partilha da construção da sua monumental obra 
de modelagem humana. A ela nossa homenagem! Proclamo a muita felicidade intrínseca 
decorrente da ventura de ter passado a viver sob a sombra amena dessa figura muitas 
vezes incompreendida! Certo, posso asseverar: muitos poderiam agora dizer o mesmo 
daqui desta tribuna! 

Platão, o divino Platão, fez a "Apología de Sócrates", seu grande e imortal Mestre; 
dele e da posteridade. Sócrates! Condenado por um tribunal arbitrário como perversor da 
juventude, porque formava filósofos, Sócrates projetou um pensamento místico-filosófico 
que perdura até hoje. Nós, membros desta velha, embora aparentemente nova ORDEM 
DO SANTO GRAAL, mais conhecida como SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, 
fazemos hoje a apologia do seu fundador e dirigente perpétuo. Ele nos fez filósofos. Não 
que o queiramos apresentar como um êmulo de Sócrates! Henrique José de Souza é 
muito maior. E por ser muito maior, é, às vezes, julgado injustamente por tanta gente 
injusta! Para gente assim, lembro o velho provérbio hindu: "É fácil chegar a um acordo 
com um ignorante; mais fácil ainda com um sábio; mas a um homem enfatuado com um 
saber insignificante, nem Brahmã convence." 

Vale lembrar a frase do cientista, físico e sociólogo Gustavo Le Bon: "Somos tão 
hierarquizados, domesticados e fanatizados pela ciência oficial, que a expressão de 
teorias independentes nos parece intolerável." 

Também ao Cristo interpelavam com insídia os fariseus da, como Ele chamava, 
"Casa de meu Pai", o templo. Sofismavam e ironizavam, e ao Cristo levaram a sentença 
atrabiliária dos tribunais. – Sempre os tribunais, expressando em épocas novas a rotina e 
o sebo de conceitos caducos, de um mundo que, como o de hoje, apodrece, para dele 
nascer um novo! 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  5 e 6 – Novembro de 1957 a Junho de 1958 – Ano XXXIII 

Redatores : Dr. Raul F. Cruz – Eng. Hernani Portela – Dr. Diogo Paes de Barros – Eunice Catunda e Paulo Machado 
Albernaz 

 8

Sim, mundo que fenece – "fim cie ciclo apodrecido e gasto, para o dealbar de outro 
portador de melhores dias para o mundo", afirmação do Professor Henrique José de 
Souza, da qual nos valemos neste instante. 

Henrique José de Souza, em síntese anagramática e gráfica, JHS, o professor 
Henrique, tão conhecido aqui em S. Lourenço e no Brasil, e porque não dizer, em todo o 
mundo, e por gente de altíssimo quilate; tão conhecido, repito, em S. Lourenço desde os 
benéficos e curativos prodígios que cometeu em 1921 na então existente Pensão São 
Benedito, no bairro Carioca, prodígios que prosseguiram até o dia de hoje, não criou este 
generoso, cívico e purificador Movimento Espiritual, esta Escola de Teósofos, que é a 
STB, hoje pelos seus méritos reconhecida de utilidade pública por lei; Henrique José de 
Souza, repito, não criou a STB depois de adulto e por força de um simples e romântico 
entusiasmo, ou impulso emotivo. Henrique José de Souza desde criança, desde muito 
jovem, que conscientemente, planejadamente, cônscio da sua responsabilidade na 
engrenagem da evolução humana, iniciou no novo ciclo desta evolução o seu gigantesco 
e difícil trabalho de reunião, de aglutinação de pessoas, que no encadeamento das 
causas e efeitos que caracterizam a vida, devessem se ligar à ORDEM DO SANTO 
GRAAL. Tinha que fornecer a sua peripatética escola; neoplatônica, eclética e iniciática 
Obra! Ao chamá-la eclética, como é, cabe efetuar um esclarecimento. Não é eclética, 
como se constituída fosse "a posteriori" de pequenas porções, de pedaços e seleções de 
doutrinas, seitas. ou religiões; não é eclética, como se fosse uma colcha de retalhos; não 
é uma antologia, uma mescla, uma reunião de destroços. É eclética a STB, porque a 
Ordem do Santo Graal é o nódulo, a fonte, porque é antiquíssima, de conceitos 
verdadeiros. É o cerne da Verdade. É a fonte, o CUME, expressão que muito usava o 
genial teósofo da STB – astrônomo, polígrafo, sábio, jina enfim, MARIO ROSO DE LUNA. 
É a fonte CUME, semente das verdades já descobertas, redescobertas e a serem 
desvendadas. É a fonte perene; é perpétua, e portanto, do Passado, do Presente e do 
Futuro. E isso porque através dos séculos, ora oculta, ora patente, e agora, 
PUBLICÍSSIMA, com o nome de STB, sempre existiu e inspirou outros movimentos que 
têm sido benéficos à Humanidade. Por isso ao membro da Ordem do Santo Graal os 
conhecimentos da ciência também são necessários para as deduções e induções do 
teósofo, e para que ele, com a ciência oficial, possa melhor explicar as verdades 
filosófico-ocultas da perene sabedoria iniciática das idades. Ademais, o enriquecimento da 
mente ao par da correção da alma, como se costuma dizer, imposta na própria evolução 
da Humanidade, pois que melhorando a parte melhora o todo, não apenas 
quantitativamente, mas, o que mais vale, qualitativamente! 

JHS é o sábio que na bioquímica invisível da vida, maneja balões de ensaio 
humanos. Muitos balões quebram-se. Paciência. São balões humanos contendo como 
sais e reagentes tendências, impulsos, debilidades, ausência de discernimento, e às 
vezes até diabólicas tendências que ao eclodirem, passam por sua vez a constituir a teia 
da luta do Mestre na reconstituição trabalhosa da sua aritmética e algébrica operação 
espiritual. 

Por isso o Mestre tem como princípios educativos e fundamentais a crítica e a 
autocrítica, como instrumento de correção de preconceitos, de sentimentos frustros e 
nebulosas que refratam a verdade. Há coisas de tal ordem, há verdades do presente e do 
futuro, que, como todas as verdades ensinadas no mundo, necessitam, para serem 
realizadas na mente, de uma assimilação, de uma apreensão vivaz desse sentimento 
intuitivo, dessa sensação convincente e lógica. A mente exercitada à independência 
interna, é apta para criticar essas formas interiores fixadas pelo hábito. Elas insistem em 
permanecer, a ficar para sempre dentro da gente. São aglomerados de idéias 
continuadas, decalques, deformações, fantasmas que nos parecem a realidade e nos 
tapam a visão livre e desembaraçada das coisas. 
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Não pode ser filósofo, não pode ser, teósofo aquele que der vida a essas 
monstruosidades que se acoitam na mente. 

Por isso é que JHS – o Grão Mestre da Ordem do Santo Graal – não está ao 
alcance dos homens que não o querem conhecer, e consequentemente reconhecer 
outros que tendo tido contato com Ele, e portanto com sua Obra, não o compreendem por 
não. discernirem e raciocinarem de modo a sentir a sua personalidade admiravelmente 
sedutora, versátil, viva, sentimental, quanto se pode ser, excêntrica e ao mesmo tempo 
atrativa, genuinamente sábia! Uma pessoa que dorme, pensando no mundo; sonha com o 
mundo, quando não o vigia pelas horas a fora; que desperta preocupado com o mundo, 
passa o dia escrevendo ou falando do mundo; que repele e foge da morte, atormentado 
pelas idéias de que, com ela, cesse a corrente trepidante, e progressiva de ensinamentos 
e revelações consecutivas, sim a morte espantosa solução de continuidade de uma obra 
em marcha, ruas ainda inconclusa – é uma pessoa excêntrica e não egocêntrica. Possui e 
alimenta o anseio da realização alheia! Excêntrico! Por isso logicamente extrovertido! 
Fala, descreve, conta, repete, conversa, não vacila. Derrama-se abundantemente! 

Um Mestre, respeitado como é, e o é pelo seu saber e poder, dinâmico, 
expontâneo e intuitivo, vivaz, eloquente e de rapidíssimas reações mentais e agudíssima 
sensibilidade, que se afunda nos mundos sobreliminais, a ponto de ver o pensamento 
alheio, e perceber o que nos é invisível, por nos falirem exatamente essas virtudes 
superiores, um mestre bom, que se preocupa, reclama, lamenta, acusa e recrimina em 
sua angélica revolta o discípulo porque este, por exemplo não progride com o esforço 
próprio sob o impulso do magno didatas que Ele é, e o melhor dos Mestres! 

Na STR há homens que até ingressar,  incultos, e encontraram coisas que lhes 
vibraram n'alma; descobriram ressonância que os despertaram da letárgica despreo-
cupação ou lhes dissiparam contradições, dúvidas, incerteza e ansiedades; há homens e 
mulheres que, de ouvir o Mestre, o professor José Henrique de Souza, hoje são filósofos 
e pensam em termos de largas trajetórias. Na STB também chegaram pessoas cultas, e 
que, igualmente se encontravam na mesma "Selva Selvagia". 

Há também fracassos! Há fracassos aqui dentro, como há na nossa vida lá fora; há 
os que desertam, que fogem de si mesmos, e desaparecem como bólidos. Deixam, 
contudo um rastro no coração do Professor Henrique: o amor que Ele tem por todos os 
seres. A doçura do perdão fica-lhe eternamente no peito sofrido. Recrimina o prejuízo que 
o discípulo deu a si mesmo, e também à sua Obra, como elo partido do colar; mas perdoa 
com infinita .bondade! A passagem do discípulo nômade, digamos assim, fixa-se, a 
despeito de sua fuga, a assinatura, como se diz em astrologia. da Ordem do Santo Graal, 
enquanto a esta ficam as experiências e o fruto do trabalho. Em verdade a muitos, que 
assoberbados pela vaidade, cabe-nos dirigir o que profere em uma de suas obras, o 
conhecido filósofo William James: "Toda doutrina nova atravessa três etapas. É atacada, 
declarando-se-a absurda; depois admite-se ser verdadeira e evidente, porém 
insignificante. Reconhece-se, enfim, sua autêntica importância, e seus adversários 
reclamam então a honra de a haver descoberto." 

Atacada! Gente que nem a conhece! Gente mofada de idéias caducas! A essa 
gente o provérbio: Aquila nom capit muscas! 

A Ordem do Santo Graal – e a Ordem são os Mestres – é tão formidável, que 
casos tem havido de homens que incidiram na debilidade da revolta e da incompreensão, 
que chegaram a agredir o Mestre e a Obra, e que, sempre perdoados, voltaram seus 
passos no caminho do arrependimento, na recomposição dos seus Estados de 
Consciências, tornando-se novamente seus acérrimos defensores. Discípulos queridos, 
tanto mais pelo erro e pelo arrependimento! 

Sim, o dito do filósofo cabe com exatidão. A verdade é nova, porém para os que 
jamais haviam tido notícias de qualquer coisa que ela denuncia; mas quando assistimos o 
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Professor Henrique, sem cálculos matemáticos, sem laboratórios, sem aparelhos, fazer 
afirmações inéditas, e que nos parecem inverossímeis pela supressa da revelação, e 
depois serem confirmadas pelas exaustivas pesquisas científicas, então anunciadas aos 
quatro cantos do mundo como "novidades", então nos convencemos da sua imensa 
capacidade de conhecer diretamente. E eu perguntaria: Se a experiência nos tem 
ensinado que assim acontece, quem maior poder demonstra? Aquele que sabe 
diretamente, que penetra com a consciência os refolhos da vida; ou aqueles grandes 
homens que, pelo esforço continuado, tropeçando e insistindo, chegam a descobrir as 
mesmas coisas? JHS as enuncia simples e evidentes pois assim são para Ele – fatos 
banais no campo de seu domínio. São os enigmas do espaço quadrimensional, que Ele 
maneja aos piparotes, enfiando-os pelos olhos a dentro com experiências espantosas; 
são os enigmas da expansão do Universo, que Ele explica com ricos detalhes de filósofo 
e metafísico; são os ensinamentos acerca das esferas e seres digamos imateriais, que a 
ciência física moderna começa a vislumbrar; é toda uma astronomia qualitativa que 
supera Pitágoras e os melhores mestres antigos da matemática misteriosa dos rabinos; 
são as fantásticas e formidáveis revelações de mundos ignotos, das terras subterrâneas 
de Agarta, leitmotif do livro dos mortos ou da Santa Morada dos antigos egípcios, 
mencionados em papiros e obras milenares das civilizações bramânicas; e figurando de 
modo exparso e discreto em obras mais modernas dos Mestres Blavatsky, Saint Yves, 
René Guenón, Ferdinand Ossendovsky; nas observações científicas realizadas, por 
exemplo, nos Estados Unidos e por Ele JHS pela primeira vez na história da civilização, 
ativadas ao público com espantosa riqueza de detalhe. E Isso porque o ciclo histórico 
assim o exige. Agarta, grandioso mundo de quatro dimensões – com Seres Excelsos, 
museu fantástico da história do mundo! Bibliotecas imensas, muito maiores do que as 
apontadas por Blavatsky e Roso de Luna – A Agarta, mundo que se revelará um dia por si 
mesma, conforme aquela profecia revelada em 1923 pelo Hutuktu de Narabanch Kure, na 
Mongólia a Ferdinand Ossendowsky – A Agarta com suas maravilhas, tem sido a tecla, a 
tônica, o ponto de partida da parte mais importante de seus ensinamentos. Porque? 
Porque são verdades a serem evidenciadas no futuro. 

Acentuamos no início deste elogio que Henrique José de Souza pensa e fala em 
termos do futuro. O professor Henrique José de Souza, junto a seus discípulos não perde 
oportunidade para ensinar, para dar o que possui, e ensina em todos os escalões, porque 
a hierarquia humana quanto as suas aptidões espirituais revela-nos numa imensa gama. 
Ele provoca a pesquisa, a investigação, o esforço, a decifração. Suas cartas aos 
discípulos parecem, às vezes, enigmas, sobre as quais ele jocosamente usa muito a 
propósito o dito: "gato escondido com o rabo de fora". E Ele repete os enigmas, enigmas 
sim; enquanto a gente não os conhece. Depois que percebe que os enigmas foram 
tratados e elaborados nas mentes, meses e, às vezes, até anos depois, e quando por 
motivos da engrenagem iniciática, construtiva e oculta do mundo em que vivemos e 
daqueles a que já nos referimos e não conhecemos ainda, então, levanta um pouco a 
ponta do véu, e tudo o que foi dito no passado, pelo fenômeno da germinação das idéias, 
aflora e se esclarece. E como o conhecimento gera novas perguntas, pois cada etapa 
vencida exige novo esforço para a imediata, JHS, então prossegue incansável. Apresenta 
a sequência complementar; novo tema, novo quebra-cabeças. E tudo isso obedece às 
necessidades da geometrização dos componentes do seu jogo de xadrez misterioso e 
admirável. E esse processo segue ininterrupto, constante, diuturno por meio de laudas e 
laudas datilografadas, de extensas e extensas conversas, onde quase sempre só Ele fala, 
porque o falar diante dos outros Lhe é irresistível, irresistível porque Ele quer sempre 
ensinar, quer sempre despertar o grau de sabedoria; acionar o motor mental dos 
circunstantes. Muitas vezes Ele conta, à propósito, nos serões de sua casa, um fato 
qualquer, que às vezes nos parece banal. E Ele o repete, repete logo, amanhã, um mês 
depois, um ano após. Tem-se a impressão que Ele quer exercitar a nossa paciência, a 
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nossa consideração, fazer-nos causticar a nossa agitação, tornar-nos robustos na 
contenção da nossa impaciência; fixar-nos idéias e fatos de modo a perenizá-los em 
nossa mente. É admirável o objetivismo sem preconceitos, o senso prático do seu 
processo de ensino e de condução psicológica-iniciática. Muitas vezes nos parecem 
enfadonhas certas. repetições, mas com o passar dos anos, já podendo olhar para trás na 
tentativa de contemplar nossa vida pregressa sob a sombra da sua inestimável direção, é 
que nos é dado concluir e dizer de nós para nós: "Como Ele me soube dirigir e ensinar"! 
Como me salvou de abismos! Como me reeducou! Como me rasgou novos horizontes. 
Como me traçou parábolas, que eu jamais seria capaz de vislumbrar! Como a minha 
inteligência aumentou! Como a minha acuidade psicológica se tornou mais aguda! Hoje 
vejo o mundo mais evidente, e me preocupo muito mais com ele, cogitando de como ele 
precisa ser não só hoje, mas daqui a séculos e milênios, porque, então; tenho 
compreendido que a diástase benéfica da Ordem e da pessoa de JHS é para fermentar a 
vida a longínquo prazo; para sempre! 

À medida em que surgem páginas formidáveis do mundo invisível que Ele 
conhece; ao passo que Ele mexe nos refolhos de grandes enigmas, muitas vezes da 
mente do discípulo ainda iniciaticamente impúbere brotam ondas de pensamentos 
perturbadores! 

Será que é assim mesmo? 

E o discípulo tergiversa, balança, vacila! Muitos caem; não suportam o peso 
maciço de tantas verdades estonteantes por não .terem podido apreender o encaixe das 
peças da longa história que vem de séculos, e cujos episódios futuros já são descritos! 
Falece-lhes a vivacidade do grau interno, sobre cujas maravilhas falam tão bem as 
crônicas admiráveis de Jean Marques Rivière e de Alexandra David Neel, onde nos é 
mostrado o chela – discípulo – respeitos, confiante, seguro e sereno quanto à autoridade, 
sabedoria e clarividência do seu guru – o Mestre. 

Henrique José de Souza, como vimos, tem seu processo especial de ensinar, que 
desenvolve a inteligência e desperta sensibilidades e agudezas. A analogia é uma das 
chaves que gosta de aplicar, e o faz a propósito de tudo, a cada passo. Também, a chave 
filológica num caso, a aritmética noutro, a geométrica, e sempre, a iniciática. 

Ele insinua, revela, "dá na cangalha para o burro entender". Provoca a busca, a 
investigação, o esforça, a discussão. 

Há três processos de se aprender: pela experiência, pela inferência e pelo 
testemunho fidedigno. Pela experiência, à base do aforismo "Nihil est in intelecta quod 
prius non fuerit en sensu" colhemos a cada instante do mundo que nos rodeia, através 
dos sentidos, tantos contatos, que se transformam em imagens mentais. E dizemos: sei, 
porque vi, ouvi, apalpei, cheirei, degustei. Pela inferência, deduzem-se de verdades 
conhecidas, outras desconhecidas. A inferência é o grande instrumento do filósofo e nós 
vemos que na trajetória do progresso, sempre o filósofo antecede o cientista; e pelo 
testemunho fidedigno, aprendemos por ouvir dizer, e por quem no-lo diz tem a nossa 
confiança. O grande cabedal de conhecimentos no testemunho fidedigno do mestre, do 
professor, do conferencista, do escritor. 

Na Ordem do Santo Graal aprendemos coisas inimagináveis, então para nós, 
quando para ali ingressamos, pela experiência. São experiências psicológicas, vividas 
intensamente, quando não aquelas objetivas, que pelas suas maravilhas nos demonstram 
o valor desse Homem, em cujo peito a luz divina tem brilhado, em transfigurações 
fantásticas, de cujas mãos têm brotado em inopinados improvisos melodias maravilhosas, 
partituras que arrojam quantas vezes aos olhos da gente objetos arrancados do éter! 
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Experiência! E à base de experiência que tais, a indução para os que tiverem um 
pouco de inteligência se desdobra; e o testemunho fidedigno cada vez mais se afirma, aí 
então, já prescindindo de fatos e efeitos objetivos. 

Constatamos, depois de algum tempo nesta Escola Superior, e mesmo que dela 
desertemos, que do dia em que para aqui viemos, JHS nos percutiu sutilmente com tanta 
sabedoria, com seu toque mágico, digamos assim, e é mesmo assim, constatamos que se 
não tivéssemos batido às portas da STB, jamais teríamos nos apercebido de tantas 
verdades, de tantos ângulos curiosos da História e da Vida. 

Teríamos ficado no mesmo ponto em que estávamos com toda a ciência oficial que 
possuíssemos. Mesmo aqueles que se enfadam e se desviam, por lhes falecer a boa 
observação e melhor indução, não poderão mais apagar o cabedal dos novos 
pensamentos.. Neste caso a pessoa, apesar de suas incompreensões, há de ter 
momentos em que, em silêncio, reconhece que aprendeu na STB o que jamais sonhara: 
Como ali se dissecavam verdades históricas! Como ali se decifravam tantas coisas com 
as chaves do Mestre! É interessante: Ele nos conduz de tal forma, que em cada um de 
nós se reforça a própria chave interna, numa didática democrática, porque tudo depende 
da própria pessoa. 

O progressivo experimento educacional, intelectual e psicológico que verificamos 
dentro de nós mesmos pela ação sábia do Mestre, não é por ventura, a expressão 
suficiente para o seu alto predicado de fidedignidade? 

Ele não é fidedigno, senão para aqueles que não o conhecem, e somente sabem 
cantar uma só e velha cantiga, que não conta mais nada de futuro... ou então para a 
ignorância de pessoas de inteligência curta, que por isso entendem ser muito bonito 
opinar sobre o que não sabem. 

Um homem que chega a fundar um clube recreativo, aglomerar sócios e construir 
assim, uma entidade coletiva, é um homem inteligente, dinâmico e de espírito associativo. 
É um homem útil porque vai ao encontro das ansiedades do seu meio. 

