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BRASIL –  BERÇO DA NOVA CIVILIZAÇÃO 

CLOVIS BRADASCHIA  

 

Para se demonstrar que o Brasil será berço de uma Nova Civilização, tal como 
vem apregoando a SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, desde 1924, mister se  faz 
que o assunto seja analisado por partes, começando-se, como é natural, por um estudo 
resumido das raças humanas, do ponto de vista da teosofia eubiótica que é a única 
verdadeira. 

 Raças Humanas: Segundo o “Ocultismo e Teosofia” de Laurentus, a alma 
humana, em sua evolução no decorrer da ronda, sobre o mesmo planeta, passa por 7 
etapas sucessivas que são as raças-mães ou raças-raízes. Cada raça-mãe se 
desenvolve sobre um continente ou dwipa determinado, segundo a denominação 
encontrada nos Puranas. 

Jambu-Dwipa, hoje a calota polar do Norte, foi a primeira terra habitada em 
nosso Planeta, pelos seres descendentes dos Pitris Lunares ou Pitris Bharishads. É 
comparada a um monte que emergiu das águas primordiais. 

Plaska-Dwipa, o segundo continente que os gregos chamaram de Hiperbóreo, foi 
o berço e túmulo da segunda raça-mãe, mais “compacta” que a primeira e, no entanto, 
muitíssimo sutil para os nossos atuais sentidos. 

A primeira raça humana, denominada Adâmica, teria sido astral e traria o 
princípio espiritual Atmã, cego, como princípio interior. A segunda, denominada 
Hiperbórea, possuía um corpo etérico e trazia o principio Búdico ligado a Atmã. Os 
seres, tanto da primeira como da segunda raça, eram dirigidos “de cima”. Eram formas 
mal definidas, verdadeiras “águas vivas”, conduzidas pelo sopro de Vayú, e se 
reproduzindo “por bolhas de suor”, isto é por meio de brotos ou gêmulas. 

 Shalmali-Dwipa, o  terceiro continente, corresponde ao que Hecker chamou de 
Lemúria e os geólogos conhecem por Gondwana. Existiu nas regiões do Pacifico e foi o 
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berço da primeira raça verdadeiramente humana, a Lemuriana, em cujos meados se 
deu a separação dos sexos. Os lêmures são os gigantes de todas as antigas tradições, 
os ciclopes, que se guiavam pelo olho pineal, situado na parte posterior da cabeça. 
Foram os primeiros homens dotados de mente reflexiva, porém, de ação 
predominantemente impulsiva, orientada por poderosos e insaciáveis desejos. 
Construíram as cidades chamadas ciclópicas, de que restam ainda alguns vestígios, 
como os da Ilha de Páscoa, próxima à costa do Chile. 

Foi a raça lêmure, em sua segunda metade, que, passando por várias fases 
intermediárias, chegou a ser nitidamente sexual, dióica.  

Assim como os Pitris-Bharishads estão ligados à primeira raça, os Pitris-
Agnisvattas estão à segunda e os Kumaras à terceira. Os Kumaras forneceram o 
mental e o sexo aos homens. Portanto, na terceira raça, o Mental veio se unir aos 
outros dois princípios: Atmã e Budhi, provocando uma profunda alteração no organismo 
lemuriano, com o desenvolvimento do cérebro e, de modo geral, do sistema nervoso da 
vida de relação. O desenvolvimento do cérebro. fez surgir o raciocínio e, portanto, o 
sentimento de ahankara ou de “egoeidade” (“eu sou”). Da individualização dos lêmures 
surgem as idiossincrasias, os obstáculos de toda sorte à evolução de cada homem, e o 
Bem e o Mal, aparecem na Terra.  Biologicamente falando, durante milhões de anos os 
organismos hermafroditas foram se aperfeiçoando até chegar uma fase em que os 
gametas masculinos e femininos não mais amadureciam simultaneamente no mesmo 
organismo. Com o decorrer dos milênios, um dos órgãos sexuais aborta por completo: o 
indivíduo passa a ser nitidamente masculino ou feminino. Foi nos últimos dez milhões de 
anos que os Lêmures passaram a constituir uma raça dióica, isto é, com os sexos 
totalmente separados. Este fato, aliado à exacerbação dos sentidos, levou aquela 
humanidade a se desviar da Lei. Os cataclismos começaram, então, a sua Obra 
destruidora. Os Fogos da Terra e as Estrelas do Céu varreram do Mundo o vasto 
continente. 

Falemos, agora, de Kusha-Dwïpe, o quarto continente, a famosa Terra dos 
Rutas, dos Povos Vermelhos a que Platão alude nos célebres “Diálogos”, pela boca de 
Timeu e Critias. Ocupava toda a região compreendida entre 45° de Latitude Norte e 45° 
de Latitude Sul, sendo limitada a leste pelos restos da antiga Lemúria e a oeste por uma 
faixa de terra que forma a espinha dorsal das atuais Américas. Aí se desenrolou a mais 
extraordinária série de civilizações de que há notícia nos fastos esotéricos. 

Como sabem os teósofos, a raça atlante constituiu o ponto mais baixo da curva 
descendente da evolução, verdadeiro fiel da balança entre a pravritti-marga e a nivriti-
marga.  

Como a Lemúria, o Continente Atlante foi destruído, porém, em catástrofes 
sucessivas; a primeira há cerca de um milhão  de anos atrás, a segunda há cerca de 
duzentos mil anos, a terceira há cerca de oitenta mil anos e a última há cerca de dez mil 
anos antes de Cristo. A primeira e a segunda catástrofe, teriam separado completamente 
a África da América. Não são poucos os geólogos que têm admitido tal hipótese, 
baseados na similitude geológica e dos fosseis encontrados nas costas de África e 
América que se defrontam. A misteriosa região do Roncador, no interior do Brasil, onde 
desapareceram o Cel. Fawcet e seu filho, seria remanescente da Atlântida... 

Da segunda catástrofe atlante restaram duas grandes ilhas, Daitia e Ruta. A 
terceira catástrofe teria destruído estas duas ilhas, deixando uma pequena ilha, 
denominada Poseidonis. Finalmente, a quarta catástrofe teria destruído Poseidonis, não 
sem que primeiro tivessem lugar certas migrações para a América Central e do Sul, onde 
teriam dado lugar a portentosas civilizações. 

As tradições que falam da Atlântida, são inúmeras. Os interessados poderão 
consultar AQUEM DA ATLÂNTIDA, do grande escritor patrício. Gustavo Barroso, que 
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relata grande número dessas tradições, algumas das quais deram origem às várias 
lendas sobre os dilúvios, dos quais o último, teria passado para a Bíblia. Ora, a lenda é 
a Verdade envolta no véu da. fantasia... 

 Os remanescentes atlantes da Ilha de Poseidonis é que teriam dado origem às 
civilizações da América, que deixaram marcas indeléveis de sua passagem através de 
monumentos e de inscrições rupestres. 

A destruição de Poseidonis foi tão violenta que teria provocado certos 
movimentos orogenéticos, como a elevação da Cordilheira dos Andes. Os cataclismos 
teriam sido tão poderosos que certos grupos de homens remanescentes caíram em 
estado de selvagismo, voltando às cavernas, dando origem ao chamado (pela Ciência 
Oficial) “homem primitivo”, posterior ao último grande dilúvio. 

Os diversos cataclismos que se deram, desde a Atlântida, isto é, desde um 
milhão de anos atrás, ao mesmo tempo que davam ao Globo Terrestre a configuração 
geográfica atual, com os seus 5 continentes, resguardava a América para a futura 
civilização, caindo em selvagismo os seus remanescentes habitantes, aos quais vieram 
se grupar, mais tarde, outros grupos étnicos.  

Enquanto no Ocidente surgiam e desapareciam civilizações, remanescentes dos 
atlantes, no Oriente, ao mesmo tempo, se desenvolvia a Quinta Raça-Mãe, a Ariana. 