Um homem que consegue aglutinar um grupo de pessoas e edificar uma obra de 
solidariedade humana, é um homem bom, generoso, feliz, porque quer criar felicidade 
alheia. 

Tudo isso é difícil, porém mais difícil ainda é para um homem fundar, estabelecer 
uma obra, como esta, reunir em seu redor pessoas heterogêneas tantas vezes somente 
nos dizendo: venham, se quiserem, para aprender, para entender, para também renunciar 
para serem criticados. Um homem que acena com a seguinte bandeira: luta interna, 
paciência, tenacidade, renúncia aos preconceitos recomposição mental, resistência, às 
reações; reeducação e cultura dando os elementos e dizendo: se vale o teu esforço; um 
homem que consegue isso, sofre por isso, e luta por isso contra obstáculos inimagináveis, 
é formidável, porque mente humana não gosta de modificações. Um homem que 
consegue reunir tanta gente, levando para isso tantos anos quantos sejam necessários – 
a vida toda – noite e dia, que bate na tecla que significa muito mais que aquele arroubo 
metafísico do grande físico Albert Einstein, ao escrever em uma de suas cartas que a 
"verdadeira religiosidade consiste no esforço por agarrar uma chispa que seja da 
harmonia universal"; um homem que ensina: não peça à Divindade, faça pela Divindade, 
um homem assim, o Professor Henrique José de Souza, não é um visionário, um 
romântico, um empírico! É mais que um homem! 

O fato de nos agarrarmos a Ele nos convence dessas verdades, e parece-nos 
poder afirmar que o povo de São Lourenço não enxerga os membros da STB, como um 
grupo de analfabetos, idiotas, fanáticos ou loucos! 

Um homem, e com Ele sua Esposa, que pela sua Obra exige um Templo 
magnífico, sob medidas do cânon arquitetônico perdido; que como disse, prega o futuro, 
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porque a vida e o Universo são dinamismo, Já que Deus não para, e os 7 dias da criação 
deste mundo ainda não passaram, e um homem, um super-homem que têm experiências 
divinas. A crítica humana não é obstáculo à consecução da arquitetura humana e sobre-
humana da Ordem do Santo Graal, mesmo porque o mundo já foi julgado na invisibilidade 
positiva da Lei Suprema de Causa e Efeito, ou do Carma, entre cujos pratos da balança o 
fiel insuperável mede o tempo e o espaço e regula a Causalidade. 

Palavras veladas que os Membros da STB bem compreendem. Nós da STB somos 
impregnados de um sentimento superior, já que a. metafísica, a Teosofia e mais que ela a 
Ordem do Santo Graal nos leva a aspirações superiores; mesmo porque as revelações de 
JHS cuja Obra se funda em maravilhas, que nem se podem mencionar de chofre, versam 
sobre a realidade de um signo cósmico regulador do relógio da vida. 

A Obra de JHS! A Obra d’Êsses Gêmeos Espirituais – Ele e Sua Esposa! Senhora 
distinta, esteta, inteligente quanto pode ser uma senhora, consciente das 
responsabilidades que Lhe pesam sobre os ombros! Como discerne! Como entende! 
Discerne e entende com tanta rapidez, juízo e inteligência, que muitas vezes solve 
problemas pessoais da vida da gente, ao se Lhe pedir, em conversa, a opinião: "que acha 
a Senhora disso?", vem pronta, judicioso e certo o conselho para as nossas dúvidas e 
tergiversações! 

Repetimos: Nossa homenagem à essa Senhora admirável! Sobranceria e 
superioridade compõem o trono que rege o MOVIMENTO... 

Não posso terminar este elogio sem repetir o dito: "Aquila non capit muscas", e, a 
propósito da  Obra a que aludimos e à qual pertencemos, citar a advertência que há 
longos anos o Professor Henrique vem fazendo por escrito na revista oficial da STB, 
Dhâranâ: "Rari nontes in Gurgite vasto", advertência repetida há 33 anos. Sobre este fim 
de ciclo de julgamento e de decisões irrefragáveis. "Rari nontes in Gurgite vasto" – Raros 
náufragos sobre o vasto abismo! 

Ao Professor Henrique José de Souza, o grande iniciador! Sua Esposa, D. Helena 
Jefferson de Souza, ângulo admirável do triângulo que compõe o trono da Ordem do 
Santo Graal! – Sim, senhores e senhoras, a EUBIOSE, a filosofia, o estudo da vida do 
futuro, é a sua filosofia, a sua diretriz, a tônica da nova fase evolutiva! 

PAZ – AMOR – SABEDORIA, trilogia síntese do nosso programa de longa 
projeção! 

Tomo a liberdade de pedir aos membros da STB aqui presentes uma salva de 
palmas à D. Helena e ao Professor Henrique José de Souza. 

 

RECUPERAÇÃO 
MARTHA QUEIROZ 

 

O trabalho de hoje foge um pouco ao nosso habitual sistema, desvia-se do comum 
dos assuntos aqui por nós tratados, para focalizar, ou melhor tentar fazê-lo a Verdade, 
que se apresenta encoberta por indignos véus de hipocrisia que são a tônica dos tempos 
contemporâneos, apodrecidos remanescentes das velhas civilizações anteriores. 

O fingimento, a farsa, envolve o real com tanta identidade que difícil se torna saber 
onde começa um, onde termina outro. 

Porque isso? Que se passa a rigor com as criaturas, para elas assim procederem? 

Em primeiro lugar é preciso definirmos o que consideramos uma criatura humana. 

Damos o nome de criatura humana a algo que se apresenta com forma exterior, 
matéria mental modelada, vivificada por uma parte energética, invisível, para olhos 
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comuns e que se concretiza em matéria mais densa, a visível, que se desagrega mal se 
lhe retira essa energia que lhe une as células. As células congregadas por essa energia 
chamamos, nós, os teósofos, de corpo físico, que se compõe de duas partes – a densa e 
a etérica. 

Essa forma, com o decorrer das tempos e da evolução, e não do dia para a noite, 
foi se tornando dotada de sensibilidade a seguir animada, isto é dotada de motilidade, ou 
consequência lógica do impulso evolucional, impelindo para diante. Através dessas três 
possibilidades surge então a ação concreta, que passa dum período instintivo – etapa 
animal – para o raciocinado, isto é, decorrente da experiência, ou propriamente humana. 

Por ela podem então os seres sentir, perceber, conhecer, agir e discernir, 
decidindo assim de seu próprio destino, que sendo particularizado nesse período da 
evolução, não lhe impede contudo a opressiva unidade coletiva da espécie, que os 
incomoda e que os revolta. Revolta que nada mais é que o resultado da característica 
liberdade inerente aos planos da criação, dificultada; tolhida pela inadaptabilidade integral 
da forma. 

O homem assim constituído caminha sempre em frente, tendendo agora a sutilizar-
se, a livrar-se das peias materiais grosseiras, para servir de veículo à própria mente 
cósmica a que denominamos de Espírito. 

Dizem-nos os ensinamentos que essa mente cósmica originariamente ternária, é 
constituída dos seguintes atributos, ou antes, por eles se manifesta, para realização de 
sua auto-vontade: mental abstrato, amor universal e sabedoria integral. 

Explicando melhor: O concretismo da mente atual humana, se tornando abstrata, 
isto é, se interiorizando, regida por uma energia congregadora, de âmbitos universais, 
pode permitir ao ser assim realizado, e que não será mais um homem, mas o que 
poderíamos chamar de Imagem de Deus, a sabedoria integral, o conhecimento total, 
abarcando desde a primitiva causa ao último dos efeitos. 

Entretanto, como homem comum ainda, esse aparelho desajustado, sofre, se agita 
desordenadamente, na ânsia da perfeição e se revolta contra as contingências da forma, 
a que entretanto se agarra como único bem que parece possuir. Realmente é a forma o 
único meio de concretizar, realizar o conhecimento, mas não é o próprio conhecimento, 
de essência divina e informal. 

Pensam, pois, os homens, que são livres, individualmente, quando o são, 
coletivamente, uma vez que a multiplicidade dos seres, nada mais é que a objetivação da 
mente cósmica, na realização dum plano – A Lei – que deve, mas nem sempre 
necessariamente cumprido, em determinados ciclos ou idades. 

Daí o dizer-se que o homem é criatura de Deus, de quem recebeu o livre arbítrio e 
que foi feito à sua imagem ou semelhança.  

A Sociedade Teosófica Brasileira não surgiu no Brasil como um fenômeno comum religioso, de que 
tão pródigo tem sido o nosso século. Como a flor de lótus que, em cem anos, floresce apenas uma vez, ela 
é a pétala augusta de um movimento cuja origem se confunde com as idades e para o qual os milênios são 
partículas infinitesimais do tempo divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo 
da Verdade e da Justiça. Surgiu como surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a 
libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e o corpo das enfermidades morais. A Sociedade 
Teosófica Brasileira é um elo da corrente da evolução, um anel da grande cadeia que, partindo do Logos 
manifestado, a Ele voltara pelos caminhos da experiência, subindo e descendo, palmilhando a espiral da 
travessia humana na face da terra. 

 

Tudo isso são e não são verdades. Não houve um Deus antropomórfico – será 
talvez esse o objetivo da evolução – que se destacasse do todo e criasse um boneco de 
barro masculino, para dele depois retirar um complemento feminino, como singelamente 
contam algumas religiões. Todas, é bem verdade, se referem com diferentes alegorias à 
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criação do primeiro homem e da primeira mulher, querendo referir-se à separação dos 
sexos. Mas a real história é longa, complexa para nós, embora natural na espontaneidade 
duma Lei cósmica. O que é complicada é a mente humana ainda imprecisa e sem a 
necessária tessitura e que por isso ainda não consegue apreender em sua totalidade 
essas mesmas leis universais. Poucos seres da terra têm conseguido, por si, penetrar 
nessa totalidade. Citaremos, como recente e mais do que nunca atual exemplo, um 
Einstein. Isto do lado dos homens que se fazem por isso, involuntariamente, digamos e do 
outro citaremos todos os Grandes Iluminados, isto é, aqueles que por um equilíbrio 
perfeito entre seus veículos físicos, anímico e mental puderam voluntariamente, entrar em 
contato com a mente cósmica, fazendo-se assim veículos transitórios da Divindade, do 
Espírito. Nesse segundo caso, são chamados de Avataras. 

Os orientais respeitam e veneram a divindade sob atributos a que denominam de 
Manas, Budi e Atmã que para nós ocidentais significam, mental abstrato ou mente 
cósmica, amor universal e sabedoria integral. 

Em nossos dias, tempo, espaço e matéria absorvem com seus problemas os 
homens atuais que identificando – matéria com energia, nada mais estão fazendo que 
confirmar as opiniões teosóficas, dadas por quem tem conhecimento direto e integral, 
enquanto passo a passo, por lentas experiências vai a ciência chegando até elas. Estão 
esses mesmos homens revolucionados com as questões referentes à conquista e 
domínio do espaço, o que bem define a característica teosófica da passagem do concreto 
para o abstrato, do formal para o informal, pois a mente cósmica que se concretizou, por 
um plano evolutivo, em sua continuação ainda, tende a voltar à sua subjetiva origem. São 
naturais, portanto, tais cogitações, o que nem sempre são naturais, são as consequências 
que previamente afirmam sem a imprescindível – para eles cientistas –  experiências. 

Primeiro verifiquem. Depois afirmem. 

É que há ainda um fator que se apresenta como enigma e de cuja solução 
dependem talvez os outros dois: é o fator tempo, que na forma é sucessão, mas fora dela 
é permanecia. O que é inegável é que vivemos uma época decisiva da história dos seres 
do mundo e do próprio universo. O que nos deixa a todos, mesmo a nós teósofos, 
inteiramente expectantes. Porque tudo pode acontecer, mesmo o que não deveria, pela 
não integralidade ainda da consciência do animal humano. 

Vejamos agora como tudo isso se reflete no comportamento da humanidade que é 
fruto de sucessivas experiências evolutivas e não incursão esporádica de um quisto 
universal. Dotada de uma intrínseca liberdade de que abusa, por lhe desconhecer ou 
rejeitar a origem, sujeita a leis que também desconhece, vê-se presa de um sentimento 
que vai da simples estranheza, ou curiosidade, ao receio, ao medo, ao pavor, à angústia, 
pela sensação de insegurança. Perante ela, reage ou com arrogância, procurando 
dominar o que lhe parece inferior e de que portanto intimamente se envergonha, ou se 
dirige como um náufrago para uma fé cega, que a leva ao fanatismo, pela incompreensão 
dos problemas vitais, que são por excelência, dinâmicos. Daí se notarem duas grandes 
correntes extremas. a dos que pesquisam para resolverem a ânsia que os intranquiliza, e 
a dos que, sem coragem para tal, preferem seguir caminhos já trilhados, por um 
conformismo interior, que também, de certo modo, lhes pode trazer a mesma 
tranquilidade procurada pelos outros. E assim, dois caminhos, conhecidos pelos orientais 
como do Olho e do Coração, se desenham nítidos no panorama da vida humana. 
Ligando-se, em despercebido trabalho de sacrifício, de verdadeira sabedoria, há os Guias 
da humanidade. É a lei do equilíbrio, restringindo um, impulsionando outro. Por vezes, 
essas duas correntes originariamente ligadas se chocam de modo violento para 
posteriormente se completai em em eras melhores. 

São as chamadas idades: negra ou Kaly-Yuga e de ouro ou Satya-Yuga. 
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Estamos precisamente vivendo uma dessas épicas de choques, de lutas, de 
desentendimento para depois sobrevir a harmonia. Era desejada por todos, quer 
pertençam a uma ou outra facção. De um lado a verdade, se mascarando de ilusório. Do 
outro, .o ilusório pretendendo usar as roupagem eternas ou permanentes. Entretanto 
alcançado que seja o estágio do mental abstrato, os dois caminhos, o do Olho e o do 
Coração se fundirão na Sabedoria Integral, que é a permanente Verdade. 

Este é o fim a que aspiram todos os seres humanos, mas ou fingem esquecê-lo, 
vivendo uma vida instintiva ou primariamente racional, e são tragados pelas paixões, de-
gradando-se, desagregando-se inconsciente ou semi-concientemente, ou tentam procurá-
lo por vários atalhos. Por vezes suas forças os trem e ficam, vencidos, revoltados, por 
esses mesmos caminhos. 

Passividade, inércia, frustração, desencorajamento, sofrimento, ou revolta marcam 
os passos trôpegos dos homens, às cegas, pela vereda da evolução. 

Entretanto, há sempre alguns, muito. poucos, que se libertam dessas peias e que 
conseguem achar um rumo que os levará, caso perseverem sem vacilações, nem 
temores, ao portal certo da liberação. São as escolas iniciáticas de todos os tempos, fonte 
de inspiração dos gênios, dos artistas, dos cientistas, que vão impulsionando os outros 
homens, e cujos dedos de gigantes se tornam claramente visíveis ao simples perpassar 
da história humana. Dessa comum, que é conhecida pela maioria. Porque as escolas 
iniciáticas possuem as chaves dos Arcanos Secretos da Verdadeira História Universal. É 
a esses arcanos, ou depósitos, que fazemos contínuas referências como os Mundos 
Subterrâneos de que hoje ides ouvir na sensibilidade poética de Sílvia Patrícia. 

Vimos então que o medo ou insegurança básica do homem, por se ter 
desprendido, afastado e esquecido de sua origem primitiva, é seu verdadeiro 
propulsionador, ou para diante, domo atitude positiva, ou para trás como lamentável 
atitude negativa. 

E então temos duas consequências que se defrontam: a das religiões que tendem 
ao passado e a da ciência que avança, mas sem a direção definida, sem saber bem para 
onde. Duvidamos que a maioria dos cientistas que querem viajar pelos espaços siderais 
saibam exatamente o que pretende alcançar. Não foi atoa que um Einstein relutou em 
entregar seus segredos científicos a seus semelhantes. Em sua genialidade sabia o 
perigo que há nessas descobertas. Uma das correntes portanto, reage negativamente, 
infundindo às almas maiores medos, com o intuito louvável de fazer os homens aceitarem 
a verdade da fonte primitiva. Raramente apelam para o raciocínio, gerando-se assim 
dogmas, superstições, criando-se restrições que se chocam com as cada vez mais 
dilatadas tendências de liberdade. A outra desafiadoramente se atira para diante, para o 
desconhecido, renegando qualquer crença, pois o que é verdadeiro hoje, pode amanhã 
ser desmentido como inútil, falso ou prejudicial. É o flutuar da descrença, pela falta de 
bases sólidas. E entre essas forças, aparentemente opostas, vai a humanidade, 
constituída de seres criados não importa como, nem por quem, aos trancos e barrancos, 
seguindo sua rota incessante e eterna. 

Eterna? Não. Um dia, o grande dia do descanso da compreensão, da verdadeira 
sabedoria, e só então da completa felicidade, chegará. 

Mas isso ainda é futuro e para prepara-lo, para que mais depressa chegue, mister 
se faz agir nesse sentido, com intenção única e firme. 

Devemos então abolir os costumes religiosos, por inúteis e nocivos? Devemos 
abster-nos dos avanços instintivos da ciência? Como agir certo no meio de tamanha 
confusão, incoerência e transitoriedade? Valerá agir se a vida é transitória? Que sofre, 
que vegeta, que passa miséria e fome, que luta pelo pão de cada dia, que se reproduz por 
instinto, ou porque lhe dizem que e pecado agir em contrário, limitando a prole; que se 
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sensualiza deturpando, pelo mental emocionalizado, as ações instintivas que herdou 
juntamente com sua alma negada, desconhecida, vilipendiada e sempre, aparentemente 
obstaculizadora? Para que viver? Para que esforçar-se? Para que ser honesto se tudo 
parece mostrar que as recompensas obtidas prescindem desse atributo? Se a conquista 
pela força bruta ou pela astúcia - o golpe - produz mais benefícios materiais únicos verda-
deiramente apreciados, que a retidão, o estudo, a virtude e o trabalho criterioso? 

Se retirar-mos, por um instante a máscara de hipocrisia que a sociedade atual nos 
impõe, não é bem este o problema que surge? Uma total desvirtuação ou desvalorização 
dos conceitos até aqui tidos como fundamentais de Bem e de Mal. 

Há sempre duas gerações coexistindo: a dos adultos que se acreditam mais 
experientes e a das crianças que representam o futuro e que na época. em que vivemos 
descrêem da proclamada experiência dos adultos. Sempre houve tal coexistência, mas 
como se caracteriza, na presente etapa? 

A infância e adolescência, por uma inata intuição, dádiva do futuro ao presente –  
contemplando a vida atual, perece-lhe a falta de sentido, a vacuidade, a desorganização. 
Atribui, muito justamente, aos adultos essa desorganização e contra ele se revolta. Adota 
então atitudes agressivas ou de cinismo com que procura disfarçar a tremenda decepção 
que o mundo lhe causa. Elas, as crianças, no seu mediatismo, têm razão. Os homens que 
as precederam nada fizeram para impedir tal situação. Ou se o fizeram, nada 
conseguiram. Então riem das crenças' e das tradições. Desacatam as autoridades, por 
não as reconhecerem como tal, deixando à mostra, não a máscara convencional dos 
adultos mas a força impetuosa dos seus impulsos não devidamente canalizados e até 
propositadamente- exagerados, como uma deliberada reação. Exibem a precocidade das 
mentes desmedidamente voltadas para uma fuga rápida que encontram ou pelo menos 
esperam dos conhecimentos técnicos que se desenrolam em vertiginosa e absorvente 
progressão. Os adultos usam máscara convencionalista à qual as crianças de hoje opõem 
a sua, existencialista. Convenção ou ausência de convenção, mas tudo máscara. 

Senhores, aqui, paro um instante para dar-vos satisfações que estais a exigir, pelo 
ousado do que vos exponho. – Concedo-vos momentos de fôlego para enfrentardes a 
consecução rigorosa, talvez excessivamente rigorosa deste trabalho. Porque hoje, não 
encarno a experiência dos adultos, mas a revolta dos jovens, de quem vejo, de quem 
assisto de perto e justifico, o intenso sofrimento, e a quem peço perdão, sim, senhores, 
em meu e em vosso nome, um humilde e inútil perdão. 

Que fazem os , adultos para atenuar, guiar, orientar, amenizar a vida dos jovens? 
Nada, senão proibir cousas de que afinal não se abstiveram, nem se abstêm. Que 
oportunidades lhes oferecem? Unicamente a da incompreensão, a da intolerância, de 
uma autoridade rígida e oca, de uma razão cada vez mais toldada pelo egoísmo, pela 
prepotência, pela força bruta. Ou então uma criminosa indiferença. Ao mesmo tempo que 
lhes pregam uma rançosa moral, agem em desacordo com .o que pregam. Mostram-lhes 
que são importunos em seus caminhos ao ponto extremo de os abandonarem a seus 
próprios destinos por não encontrarem solução para problemas de que eles fazem parte 
integrante. 

Como podem portanto os adultos apontar caminhos, estabelecer normas, se não 
facultam esses mesmos caminhos ou não os seguem, se não mostram obediência a leis, 
coletivas, se governados, ou não 'as. executam adequadamente, se governantes? Se 
preferem castigar em vez de ensinar ou explicar? Se asfixiam em rígidas paredes de 
incompreensão as expansões vitais da juventude? Se não lhes dão, enfim, os adultos, a 
segurança de .que carecem? 