O quinto continente era denominado Kraunch. E o centro de dispersão dos 
Aryas foi a meseta central da Ásia, o célebre Pamir, o Pamito-Fo dos chineses, o 
Bami-Duniah dos tibetanos, isto é, o Teto do Mundo. Nesta região privilegiada do 
Pamir, as sementes da primeira grande civilização ária foram preparadas pelo excelso 
Ser que a Índia inteira conhece como Manu Vaisvavata. O termo Manu (sânscrito), 
significando o Pensador, o Senhor do Mental (Manas, em sânscrito), mas também, 
condutor de um povo. 

 Portanto, há cerca de um milhão de anos atrás, no Ocidente (Atlântida), uma 
civilização se findava, embora a semente fosse mantida como germe futuro na lendária 
“cidade dos telhados resplandecentes” que pode, geograficamente, ser identificada com 
a não menos lendária Região do Roncador. Enquanto isso, no Oriente, na região do 
Pamir, as sementes mais puras da civilização anterior, ou atlante, eram refundidas até o 
momento de sua eclosão. 

O Egito ficou como último depositário das tradições atlantes e a Índia, como 
depositária de toda civilização ariana. Ficaram sendo, respectivamente, o Pai e a Mãe e 
da Humanidade atual, cuja civilização também se finda para dar lugar a outra muito mais 
pujante, mais perfeita. 

A MARCHA DAS CIVILIZAÇÕES: 

As duas sábias leis de KARMA e REENCARNAÇÃO é que obrigam os homens a 
renascerem nesta ou naquela Raça, neste ou naquele País. Como disse Gautama, o 
Buda, “ninguém nasce em família, país, ou lugar que não lhe esteja destinado pelo 
Karma”. No entanto, a marcha das civilizações obedece ao Itinerário de IO (ou marcha 
das “Mônadas”), que vem a ser o caminho traçado por DHARMA, a Lei Justa, em função 
do próprio Karma da Humanidade. Segundo esta Lei, ora as civilizações caminham do 
Ocidente para o Oriente, ora do Oriente para o Ocidente. Assim, a Atlante caminhou do 
Ocidente para o Oriente, enquanto a Ariana, do Oriente para o Ocidente. 

 A marcha das civilizações têm sido forçada pelas migrações. Existem dois tipos 
de migrações: as conscientes, isto é, em que o povo é conduzido por um Manu, ou 
Condutor, e as migrações inconscientes, ou melhor, forçadas pelo Karma, ou por 
contingências cármicas, tais como, catástrofes, guerras, epidemias, perseguições 
políticas, raciais ou religiosas, etc. Estas migrações começaram a ter importância 
histórica depois da primeira catástrofe atlante. 
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O historiador Rocha Pombo, comentando o Padre Pennafort, diz o seguinte: 

“O sábio Padre Pennafort, autor da curiosa obra, “Brasil pré-histórico”, onde todos 
os que estudam têm tanto que aprender, desloca o núcleo primitivo de tribos humanas 
da alta Ásia para a fantástica Atlântida, cuja existência real admite como fora de toda 
dúvida e, com ele, Brasseur de Bourbourg, Alcyde d'Orbigny, Hamar e o insigne 
indianólogo D. Henrique O. de Thoron, que os próprios egípcios foram, com os nossos 
homens americanos, 'uma colônia proveniente da Atlântida. Foi da famosa Atlântida que 
partiram as migrações que povoaram tanto o Egito e a Grécia, como a América”. 

As novas civilizações têm sempre resultado do caldeamento de povos e culturas, 
postos em contato pelas migrações que, como vimos, podem ser conscientes (quando 
se trata de um “povo eleito”, ou de elite, dirigido por um Manu), ou inconscientes 
(quando forçadas por contingências cármicas). As migrações, portanto, estabelecendo 
os contatos de povos de graus culturais diferentes, é que vão permitir um caldeamento 
racial e, portanto, uma nova civilização. 

 Sobre esse assunto, o Sábio Cônego Ulisses de Pennafort, em seu maravilhoso 
livro “Brasil Pré-Histórico”, já referido, externou-se do seguinte modo: 

“O que é certo é que jamais se viu um povo sair, por si mesmo, ao estado 
selvagem e passar da barbárie completa para uma real civilização”. E, mais adiante: “O 
homem só progride quando chega a certo grau de elevação mental; ainda assim, para 
consegui-lo espiritual e materialmente, é mister o acesso ou a miscibilidade de um povo 
mais teosoficamente adiantado (o grifo é nosso) em civilização e instrução. “La 
civilization, disse-o com toda elegância e veracidade o pranteado e famoso publicista 
Mr. de Broglie, est un flambeau qui ne s'alume qu'au contact d'un foyer preexistan”. 

Fato que desejamos destacar neste ponto do trabalho, é que enquanto a América 
estava esquecida dos “povos chamados civilizados”, as civilizações do “Velho 
Continente” caminhavam sempre do Oriente para o Ocidente, como que impelidas por 
uma força estranha: o dedo da Lei, ou de Deus. 

A misteriosa civilização dos 

egípcios sucederam-se as dos assírios, babilônios, hebreus, fenícios, persas, etc., até 
chegar à dos gregos e, daí, à dos romanos (mais ao Ocidente). Com o 
desmembramento do Grande Império Romano, novas civilizações foram surgindo mais 
ao Ocidente da Europa”, até culminar na Península Imérica que haveria de dar aqueles 
que navegariam “par mares nunca dantes navegados”. 

Neste ponto da História, vemos destacar-se a figura gigantesca do Infante 
Henrique de Sagres, o Grande Navegador. Foi Ele o criador da sublime epopéia 
marítima de Portugal, cantada pelo gênio de Camões, e da qual resultou o 
descobrimento do Brasil. De fato, como diz ELAINÉ SANCEAU, referindo-se ao 
Infante: “O seu trabalho não foi desperdiçado. Pouco se descobriu acerca de terras 
transoceânicas em tempo de D. Henrique, além da certeza de que existiam, mas, 
entretanto, para os mareantes portugueses o oceano tornou-se livro familiar”. “As 
gerações seguintes descobriram mais terras que os navegadores de D. Henrique, mas 
a estes deviam o conhecimento do mar. Quase obscuramente eles abriram caminho 
àqueles nomes que mais tarde colheram os louros”. 

Quando o Infante Henrique de Sagres “atravessou as fronteiras de Hércules” 
(Gibraltar), teve um grande “sobressalto” ao descobrir ao longe “a estátua de um 
Cavaleiro apontando para o OCIDENTE”. 

Nós hoje podemos dizer a razão de semelhante “sobressalto”: – aquela estátua 
era mais do que um MARCO definidor do papel que ia ter, em breve, o OCIDENTE em 
substituição ao ORIENTE, na evolução humana. Assim, ao EX-ORIENTE LUX, de 
Emmanuel Swedenborg, substituiria o  EX OCCIDENTE LUX, do Prof. Henrique José 
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de Souza. E isto, através da MISSÃO Y, de que é detentora a Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

 “Nenhuma dúvida resta de que o Infante Henrique de Sagres, além de 
navegador era um ILUMINADO!” (palavras do Prof. H. J. Souza). 

Se o Infante ensinou a vencer o MAR TENEBROSO e apontou o Caminho, 
coube a Colombo e a Cabral realizarem o feito, descobrindo,  para o Mundo civilizado 
de então, a América, onde se firmaria a Missão Y, e, dentro desta, o Brasil que viria a 
ser “Santuário da Iniciação do gênero Humano a caminho da sociedade futura". Sim, 
as Américas do Norte e do Sul, entrelaçadas como as hastes lunar e solar da Missão 
Y. Deste modo, o fragmento do grande Continente Atlante, envolto na penumbra do 
tempo, era arrancado dos confins do Mar Tenebroso para o magnífico destino que o 
aguardava. 

O PAPEL DAS AMÉRICAS NO CICLO ATUAL:  

Cristóvão Colombo, ou antes, Christopherens Columbus, “Aquele que carrega o 
Cristo e é, ao mesmo tempo, a Ave, a Pomba do Espírito Santo (Columba), que. Ele 
mesmo saudava em sua sigla, foi o grande Descobridor da NOVO MUNDO. Sim, 
COLOMBO, de acordo com seu próprio nome, era o AVIS RARIS IN .TERRIS. E 
CABRAL, por sua  vez (cujo nome provém de Capris, Capricórnio, Kumara, etc., como 
ele mesmo apontou no seu brasão), foi o completador de semelhante façanha, para não 
dizer, quem realizou o codicilo de tão espiritual Testamento, ao mesmo tempo histórico 
e cíclico. 