E a pujança da correnteza vai transbordando em cinismo, agressões, perversões, 
indisciplina, quebra da moral comum que não mais lhes serve, tingindo de negras cores, 
em todo mundo, o quadro doloroso de uma juventude incompreendida e revoltada. É o 
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medo, é a covardia dos adultos, é sua fraqueza enfim, senhores, que explode na atitude 
inconveniente, livre, abusada das crianças de hoje. Nascem sob o império do avanço 
técnico desordenado e tentador. Nascem sob o domínio impiedoso cias guerras mais 
tremendamente destruidoras. E os adultos realizaram ou permitiram isso? Então que 
enfrentem o julgamento e colham o fruto de seus erros na atitude violentamente 
insubmissa da juventude de hoje. E corrijam o erro coletivo, se ainda for tempo. 

Passemos agora a apresentar elementos que permitam dispostas para tantas 
questões formuladas no decorrer deste trabalho, e que acreditamos existam no íntimo de 
todos os indivíduos. Porque não há problema para os que não pensam. 

1. Serão inúteis ou prejudiciais as religiões? 

Se tomarmos o termo religião no seu verdadeiro sentido de ligar novamente o 
homem à sua origem primitiva, então diremos que é vital essa questão. Mas, procurando 
as fontes puras que realmente tenham credenciais para tanto. Não utilizando a tradição 
vazia do que já foi manifestação da Verdade. Tradição morta, estagnada, é letal, por 
natureza. Utilizam os homens seu discernimento. Aprimorem sua intuição. Há sempre 
caminhos para os que procuram sinceramente a Verdade. 

2. Devemos então combatê-las?  

Somente pelo ensino criterioso desapaixonado e comparativo do que existe em 
matéria de tradições.  

3 - Há razões para um total desânimo? Devemos descrer da vitória do direito sobre 
o errado? Chegaremos a discernir o que é estritamente certo do que é estritamente 
errado? 

Não há razões para um total desânimo. É preciso reagir. Existe em função na terra 
um movimento de soerguimento, de aproveitamento e orientação das boas iniciativas, de 
Recuperação. E percebendo e acompanhando tal movimento, teremos noções mais 
exatas sobre o conceito fundamental de Bem e de Mal, isto é, colaboração espiritual cem 
as diretrizes cósmicas, ou oposição formal a elas. 

4. Valerá agir se a vida é transitória? 

O transitório é ilusório e o real é o permanente. 

5. Valerá tentar progredir? e como?  

Procurando a direção da corrente evolutiva e seguindo-a com tenacidade. Isto é o 
como. Se vale ou não pede resposta de caráter subjetivo, que deixamos ad-libitum. 

6. Somos então hipócritas e temos, nós os adultos a responsabilidade sobre o 
comportamento e problemas das novas gerações? 

Isso sim, infelizmente é a dolorosa a crua verdade. 

Damos um pequeno passeio pelos diversos setores da vida atual. Olhemos com 
coragem e sem preconceitos. Como se cada um de nós estivesse ouvindo a voz de sua 
própria consciência. 

Que vemos de maneira geral? Uma desenfreada luta egoística pela sobrevivência, 
dos mais poderosos governantes ao mais humilde dos chefes de família. Todos se 
empenham obstinadamente na conquista do que é material: a garantia do pão pelo chefe 
de família. A garantia econômica pelas grandes potências. A técnica moderna oferecendo 
conforto a uns, leva outros muito justamente a se revoltarem para conseguí-lo também. 
Por que uns possuem e outros carecem? As estruturas sociais ainda não chegaram a 
resolver tal problema. E sempre com o intuito materialista da segurança física pessoal ou 
coletiva, vai a técnica científica atingindo os limites do que parece ilimitado, inutilmente 
imprecada, de longe, pelos princípios religiosos que se vêm obrigados a adaptações, e, 
as vezes, a deprimentes concessões, para também sobreviverem. 
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Essa noção ou ânsia de sobrevivência é desconhecimento de origem, é falta de 
iluminação, em nossa linguagem teosófica, é tentativa desesperada de prevalecimento da 
matéria sobre o espírito, é desequilíbrio entre os dois, o que, no momento atual, leva ,o 
homem ao paradoxismo de querer restringir o infinito, concretizar o abstrato, por um 
caminho ainda não amadurecido nem natural. Por uma excessiva exteriorização, em vez 
de interiorização.  

A iluminação dos seres, sé faz por um processo de busca dentro de si mesmo, por 
métodos apropriados, ensinados pelas escolas iniciáticas de todas as épocas e com as 
sucessivas e necessárias transformações.  

Por isso de nada valem mais os respeitabilíssimos métodos aplicados outrora pelos 
orientais ou mesmo os mais recentes já da, era cristã. Precisamos sim, de "odres novos 
vinho novo", no dizer de J H S. 

Voltando portanto à tecla de que os adultos são os que prejudicam as crianças, 
mister se faz que eles se conheçam a si próprios, se analisem serena e honestamente, 
para então modificarem-se, corrigirem-se e integrarem-se em suas verdadeiras 
individualidades que se definem quando o veículo que é o quaternário inferior entra em 
comunhão com o ternário superior ou espírito. Corpo, alma e espírito, harmoniosamente 
desenvolvidos e equilibrados. 

Só então poderão dirigir-se eficientemente às crianças, à Juventude. 

Mas não é o que se vê. Nos lares de hoje, primeiro e muitas vezes definitivo 
estágio na formação das personalidades,  há comodismo, desagregação, fuga, covardia. 
Ninguém, mais, quase, quer arcar com as devidas responsabilidades; e levá-las até ao 
fim. Ao se formarem esses lares, ou optam seus componentes por uma limitação 
mecânica da prole, para atender a um comodismo egoístico, por medo das 
consequências – medo que disfarçam com a desculpa de que não querem trazer gente ao 
mundo para fazer sofrer – recaindo assim numa indevida utilização do sexo que se 
transforma unicamente em fonte de prazer, ou de satisfação instintiva, a nosso ver 
inteiramente amoral. Ou procriam instintivamente, perdoem-nos a expressão, como os 
animais. Raras, raríssimas vezes há geração conscientemente voluntária. De qualquer 
maneira nascem as famílias E quando aparecem percalços que a situação econômica da 
época sempre traz, muitos dos timoneiros, pai ou mãe, largam o leme, deixando à deriva 
a embarcação. Esgotam-se as resistências porque há debilidades orgânicas físicas ou 
mentais herdadas ou adquiridas, desvios de conduta causados por imaturidade emocional 
motivando tragédias a que assistimos dia a dia, de olhos arregalados e de braços 
cruzados, quando não contribuímos nós próprios para tal estado de cousas. Há 
intolerância, incompreensão, egoísmo, paixão, em vez de raciocínio esclarecido e 
sublimação das emoções. Há desajustados à vida, pelo ritmo acelerado que a impulsiona 
e que a caracteriza por ser um final de ciclo. 

E esses desajustados são os pais, os educadores, os chefes, os governantes, os 
responsáveis pela desgraçada infância de hoje a que eles os adultos, são os primeiros a 
chamar de transviada. 

Olhamos para a justiça humana: retirou sorrateira a venda para ver quem "dá mais. 
O direito está em leilão. Criminosos são aqueles que não podem pagar. Os interesses das 
causas são graduados na medida dos interesses dos que advogam. E por essas 
deformadas informações julgam, serenamente, os juizes humanos. 

Intensificam-se dia a dia as rupturas de lares sem que juiz algum tente obsta-lo e o 
que é pior, onde há filhos que vão sofrer o que os pais não quiseram ou não souberam 
agüentar. E na moenda das imperfeições humanas a infância é o triste bagaço. 

Como não se revoltar? Como não reagir? Como não desacatar autoridades que 
não mais o são? 
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No setor chamado educativo, que vemos? Uma exploração comercial sórdida, 
substituindo a obrigação, dos adultos para com os jovens, de lhes proporcionar os 
princípios mais elementares da cultura humana. É um balcão em larga escala e de tal 
maneira que alguns que queiram se furtar a essa engrenagem são por ela tragados, ou 
têm de lutar vigorosamente para não irem de roldão na enxurrada. 

Há fraude no comércio, dissídio na indústria, incúria nas engrenagens 
administrativas e sociais. 

Trabalho de recuperação se faz portanto mister e urgentemente. Trabalho de 
sacrifício, de envergadura, obrigatório para quem, conhecendo os planos evolutivos neles 
queira colaborar. 

Esse trabalho, porém, já existe. Subterraneamente no mais estrito valor da palavra, 
mas em função. Êle chega até nós, membros da S. T. B., através de Nossos Supremos 
Dirigentes. 

Mas quem somos nós, membros da S.T.B.? 

Somos seres humanos – os tais adultos – afligidos pelas mesmas angústias, 
criaturas, como todas, sujeitas as mesmas tragédias. Apenas,  mais responsáveis pelo 
que acontece ao mundo e conosco, pelo que aprendemos e com uma esperança a mais 
pela consequente confiança que depositamos em nossos Dirigentes. Recebemos avisos e 
ensinamentos. Malbaratamô-los, muitas vezes, é certo, mas de qualquer medo 
assumimos a responsabilidade do erro, pois só erra quem sabe qual é o caminho certo e 
dele deliberadamente se desvia. Paga então o duro tributo cármico, ou seja sente o justo 
rigor da lei de retribuição. 

Isto é o que acontece aos membros da S.T.B. Maiores lutas interiores pessoais e 
ignoradas lutas em prol da humanidade, além de pesadíssimos encargos perante a lei 
geral. Donde sucede o sermos julgados por estranhos com um rigor humano excessivo, 
por não saberem esses mesmos estranhos o que se passa coletivamente num colégio 
iniciático e individualmente no interior de cada discípulo. 

A iniciação traz o duplo desenvolvimento do bem e do mal latentes em cada ser 
humano, com o precípuo objetivo de reconhecido o mal, pode este ser definitivamente 
eliminado. Tal qual um tumor que vem a furo. O que também acontece é que o mal 
aparece logo aos olhos dos circunstantes, e só posteriormente aos olhos  do próprio 
discípulo, o que também causa, algumas e desoladoras confusões, embora perfeitamente 
naturais nos quadros evolutivos. 

Reconhecido o mal, pelo próprio discípulo, e devidamente eliminado, está 
alcançada a vitória, a iluminação.  

Mas, à parte o trabalho de recuperação da individualidade que toca a cada um, que 
é da livre alçada de cada membro, dentro das. normas a que tem de submeter-se, 
compete a todos, coletivamente, a missão de avisar a humanidade, de lhe transmitir as 
ordens recebidas. E isto tem sido feito das mais variadas maneiras, há talvez 34 anos. 

Poucos são os que escutam tais avisos, e destes pouquíssimos os que aceitam, 
acreditam ou assimilam. A dúvida prevalece quase que sistematicamente, torturante, 
insidiosa, desagregadora. Cumpre todavia continuar, cumpre seguir, os ensinamentos e 
transmitir os avisos. E como a S.T.B. tem por lema "Spes Messis in Semine" – é para com 
a juventude. que se têm de voltar todos os esforços e dedicações. Suste-la, compreende-
la, justificá-la e incentivá-la para que ela ocupe os verdadeiros postos de que nós, os 
adultos, temos desertado. 

Senhores, que os toques de alerta da S.T. B . , puros, cristalinos, não desvirtuados 
pelos espelhos embaciados e defeituosos de nossas personalidades atinjam a todos os 
recantos do mundo, aglutinando as células que vibrem em harmonia com sua tônica, que 
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é a do Avatara Maitréia, à espera, nos Reinos Subterrâneos de Agarta, de que se ultimem 
os preparativos para sua triunfal recepção na face da terra, em princípios do século 
vindouro. 

Portanto, só há uma palavra de ordem, que nos foi dada por nossos Dirigentes, 
que ela possa vibrar de norte a sul, de leste a oeste, no Brasil e no mundo, como caminho 
seguro para a remodelação da humanidade e como a maior benção que a divindade 
possa dispensar aos homens nesta angustiosa época de crise aguda: 

RECUPERAÇÃO! RECUPERAÇÃO! RECUPERAÇÃO! 

E que neste ano das Bandeiras, denominação dada por Henrique José de Souza, 
ao que se está iniciando, saibamos nós os adultos de todos os rincões desfraldar por 
sobre a sementeira tranquizada e feliz a ambicionada bandeira da PAZ, do AMOR, da 
SABEDORIA.  

A TREMENDA REVELAÇÃO 

Em "O Luzeiro" no 15 de 1953, comentando a visão da menina Lúcia, que faz lagrimas a S S. Pio 
XII, tudo nos faz crer que as cidade referidas nesta visão seriam as do Rio de Janeiro e Niterói. 

 

MUNDOS OUTROS 
 

SYLVIA PATRICIA 

 

Não fora talvez uma remota, bem remota em verdade, reminiscência da minha 
infância – uma expressão toda expontânea e pura de uma Realidade pressentida... 
recordada, quem sabe? não me atreveria nesta hora, nestes dias tão caros aos nossos 
corações dias que tanto e cousas tantas recordam, dizem e tanto nos permitam esperar 
não me atreveria, repito, a escrever esta simples palestra apenas uma presença da minha 
involuntária ausência nesse recinto onde os Irmãos reunidos se acham. Simples palestra, 
sim – nem outra coisa poderia ser – e que faço, aliás, em cumprimento de um pedido – na 
maneira paternal pela qual me foi formulado, mas para mim uma ordem: uma ordem do 
nosso Mestre. Pedido, conselho, sugestão – a palavra não importa, pois que sendo esta 
ou aquela a forma pela qual receba, obedeceria, como sempre obedeci e como sempre 
obedecerei, de olhos fechados, mas de consciência aberta. 

É a seguinte a reminiscência que me encoraja a falar-vos, Irmãos: – A casa de 
meus Pais, abrigo feliz da menina de então – seis ou sete anos apenas, sobre a face da 
Terra – garota despreocupada, já sonhadora, tudo possuindo para ser feliz e no entanto 
sentindo-se sempre, em meio ao carinho dos seus e à infinita coleção de brinquedos que 
possua, estranhamente inadata – a casa, dizia eu, saudoso lar naquela rua fidalga e 
tranquila, num dos mais bonitos bairros do Rio de Janeiro de outrora, erguia-se em meio a 
um jardim imenso cheio de flores, de velhas árvores de farfalhantes ramadas, carregadas 
de saborosos frutos, paraíso amado que um dia perdi... sem haver cometido pecado 
algum, pois que nem mesmo maçãs ali existiam por entre os jambos vermelhos, os 
abacates, gigantescas esmeraldas, as jabuticabas pretinhas, reluzentes, as romãs 
maduras que espargiam rubis pelo chão; e o meu jardim imenso, por pedregosa ladeira, ia 
ter à montanha. Por pedregosas ladeiras – avisa-me o Karma – subiria eu mais tarde... 
afim de que um dia pudesse enfim descer a Gran Escada ao termo da qual os espinhos 
me seriam transmutados em rosas...  

Mas naqueles dias azuis, na doçura das manhãs, galgava eu apenas – conduzida 
pela mão de minha mãe, a suave encosta que ia dar ao planalto de onde partiam 
caminhos diversos, silvestres sendas colimando a floresta que ascendia sempre, num 
anseio de chegar ao Corcovado. Os meus passeios porém não ultrapassavam o planalto, 
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como se o amoroso instinto materno quisesse poupar-me as forças para futuras, doridas e 
depois gloriosas ascensões através das quais as mãos dos Gêmeos Espirituais me 
haveriam de conduzir... 

Nem desejava eu ultrapassar o planalto verdejante que exercia sobre a menina de 
antanho uma bizarra, misteriosa atração... Uma cerca de arame separava o nosso terreno 
do vizinho terreno. E justo do outro lado, cercado por alguns tocos, abria-se um buraco, 
uma espécie de cova. Chegando ao sítio onde me levavam a brincar, não variava o meu 
programa. Largando as bonecas, a bola ou a corda de pular, corria a debruçar-me sobre a 
cerca, atraída pelo cova que, em seu silêncio parecia narrar-me maravilhosas histórias... 
Tentavam em vão arrancar-me àquele fascínio e mamãe, paciente, ia respondendo à 
chuva de perguntas:  

– Mamãe, por que este buraco?  

– Não sei, vai brincar.  

– E o que é que tem lá dentro?  

– Pedras, água, talvez. Não te debruces assim!  

Eu porém debruçava-me... para ver se via...  

– Se cavarem muito, muito, o que é tem do outro lado da Terra?  

– Outros países, já te disse.  

– Não é isto – insistia eu nas minhas precoces e transcendentais pesquisas  

– O que é que tem dentro da terra? tem gente também?  

A esta altura o inquérito achava mamãe de melhor alvitre arrancar-me ao planalto, 
antes que eu saltasse a cerca para fazer "in loco" as minhas buscas... 

E o tempo decorreu e veio o destino... Na distância ficou o lar abençoado de 
antanho. Uma distância e na saudade e muitas coisas ficaram... 

Foi esta reminiscência da infância que agora me animou a abordar um assunto, um 
tema tão profundo, por tão autorizadas penas escrito, por tão autorizadas vozes 
explanado. Tema, assunto, escrito, narrado também por JHS; e para nós isto bastaria 
para a Verdade, não é verdade, Irmãos? 

Não é somente de agora a Voz que nos fala, bem o sabemos, como de agora não 
é a "história" dos mundos outros, dos mundos ocultos. O tema é universal. As mais 
antigas literaturas dos mais velhos países o tem abordado; o folclore de todos os povos o 
tem cantado em lendas que, sob os mais diversos idiomas, na idéia se assemelham. Ora, 
a mentira muitas faces poderá possuir, mas a Verdade, mesmo que apresente à 
superfície alguma variedade de coloridos, é sempre a mesma em sua tonalidade básica. 

É nas grutas que sob todos os céus, que por todos os rincões se espalham que se 
abriga o grande mistério dos Mundos Ocultos. 

Eis o que nos conta a Grécia: Entre os príncipes que conduzidos por Adrasto, 
sitiaram Tebas sob as ordens de Polinice, destaca-se Anfiarau, herói e vidente argivo, da 
linhagem de Melampo que foi sacerdote e adivinho. Forçado àquela guerra cujo desastre 
previra, quando o exército argivo começou a fraquejar na batalha decisiva (batalha, bem o 
sabemos, na qual tantos fraquejam) Anfiarao debandou; antes porém que Periclimano em 
sua perseguição lograsse cravar-lhe a lança nas costas, Zeus enviou um raio que abriu a 
terra ante Anfiarao, que, com o carro e os cavalos precipitou-se nas profundezas da terra, 
onde foi por Zeus premiado com a imortalidade. Eis o que relata Píndaro. E isto, 
acrescenta o autor, isto ocorreu junto à Tebas, numa estrada secreta, diríamos melhor, 
junto à Tebas, para que ali o herói vivesse eternamente... 

E rincões da Beócia, não longe de Lebadea, existia a lenda – e a lenda é sempre 
uma verdade que um véu encobre – a lenda de que naquelas montanhosas paragens 
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vivia numa gruta – vivia uma vida imortal, Trofônio, também numa gruta que por ocultos 
caminhos levava às profundezas da Terra, ou seja aos Mundos Ocultos. E até hoje lá vive 
ele predizendo o futuro àqueles que com ele vão ter em sua misteriosa solidão. Megara é 
um dos nomes dessas moradas escondidas sob o solo que tão inconscientemente 
pisamos; assim eram denominadas também as minas sagradas nas quais eram 
enterradas as oferendas para os Poderes Subterrâneos. 

Não vou tomar o vosso tempo recordando aqui o quanto sabeis melhor por certo do 
que eu, o que sobre mesmo assunto nos tem vindo através à epopéia da Índia. 

Para os que preferirem recorrer a outras fontes, aí estão os dizeres da Bíblia: – 
Elias, o grande profeta não morreu, diz o Velho Testamento; nem morrer podia, desde 
que a morte não existe, sendo a grande mentira, segundo o apóstolo Paulo. Elias foi 
arrebatado num carro de fogo, desaparecendo nas entranhas da terra. E tanta certeza 
havia disto, tão profunda era naqueles tempos a idéia da reencarnação – simples. 
mudança de veste – o corpo físico – que João o Batista, ao avistar ao longe Jesus o 
Nazareno, Jesus, da seita de Nasar, a quem ele não revira desde a infância, quando o 
Filho de Maria fora entregue à Fraternidade dos Essênios – respondeu quando lhe 
indagaram se não havia reconhecido o primo: – Pensei que fosse Elias que tivesse 
voltado ... 

Nem falar é preciso acerca dos relatos tantos e tantos que encontramos na 
Mitologia – da vida dos deuses nos Mundos Subterrâneos. Proserpina, denominada a 
"deusa dos Infernos", etmologicamente infera, debaixo da terra. Raptada por Plutão, nas 
moradas ocultas foi ela viver, somente de tempos em tempos volvendo a este nosso 
pobre visível mundo. A Mitologia moderna vem trazendo com os tempos, de país em país, 
os mitos de outrora, pois que em todos os terrenos, artes, literatura, ciência, agrade isto 
ou não aos que se julgam sábios... dizendo-se materialistas, coisa alguma sob o céu é 
inventado... e sim apenas recordado; aquela velha reminiscência de que nos fala o divino 
Platão! A moderna mitologia vem, dizíamos, relembrando sob todas as latitudes, histórias 
de heróis que deverão ou eternamente, ou até o Juízo Final – esse Juízo que está sempre 
pairando sobre a cabeça da humanidade... ignorando a maioria da mesma humanidade 
que julgada já foi – habitar nas grutas cavadas nas montanhas, ou sejam, nas ante-salas, 
vestíbulos das moradas ou Mundos Subterrâneos. Assim, por exemplo, Carlos Magno e 
Carlos V, vivendo ocultos num .monte perto de Salzburgo, o rei Artur, o da Távola 
Redonda e dos 12 cavaleiros, em paragens outras. 