 Surgiu o Novo Mundo! Surgiram as Américas! E, consequentemente, a Região 
que devia servir para a Nova Civilização, a Nova Humanidade. da Era de Aquário ou 
do Avatara Mitra-Deva. Sim o QUINTO CONTINENTE, de acordo com os cinco sentidos, 
os cinco dedos, os cinco Tatvas ou Forças sutis da Natureza. Colombo e Cabral eram 
seres da AGARTHA. E, como tal, eram INICIADOS Nos Grandes Mistérios. 

A seguir transcreveremos diversas citações de homens ilustres, a respeito do 
papel das Américas no Grande Concerto Universal do ciclo presente. Começamos pelas 
palavras do etnólogo mexicano José de Vasconcelos: 

“É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizando 
a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a 
Humanidade”. 

Do grande cientista e polígrafo espanhol, Dr. Mário Roso de Luna (membro n° 7 
da S. T. B. ) 

“...  O País de Pinzon, Cabral, Lepe e Sousa, por sua maior vizinhança com 
Europa e África; por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões, demonstra 
excepcionais. características, que nos dão o direito de dizer que seus futuros destinos 
são semelhantes aos de NORTE AMÉRICA que, em cultura, no litoral nada fica a dever 
à Europa; do mesmo modo que, em belezas naturais e espiritualidade, faz lembrar o 
berço do povo ário, a ÍNDIA, como se no desenrolar dessa nobre RAÇA – Ásia à Europa 
e desta à América – coubesse ao BRASIL, a glória de ser o REMATE e EPÍLOGO 
daquele grande povo, com uma civilização fluvial e costeira igual a de todos os grandes 
rios chamados GANGES, INDO, OXUS, Iaxarte, Nilo, Tigre e Eufrates, Danúbio, 
Ródano, Reno, Mississipi, etc., cada um deles legando ao humano futuro, um florão da 
sua Coroa... Não resta a menor dúvida que as Bacias do Amazonas e do Prata com 
o decorrer dos tempos, selarão nas suas ribeiras os DESTINOS DO MUNDO”. 

 ORIGENS DO NOME “BRASIL”:  
 Um estudo profundo sobre as “Origens do nome BRASIL”, tal como foi feito por 
Gustavo Barroso em seu magnífico livro AQUEM DA ATLÂNTIDA, constitui, sem dúvida, 
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um “valioso documento” que atesta ser o Brasil “o Santuário da Iniciação do gênero 
humano a caminho da sociedade futura”. 

Vejamos o que diz aquele autor: “O nome Brasil surge na geografia muito 
anteriormente ao descobrimento da grande região sul-americana banhada pelo 
Atlântico”. 

Segundo aquele autor, o nome Brasil teria evoluído de vários nomes, como: 
Brasil, Berzil, Braçur, etc., Braxilis, Ó-Brasile, Ó-Brasil e, afinal, Bresail, Hy-Bresail. 
Estas últimas designações são irlandesas. Na opinião de All Torp e Moltk Moe (apud 
Gustavo Barroso), tal palavra veio da raiz céltica bress, que implica a idéia de benção e 
significa boa sorte ou prosperidade. De onde veio o verbo inglês To bless, abençoar. 

 “Assim, continua Gustavo Barroso, o nome geográfico irlandês corresponde, em 
suma, ao que os antigos davam às Canárias: – Afortunadas. A crença na existência de 
terras venturosas do lado do ocidente é antiquíssima. A idéia é longínqua e pertinaz na 
tradição dos povos. Todos criam numa idade de ouro em tempos idos e em terras de 
além”. 

A região, ou ilha Brasil, se identifica, pois, com as “Ilhas Afortunadas”, “Ilha dos 
Bem-aventurados”, o Imago Mundi de Pedro d’Ailly, “Ilhas dos Felizes”, etc. 

“É indubitavelmente mais velho do que o nosso país o nome que lhe deram. 
Capistrano de Abreu admitia esse ponto. E sente-se que ele não nasceu da cor de brasa 
do pau de tinturaria tão famoso”. 

Southey (apud Aquem Atlântida) escreveu: “Entre vários povos vivia uma tradição 
relativa a uma ilha encantada chamada Brasil”. 

Finalmente, conclui o autor citado: “Houve verdadeira intercorrência entre a lenda e 
a história. O Brasil do pau cor de brasa, ou melhor verzino, berzino e berzil, confundiu-se 
com o Brasil da ilha Bem-aventurada, da terra Feliz, de Ó-Brasil céltico. E pela força moral 
do último motivo é que, na nossa opinião, prevaleceu”. 

 E, finalmente, o nome Brasil (segundo o Prol. H. J. Souza, tantas vezes citado 
neste trabalho) confunde-se com o do rei fenício Badezir, que é encontrado na inscrição 
da Pedra da Gávea (interpretada por Bernardo Ramos). Segundo o mesmo Prol. H. J. 
Souza, Badezir esteve no Estado das Amazonas (segundo Pennafort, Amazonas viria do 
tupí Ama-chons, significando as puras, as virgens, como o eram as Walkirias do imortal 
Wagner) enquanto que Yet Baal, seu filho, teria estado no Sul (a própria inscrição da 
Pedra da Gávea o diz: Yet-Baal, Tyro Fenicia, primogênito de Badezir). 

Entre as lendas das terras felizes do ocidente encontram-se (segundo Gustavo 
Barroso) : Makarié (terra dos Makaras?, perguntamos nós), dos gregos; Fortunatae dos 
latinos, Fortunatus dos árabes, Insula Deliciosa do monge Mernoc, Vinlandia dos sagas, 
Bresail ou Ó-Breasail dos céltas, etc. 

De fato, não há como concluir que o Brasil é a terra dos Bem-aventurados, por ser 
o “Santuário da Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura”! Sim, Brasil, 
terra da Promissão, por ser a região sagrada onde fará seu aparecimento o Avatara 
Aquários, cuja apoteótica presença iniciará, para o mundo, uma nova Idade de Ouro, ou 
Satya Yuga. 

O CALDEAMENTO RACIAL NO BRASIL: 

Para maior clareza do assunto, será ele dividido em três partes:  

a) O Caldeamento Racial no Brasil Pré-Histórico;  

b) O Caldeamento Racial no Brasil-Colônia; 

c) O Caldeamento Racial no Brasil-Independente. 
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O Caldeamento Racial no Brasil Pré-Histórico: 

Quando os europeus “descobriram” a América, aqui já encontraram inúmeros 
povos que, embora decadentes, na época dos descobrimentos, exibiam marcos 
evidentes de terem constituído portentosas civilizações. 

 Qual a origem destes povos? Foi a grande preocupação que logo se impôs aos 
homens da ciência, desde aqueles dias até hoje. Descobrir esta origem, “provar e 
evidenciar a comunhão social dos povos e dos indivíduos através de todas as idades e 
tempos” é, sem dúvida, “o problema mais sublime e mais importante para se destrinçar 
neste século XX” (Pennafort, Ob. cit.). 

Sobre o assunto, Rocha Pombo, afirma: para o Brasil pré-histórico, o homem que 
os europeus conheceram na América é simplesmente um produto de regressão 
histórica, um degenerado de antiga civilização" (o grifo é nosso). 

“O que não mais é possível contestar, com legítimos fundamentos, é que estamos 
na América em presença de vestígios de uma civilização antiga, muito .superior à das 
populações que aqui encontramos”.  

Neste particular, o estudo das inscrições rupestres do Brasil, realizado por 
Bernardo Ramos – mui justamente – cognominado o Champollion brasileiro – e, em 
particular, sua interpretação das inscrições da Pedra da Gávea, demonstram que os 
fenícios estiveram no Brasil, muito antes de seu descobrimento. Aliás, do monumental 
trabalho de Bernardo Ramos foram aceitas, pelo Instituto Geográfico e Histórico do 
Amazonas, as seguintes conclusões que representam a sua síntese (em 4 de maio de 
1919) :  

a) Existiu rio Brasil uma civilização pré-colombiana;  

b) Tal civilização foi trazida por migrações de fenícios e gregos;  

c) Essas migrações remontam a uma antiguidade maior de oitocentos anos 
antes da Era Cristã. 