Sempre, como se vê, em todas épocas, a mesma idéia, a mesma verdade 
apresentada sob esta ou aquela forma, segundo os tempos e as raças, mas Verdade 
mais velha, bem mais velha do que o mundo que conhecemos, ou que pretendemos 
conhecer, e que passando vem de geração em geração, de nação em nação, de povo em 
povo. 

Estranho mito este que transporta se a sua essência jamais transforma! 

Mundos que ninguém vê – pondera a ignorância – como acreditar neles? Talvez 
que alguns entre os presentes nesse salão onde em, espírito e em coração me encontro, 
falando-vos através à voz de tuna irmã muito querida, haja estado na China, no Polo Sul. 
Em nem um desses dois lugares fiz turismo, pelo menos nesta atual encarnação. Sei 
porém, que existem, e sei pelos que lá estiveram. Pelo mesmo motivo poderia dizer-vos: 
Sei – sem sombra de dúvida que existem os Mundos Ocultos. Pelo mesmo motivo e por 
outros mais convincentes, mais poderosos ainda que não vem ao caso explanar... 

Quanto às primeiras descobertas das cidades de Pompéia e Herculano, quando 
começaram a aparecer à luz do Sol aquelas ruínas, muitos sábios arqueólogos e filólogos 
sorriram superiores (é tão fácil arvorar um sorriso dito superior... quando o cérebro se 
recusa a pensar...) recusando-se, filólogos. e arqueólogos a aceitar a veracidade do fato 
hoje provado e comprovado. Tudo chega e tudo chegará ao seu dia... 
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É preciso pois que se saiba que não foi a Sociedade Teosófica Brasileira, através à 
voz sapiente e autorizada de Henrique José de Souza que inventou – como muitos por aí 
parecem crer – que inventou os Mundos Ocultos. Neles falam, repetimos e nunca será de 
mais repetir, todas as literaturas. Sobre eles falaram Isaías, Virgílio, Jesus, Mateus, Paulo 
de Tarso, Dante e muitos outros ainda. 

Recentes escavações nos desertos que rodeiam Ühirbet Qunran, nas margens do 
Mar Morto e em sítios outros comprovaram a existência de multimilenárias civilizações a 
muitos metros ou quilômetros do solo. 

Não faz muito, diz Aníbal Vaz de Mello, catedrático da Faculdade de Ciências 
Econômicas da Universidade de Minas Gerais, foi descoberto – redescoberto – um 
mosteiro de judeus essênios pré-cristãos, construído no século II antes de Cristo, 
contendo precioso tesouro bíblico constando de documentos quase mil anos mais antigos 
do que os mais antigos manuscritos do Velho Testamento. 

  – Um mosteiro de sacerdotes essênios nas cavernas que são as embocaduras 
dos mundos subterrâneos! – precisa, maravilhado, Aníbal Vaz de Mello – que por certo 
não ignora que pelo mundo, muitas e muitas outras "embocaduras" existem... 

Ainda pelas bandas do Mar Morto, numa tarde de primavera do ano 47, um jovem 
beduíno Mahamed el Lobo – relata E. Wilson, em seu livro "Los Rolos del Mar Muerto" –  
procurando umas cabras fugidas do rebanho, notou uma cova que até então jamais vira. 
Atirando para dentro uma pedra, ouviu o barulho de alguma coisa que se quebrava. 
Assustado fugiu, voltando porém depois com um companheiro; penetrando na caverna 
encontraram vasilhas de barro e fragmentos de outras. Destapando uma delas, sentiram 
nauseabundo cheiro provindo de escuras formas oblongas ali contidas. Já do lado de fora, 
viram que aquelas coisas estavam envoltas em tiras de linho e recobertas por uma capa 
negra assemelhando-se a alcatrão ou cera. Retirando os invólucros acharam largos 
manuscritos traçados em colunas paralelas, sobre finas lâminas unidas por costuras, 
embora parcialmente descoloridos e destruídos ainda assim apresentavam notável 
nitidez. Verificaram os moços que não eram em árabe os caracteres. Ficaram tão 
deslumbrados que os guardaram e os levaram consigo, em suas viagens de 
contrabandistas. Vendendo o resto do contrabando em Belém, mostraram o recente 
achado. Não entendendo do que se tratava recusaram-se os mercadores a pagar o preço 
pedido. Até chegando a notícia ao metropolitano da igreja síria Mar Athanasius Yeshus 
Samuel, este se mostrou muito interessado por saber que ninguém havia vivido nas 
cercanias de Ain Feshkha desde as primeiras centúrias cristãs. Assim como muitas 
outras, era esta gruta, possivelmente uma das comunicações entre a face da Terra e os 
Mundos Subterrâneos. 

Duvidar? Como e por que? Mas citemos ainda o autor de "Era de Aquário", ou seja 
Aníbal Vaz de Mello: "A Igreja Católica, que com o correr dos tempos perdeu a chave da 
Sabedoria Iniciática, deixa também entrever esta outra verdade na oração do Credo: –  
Jesus padeceu sob o poder de Poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu 
aos infernos; ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos e subiu aos céus". 

Inferno, como acima dissemos, infera, refere-se às regiões inferiores debaixo da 
terra. Assim explica Mateus em seu evangelho. 

Nem poderia Jesus, o Cristo, descer às sombrias moradas onde para amedrontar 
os crentes, tal como se faria com uma criança ameaçando-a com o "bicho papão" 
colocou-se o diabo com a sua caldeira, os seus sequazes e as suas imaginárias vítimas... 

 – Limbo, Inferno, Purgatório, Céu... Desses lugares não duvidam os crentes, os 
muitos que por comodismo se dizem crentes, embora jamais os hajam visto, nem saibam 
ao certo... ou ao incerto aonde se localizam. Os mais audaciosos vôos realizados pelo 
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engenho humano, até hoje, que se saiba, jamais descobriram além das nuvens a morada 
de Deus com seus anjos e santos... 

Pelo infinito rolam, em sua eterna ronda, planetas e estrelas – por enquanto, por lá 
não fomos. Sabemos que existem porque os avistamos na distância imensa, ou melhor, 
porque, a muitos deles, apenas julgamos avistar, sendo como em verdade são, apenas 
sombras... de luminosos corpos... 

Duat, Agarta, Shamballah... Mineiro algum em suas mais profundas escavações... 
Nenhum estudo do ano geofísico informes nos trouxe acerca .dessas moradas para as 
quais um dia iremos e das ainda quantos têm vindo... E no entanto existem. 

Por outros caminhos o sabereis, se é que alguns entre os que ouvem a palavra 
fraternal que de longe . vos chega, ainda o ignora. 

Não é uma tese que aqui apresento pois que para tanto me faltem saber e 
autoridade. Talvez nem seja mesmo uma verdade que repito por a ter tanta vez ouvido 
dos lábios da Verdade, na palavra de JHS. 

Como disse de início, é revelação daqueles dias, apenas intuitiva que, por graça 
divina, um ano sussurrou, transmitiu a uma criança que talvez sentisse sem o saber, a 
nostalgia de uma Pátria momentaneamente perdida... 

E depois, perdida a minha casa-paraíso, o meu jardim encantado, veio a vida, veio 
o destino – carma, veio o cumprimento da Lei que a tudo e a todos rege... 

Por entre espinhos muito e muito caminhei. Mas que importa, se ferida pelos 
espinhos antevejo as rosas? 

As rosas que serão um dia, mais cedo ou mais tarde colhidas nesses mesmos 
Mundos Outros, nesses Mundos Ocultos – a mais bela. 

 

A CRIANÇA, O JOVEM E OS PAIS 
EM FACE DA NOVA, CIVILIZAÇÃO 

 

MARIA C. NEGREIROS 
 

Nesta hora em que falar de paz, de esperança, de amor, de igualdade, perante os 
homens provoca o riso da ironia... nesta hora, um punhado de corações sorri... não o riso 
irônico da desilusão ... mas aquele que é fruto da certeza de que: um futuro melhor 
existirá!.. É difícil fazer entender aos mundanos que não é o mundo que está para 
terminar; e, sim, que o existente é uma civilização agonizante!'... 

Um confronto com a história, mostra isto claramente; se não, vejamos: –  
Comecemos pela Atlântida... 

 – Chegado ao apogeu de sua respectiva civilização, tendo de escolher entre o 
materialismo e a espiritualidade, como todas as raças e civilizações maduras fizeram e 
farão, escolheu o materialismo... 

Isso causou sua destruição. Mas, a "semente" ficou.... Parte na América – na costa 
sul da Europa e no Egito... Pois que a destruição das raças não significa a extinção de 
todos os indivíduos... 

A civilização é um momento histórico na vida de um povo; a história é um 
documentário... 

Assim, há milhares de anos, conheceu o Egito a glória de uma civilização. A Grécia 
nos deu a hegemonia da raça e a mais alta expressão das artes plásticas... realidade 
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entre a desoladoras maia da humana vida, os Mundos Subterrâneos sobre os quais em 
criança tão ansiosamente eu me debruçava. 

S. Lourenço, 13 de fevereiro de 1958. 

Roma Imperial – escravizando a Heleade – tornou-se cativa da sua cultura, dando-
nos o equilíbrio nas leis dos direitos humanos... Mas, foi sempre o materialismo 
dominante, que as tornou vencidas... 

O que resta do esplendor das antigas civilizações? – Ruínas e a história. . . 

Na época presente, em que ó homem pede paz desembainhando o sabre, que luta, 
não mais pela conquista da orbe, mas pelo domínio do infinito, o materialismo abraça a 
Terra... –  E, os medrosos contam os anos, porque em 2.000 – o mundo acabará... 

Não!... – É deste caos, semelhante a fênix que renascia das próprias cinzas, é 
desta civilização agonizante, que outra nascerá... – Os primeiros albores da "Idade de 
Ouro" já clareiam de esperança e certeza o coração de muitos... 

 – Os povos antigos imaginavam uma Terra feliz... 

A concepção homérica do mundo, situava-a ao largo do oceano imenso – onde 
seria – o jardim das hespérides, do qual – Hércules roubara os famosos pomos de ouro... 

A Europa pressentira a existência de um novo continente. 

A América era uma velha aspiração. E, no momento aprazado pela Lei – Cristóvão 
Colombo descobriu as "já descobertas" terras americanas... Da terra de Ulisses – ou 
melhor dizer – de Camões, Cabral buscou o Brasil... 

E será na América, do Brasil; que sairá a nova civilização. Será do amplexo do 
Amazonas e do Prata, que nascerá a nova raça cósmica – que conseguirá, finalmente, na 
superfície terráquea – o equilíbrio do cérebro e do coração, num ritmo tão bem 
sincronizado que o novo povo terá a sonhada Idade de Ouro... – É claro que neste 
período, a preguiça não dormirá, no coração humano! Toda evolução é trabalho da 
renovação e a inatividade não gera progresso!... . 

Felizes das crianças de hoje! Bem aventurados aqueles que ouviram a "Avena do 
Pastor!" – Estes são as esperanças da Nova Era... São as sementes da qual brotarão os 
titãs do futuro! – De nada nos adianta o ficarmos a contar os dias e anos para o fim do 
mundo... ou de uma civilização! – O essencial é realizarmos o momento; cada minuto, 
cada dia – com sabedoria e amor – na plena convicção de que a morte é uma 
transformação da vida e que a imortalidade só a alcançaremos quando equilibramos o 
amor e a sabedoria – abrangendo todo o conteúdo do cosmos, esquecidos de nós 
mesmos! 

Como integrante das fileiras da STB – como "mente" um pouco crescida do LPD – 
é que desejo, neste momento, falar à juventude, da juventude e aos pais... 

Razão tem a STB de cuidar com amor as crianças, plasmando na personalidade 
dos pequenos, por uma educação pura, tanto intelectual, quanto moral e espiritual, os 
mais, elevados desígnios que, futuramente, os conduzirá na formação de um novo 
porvir... 

É preciso que os pais, os pais e os mestres, recordem – "que o período infantil é o 
mais importante para a tarefa educativa"; que é pela educação que as gerações se 
transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. 
Por isso, a educação, desde a infância é de importância capital. "Na criança ergue-se o 
futuro". Estes são conceitos bastante conhecidos; contudo, a negligência quanto a sua 
aplicação, tem sido patrimônio de muitos... – Amargos frutos têm colhido e colherão 
aqueles que desconsideram que o período mais acessível, ao despertar, ao 
desabrochamento de elevados princípios, é até os sete anos, passando-se à segunda 
fase até os quatorze; todavia, o espírito ainda é maleável, é suscetível de corretivos, de 
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recuperação. Infelizmente, nesse terreno fértil, a semente má vem sendo lançada, 
sobretudo na época hodierna, pois o que dolorosamente se observa nesses ciclos 
favoráveis à correção ou à valorização da criança, é o desequilíbrio afetivo manifesto pelo 
carinho excessivo ou pelo abandono total dos pais. – É o incitamento criminoso para a 
deturpação dos costumes, através de filmes cinematográficos fictícios, grosseiros, 
imorais, impróprios. É a facilidade de leitura e de ambientes nocivos, onde é abafada 
qualquer manifestação de impulsos nobres, pelo expansionismo de erros, de exemplos 
indecorosos, aviltantes, de consequências imprevisíveis. Essa é a oficina onde estão 
sendo forjados os caracteres, os elementos para o mundo de amanhã.... Essa é a 
semeadura que verificamos aterrados, onde se destacam os PAIS, com a visão embotada 
sobre a extensão de suas graves responsabilidades... 

Que fazem os pais do "Society"? As mães? – entregam os filhos às amas, 
estragam-lhes o caráter, entulhando-os de brinquedos; e... que brinquedos?! – aqueles 
que, de modo geral, simbolizam o espírito humano do momento: – instrumentos de 
vaidade e orgulho e mesmo de destruição, como o canhão, a metralhadora, o revólver, 
etc. – De pequenas, as crianças têm ambiente e manancial para dar largas ao que há de 
pior no homem... – E, casos, como o que h há dias num dos grandes jornais da capital 
paulista, desafiando todos os códigos da moral e do amor, desafiando as leis do direito e 
do coração, "aconteceu..." 

Falo agora da juventude... da triste juventude, que vibra no coração endurecido, no 
cérebro desnorteado de certos jovens da nossa geração... Tenho lido casos alarmantes; 
porém, nenhum impressionou de maneira tão grave, meu espírito, como o da juventude 
que compõe o "Clube dos 50". Designação anódina, incaracterística; pode sugerir uma 
agremiação esportiva, como tertúlia artística ou literária... Um halo de mistério envolve a 
estranha associação. Tudo é vago, confuso e secreto na vida dos "50". Ninguém sabe 
como nasceram, como funcionam e o que pretendem... Sabemos que fica em Guarujá – a 
praia azul, batida pelos ventos largos... 

Para se ter a honra e o privilégio de pertencer aos "50" – é necessário passar 
vitoriosamente um teste de fogo. – O candidato tem de causar a alguém um prejuízo 
superior a Cr$ 50.000,00! Eis o ato gratuito, em toda a sua beleza trágica, desnudada de 
roupagens! – "Ou se é homem ou não se é"! – Os estragos, latrocínios, da "jeunesse 
doré" – que milita nas fileiras dos "50" – aí estão como mudas testemunhas da acusação. 
–  Até onde chegamos no plano inclinado da perversão dos costumes e das mentalidades! 
Tais associados, que só encontram semelhantes nas alfurjas de Chicago e Nova York –  
são ao contrário do que acontece naquelas cidades, membros do chamado "Society 
Paulistano" – Filhos de família, desviados, frustados, sem outros horizontes que não 
sejam o vício e a violência. São filhos de papais ricos. São gente bem... Isto é o suficiente 
para tapar os olhos e a boca de quem precisa ver e falar e não o faz! ... Cruzam-se os 
braços; e a estrutura dos alicerces sociais, de há muito abalada, breve ruirá se... não 
formarmos um exército disposto a dar novos ideais à juventude! Se não dermos às 
crianças e aos jovens – um motivo sério e nobre - pelo qual eles sintam necessidade de 
viver com dignidade! 

Como podemos condenar os erros da juventude, das crianças, se pregando-lhes 
honestidade e princípios dignificantes, os grandes são os primeiros a se desmentirem? –  
Como dizer a um jovem: – "não roube! Não mate! Não minta! – se os grandes matam 
fazendo guerras, se colocam espiões que roubam e mentem; se as nações não se 
respeitam, se a mentira veste o manto da verdade?... – Esse é o grande problema! O 
homem é o espelho onde a criança se mira; e a tendência da criança é imitar... 

É preciso que vocês grandes, vocês que são homens, vocês que são nossos pais, 
nos dêem um novo ideal. Um motivo que desperte em nosso coração o desejo de viver a 
vida sadia e digna, que fizeram um Lincoln, um Edson... 
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Não continuem a nos dar palavras; dêem-nos fatos, exemplos, que os tornem 
heróis – e não títeres camuflados em heróis! ... 

Nós nos formamos sozinhos, mas é o exemplo de vocês homens, que nos aponta 
o caminho... 

De que adianta viver, lutar, dedicar a vida ao belo, ao puro, sofrer e ser honesto, se 
a justiça de vocês é apoiada nos canhões, é dos fortes... 

Como quer o homem a paz no mundo, se o seu peito só abriga más idéias, se sua 
alma é um báratro profundo?! ... 

Essa paz, tem que nascer primeiro no seu coração, depois no lar e, afinal, na 
sociedade! 

Dêem-nos um motivo justo, digno e verdadeiro para encararmos a vida como dom 
divino e não como uma ironia! Não nos façam sentir humilhados ante a existência, como a 
jovem triste que escreveu estes versos:  

"Antes a face do Infinito, minh'alma que dou angustiada, fatigada desistir... e 
desejou morrer, desintegrar-se, deixar de ser!... “ 

Queremos pertencer à nova civilização? queremos por que sabemos que são 
verdadeiras as palavras do sábio hindu, contida num dos capítulos dos Uphanishads, "Um 
mortal amadurece como o trigo e como o trigo volta a brotar"! ... Queremos brotar! O 
sermos boa semente para farta colheita, depende de vocês. E sua a grande 
responsabilidade! ... 

Não nos deixe desertar do ideal transformando a vida num sorriso de amarga 
ironia!... 

 

O MUNDO SUBTERRÂNEO 
 

(Extraído da "Antologia de Lendas do Índio Brasileiro", de Alberto da Costa e Silva) 

 

Abaixo do nosso, há um outro mundo. Diz-se que ele é muito belo: todo ele é um 
vasto campo, e as palmeiras de buriti são muito baixas. Nele há gente e caça; os nossos 
porcos do mato provêm de lá. 

Uma vez, um índio estava cavando a terra em busca de um tatu. Ele cavava cada 
vez mais profundamente o chão atrás de sua presa. Seu companheiro lhe pediu em vão 
que abandonasse aquilo e subisse. Afinal, ele traspassou a terra e saiu no mundo 
subterrâneo, sobre o topo copado de uma palmeira 'de buriti. Seu companheiro voltou 
para a aldeia, chorando, e contou o que havia ocorrido. Então, o feiticeiro se ofereceu 
para trazer o homem perdido de volta ao mundo superior. Após quatro dias, ele o 
conseguiu, guiando-o ao longo do caminho dos porcos selvagens. 

Nota: Curt Nnmuendaju recolheu este conto entre os Apinayés e o publicou em 
seu livro "The Apinayé" (vertido para o inglês por Robert H. Lowie, The Catholic University 
of America Press, Washington, 1939, pág. 175). 

A "Antologia de Lendas do Índio Brasileiro", foi publicado pelo Instituto Nacional do 
Livro, no Rio de Janeiro em 1957. 
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“MUNDOS SUBTERRANEOS" 1 

 

CLOVIS BRADASCHIA 2 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho constitui apenas um ensaio preliminar para explicar e justificar, 

àqueles que realmente se preocupam por tais assuntos, a existência dos mundos 
subterrâneos, sua razão de ser, que espécie de seres o habitam, quais seus atributos e 
funções, para que se compreenda que não se trata de ficção de teósofos. Ao contrário, 
trata-se de um assunto da maior transcendência cuja compreensão, ainda que superficial, 
pelo menos por parte dos "eleitos" – ou daqueles que se elegeram pelos seus próprios 
esforços – tornou-se um imperativo cíclico atual. Tal assunto foi sempre mantido envolto 
em densos véus, cujas pontas somente os verdadeiros iniciados conseguiram levantar 
sem, no entanto, terem abarcado inteiramente o grande mistério. 

Sim, o mistério foi mantido, através os milênios, para que não fosse profanado 
pelos seres vulgares. No entanto, como todas as causas têm a sua hora, chegou a de sua 
divulgação  3  por Aquele  4  que tem o direito de fazê-lo, ou seja, o Prof. Henrique José de 
Souza, 

Presidente Cultural e Espiritual da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA e 
Grão-Mestre da ORDEM DO SANTO GRAAL, do qual somos apenas o mais humilde 
discípulo e porta-voz. 

Como disse o extraordinário filósofo, escritor e polígrafo espanhol, Dr. Mário Roso 
de Luna, na introdução de seu gigantesco "El libro que mata a Ia muerte", ou "Libro de los 
jinas". – Enquanto ignorarmos tamanhas verdades, não seremos senão animais de dois 
pés; quando a conhecermos e começarmos a agir de acordo com tal "Sabedoria", 
começaremos a ser Homens e logo Heróis, Semideuses e Deuses, através desse obscuro 
e estranho mundo dos jinas. 

 

ALQUMAS TRADIÇÕES QUE SE REFEREM A ESTES MUNDOS IGNOTOS: 

Uma das idéias que ressalta das tradições de todos os povos, é a da existência de 
Um País encantado ou TERRA SAGRADA, onde os ideais da Humanidade estão 
realizados. De fato, tal idéia se encontra exposta nas mais antigas tradições da Europa, 
Ásia Menor, China, Índia, Egito e dos povos das Américas. Lugar este somente conhecido 
por criaturas que DELE se fizeram dignas; mas também nos sonhos , infantis, porque nas 
crianças se acham a Pureza e a Inocência daqueles que, a bem dizer, nesta vida ainda 
não pecaram. O Caminho que a tal Lugar conduz, é a Chave-Mestra de todas as 
iniciações do passado, do presente e do futuro, pois que se prende aos mistérios da 
evolução dos seres e do próprio Globo terreno. Uma dessas chaves, qual "Abra-te 
SÉSAMO" de Ali-Babá e os Quarenta Ladrões", é a palavra francesa VITRIOL (com 7 
letras) dos antigos Rosacruzes, com o significado: VISITA INTERIORA TERRAE 
RECTIFICANDO INVENIES OMNIA LAPIDEM, para provar, além do mais, que é "no 
interior da Terra onde se acha o verdadeiro MISTÉRIO"! 

                                                        
1 Trabalho apresentado à  10a Convenção Anual da S.T.B., em S. Lourenço, Minas Gerais, de 20 a 23 de Fevereiro do corrente ano. 
2 Membro da Sociedade Teosófica Brasileira e Presidente da "Cruzeiro do Sul" –  Casa Capitular de S. Paulo, filiada à  S.T.B. 
3 A Sociedade Teosófica Brasileira chamou o ano de 1956 de JULGADOR e o de 1957 de DEFINIDOR, enquanto que este ano de 
1958 foi chamado de ANO DAS BANDEIRAS. Pois bem, é neste Ano das Bandeiras que a S.T.B. julgou oportuno divulgar o mistério 
dos Mundos Subterrâneos.  
4 Helena Petrovna Blavatsky, na Introdução de sua Doutrina Secreta, refere-se a um Ser que seria enviado pelos Mestres de 
Sabedoria, no início do século XX, para dizer aquilo que à  Ela não era permitido falar. Este Ser, como já deve ter compreendido o leitor 
assíduo desta revista, é o Prof. Henrique José de Souza, Presidente Cultural e Espiritual da S.T.B. 
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A Grécia, nos seus mistérios de Delfos, Dionisos ou de Eleusis, nos fala do Monte 
Olimpo e dos Campos Eliseos...  5  . A região da bem-aventurança dos primitivos tempos 
védicos, designados com os vários nomes de Ratnâsanu (o Cume da Pedra Preciosa), 
Hemâdri (A Montanha de Ouro), é o Monte Merú, o Olimpo dos hinduistas. 
Simbolicamente, o cume deste monte místico está no céu, sua parte média na terra e sua 
base nos infernos... É a mesma Cidade dos Doze Azes, dos Edas escandinavos, ou o 
País Subterrâneo de Asar, dos povos da Mesopotâmia. É a Cidade das Sete Pétalas do 
do Livro da Sagrada Morada ou dos Mortos do antigo Egito. É a Cidade das Sete Pétalas 
do Vishnu; ou a Cidade dos Sete Reis do Edon, Éden ou Gan-Eden da tradição judaica, 
ou ainda, o Paraíso Terrestre. Toda a Ásia Menor numa só voz, até hoje faz referência a 
uma Cidade de Mistérios e cheia de Maravilhas – SHAMBALLAH (Shamb-Allah, Mansão 
dos Deuses) que é a mesma Erdemi dos tibetanos e mongóis. 

Os persas chamaram-na de Alberdi ou Aryana-Vaejo, a terra dos seus 
antepassados; os hebreus a denominaram de Canaã; os mexicanos, de Tula ou Tulan; os 
astecas conheciam-na com o nome de Aztalan ou a Cidade de Chicometaze; os maias de 
Maya-Pan. Entre os incas, a terra dos "maiores" ou dos "antepassados" era chamada 
Mansão do Amanhecer, aquela que o poderoso imperador Montezuma procurou 
ardentemente, por saber que lá se vivia séculos sem envelhecer e sem conhecer as 
enfermidades, as fadigas e as dores. Entre os escandinavos era conhecida como Tula ou 
Thule, de que nos falam os imortais versos de Sêneca. Entre as irlandeses ficou a 
tradição dos Tuatha de Danand. Os espanhóis acreditavam que tal cidade se achavam 
nas Américas e denominaram-na de El-dorado e ficaram contentes quando souberam que 
tal cidade era conhecida pelos aborígenes pelo nome de Manoa ou a "Cidade dos tetos 
de prata e cujo Rei usava vestes de ouro". 

Para os celtas esse lugar era conhecido com o nome de "A Terra dos Mistérios". A 
tradição chinesa nos fala da Terra de Chivin ou a Cidade das Doze Serpentes.  É o 
Mundo Subterrâneo que fica na raiz do céu, segundo Votam Tsental; e o Caminho que a 
este lugar conduz, é o da serpente. É o País dos Calcas, Calcas (ou Kalki), a famosa 
Colchida, para onde se dirigiram os Argonautas, à procura do Tosão de ouro. 

Na Idade Média, se falou nos Reinos do Pai João, como na Ilha de Avalon onde os 
Cavaleiros da Távola Redonda, sob a chefia do Rei Artur e orientação do Mago Merlin, 
para lá se dirigiram "em Demanda do Santo Graal", símbolo de Redenção, Justiça e 
Imortalidade. Quando, certa vez, o mesmo Rei Artur foi seriamente ferido numa batalha, 
despede-se do seu companheiro e amigo BELOVEDYE (nome que também se dá à 
AGARTHA, e significa "Bela Aurora"), de dentro da "barquinha" onde viajava para os 
confins da Terra, com as seguintes palavras: "Adeus, meu amigo e companheiro 
Belovedye, Eu vou para a Terra onde não chove, não cai granizo, onde não há doenças, 
                                                        
5 A tradição que nos fala da existência das regiões subterrâneas, denominadas de Inferno, é antiquíssima e mais tarde 
aproveitada e deturpada pelas religiões para atemorizar e escravizar as massas. 

Podemos distinguir no Inferno grego, três regiões distintas: Tártaro, Érebo e os Campos Eliseos. Estes três mundos 
subterrâneos ou inferno dos gregos, corresponde ao CÉU, PURGATÓRIO e ao INFERNO do Catolicismo. O Tártaro 
era o lugar onde foram precipitados os Anjos Rebeldes e, para onde eram enviadas também as almas dos homens que 
haviam cometido crimes que lesam a Lei Universal. Por isso alguns mitólogos fazem uma distinção entre o Tártaro 
propriamente dito (a prisão dos Anjos Rebeldes) e o Inferno dos maus. Érebo era o lugar da purificação, uma região 
intermediária, onde as almas também deviam passar por certas transformações antes de entrarem nos Campos 
Elíseos, ou melhor, antes de DESCEREM AOS CÉUS . Os Campos Elíseos ou o Olimpo, é a região das almas 
redimidas pelos seus próprios esforços; é o Lugar da Eterna Primavera; “as suas florestas que emanavam os mais 
raros perfumes, eram atravessados pelo rio Letes, e ali os heróis e os Deuses tinham o repouso e a felicidade 
perfeita”. Na Eneida de Virgílio, “Eneias desce aos infernos”. E é tal a sua dificuldade em sair daquele lugar, que faz 
dizer à  sibila de Cumes: “Hoc opus hic labor est”. O mesmo aconteceu com Orfeu, que foi aquele lugar em busca da 
sua bem-amada Eurídice. JESUS, por sua vez, segundo o próprio CREDO, “desce aos infernos, para ressurgir dos 
mortos, ao terceiro dia”. 

Quanto ao Inferno, devemos toma-lo ne seu verdadeiro sentido etimológico, ou seja, infero, in-fera, lugares 
inferiores... “debaixo da terra”... e nunca necessariamente uma região tenebrosa e cheia de horrores como estudamos 
em algumas religiões... Antes que o corpo, que a alma possam ter o direito de “entrar no céu”, nos Campos Elíseos ou 
AGARTA, necessário se faz que os desejos, que as impurezas sejam consumidas pelas CHAMAS da Purificação dos 
outros dois mundos. Daí o simbolismo das “Chamas do inferno”. 
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nem se morre" (Terra da IMORTALIDADE, portanto). O Rei Artur e seus Doze Cavaleiros, 
também representam o Sol e os doze signos zodiacais. Da mesma maneira, Carlos 
Magno e os Doze Pares de França. Jesus, por sua vez, era cercado pelos Doze 
Apóstolos, etc. 

Nas tradições nórdicas da antiga Germânia, tal lugar é o WAHALLAH, "O Vale de 
Allah ou de Deus", onde os guerreiros, os heróis (os Kshattryas, como é chamada na 
Índia essa casta sagrada, ao par da de Jinas ou Sábios, Iluminados, etc.), eram para lá 
conduzidos pelas Walkyrias (Vale das Kiris, contrariamente ao Vale dos Kurus ou Gurus, 
Mestres, Adeptos, etc.), tradição esta que inspirou ao grande compositor Richard Wagner, 
a escrever suas monumentais e iniciáticas obras. Na de Parsifal, por exemplo, fala-nos 
das Terras do Monte Salvat, do mesmo modo que, em Lohengrin, onde se encontra o 
SANTO GRAAL. Marco Polo parece ter sido o primeiro, no Ocidente, a falar desta cidade, 
quando faz referência à de CHIPANGO, "a cidade dos Palácios de Ouro". 

Para os índios do Paraná, esse lugar, esse Paraíso terrestre, é PAIQUERÊ 
(Boassucanga), região escondida, "nas terras altas", além dos campos e pinheirais. Os 
que ali penetram ficam sempre moços, as mulheres sempre bonitas, os homens sempre 
vigorosos. Tudo é Paz, Alegria e Felicidade. Para algumas tribos de Mato Grosso, tem o 
nome de MATATU-ARARACANGA, com a significado de "cabeceira das araras". 

Todas estas tradições inspiraram obras notáveis como, por exemplo, a República 
de Platão; a Cidade do Sol, de Campanela; Utopia, de Tomaz Morus; O Paraíso Perdido, 
de Milton, etc. 

René Guenón, Alexandra David Neel e outros estudiosos do assunto, que durante 
longos anos viveram pelas regiões da Ásia, chegaram à conclusão que a verdadeira 
Shangri-lá de todas as tradições, é Asgardi, melhor dito, AGARTHA, governada por um 
Ser misterioso, denominado o REI DO MUNDO, permanentemente representado por 
OUTRO entre os homens... 

O título em hebraico das Epístolas de Paulo, refere-se exatamente a semelhante 
Lugar: "Agarta-al-Ephesin, Agarta-al-Galatim; Agarta-al-Romim, isto é, da Agarta aos 
Efesios (ou Efesos) ; da Agarta aos Galatas; da Agarta aos Romanos". 

Como a Agarta também seja chamada de "Cidade das Doze Serpentes", além de 
"Dragão das Sete escamas", poder-se-á compreender melhor a razão pela qual o 
Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira (Prof. Henrique José de Souza) teve que 
visitar, em 1899, a cidade de SRINAGAR no Norte da Índia, pois, o significado de 
semelhante palavra sânscrita, é: HOMENS-SERPENTES, SÁBIOS ou ILUMINADOS. De 
fato, SRINAGAR naquela época, ligada se achava à referida e misteriosa "cidade"... 

ALGUNS AUTORES E LIVROS QUE SE OCUPARAM DO ASSUNTO: 

Em apêndice são apresentados com maior clareza se referiram aos alguns autores 
e seus livros que, mundos subterrâneos, chamando-os genericamente ora de Mundo-Jina, 
ora de Agarta, como País da Imortalidade, confundindo seus nomes e funções. 

De todos eles, o que mais se estendeu sobre os Mundos Jinas e fenômenos jinas, 
embora de forma profana e, portanto, maiávica, foi o incomparável Roso de Luna que, na 
Introdução de sua já citada obra "El Libro que Mata a Ia Muerte", refere-se de forma 
explicita às "enormes bibliotecas subterrâneas onde se conserva íntegro o tesouro 
bibliográfico da Humanidade, sem faltar alí nenhum dos livros de todas as línguas, livros 
que, através dos séculos, se tenham ocupado de problemas filosóficos ou religiosos". 
Refere-se também às galerias subterrâneas que conduzem ao mundo dos jinas e cujas 
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entradas são resguardadas, da curiosidade de profanos, pela Maya 6  dos fenômenos 
jinas. 

Roso de Luna demonstra de modo insofismável a influência de seres jinas e de 
fenômenos jinas na vida dos seres, dos povos, na literatura e nos próprios livros 
sagrados, tais como: Bíblia, Corão, etc. 

Ossendowsky, em seu "Animais, Homens e Deuses", relata as tradições orientais à 
respeito dos mundos subterrâneos, transcreve as profecias do Rei do Mundo que, entre 
outras cousas, refere-se "aos povos dos mundos subterrâneos de Agarta que repovoarão 
a terra depois da morte das Nações". 

Entretanto, nenhum dos autores citados no apêndice bibliográfico, referiu-se aos 
Mundos Subterrâneos da forma como o assunto é abordado no capítulo "MUNDOS 
SUBTERRÂNEOS E SUAS FUNÇÕES". De fato, todos eles confundem MUNDO DE 
DUAT com AGARTHA e SHAMBALLAH, cabendo à Sociedade Teosófica Brasileira, em 
virtude de razões cíclicas que lhe outorgam tal direito, explicar definitivamente o Mistério. 

 

MUNDOS SUBTERRÂNEOS E DIMENSÕES DO ESPAÇO: 

Poucos foram os escritores ocultistas que procuraram explicar os fenômenos jinas 
e o mistério dos mundos subterrâneos, através das dimensões do espaço. 

Acerca das "Dimensões do Espaço", disse Helena Petrovna Blavatsky: "Cada uma 
das Sete Rondas ou ciclos vitais de nosso Globo desenvolve uma dimensão do Espaço. 
Porém, não se deve usar a expressão "dimensão do espaço" senão em um sentido 
figurado. É absurdo crer-se que o Espaço possa ser medido em qualquer sentido. Mais 
completa é a frase "dimensões da Matéria no Espaço", porque, como disse Bain (Lógica, 
parte II, pág. 389), conceder realidade às abstrações é o erro do Realismo. Assim, o 
Espaço e o Tempo são considerados, com frequência, como tendo existência aparte de 
todas as experiências concretas da mente, em lugar de ser generalizações daquelas, em 
certos aspectos. Porém, ainda em tal forma, é também uma expressão infeliz, pois que, si 
é verdade que o progresso da evolução tem que nos fazer conhecer novas qualidades 
características da matéria, aquelas com as quais já nos achamos familiarizados são, na 
realidade, mais numerosas que as correspondentes às três dimensões. As faculdades, 
ou, quiçá em termos mais corretos, as qualidades características da matéria devem 
sempre ter uma relação direta e clara com os sentidos do homem. A matéria possuo 
extensão, cor, movimento molecular, odor e sabor, que se correspondem com os sentidos 
existentes no homem. A próxima qualidade que aquela há de desenvolver, e que 
poderíamos chamar "permeabilidade", corresponderá ao próximo sentido de 
"Clarividência Normal", que o homem haverá de desenvolver. Assim é que, quando 
alguns pensadores tenazes e profundos, como Zollner, Butlerof e o russo Wagner, 
imaginaram uma quarta dimensão para explicar a passagem da matéria através da 
matéria, o que realmente imaginaram era a sexta qualidade característica da matéria. Na 
realidade, as três conhecidas dimensões pertencem a um só atributo ou qualidade da 
matéria que é a extensão, e o sentido comum se rebela justamente contra a idéia de que, 
sob qualquer condição das cousas, possam existir mais dimensões que as de, com-
primento, largura e espessura (ou profundidade). A própria palavra "dimensão", com 
efeito, pertence a um estado de evolução e pensamento, a uma qualidade característica 
da matéria. Desde que a idéia de matéria surgiu no entendimento humano, não foi 
possível aplicar ditas medidas mais do que em três sentidos; porém, semelhantes 
considerações não contradizem, de maneira alguma, a certeza de que com os progressos 

                                                        
6 MAYA, em sânscrito quer dizer “matéria” ou “ilusão”, pois a primeira é considerada como fonte desta última. Se quereis encontrar a 
Verdade, buscai-a por trás da mentira (LAURENTUS, em Ocultismo e Teosofia). 
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dos tempos e com a multiplicação das faculdades humanas, hajam de multiplicar-se 
também as características da matéria". 

O Prof. Henrique José de Souza, em seu originalíssimo trabalho, "Explicação dos 
símbolos pelas dimensões do espaço" ("O LUZEIRO no 12, 1953), diz: 

"Ninguém ignora que nosso mundo físico é construído sobre três dimensões, 
altura, largura e comprimento, mas que sendo TRÊS já denota haver uma quarta coisa. 
Chamemo-la de CRUZ ou PRAMANTHA, pois que, aparentemente fixa, no entanto, está 
sempre em MOVIMENTO. Nesse caso, vemos aí a QUADRATURA DO CÍRCULO. Nosso 
próprio TEMPLO em São Lourenço, dedicado ao Supremo Arquiteto, obedece à 
semelhante feitio: é quadrado por fora e circular por dentro... " 

"As quarta, quinta, sexta e sétima dimensões – ligadas às precedentes –  
constituem os mundos superiores de quatro dimensões (astral), de cinco (mental), de seis 
(espiritual), etc., não podendo ser representadas por meio de figuras em nosso espaço, 
pelo que nossos sentidos não as pode perceber. E nosso cérebro, que só possui as três 
dimensões da matéria física (aparte o que de secreto nele existe inclusive a hipófise em 
relação à alma e a epífise, ao espírito... ), por sua vez é incapaz de as conceber". 

"Ensina, portanto, a Teosofia, para não chamar de EUBIOSE ao que, pela primeira 
vez apresentamos ao domínio público, que, no mundo físico - base do Universo Visível e 
Invisível – se reflete todo esse Universo sendo, portanto, lógico que se possa ter a 
esperança de descobrir, com auxílio do raciocínio (ou Budhi, plano da Intuição, etc.), em 
substituição dos sentidos, esse reflexo, esse EMBRIÃO DAS DIMENSÕES superiores, 
dessa "quarta dimensão" que tanto nos intriga, por escapar justamente aos nossos 
sentidos físicos". 

Mais adiante, diz o seguinte: "Como o mundo físico possui três dimensões, o 
mundo de quatro, como já foi dito, será o ASTRAL, o de cinco, o MENTAL, o de seis, o, 
ESPIRITUAL, o de sete (ligado a um oitavo ... ), a UNIDADE PERFEITA. Aquele onde não 
existe a Forma, ou onde a mesma cessa de existir, se o quiserem, cujo verdadeiro 
símbolo é o ponto, obscuro pela sua luminosidade, demonstrando, portanto, que aí é onde 
está o ESPAÇO SEM LIMITES. Se uma esfera fosse, nesse lugar continuaria a limitação 
de uma espaço". 

"O ponto é a esfera retraída até seu centro, símbolo do SEM FORMA, ou melhor, é 
o centro de uma esfera que se distendeu até alcançar o Universo por inteiro – símbolo da 
UNIDADE – mas, como se fora um REPUXO, as águas volvem sobre si mesmas. Com 
outras palavras: O UM manifestado no Todo. O lodo manifestado no UM". 

Finalizando seu trabalho, verdadeira revelação, diz o Prof. Henrique: 

"Finalmente, os mais entendidos em assuntos esotéricos, principalmente os que 
cursam nosso COLÉGIO INICIATICO, já deverão ter compreendido que a maior razão de 
ser deste estudo, é demonstrar a possibilidade da existência daqueles três mundos, mais 
conhecidos por: Mundo-Jina, ou de DUAT, AGARTHA, SHAMBALLAH, digamos, como 
reflexos – no seio da Terra – dos Três mundos superiores, ficando a face da Terra como 
"ponte” que liga e desliga, ao mesmo tempo, os três mundos superiores aos Três 
inferiores, esquematizada no Hexágono, o seis, o VAU (arcano desse número), 
estreitamente- ligado ao SEGUNDO LOGOS. De outro modo, evolução alguma poderia 
ser levada a efeito no Mundo ou GLOBO TERRESTRE". 

Deste final depreende-se, além do mais, que os Mundos subterrâneos 
compreendem três locas ou lugares (DUAT, AGARTHA e SHAMBALLAH), além de um 
quarto, como, veremos mais adiante, com suas funções, etc. Destas regiões é que os 
seres lá existentes, sem mesmo necessidade de se locomoverem fisicamente, em virtude 
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das faculdades e princípios de que são possuidores, podem agir tulkuisticamente 7  onde 
quiserem ou, simplesmente, vibrar onde lhes aprouver, pois que tudo sabem e tudo vêm, 
por estarem mergulhados na própria Unidade. 