 A Sociedade Teosófica Brasileira, única detentora na face da Terra, das 
Revelações cíclicas atuais, não só aceita as conclusões de Bernardo Ramos como 
verdadeiras, como afirma que, no Brasil Pré-histórico, sete ramos raciais processaram 
aqui um intenso caldeamento racial, a saber: assírios, fenícios, babilônios, hebreus, tibe-
tanos, mongóis e hindus. 

“Aqui e ali superabundam as ruínas, cobertas, matizadas de inscrições e de 
esculturas, e elas começam a revelar supremamente, teosoficamente os seus infindos e 
profundíssimos arcanos!!!” (Padre Pennafort, obr. cit.). 

Não só os estudos epigráficos e das tradições dos povos americanos, revelam as 
suas origens, como também o estudo comparado das línguas. 

A língua tupi, como a mais importante destes povos, apresenta imenso 
parentesco com o hebraico, o sânscrito e o grego. Tal é a conclusão a que têm chegado 
os maiores estudiosos da língua tupi, quer nacionais, quer estrangeiros. Inúmeras 
citações poderiam ser feitas, se tal não tornasse demasiadamente longa  a exposição. 

 O que desejamos concluir neste ponto, é que,  no Brasil Pré-histórico, isto é, 
anterior ao seu descobrimento, houve uma intensa fusão racial e monádica de 7 ramos 
raciais: assírios, fenícios, babilônios, hebreus, tibetanos, mongóis e hindus. Desta 
fusão monádica  resultou uma raça, tanto no sentido teosófico como no étnico, e também 
uma “alma-grupo”.  

 Esta “raça brasilindia”, criada pelas imposições da Lei, ficou sendo o “campo” onde 
seriam lançadas mais tarde, a partir da Época dos Descobrimentos, as sementes ibero-
africanas, às quais ainda viriam se juntar outros grupos étnicos de diversas procedências.  
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 “Por muitos anos os índios brasileiros hão  de ser os sucessores da raça semítica e 
ariana (além de outras, dizemos nós) em nossos ínvios sertões, e nem Deus promoveria a 
grande fusão de sangue que se operou e está se operando no solo brasileiro, si com isso 
não tivesse em vista a realização de um desses grandes desígnios que marcam as 
épocas notáveis da história" (Conego Pennafort). 

Com isso, conclui ainda Pennafort, “o grandioso problema das nossas origens 
étnicas está resolvido”. 

O Caldeamento Racial no Brasil-Colônia: 

Já analisamos sucintamente as principais Raças Humanas (Raças-Mães): 
Adâmica, Hiperbórea, Lemuriana, Atlante e Ariana. A raça Lemuriana deixou como 
representantes as raças negras; a raça Atlante deixou como representante os tártaros, os 
chineses, os mongóis e os indígenas americanos; a raça Ariana é representada pelos 
brancos. 

 Feitas estas considerações torna-se  mais fácil compreender o sentido oculto do 
caldeamento racial no período  Brasil-Colônia: a raça branca, ou ariana, foi  representada 
pelos portugueses, a raça Atlante estava representada nos indígenas do Brasil, e a raça 
lemuriana, pelos negros africanos que vieram como escravos (2). 

 Como a Missão da Sociedade Teosófica Brasileira, ou Missão Y, abrange as duas 
Américas, e mais especialmente a do Sul, na qual o elemento colonizador básico foi 
Ibérico  (isto é, portugueses e espanhóis), à fusão racial, que se deu nos três primeiros 
séculos de colonização da América, dá-se o nome de fusão Ibero-afro-ameríndia, com as 
consequentes Mônadas de mesmo nome. 

 O Caldeamento Racial no Brasil-Independente: 
O europeu que chegou ao Novo Mundo pode ser dividido em duas categorias: o 

Europeu histórico, isto é, o colonizador dos primeiros tempos; e o Imigrante, aqui entrado 
após o movimento de independência. 