Vemos assim que, no problema do Hiper-espaço, Metageometria ou Metafísica, é 
que está a chave de todos os fenômenos chamados espíritas (referimo-nos aos 
verdadeiros), telepáticos, hipnóticos, etc., além de outros muitos fenômenos Jinas da 
maior transcendência. 

Depreende-se, ainda, da citação final do Prof. Henrique, a justeza da Chave de 
Hermés – o Trimegisto - que diz: "O que está em cima é como o que está em baixo, e o 
que está em baixo é como o que está em cima, para realização dos mistérios da Causa 
Única". Diante do exposto, esta chave deixa de ter apenas uma significação simbólica, 
para se tornar realmente efetiva. 

Roso de Luna, ao analisar o transcendental problema "o outro mundo e a 
hipergeometria", ao estabelecer as relações entre Religião, Ciência e Verdade, diz: "a 
Religião ou não é nada ou é uma Ciência, e a Ciência por si só é estéril si não a alimenta 
e protege um alto sentimento transcendente, nascido da consideração de que há algo 
acima de nossos pobres conhecimentos e de nosso mundo miserável"  8  . 

No entanto, nota-se atualmente que, enquanto a Religião, como "duplo véu 
lançado sobre a Verdade", permanece estacionária, a Ciência aproxima-se a passos 
largos da Verdade. 

Os cientistas já começam a sentir que é bem possível que o conceito humano da 
matéria não seja absoluto, pois os físicos já falam de uma antítese ou contraparte da 
matéria que seria a antimatéria. E o próprio conceito da existência de vivos intangíveis, 
formados dessa antimatéria, não deverá ser posto de lado, como absurdo, diz a Ciência 
Oficial, em vista das profundas modificações verificadas nas teorias sobre assuntos tais 
como a velocidade, o espaço e o tempo, desde que se enunciou a teoria da relatividade. 

Encontramo-nos realmente no umbral de uma nova era, na qual o físico deixa de 
ser físico para se transformar em filósofo. 

Dois jovens cientistas chineses, o Dr. Tsuno Dão Lee; da Universidade de 
Columbia e o Prof. Chen Ning Yang, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade 
de Princeton, vêm de ser laureados com o Prêmio Nobel pelas suas descobertas no 
campo da antimatéria. Estes dois físicos chineses surpreenderam o mundo científico, 
descobrindo uma partícula até agora desconhecida, existente em certas "sobras" 
radioativas e que temba particularidade de atuar no microcosmo da energia (e a energia é 
matéria) em forma completamente oposta à das demais matérias. 

Em tais circunstâncias, o conceito tradicional de matéria, tanto em suas formas 
rudimentares como nas mais complexas, deixará de ser um padrão no Universo. 

Começa a se suspeitar também que a lei da gravitação universal não seja absoluta, 
pois o Universo que o homem tem observado com seus sentidos é o de matéria, cuja 
contraparte (ou contrapartida, como querem outros) poderá ser um Universo antimaterial, 
semelhante ou mesmo igual ao que conhecemos. 

Nestas condições, aqueles laureados cientistas lançam as bases para a 
compreensão científica da quarta dimensão que, certamente, levará os cientistas ao 
conceito teosófico dos mundos subterrâneos. 

                                                        
7 TULKU, vem a ser a projeção, emanação ou sombra transitória, neste mundo, de entidades de categoria imediatamente superior. 

Este assunto foi exaustivamente analisado pelo Prof. Henrique José de Souza, em seu trabalho OS JINAS TIBETANOS E SEUS 
TULKUS, publicado na Dhâranâ n° 106, de 1940. 
8 Religião, vem de religo, religas, religare e significa, no seu sentido mais profundo, religar ou tornar a ligar os homens entre si e a 
criatura ao Criador. Portanto, será religioso tudo o que , liga e irreligioso tudo o que separa os homens. A TEOSOFIA, ou EUBIOSE é 
que constitui a Verdadeira Religião atual, por ser RELIGIÃO-SABEDORIA... 
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Essa quarta dimensão é que permite explicar o mistério dos homens 
representativos. Ela pode ser denominada, com toda propriedade de AKASHA, ou Éter 
Sonoro, onde todos os acontecimentos ficam registrados, o que permite dar cabal 
explicação ao mistério do KARMA. Além disso, um ser humano, envolvido pelo princípio 
Akashico, torna-se invisível aos olhos de um homem comum, o que permite explicar uma 
infinidade de fenômenos jinas de aparecimentos ou desaparecimentos, do qual a própria 
Bíblia está cheia  9  . 

 

ORIGENS DOS MUNDOS SUBTERRÂNEOS: 

Os verdadeiros teósofos e ocultistas sabem que "o Supremo Arquiteto caminha de 
globo em globo, acompanhando a Evolução". Além disso, em uma das Estâncias de 
Dzyan, encontra-se que “os globos são os corpos físicos dos DhyanChoans”, ou Auto-
gerados emanados do Uno-Trino. Estes dois pensamentos, altamente teosóficos, falam 
por si dos profundos mistérios que a Terra encerra, cujo interior a presunçosa Ciência 
Oficial pensa conhecer!... 

Podemos comparar a Terra a um imenso ser vivo em cuja superfície vivemos 
projetivamente e evoluímos, mantidos pelo fôgo que emana de seu interior, como 
princípio vivificante ou “sarça ardente” (a mesmo que falou a Moisés: “descalça-te que 
estais pisando em Terra Santa”, também denominado de Kundalini, na literatura 
teosófica mais profunda. Projetivamente porque somos emanações tulkuisticas do EU ou 
Ego imortal. 

 A evolução humana se processa de forma reencarcionista na “face da Terra”. Esta 
evolução consiste (como já se falou em outro trabalho  10 , na evolução da própria 
Mônada “que vai adquirindo gradativamente a autoconsciência, graças à evolução da 
matéria que se aproxima progressivamente aos fins do Espírito”. Essa evolução da 
Mônada se processa ao longo do Itinerário de IO, através de Raças, Sub-Raças, Ramos e 
Famílias. Em cada Raça-mãe desenvolve-se um sentido e um estado de consciência. 
Além disso, cada Raça-mãe se desenvolve num Continente ou Dwipa. 

A. P. Sinnett, em seu Budismo Esotérico, exprime-se do seguinte modo, sobre as 
raças e a evolução: “... na evolução do homem, em qualquer plano que seja, há um arco 
descendente (Pravritti-marga) e outro ascendente (nivrittimarga); o espírito 
desenvolvendo-se na matéria e a matéria desenvolvendo-se no espírito. Assim, o ponto 
inferior e mais material do ciclo torna-se o ápice invertido da inteligência física que é a 
manifestação da inteligência espiritual disfarçada. Cada raça humana, desenvolvendo-se 
no arco descendente, tem de criar assim um homem mais inteligente fisicamente do que o 
seu antecessor, e cada uma no arco ascendente tem de produzir um homem investido 
com forma mental mais sutil, de mistura com uma maior intuição espiritual. Por 
conseguinte, na primeira raça (Adâmica), encontramos o homem como um ser 
relativamente etérico, na segunda (Hiperbórea) ainda é etérico, embora mais condensado, 
tornando-se mais homem físico, mas contudo menos inteligente do que espiritual. Na 
terceira raça (Lemuriana) já desenvolveu um corpo perfeito, concreto e compacto, com a 
inteligência cada vez mais na linha ascendente. Na última metade da terceira raça, a 
estatura gigantesca diminui, a textura do corpo aperfeiçoa-se e então, começa a ser um 
homem racional. Na quarta raça (Atlante), o intelecto, já completamente desenvolvido, faz 
enorme progresso e o mundo transborda com os resultados da atividade intelectual e da 
decadência espiritual. Ao chegar ao meio da quarta raça, está passado o ponto polar da 

                                                        
9 AKASHA, palavra sânscrita que exprime o Quinto Tatva. Éter. Causa psíquica e espiritual do Som. Este "tatva" é a manifestação do 
terceiro Logos sobre o plano átmico. Está relacionado com Vênus... Dele procedem os outros elementos. É a matéria primordial. Em 
outras palavras: através dele se manifestam os outros dois “tatvas” superiores, que estão ocultos: Anupadaka-Tattva e Adi-Tattva 
(segundo LAURENTUS, em Ocultismo e Teosofia). 
10 Leia-se PARA COMPREENDER A EUBIOSE, trabalho publicada em Dhâranâ 1/2, Março/Junho de 1957. 
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manifestação. Deste ponto para diante o Ego espiritual começa a sua verdadeira luta para 
manifestar os seus poderes transcendentes”. 

 Esta luta constitui, precisamente, o choque entre o Bem e o Mal, ou seja, a ação 
entre os opostos, da qual resulta o desenvolvimento da consciência. Tanto o choque entre 
os opostos, como o desenvolvimento consequente da consciência, prosseguiram ao longo 
da quinta raça-mãe (a Ária que surgiu há cerca de um milhão de anos) até os nossos 
dias. Esta luta terminará quando a Humanidade der ingresso na Era do Androginismo, ou 
talvez mesmo antes..., o que significará o início da tão espirada Satya Yuga, ou Idade de 
Ouro, para a qual têm lutado todos os Avataras 11  , ou manifestações cíclicas da 
divindade, e pela qual vem lutando denodadamente a S. T. B., no ciclo atual. 

 Graças ao choque dos opostos, como já foi dito, acelerou-se o desenvolvimento da 
consciência, a razão, o discernimento e, em consequência, o livre arbítrio, ou o direito de 
escolha, resultando, em dado momento, estar a Humanidade dividida em adiantados e 
retardatários, em relação à consciência cíclica exigida. Aquiles seres que se adiantaram 
em relação a seus irmãos em Humanidade, passaram a constituir uma classe aparte que 
passou a ajudar a evolução de seus irmãos, em humanidade. Esta classe aparte recebeu 
o nome de Adeptos da Boa Lei, constituindo a sua totalidade a chamada Grande 
Fraternidade Branca, ou antiga Shuda Dharma Mandalam, atualmente substituída por 
algo muito mais perfeito e duradouro... 

Contam as verdadeiras tradições teosóficas que, até a “Queda Atlante”, os Deuses 
conviviam com os homens. E que, após aquela Queda e consequente Tragédia ou 
destruição da Atlântida, os Deuses se ocultaram dos olhos da Humanidade vulgar, dando 
origem ao mito, à parábola, aos “mistérios da iniciação”, mas também aos “mundos 
subterrâneos”. 

Mais adiante si falará sobre os grandes cataclismos que têm tragado (de tragus, 
tragédia, etc.) os continentes e as civilizações. Porora se estudará com alguns detalhes, 
os mundos subterrâneos e as suas funções, de acordo com os ensinamentos esotéricos 
ministrados pila Sociedade Teosófica Brasileira que agora os dá publicamente, pela 
simples razão de que os tempos esperados são chegados.  

MUNDOS SUBTERRÂNEOS E SUAS FUNÇÕES: Embora muitos escritores ocul-
tistas tinham feito referências claras aos mundos subterrâneos (inclusive na ANTOLOGIA 
DE LENDAS DO ÍNDIO BRASILEIRO, organizada por Alberto da Costa e Silva, publicada 
em 1957, encontra-se a linda indígena relativa ao “Mundo Subterrâneo” e que vai 
transcrita em apêndice), aos Mundos Jinas, nenhum deles apresentou o assunto da forma 
como agora é apresentado e que se encontra esquematizado na figura abaixo. Seria 
desnecessário lembrar que este assunto, tal como é exposto, constitui apenas uma 
síntese dos ensinamentos isotéricos ministrados na ordem interna da Sociedade 
Teosófica Brasileira, e que são de seu conhecimento exclusivo na face da Terra. 

 Analisemos o esquema abaixo:  

 1) Face da Terra: É o lugar da Evolução, onde a Mônada (“centro de consciência 
ou centelha na Chama”) evolui, transformando sua Vida-energia em Vidaconsciência. 
Durante sua evolução a Mônada percorre o Itinerário de IO, ou de Ísis, através de Raças, 
Sub-raças, Ramos e Famílias. Segundo a Mitologia, IO, constantemente ferroteada por 
um moscardo que lhe havia sido preso ao flanco esquerdo (ou lunar), era obrigada, pela 
dor, a percorrer em desabalada carreira um longo caminho que tomou o nome de ITI-
NERÁRIO DE IO. Esta passagem mitológica constitui uma alusão maiávica ao caminho 
evolutivo percorrido pila própria Mônada (cuja representação mitológica seria a própria 
IO). O ponto máximo (espiritualmente falando) alcançado pela Mônada, ao longo do seu 

                                                        
11 Sobre Avataras, leia-se A MANIFESTAÇÃO CÍCLICA DO "ESPÍRITO DE VERDADE", publicado em Dhâranâ n°s 3/4, 
Julho/Outubro de 1957. 
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percurso, num dado ciclo, constitui o que nós, da S.T.B., chamamos do máximo do 
Itinerário de IO. 

 De acordo com outras chaves interpretativas que, teosoficamente, podem ser 
utilizadas, IO vem a ser o número 10, cujo Arcano representa a Roda de Sansara, ou dos 
renascimentos e das mortes, que gira incessantemente, até que a Mônada encarnada 
consiga “matar a própria morte”, ou seja, “a maior de todas as mentiras”. 

Segundo outra chave interpretativa, IO ou Ísis, vem a ser o grande princípio 
feminino, mãe de toda a Vida entre os gregos e egípcios. Equivale ainda à Aditi das 
escrituras hindus, à Lua e ao “cteis”; simbolizando as funções femininas da geração, 
graças às quais, à morte si sucede a vida, para que a evolução prossiga. 

 Como já foi visto, a Mônada percorre o itinerário de IO através de raças, sub-raças, 
etc. As raças se firmam em Sistemas Geográficos, constituídos por uma cidade central e 
7 em volta, que não são mais que o reflexo, na face, do Sistema Planetário a que a Terra 
pertence, como quarto Globo ou Planeta (a palavra planeta é aqui utilizada no sentido 
cósmico). 

Além disso, cada Globo é dirigido por um Planetário ou Dhyan-choan. E, à medida 
que a evolução si desenvolve num determinado Globo, as Hierarquias anteriores (ou 
desenvolvidas nos globos anteriores) vêm auxiliar, ou si juntar àquela que está em função 
no imediato. Esta é a razão pela qual, na Terra, quatro Hierarquias trabalharam até agora, 
firmando no Quarto Planetário a síntese do referido globo. Um Quinto, entretanto, se acha 
à frente dos quatro, desde o começo da raça Ariana ou Quinta, preparando o futuro 5º 
Sistema, que é o seu próprio. Devido ó mistério da Queda, ou Sonegação, que houve na 
passagem do 3º para o 4° Globo, a Lei, ou Eterno, o nome que lhe quiserem dar, lançou 
mão do 6° Planetário para que este viesse em auxílio da Evolução. As escrituras 
religiosas chamam a este 6° de MIGUEL, mas possui outros nomes que não vem ao caso 
apontar. Conhecem-nos os membros mais adiantados de nosso Colégio Iniciático. 

 Para finalizar este assunto relacionado com o Itinerário de IO, são apresentadas à 
meditação dos leitores as palavras que se encontram gravadas na placa de bronze! (lado 
ocidental) do Obelisco que a S. T. B. inaugurou, a 24 de Junho do ano passado, na Praça 
da Vitória, em S. Lourenço: 

“Glória a todos aqueIes que chegaram a este lugar, como sendo dos 22 para 23 
graus de latitude Sul, no trópico de Capricórnio, por Lei traçado como demarcação final de 
um ciclo para começo de outro, acompanhando os Gêmeos Espirituais ou PARELHA 
MANÚSICA, através do “Itinerário de IO”: ITAPARICA - NITERÓI - RIO DE JANEIRO - S. 
PAULO - S. LOURENÇO. 

2) Submundo ou Mundo dos BADAGAS: constitui um mundo intermediário, de 
EXPECTATIVA, uma espécie de “sono com sonhos”, para recapitulação de toda evolução 
daquele que para aí vai. 

3) Mundo de DUAT: ou mundo da Tradição, dos Museus e das Bibliotecas. É 
neste mundo que se encontra toda a tradição relativa à verdadeira pré-história da 
Humanidade, sendo constituído de 7 enormes galerias subterrâneas que partem de uma 
oitava, onde se acha um Templo que tem o nome de CAIJAH. Nestas galerias 
subterrâneas é que se encontram enormes bibliotecas, onde se conserva íntegro o 
tesouro bibliográfico da Humanidade: 

 Quanto ao termo Caijah, refere-se ao nome que os gnósticos davam ao Oitavo 
Princípio. Em verdade (segundo o Prof. Henrique José de Souza, em seu livro 
OCULTISMO E TEOSOFIA) o Oitavo Princípio é o Atmã Universal, do qual seu reflexo, 
como 7°, é aquele que vibra internamente no homem, como Jivatmã. Mas isso, enquanto 
ele não se afastar de todo desse Oitavo Princípio, isto é, enquanto seus maus atos e 
pensamentos não destruírem por completo todos os vestígios espirituais que nele exis-
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tam. Com tal procedimento provocaria a “segunda morte”, por ter a Alma se afastado do 
Espírito. Portanto, este termo Caijah, vem a ser o Oitavo Princípio do homem, isto é, 
aquele que está fora, sintetizando os 7 estados de consciência que no mesmo se acham 
representados pelos sete chacras ou centros de força. 

A ligação do homem a este oitavo princípio, ou Caijah, também chamado de Pai, 
de Logos, de Sol Espiritual, etc., se faz por um fio denominando SUTRATMA que parte do 
chacra coronal. Este nome significa: SUTRA (fio de ouro) e Atmã (consciência Universal). 
Vem a ser o “fio de ouro” no qual se encontram enfiadas as 777 pérolas ou contas. 

4) Agarta: não deve ser confundida com o mundo anteriormente estudado e nem 
com Shamballah. 

 A Agarta encontra-se ligada às sementes humanas do passado, sendo uma 
espécie de “reserva” para quando os ciclos entrara em declínio, como está acontecendo 
agora. Por isso ela é chamada de “celeiro” das novas civilizações. 

Como reflexo de um Sistema Solar, a Agarta possui 7 cidades, cada qual com seus 
habitantes representativos, além de possuir um Templo central e dois laterais. 

Nas tradições, além do nome Arca ou Barca que tem a Agarta, possui também o 
nome de Dragão das sete escamas, cuja cabeça coroada é Shamballah, como Mansão 
dos Deuses ou das hierarquias criadoras da Terra... 

Foi para a Arca ou Agarta que Noé, por exemplo, conduziu o seu povo, ou Família 
Espiritual, para a salvar da catástrofe. 

Cada cidade agartina corresponde a um continente ou Dwipa, globo, etc., além das 
raças já passadas e por passar, e aos seus respectivos estados de consciência. 

Quanto à SHAMBALLAH, sendo a “mansão dos deuses”, jamais, poderia ser 
confundida com qualquer outra região da Terra. É corno se disséssemos que ela existe na 
Quarta Dimensão... 

OS MUNDOS SUBTERRÂNEOS E OS FENÔMENOS DE LUZ E SOMBRA: Eis 
aqui um outro assunto que, embora de há muito pertencesse aos arquivos esotéricos da 
Sociedade Teosófica Brasileira, somente agora é divulgado. Trata-se do fenômeno de Luz 
e Sombra. 

 Na face da Terra, como todos sabem, os dias de 24 horas se sucedem, sendo 12 
para dia e 12 para noite. Esta sequência natural dos dias e das noites já indica a disciplina 
que deveríamos adotar em 

nossa vida, isto é, 12 horas de atividade para 12 de repouso. Seria a maneira natural de 
prolongar a vida. Os povos Tódes e Badagas, das montanhas sagradas e submundos, 
dormem ou se ocultam às 6 da tarde e saem das cavernas às 6 da manhã. 

Em Duat há 2/3 de Luz para 1/3 de sombra, noite ou trevas, o que indica a 
possibilidade de muito maior atividade. 

Na Agarta não há sombra, mas, a eterna Luz. Por isso é também denominada 
BELOVEDYE, ou seja, a Bela Aurora, a Bela Luz. E a atividade torna-se permanente. 

Em Shamballah, ao contrário, eternas Trevas. E isto, porque sendo Lugar das 
Hierarquias criadoras, deuses, se o quiserem, depois de seus grandes esforços a 
favor da evolução humana, dormem. Aí é que se encontram, em estado de sono, os 
VASOS DE ELEIÇÃO, aos quais a Lei faz o seu apelo cíclico que constitui a 
“ressurreição dos mortos”, da ladainha de todos os Santos. 

OS MUNDOS SUBTERRÃNEOS E O CATACLISMOS: Durante a passagem de 
uma raça para outra dão-se sérias catástrofes, como, por exemplo, a da destruição 
da Atlântida, na passagem da Quarta para a Quinta Raça-mãe (ou Ariana). Tais 
acontecimentos ficaram nas tradições de todos os povos. O grande historiador 
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Gustavo Barroso, em seu interessantíssimo livro A QUEM DA ATLÂNTIDA, cita 
inúmeras tradições sobre o assunto. Todas estas tradições é que fizeram nascer as 
lendas dos dilúvios grandes e pequenos. 

Na América Central, por exemplo, fala-se na tradição de um grande dilúvio do 
qual, no entanto, se salvou o México, cujo nome ANAHUAC, significa “salvo das 
águas”. 

 Vamos dar entrada naquilo que se poderia chamar de Sexta Raça que virá 
concomitantemente com a Sétima. Estamos no seu interregno ou passagem de um 
ciclo racial para outro. Portanto, é de se prever grandes cataclismos, com o 
desaparecimento parcial de continentes e o ressurgimento de outros, além do 
desaparecimento de grande cidades, quer pelas águas, quer pelo fogo, sob o peso 
do mal acumulado pelas gerações. 

Sim, existem sinais evidentes de que tudo isto acontecerá, para que, sobre os 
destroços de uma civilização possa se erguer a esperada Nova Era ou Satya Yuga, 
ou Idade de Ouro. 

MUNDOS SUBTERRÃNEOS E “DISCOS VOADORES”: Apenas, de passagem, 
queremos deixar assinalado aqui, que os tão falados discos voadores, têm a 
explicação cabal do seu mistério nos Mundos Subterrâneos e que eles vêm em 
missão de Paz, como sinais dos tempos ou “signos de Shamballah”, para mostrar 
que os tempos esperados são chegados. Se o Supremo Arquiteto caminha de Globo 
em Globo, acompanhando a evolução, os discos não poderiam ser de outros globos, 
além do mais, porque os seus tripulantes têm a mesma forma humana conhecida... 

PORQUE SÃO DITAS TODAS ESTAS CAUSAS? Finalmente, para terminar este 
trabalho, permita-nos, o leitor, responder a duas perguntas que possivelmente se 
formaram era sua mente: 

1) Porque são ditas todas estas coisas? 

2) Com que autoridade são elas ditas? 

 Será respondida em primeiro lugar a segunda pergunta: Todas estas coisas são 
ditas, pela Sociedade Teosófica Brasileira, com a autoridade que a Lei lhe conferiu quando, 
em 28 de Setembro de 1921, no cimo da Montanha por isso mesmo considerada Sagrada 
(em S. Lourenço), os Dirigentes Espirituais da S. T . B ., Prof. Henrique José de Souza e 
sua esposa, Da. Helena Jefferson de Souza, receberam do Cavaleiro das Idades o 
Bastão de comando da Missão espiritual que então se iniciava. Desde aquela época, o Ex 
Oriente Lux, de Emanuel Swendenborg, foi substituído pelo EX OCCIDENTE LUX. Sim, 
desde aquela data, a Luz da Sabedoria das Idades, ou Teosofia, passou a brotar no 
Ocidente, espalhando-se pelo Mundo da sua nova Capital Espiritual, que é SÃO 
LOURENÇO (Sul de Minas Gerais,. Brasil), pelo esforço constante e sacrificial dos Dois 
Deva-pis nomeados, e daqueles que Os seguem fielmente. 

Quanto à primeira pergunta: Todas estas, coisas são ditas porque os tempos 
esperados são chegados, embora tão poucos tenham compreendida esta Verdade. 

Só nos resta apelar mais uma vez, exclamando: Cristãos, é chegado o momento 
da anunciada volta do Senhor! Budistas, o Loto Sagrado desabrochou! Maçons, Hiram 
ressuscitou! Cientistas, eis a Verdade única que devereis pesquisar e da qual tido o mais 
dimana! Israelitas, eis o esperado Rei Melkitsedek! 

Si não formos ouvidos, só nos, restará a esperança que se encontra nas 
ameaçadoras profecias do Rei do Mundo, transcritas por Ossendowsky (em “Animais, 
Homens e Deuses”): "E com a morte das Nações, Eu enviarei um POVO, agora 
desconhecido, dos reinos subterrâneos da Agarta, que com mão firme arrancará as ervas 
da loucura e do vício e conduzirá aqueles que ficarem fiéis ao Espírito de Verdade na 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  5 e 6 – Novembro de 1957 a Junho de 1958 – Ano XXXIII 

Redatores : Dr. Raul F. Cruz – Eng. Hernani Portela – Dr. Diogo Paes de Barros – Eunice Catunda e Paulo Machado 
Albernaz 

 40

batalha contra o mal. Eles formarão uma nova vida na terra, purificada pela morte das 
nações...” 

 São Lourenço, 23 de Fevereiro de 1958. 

 

1) El Libro que Mata a la Muerte    Mario Roso de Luna  

2) De Gentes del Otro Mundo     Mário Roso de Luna  

3) De Sevilla al Yucatan     Mario Roso de Luna  

4) O Tibete e a Teosofia     Roso de Luna-Henrique J. Souza  

5) L’Évolution solaire ou serie astro-chimiques  Mario Roso de Luna 

6) La Esfinge      Mário Roso de Luna  

7) El Tesoro de los Lagos de Somiedo   Mario Roso de Luna  

8) Wagner Mitólogo y Ocultista    Mário Roso de Luna 

9) Por Ias Grutas y Selvas del Indostan   H. P. Blavatsky, comentado por 

       Roso de Luna 

10) Dans le Thibet       Padre Huc  

11) Dans Ia Tartaire      Padre Huc  

12)  Dans Ia Chine       Padre Huc  

13) A l’Ombre des Monastères Thibetains  Marquês de Rivière 
14) Bêtes, Hommes et Dieux     Ferdinand Ossendowsky  

15) El Corazon de Asia     Nicholas Roerick 

16) Místicos e Magos do Tibete     A. David-Neel 

17) A Era do Aquário (2ª edição)      Anibal Vaz de Melo  

18) Psique - A idéia da alma e dá imortalidade  

      entre os gregos      Erwin Rohde 

19) O Livro dos Mortos ou da Santa Morada  

20) Mission de l’Inde en Europe     Sannt-Yves D'alveydre  

21) Révélations sur l’Agharta e le Maha-Choan Dorgen Lama 

22) Eneida        Virgilio 

23) Le Roi du Monde      René Gueno n 

24) Antologia de Lendas do Indio Brasileiro  Alberto da Costa e Silva 

25) “Mundus Subterraneus”     P. Kircher (Apud " Aquém Atlân-  

         tida”) 

 

Publicações da Sociedade Teosófica Brasileira:  

26) O Verdadeiro Caminho da Iniciação  Prof. Henrique José de Souza  

27) Ocultismo e Teosofia      Laurentus (H. J. Souza) 

28) “Shangri-lá”, Existe?     Ermelino J. Pugliese  

29) Outras publicações das Revistas Dhâranâ e “O Luzeiro” 

30) "Discos Voadores" - dos mundos subterrâneos  

      para os céus      O. C. Huguenin 

31) Um “Jina” Autêntico     E. P. Marins (DHÃRANÃ - 9/10, 
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         Julho/Outubro - 1955). 

Romances:  

32) Horizonte Perdido      James Hílton 

33) Ella        H. Rider Haggard  

34) A Cidade Perdida      Jeronymo Monteiro  

 

Literatura infantil: 

35) Gobi - O Gênio da Floresta     Helena Jefferson de Souza 

 

A ERA DO AQUÁRIO 

Acaba de ser publicada, nova edição da A Era do Aquário, do ilustre escritor 
patrício, Prof. Aníbal Vaz de Melo. Esta nova edição, em castelhano (a edição em língua 
portuguesa sairá brevemente), traz um novo capítulo, dedicado aos MUNDOS 
SUBTERRÂNEOS, apresentando um grande numero de referências bibliográficas sobre o 
assunto, inclusive citações bíblicas. Seu autor houve por bem homenagear o Presidente 
Cultural e Espiritual da Sociedade Teosófica Brasileira, oferecendo-lhe um exemplar do 
interessantíssimo trabalho. 

 

Excursão de Dois Membros da S. T. B. à  Zona do Xingú 
 

Como se sabe, a S. T. B. tem estreitas relações com o mistério do Roncador, como 
prova quando da sua reportagem pela revista carioca O Cruzeiro teve ocasião de afirmar 
que era justamente naquele lugar onde se achava o Coronel Fawcett com seu filho, desde 
que ao Brasil vieram com fins até hoje ignorados pelo mundo profano, mas, para nós 
outros da S.T.B. com uma missão bastante elevada e estreitamente ligada ao nosso 
Cultural e Espiritual Movimento. E como pretendamos mais adiante fazer um estudo mais 
detalhado a respeito, na de hoje publicaremos apenas as três fotografias que os referidos 
membros da S.T.B. dali trouxeram e para as quais apresentamos as legendas que lhes 
são afins: 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O cacique APOEMA de uma tribo amiga dos Xavantes, em companhia de suas 
duas filhas Sibupá e Parrei. Essa tribo está incluída entre as que se acham sob a 
proteção do Serviço de Proteção aos índios. Apoema em língua tupi, da qual as demais 
indígenas derivam, tem o significado de "Ave de fundação", como quem diz aquele que 
fundou a tribu, que instituiu ou formou aquela taba, embóra que, outros caciques já o 
tivessem antecedido. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 A filha do cacique, de nome AUTÓ – na mesma língua tupi significa: “a virgem 
velada”, em forma grosseira, a “virgem fantasma”, etc., mas todos esses termos para 
definir outros mais pobres ou excelsos, como sejam (em sânscrito) “a deusa Mayá” (ou da 
ilusão dos sentidos; por isso que, velada aos olhos dos profanos, como também o é, a 
deusa Isis velada ou encoberta, com o mesmo significado). 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Xavantes dos contrafortes da Serra do Roncador arranchados às margens do Rio 
das Mortes, transpondo o Rio Água Preta em viagem para caçadas. Não confundir tais 
índios, mesmo que descendentes dos Xavantes, com estes, além do mais porque no 
próprio tamanho se distingue uns dos outros. Os verdadeiros têm mais ou menos dois 
metros de altura, como descendentes que são dos povos atlantes, vindos para esta parte 
do continente americano através do hoje chamado Mar das Caraíbas, dirigida pelo seu 
Manu o Guia, cujo nome era CAR, mas em verdade, um nome cabalístico como chave 
dos mistérios de que era ele portador para essa mesma parte. dó Globo terrestre. Desse 
nome-raiz se derivam muitos outros, como sejam: Carioca, caravelas, caramurú, etc. "No 
sula da Bahia existe uma cidade chamada CARAIBA ou Caraiva que teve por origem uma 
frase lançada por um índio ao ver uma das mulheres de tribo confabulando com um 
branco: "Caraiba me muan". 

 

“Uma das nossas com um branco”! Sim, porque isso era proibido naquela época. 
Entre os ciganos também há essa proibição... Existe, também, a tribo dos Carajás, hoje 
degenerada, também daquele termo se deriva. Esta, mais do que nenhuma outra, 
precisava que o Serviço de Proteção aos índios, que se diga de passagem, muito tem 
feito a favor dos índios do Brasil, cuidasse da sua educação pois que, o de catequese aos 
índios, por não se tratar de um serviço oficial muito deixa hoje a desejar. Sobre o assunto, 
o grande jornalista e conhecedor, que é Alipio Bandeira, já teve ocasião de dizer o que tal 
serviço merece através das colunas desta mesma revista. Não confundir o passado 
histórico do Brasil com os fatos atuais. O. futuro dirá como semelhante assunto será 
tratado com os cuidados que os nossos índios merecem, do ponto de vista tanto cultural 
como espiritual... Não há como esperar um pouco mais. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Fotografia tirada pelo exímio fotógrafo Sr. Moacyr Costa proprietário da LOJA DO 
FILME de São Lourenço, a mesmo que tem concorrido há muitos anos para as ilustrações 
desta revista. E isto, na Vida Helena, residência do casal que aí se vê, como Supremos 
Dirigentes da Sociedade Teosófica Brasileira: o Prof. Henrique José de Souza mostrando 
os dois ovos de Ema que os excursionistas trouxeram da Zona do Xingu, quando 
estiveram hospedados na Fazenda Capão Bonito de propriedade do Eng. Mário dos 
Santos, de ilustre família carioca e Teósofo convicto. Quanto aos excursionistas, foram o 
advogado e conhecido violinista da Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Dr. 
Carlos Meireles Ozorio e o outro, o capitalista Sr. Aloisio Cisneiros. Ambos estiveram 
durante muito tempo na referida Fazenda, onde foram tratados com o maior carinho e 
delicadeza, além do muito que souberam das lendas e tradições do lugar. Do mesmo 
modo, o Dr. Carlos Meireles Ozorio teve ocasião de se encontrar com os membros do 
Serviço de Proteção aos Índios, que foram para ele de uma grande amabilidade. A 
Fazenda Capão Bonito, além de possuir mais de 7.000 cabeças de gado, também possui 
enorme lavoura e tudo mais quanto diz respeito à uma rica fazenda, inclusive, uma casa 
de morada onde nada falta para se equiparar à uma residência familiar da Capital da 
República, por sinal que, possuindo o seu digno e ilustre proprietário em Copacabana, um 
dos palacetes de maior destaque naquele bairro carioca. 
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Finalmente, do lado esquerdo do Prof. Henrique José de Souza se acha sua 
esposa e companheira de missão, por sua vez, mostrando o belíssimo casquete de penas 
de garça cor de rosa, vindo do mesmo e querido lugar onde impera o maior mistério dos 
sertões do Brasil. Vemos nessas duas ofertas trazidas pelos excursionistas da S.T.B. o 
seguinte: os ovos de Ema como o embrião ainda do futuro da civilização para a qual 
trabalha desde o ano 1921 a S.T.B. e na casquete, régia coroa de penas para Aquela que 
nos primeiros tempos; de nossa Instituição, com o nome ainda oriental de Dhâranâ (que 
conserva esta revista em sua homenagem) esses mesmos índios... pouco importa a 
maneira “lhe chamavam de rainha dos índios do Brasil...” 

Infelizmente - mesmo que Dhâranâ seja órgão oficial da S.T.B. – nem tudo se pode 
dizer ao mundo profano, pois que, os alistados nas suas fileiras sabem o bastante para 
guardar, no arquivo do seu coração.  

Jesus, já em seu tempo, dizia: “Margaritas ante porcos”, isto é, “não atireis pérolas 
aos porcos”. E isso afim de evitar que os maus façam por sua. vez, mau uso das cousas 
excelsas ou divinas. Estamos presenciando neste momento o mau uso que se faz da 
energia nuclear. Além do que já foi motivo para a morte brusca do pai da Aviação, que foi 
Santos Dumont, vendo seu próprio Estado por ela bombardeada. Sim, cousas do fim de 
um ciclo apodrecido e gasto para o alvorecer de um outro portador de Paz e Felicidade 
para o mundo, ou seja aquele para o qual a S.T.B. trabalha há tantos anos sem medir 
sacrifícios nem lutas e até martírios de toda espécie. 

Diremos apenas, que na Agarta, quando ali foi Ele uma das vozes em que visitou 
sua verdadeira Pátria o Prof. Henrique José de Souza foi recebido com um hino intitulado 
Ladack Sherim, e de cujas estrofes fez parte a seguinte: El-Rike Suryaj Onim, isto é, 
Salve El-Rike (ou Henrique na face da Terra), nosso Sol espiritual. Não há como cada um 
fazer o juízo que bem entender... pois que os Sinais dos Tempos ai estão para provarem 
as nossas afirmativas... Na mesma língua: AT NIAT NIATAT. Um Por Todos Todos por 
Um. 

Em língua Tupi os dois Chefes Supremos da S.T.B. acima apontados teriam o 
nome Caramurú-Jacy-Tatá. 

 

MANUSCRITOS DO MAR MORTO 
Os manuscritos do Mar Morto esclarecem aos seus leitores sobre a duplicidade do 

Sacerdócio de Melki-Tsedek agindo através de dois seres, o Messias Sacerdotal e o 
Messias Temporal ou Davidico. O leitor que analise os evangelhos segundo S. Mateus 1-
6 e segundo S Lucas 3 31. 

Segundo Nicholas Roerich um deles esteve na Índia entre os treze a trinta anos de 
idade, conforme se depreende da ausência de referências nas Sagradas Escrituras. 

 

“ROTEIRO DOS ASTROS” 
F. VILLELA F° 

Acompanhando a sequência dos que se verificaram neste privilegiado sólo paulistano, desde a pri-
meira quinzena do mês de março transacto, publicamos algumas fotografias que, fixando para toda uma 
idade, momentos felicíssimos, hão de nortear nossos leitores, sobre os acontecimentos transcendentais, 
que foram efetuados de publico, à Praça da Sé. Pela primeira vez o povo confraternizou 

 se com a Obra Imperecível de Deus na face da Terra, convivendo igualmente, aqueles instantes 
preciosos, de marcante significação cíclica e histórica, ainda que, sem o saber, fosse com a sua presença, 
prestigiar a efetivação de excelsas homenagens. 

A  fotografia que estampamos, fala em sua mudez, expressivamente, guardando, 
impressa, no papel, as majestosas figuras de dois baluartes da História pátria José de 
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Anchieta, que, na sua aurifulgente missão de catequizar os nosso silvícolas, apresentava-
se na similitude sublime de um MANU (como Senhor do Mental que era), burilando 
aquelas incultas almas com sua palavra, inflamada pela Chama do Amor e da Sabedoria 
que em si trazia preparando-as para descobrirem em si mesmos, o único e verdadeira 
DEUS, tão procurado EXTERIORMENTE pelos homens, quando mais fácil seria descobri-
lo em seu interior, como fonte perene de toda Vida e Energia.  

Assim, a 16 de março transcurso, viveu S. Paulo de Piratininga, momentos de 
grande significação, com as homenagens que a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
prestava aos paulistas, como povo altamente privilegiado, a S. Paulo e ao seu insigne 
Fundador, JOSÉ DE ANCHIETA, na demonstração in- sofismável de que, reverenciando 
os grandes vultos nacionais, eles se encontram presentes, na sua forma imorredoira, pelo 
muito que fizeram por este país, trabalhando de maneira verdadeira EUBIÓTICA – ou de 
acordo com as Leis Naturais e Universais – , pelo seu engrandecimento, elevando, às 
possibilidades de ser o Berço condigno da civilização futura, ou “raça cósmica”, já que o 
Brasil foi por Deus, escolhido e aclamado para ser o ponto de onde se irradiará' a con-
córdia universal, pois  que, como celeiro, que será do mundo, não o será unicamente num 
sentido, mas, e principalmente, espiritualmente falando, fazendo com que a Fraternidade 
entre os homens, se estabeleça de vez, na face da Terra, vivendo igualmente sob a BAN-
DEIRA BRANCA (sem cores, portanto sem facções políticas, ou representações de 
símbolos falidos), que tremulando em todos os mastros, será como que um aceno fra-
ternal, a todos os povos, convidando-os a conviverem harmonicamente, como si dissesse: 
“SEDE CONOSCO..." 

 Homenagem esta, efetuada pelo Supremo Dirigente da S. T. B., Professor 
Henrique José de Souza, que ali, em frente ao monumento do bravo jesuíta, representaria 
de certa maneira, ANCHIETA REDIVIVO. Sim, redivivo, porque, se o primeiro trabalhara 
magnificamente na árdua sementeira, escrevendo nas areias de Itaparica, poemas à SUA 
VIRGEM MARIA, o segundo de lá veio; para completar sua missão, desfraldando á 
Bandeira do Amor e da Sabedoria divulgando a quase quarenta anos, seus maravilhosos 
ensinamentos TEOSÓFICOS, difundindo entre o povo brasileiro, a Sabedoria Iniciática 
das Idades, ou Sabedoria Arcaica, ou ainda Sabedoria Divina, dêem-lhe os nomes que 
lhe queiram dar, mas sendo como fora, é e será a TEOSOFIA, que tem alertado povos e 
nações, contra todos  os perigos (haja vista a mensagem, enviada à ONU, a qual 
respondeu-nos gentilmente, comunicando que havia sido encaminhada à seção de 
desarmamento, seguida do lançamento do nosso DIES IRAE) que os rodeiam, inclusive 
os da RADIOATIVIDADE, que está afetando profundamente o viver humano, mais do que 
isso, está destruindo, a humanidade, propiciando o degelo dos Pólos, e sendo fatais, 
essas irradiações, às cidades como Rio de Janeiro, que um dia... quem sabe... verá 
definitivamente suprida a falta de água... Sim, rio e oceano, se confundirão... “I 
CARIOCA”... olha a água, já diziam antigos aguardeiros, apregoando a sua chegada.... 
advertindo-os... 

 Para completar tão excelsas homenagens prestadas pelo futuro, que se espelha no 
presente, reverenciando o passado longínquo, a mesma nobilíssima Sociedade Teosófica 
Brasileira – que traz na essência de sua ciência os princípios divinos – , esteve no dia 
trinta do mesmo mês, realizando idênticas homenagens, envoltas pelo mais terno carinho, 
tendo nosso Supremo Dirigente, Professor Henrique José de Souza, feito belíssima 
alocução, relembrando a “ODE A DOIS DE JULHO” no qual o seu cantor perguntava: 
“qual dos dois gigantes, morto rolará? E justamente “às margens plácidas”, do tradicional 
riacho, o Insigne D. Pedro I, desfraldava com seu gesto libertador, a bandeira da 
Independência, demonstrando ser também, e muito mais, filho do Brasil, regressando 
após, a Portugal, para defender a constituinte, como D. Pedro IV. Assim, nenhum, dos 
dois gigantes tombou morto, mas e sim, abraçados, na nobre apoteose da maior das 
uniões cíclicas e históricas, já efetuadas. 
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Ilustração: fotos 

Legenda: 

O flagrante retrata o momento em que o Prof. Henrique José de Souza, rodeado 
pelos membros de sua Obra de ELITE, pronunciava a alocução aludida; ao seu lado 
direito, a Exma. Sra. HELENA JEFFERSON DE SOUZA, sua D. D. Esposa. Esta foto foi 
batida quando, à semelhança do AGNI SAGRADO, projetavam-se as línguas de fogo, do 
interior da Pira, adornada por cabeças de Áries para fazer jus, à iniciática sentença 
AGNUS DEI QUI TOLLI PECATTA MUNDI,  ainda mais sendo, como são, trabalhadas em 
ferro, para significar – casualidade, ou causalidade? – ,”a KALY YUGA, ou Idade do Ferro, 
ou ainda Idade Negra que estamos atravessando tendo à frente os Gêmeos Espirituais, 
tentando redimir a humanidade através de sua obra profundamente iniciática, como se 
estivessem “junto ao altar de Deus, e da Pátria”, realizando com flores, (a Sra. Helena 
Jefferson de Souza segura-as junto à Pira, na similitude de grande sacerdotisa do Fogo 
Sagrado), rodeados pelos filhos da Obra, e convivas, que neste caso era o próprio povo, – 
mais uma vez. presente para apoiar tão esotéricas homenagens – a mais sublime de 
todas as uniões, efetuando a oficialização do futuro radioso, não só dos brasileiros, mas 
principalmente, dos paulistas, plasmando-o. Sim, sistemas e uniões se confundindo... 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Esta, reproduz o exato momento em que o nosso Supremo Dirigente Ven. Prof. 
Henrique José de Souza, segurava a gloriosa bandeira paulista – como pioneiro e 
bandeirante que é do Saber e do Amor – surgida dias antes em sua residência, e à vista 
de várias pessoas. No momento em que a mostrava, foram dadas vivas ao Brasil, e a S. 
Paulo, tendo o povo ali presente, aplaudido delirantemente esta homenagem prestada à 
sua bandeira, ao seu país, junto ao monumento do Ypiranga, que ostenta soberbos altos-
relevos. Mais uma vez, o passado presente, ou ainda o futuro espelhado no presente 
sintetizando o passado. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 Flagrante obtido junto ao “monumento das Bandeiras” no Parque Ibirapuera. Vêm-
se o Supremo Dirigente em que está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira, Prof. 
Henrique José de Souza, Iadeado por membros de sua OBRA DE ELITE, ou de eleitos, 
que há longos anos, difunde a Sabedoria Iniciática das Idades, ou Sabedoria Arcaica, 
destruindo o fanatismo, o - ËRRO E A SUPERSTIÇAO, conclamando os povos a se 
unirem, a se amarem,. fraternalmente para que um dia todos juntos, como construtores 
incansáveis do suntuoso edifício da Felicidade humana e paz universal, possamos, em  
uníssono, entoar hinos de amor ao Supremo Arquiteto, que nos norteou sempre ao 
caminho redentor da Iniciação. 

 Atrás do Prof. H. J. S., o mapa do Brasil, onde figuram os nomes daqueles chefes 
de bandeiras que - com sua espinhosa missão, demarcaram os limites do Brasil glorioso, 
cujo mapa talhado em mármore, tem à sua frente, o Bandeirante-Mór de todos os ciclos e 
épocas, desbravando sempre "outras terras", outros continentes, dilatando os horizontes 
da inteligência humana, propiciando com seu esforço incomensurável, a vinda do RE-
DENTOR-SÍNTESE, que instalará definitivamente a SATYA-YUGA, ou IDADE DE OIRO... 
ou ainda a Idade da Eterna Primavera - como era na desaparecida Atlântida, e já por nós 
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tantas vezes citada e estudada -, já cantada há milênios, por todas as Pitonisas, Oráculos, 
Hierofantes e Hierofantidas e mesmo pela famosíssima SIBILA DE CUMES... 

Sim, glória ao “hoje encoberto...” Glória ao fulgurante ano de 1958, cognominado 
UNICAMENTE pelo Prof. Henrique José de Souza, como o “ANO DAS BANDEIRAS”. 
Salve Brasil, salve São Paulo... Glória aos brasileiros, guias- espirituais daqueles que, 
acossados pelas tremendas tempestades que se abterão sobre o mundo, neste “... fim 
de ciclo apodrecido e gasto...” encontrarão um único PORTO SEGURO – Brasil, onde 
poderão ancorar suas embarcações e respirar o ar puro da terra privilegiada, porque foi 
pela Divindade escolhida como ponto de onde se irradiará a nova civilização, banhada 
por Suryá, o Sol Místico das tradições... 

 No mais, glória às crianças como sementes que são da futura raça cósmica que 
se irradiará daqui, do Brasil, ou Braseiro do Fogo Sagrado. 

 

O CASAMENTO DE SARADA DEVI – (de Amiya Corbin) 
 

TRADUÇÃO DE E. CATUNDA 

 

 – “Sumiram! Mãe, todos os meus belos enfeites desapareceram! Por favor, Mãe! 
onde estão eles? Ontem à noite, na hora de dormir, eu ainda os tinha comigo! Sei que 
os tinha porque, quando fui me deitar ainda os estava usando! E agora, desapareceram 
todos! Quando a senhora me arrumou, ontem, disse que eu estava muito bonita. E 
aquele moço, tão bonzinho, também me achou bonita. Agora, tudo sumiu, e não estou 
mais bonita, como estava ontem”.  

 Banhada em prantos, a pequena indiana se agarrava, aflita, ao sarí (manto) de 
sua mãe, quase a arrancá-lo em seu desespero. 

 A pobre mãe, com os olhos rasos d’água procurava explicar à filhinha o que fora 
feitos dos adornos .que tanto ha haviam cativado. 

– “Compreenda, querida! Ontem foi dia de seu casamento e, quando uma menina 
se casa, precisa aparecer bem bonita e muito bem trajada, pois que esse é o dia mais 
importante de sua vida. Mas nós, queridinha, somos muito pobres e por isso não 
tínhamos dinheiro algum para lhe comprar os adornos! Os que você usou ontem eram 
todos emprestados, e foram devolvidos a seus donos. Seu marido mesmo foi quem os 
tirou, enquanto você dormia, afim de poder devolve-los. Mas não se aflija, querida, não 
fique triste! Quando você se tornar uma moça feita e tiver de ir viver com ele, nós lhe 
compraremos outros!” 

– “Quem é meu marido, Mãe? É aquele moço bonito? E porque me casaram com 
ele? Para onde foi, onde está ele agora?” 

Somente muitos anos depois é que Sarada obteve resposta a todas essas 
ingênuas e infantis perguntas. Naquela época, quem poderia fazer que ela, então uma 
criança de apenas cinco anos, pudesse entender. que a haviam casado com um 
“sacerdote louco”, na esperança de que tal casamento lhe curasse a loucura? 

 Longos anos se passaram antes que a jovem esposa tornasse a rever o marido; e 
quando isso se deu, foi somente por três curtos meses. Entretanto, a memória dos 
vínculos que a ligavam a ele lhe deixaram em mente um traço indelével, e muitas horas 
felizes e solitárias passou ela a recordar-lhe a gentileza e as atenções. Estava certa de 
que lhe cabia esperar pois que, no momento oportuno, ele a haveria de chamar para o 
seu lado. Os anos de espera não foram desperdiçados em vão. Suas mais antigas 
recordações a levavam a ver-se auxiliando a mãe que, com infatigável paciência, lhe 
fora ensinando a cozinhar e á se tornar útil aos outros. 
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Aos poucos, foram chegando a, seus ouvidos os comentários da gente da aldeia, os 
boatos referentes ã insanidade do esposo. Sarada Devi fazia-se despercebida quando, 
à sua passagem, as pessoas murmuravam. – “Dizem que ele está louco!” pensava ela 
consigo mesma. “E que é como se eu estivesse viúva! Dizem que ele nada mais faz 
senão gritar o nome de Deus, e que anda nu, como um demente! Pois bem: se isso é 
verdade, meu lugar é a seu lado! Ele precisa de mim! Irei ao seu encontro!” 

E foi assim que aquela tímida e modesta aldeã, afrontando todos os preconceitos, 
se pôs a caminho, viajando a pé para ficar ao lado do esposo. Findara o tempo de espera. 
Entretanto, ele não a esquecera; pelo contrário, parecia aguardá-la e, desde o momento 
em que o viu, Sarada se certificou de que não tinham fundamento algum as suspeitas de 
loucura que lhe atribuíam. Nele encontrou a mesma gentileza e santidade que já 
conhecera e de que jamais se olvidara. Assim é que, desde o momento em que o tornou a 
encontrar, em Daksnineswar, Sarada Devi consagrou a vida a servir seu esposo, Shri  
Ramakrishna. 

Desde a primeira fase de sua permanência junto a Ramakrishna, Sarada com ele 
compartilhou da suprema prova, da prova pela qual ele teria de passar, como esposo e 
como aspirante espiritual. O Guru de Ramakrishna, Totapuri, já lhe dissera que uma 
esposa não representa obstáculo para alguém que se sinta verdadeiramente firmado em 
Brahmã. Mas, estaria ele, de fato, firmemente estabelecido em Brahmã? Tornava-se-lhe 
necessário pôr-se à prova. Ele bem sabia que, para quem se sentisse firme, não havia 
distinção de sexos e que para este, portanto, não haveria problema; mas, visto que a 
questão se lhe impunha, não perdeu tempo, decidindo, desde logo, lançar-se à prova. 
Contemplando o corpo adormecido da linda esposa, Shri Ramakrishna, em toda 
sinceridade, indagou de si mesmo o que preferia: isto, ou Deus? sabendo perfeitamente 
que estava livre de escolher o que bem lhe aprouvesse. Mas, enquanto mergulhava nessa 
indagação, caiu subitamente em Samadhi e, assim absorto, permaneceu a noite inteira. 
Mais tarde, porém, como seu marido lhe perguntasse se ela desejava que o casamento 
se consumasse, a resposta de Sara foi bem característica de sua própria santidade: –  
“Porque haveria eu de desejar isso?” retorquiu ela: “Se aqui estou é, unicamente, porque 
desejo ajudar-te em tua vida espiritual”. 

 Nada sabendo a respeito de Samadhi, naquela época, a pobre Sarada passou 
muitas noites acordada, velando Shri Ramakrishna. Noites e mais noites atravessava ele 
absorvido naquele estado e, embora tivesse ensinado à esposa certos mantrans 
especiais, capazes de fazê-lo retornar ao estado de consciência normal, ela nunca 
conseguia superar a profunda ansiedade que lhe inspirava o bem-estar do esposo. 
Informado a respeito das constantes vigílias de Sarada, Shri Ramakrishna insistiu para 
que ela passasse a dormir no Nahabat, uma dependência que se achava um tanto 
afastada do edifício principal. E ela, obediente, passou a viver, e dormir e a cozinhar num 
único quarto, que lhe serviu de morada durante cerca de treze anos. 

O cômodo superior desse pavilhão era ocupado pela sogra, a quem Sarada 
sempre serviu com irrestrita dedicação, enquanto aquela viveu. De sua boca jamais se 
ouviu a menor queixa quanto ao ambiente acanhado onde ela mal se podia mover, 
naquele cômodo que, de acordo com a descrição que dele fez, teria posto à prova a 
paciência e provocado a rebelião de qualquer outra que não aquela santa criatura. Mas 
Sarada, não só vivia como cozinhava e até dormia naquele tugúrio. Como não havia outro 
lugar onde se guardassem os mantimentos, o quarto estava atopetado de sacos de arroz, 
de lentilhas e de outras provisões que se 

amontoavam pelos cantos, ao passo que do teto pendiam panelas, caçarolas e demais 
utensílios de cozinha. Segundo suas próprias palavras, “o teto era tão baixo que acabei 
por me acostumar a baixar a cabeça, instintivamente, desde que transpunha a soleira da 
porta, para evitar a infalível cabeçada que me aguardava, cada vez que entrava em 
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casa... Muitas das poderosas damas de Calcutá me davam a honra de sua visita. Mas 
nenhuma entrava em meu quarto”. 

Devido à sua extrema timidez, Sarada jamais deixou de adotar o Purdah (véu que 
encobre o rosto e sistema de cortinas por traz das quais as mulheres indianas se 
mantinham ocultas) e, para garantir-lhe certa liberdade na intimidade 

do lar, estenderam uma tela de bambu em torno da varanda que ;circundava o quarto. Isto 
porém impediu que qualquer réstia de sol viesse iluminar aquele cômodo já tão acanhado. 
Assim mesmo, ,Sarada jamais se queixava. Após algum tempo, tornou-se sujeita a dores 
nas pernas, sofrimento esse que ela admitia ter sido causado pelas horas passadas de 
pé, a espreitar, através de buracos por ela abertos na tela de bambu, o que se passava 
no aposento de Ramakrishna, onde se reuniam os devotos durante as comemorações e 
festividades. Shri Ramakrishna tinha conhecimento disso e sempre fazia questão de 
deixar a porta do quarto aberta, quando alí se realizava alguma festividade ou quando ha-
via musica e danças. 

Certa vez, quando friccionava os pés de Ramakrishna, Sarada de súbito pôs-se a 
fita-lo e perguntou: “Como me vês tu?” Pergunta expontânea e profundamente feminina, à 
qual ele deu esta surpreendente resposta: 

– “A Mãe que é venerada no templo, a Mãe que engendrou este corpo, está, agora, 
friccionando meus pés. Eu te vejo como a própria manifestação da Maternidade.” 
Efetivamente, nos anos que se seguiram ao trespasse de Shri Ramakrishna, foi a ela, foi 
à sua Santa Mãe" que acorreram os seus jovens discípulos em busca de orientação e de 
conselhos, Graças à sua decisão é que o Swami Vivekananda, fortificado com suas 
bênçãos, partiu para a América afim de representar o Hinduismo no Congresso das 
Religiões, realizado em Chicago, em 1893. 

Havia cerca de um ano que Sarada Devi se achava instalada em Dakshineswar 
com o esposo quando, certo dia, este lhe pediu que comparecesse a seus aposentos, às 
nove horas da noite. Ela silenciosamente assentiu, sem mais perguntas. Pois a vontade 
dele não era, também, sua? Não se dedicara ela, de coração, alma e corpo, ao seu 
serviço? No entanto, Sarada não cessava de se indagar qual o motivo desse pedido. 
Estranha hora escolhera ele, se 'é que pretendia censura-la, ou mesmo informá-la a 
respeito de qualquer assunto de ordem doméstica ou espiritual. Não buscava ela mostrar-
se sempre obediente a seus ensinamentos, ser circunspecta e comportar-se 
corretamente? Sua sogra ter-se-ia queixado de alguma falta? Em tal caso, qual seria 
esta? Não, a sogra lhe parecia satisfeita com a comida. Além do que, jamais deixara de 
acorrer solícita a um seu chamado, fossem quais fossem as ocupações. Não podia ser 
isso! Então, porque fora ele escolher justamente esta noite? O lugar estava repleto de 
gente que se ocupava com os preparativos da Kali Puja cerimonia em que se celebrava a 
Deus na forma de Mulher  e que seria comemorada  nessa mesma noite. Não iria ele 
tomar parte na celebração? 

 Durante as longas horas de espera, uma só pergunta dominava a mente da jovem 
esposa: “Porque?” Ao anoitecer, à  medida que se aproximava a hora enigmática, as 
mãos da jovem devem ter estremecido enquanto ia alisando os cabelos e cingindo o 
corpo gracioso com o longo sarí de púrpura. E ao colocar os brincos e alguns dos 
braceletes que recebera do marido, provavelmente recordou-se da crítica que certa vez 
lhe fora feita por usar tantos adornos, ela cujo esposo era homem de tão severa  
renunciação! Bem cedo descobrira  ser impossível, agradar a todo o mundo mas, apesar 
de sabe-lo, nunca mais se permitiu usar muitos braceletes ao mesmo tempo.  

 Finalmente soou a hora tão ansiosamente aguardada, Silenciosa, esgueirando-se 
em meio à multidão que se aglomerava nos limites do templo, Sarada atingiu o aposento 
do esposo. Abrindo a porta, surpreendeu-se ao verificar que ele já tomara lugar e já dera 
início ao ritual, que viera sendo preparado com antecedência. Quanto a ele, não pareceu 
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notar sua presença e, não desejando perturbá-lo, Sarada permaneceu de pé, observando-
o cumprir a cerimonia preparatória de purificação dos cálices e dos outros utensílios 
indispensáveis ao ritual. Verificou que o assento destinado à Divindade não estava 
ocupado e experimentou uma vaga surpresa ao perceber isso. Neste momento, Shri 
Ramakrishna, voltando-se, fez-lhe sinal indicando-lhe que ali se sentasse. Sem discutir, 
Sarada obedeceu. E, como que em sonhos, o contemplava quando sua mente começou a 
elevar-se até que, vinda de muito longe, chegou-lhe aos ouvidos a invocação:  

 – “Oh! Divina Mãe,  Virgem Eterna, Senhora de todos os poderes e origem de toda 
beleza! Descerra para mim os portais da perfeição, santificando o corpo e a mente desta 
mulher! Por seu intermédio, manifesta-Te a Ti Mesma e cumpre o que Te apraz cumprir!” 

Ao terminar a parte ritualística da cerimônia, ambos haviam atingido estado de 
profunda absorção durante a qual lhes foi dado experimentar sua completa identidade em 
Brahmã e, portanto, de um com outro.  

Longas horas se passaram antes que Shri Ramakrishna retornasse ao estado de 
consciência que o capacitasse a atingir o término do cerimonial. Quando tudo se 
consumou, ele se veio prostrar perante a Divindade que diante dele se encontrava 
manifestada; e a seus pés depôs o fruto de todos aqueles anos de austeridade: seu 
rosário, ele próprio e tudo o que possuía. Assim, passava a dividir com ela todas as suas 
realizações espirituais. Assim, se tornava ela co-participante de sua missão. 

E Sarada Devi, que achou de tudo isso? Quem o poderá dizer! Sarada acorrera 
silenciosa, como esposa obediente e devotada. Em silêncio, aceitou a adoração de si 
mesma, como manifestação da Divina-Mãe, cuja presença nela fora invocada por Shri 
Ramakrishna. Sempre silenciosa, atingira, através dessa adoração, a mais alta união 
espiritual com o esposo. E agora, ei-la que se retira, partindo tão silenciosamente como 
chegara... 

 

NÚPCIAS 

No dia 19 de Abril, próximo passado, contraíram núpcias, em São Lourenço, o 
Sr. Helio Jefferson de Souza, filho do Dirigente Cultural e Espiritual da Sociedade 
Teosófica Brasileira, Prof. Henrique José de Souza e de Da. Helena  Jefferson de 
Souza, e  Srta. Eudocrinda Fernandes de Almeida, da Sociedade Sanlourenceana, 
filha do Sr. Henrique Fernandes Ensá e de Da. Maria da Gloria Fernandes Ensá. 

 Foram padrinhos, por parte do noivo, Sr. e Sra. Sergio Scalfaro, e por parte da 
noiva, Sr. Henrique Fernandes Ensá e Srta. Maria Romana Fernandes de Almeida.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 No clichê um flagrante da cerimônia civil. 

 

Após a viagem de núpcias o jovem casal fixou residência em São Paulo. 

DHÃRANÂ congratula-se com o faustoso acontecimento e formula votos de 
felicidade. 

 

COMUNICADO 

A Diretoria Social da S.T.B. comunica aos veneráveis Irmãos que foi o seguinte o 
balanço das obras realizadas em São Lourenço (Monumento na Praça da Vitória e obras 
complementares na área externa do Templo - escadaria, muralha, calçadas etc.) : 
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CUSTO TOTAL DAS OBRAS (conforme documentação) –  249.086,60  

 Importância arrecadada: 

Rio de Janeiro........................................................110.610,00 

Cruzeiro do Sul, S. P. ..............................................35.170,00 

São Lourenço ..........................................................25.870,00  

Rama Orion .-.............................................................6.000,00 

Sr. Paulo Ginelli .........................................................1.000,00  

Saldo de festa realizada em S. Lourenço ..................1.500,00  

            180.150,00 

Saldo das obras do Templo ............................ 55.728,30  

Juros da importância supra .............................. 2.663,00 

            238.541,30   238.541,30 

DEFICIT ..............................................................................     10.545,30 

Importância angariada para cobertura do déficit .................................. 10.545,30 

 

FALECIMENTO 

Os membros da S. T. B. cumprem o doloroso dever de comunicar o passamento de 
um de seus mais destacados Irmãos, o Instrutor Antônio Castaño Ferreira, ocorrido no dia 
28 de janeiro em São Paulo. 

Embora saibamos o que realmente significa a morte, é sempre dolorosa a 
separação de um ente de cujo convívio a S. T. B. usufruiu por tantos anos, que tão curtos 
agora parecem. Só uma profunda convicção do que se passa além das fronteiras que 
separam ilusoriamente a vida da morte, e ainda indevassáveis para a maioria das 
criaturas, permite-nos aceitar um momento desses com a devida serenidade. 

 A partida desse Irmão instrutor, um dos poucos que a fundo conheciam o nosso 
movimento, deixa um claro insubstituível, no setor que ocupava, e é desses fatos que só a 
perspectiva do futuro permitirá devidamente classificar. 

Deixa viuva e seis filhos menores, aos quais desejamos que possam e saibam 
continuar com integridade o ideal pelo qual viveu e morreu aquele que nesta vida foi 
Antônio Castaño Ferreira. 

Lex universa est, quae jubet nasci et mori. 

 

 