A história do caldeamento racial no Brasil-Independente, confunde-se com a 
história do seu movimento imigratório. E este, começou propriamente com a chegada de 
D. João VI, ao Brasil e a abertura dos portos às nações amigas. Fundam-se, então as 
primeiras colônias de Santo Agostinho, no Espírito Santo, em 1812, com imigrantes 
açorianos, e Santa Leopoldina, na Bahia, em 1818, com imigrantes suíços, logo seguidas 
da fundação de Nova Friburgo, em 1819, com imigrantes suíços. As colônias alemãs do 
sul, inauguraram  a verdadeira fase .imigratória, em larga escala, de 1824 em diante. 

 “É nesta fase, já o Brasil independente, que se fundam as “Sociedade de 
Colonização”, que promovem a entrada, em larga escaIa, de imigrantes estrangeiros”. 

“Logo após a abolição da escravidão, a legislarão republicana procurou compensar 
a falta do braço escravo, promovendo um afluxo maior de imigrantes estrangeiros”. 

“A Constituição de 1891 estabeleceu a liberdade de ação para os Estados, nas 
medidas imigratórias e colonizadoras. Isso deu lugar a um grande surto do afluxo 
imigratório, especialmente para S. Paulo e os outros Estados do sul. Já em 1901, São 
Paulo recebia 84% da imigração total do país”. (Arthur Ramos, “Introdução à Antropologia 
Brasileira”, 2° volume). 

Não é intenção do autor, neste modesto trabalho, traçar toda a história do 
movimento imigratório mas, apontar alguns pontos fundamentais da mesma, tendo em 
vista as conclusões a que quer chegar. 

“As estatísticas do Departamento Nacional de Imigração consigam o número total 
de, 4.257.000 estrangeiros entrados no Brasil, no período de 1884 a1944”. (Arthur 
Ramos, obra citada). 
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Estes imigrantes são de grupos étnicos os mais diversos, onde se distingue, em 
ordem de importância: o grupo português, espanhol, franceses, e anglo-saxãos, o grupo: 
italiano,  o grupo alemão, eslavos e outros grupos, o grupo judeu, o grupo japonês, e 
outros menores. 

 “Como imigrantes, os italianos estão à frente, com o total de 1.414.000 imigrantes 
nos últimos 60 anos, seguidos de perto pelos portugueses (1.285.000), espanhóis 
(584.000), japoneses (189.000), alemães (173.000) e os outros grupos" (segundo Arthur 
Ramos, ob cit.). 

Para finalizar este capítulo, onde procuramos apenas realçar os grupos étnicos, 
cármicamente fundidos no imenso cadinho da Nacionalidade Brasileira, repetiremos 
palavras do grande etnólogo patrício Arthur Ramos: 

“Deste convívio harmônico de raças e culturas, surgiu o tipo brasileiro, síntese final 
da confluência dos grupos étnicos e culturais europeus com os não-europeus, com as 
diversificações ecológicas posteriores do novo meio”. 

Pois bem, este tipo brasileiro, cujo veículo físico é o resultado dos cruzamentos 
raciais, mas, cuja essência espiritual é o fruto de fusões monádicas, é que dará as 
sementes da Nova Civilização, da Nova Raça, cuja principal característica não estará na 
cor da pele dos seus constituintes, mas, na formação intelectual e moral, calcada nos 
verdadeiros conhecimentos teosóficos ou eubióticos. 

A NOVA CIVILIZAÇÃO  
Resumindo tudo o que foi exposto, conclui-se que a base étnica da sociedade 

brasileira repousa sobre três suportes principais: o português, (representando a 5ª  Raça-
Mãe Ariana), o índio (representando a 4ª Raça -Mãe, Atlânte) e o   negro (representando a 
3ª Raça -Mãe, Lemuriana). Os contatos entre estes três constituintes, deram-se nos três 
primeiros séculos da nossa vida, abrangendo o período colonial e o império. Depois desta 
fase inicial é que os imigrantes, de outros grupos vieram se adicionar à nossa constituição 
étnica. 

 A miscigenação do Português com o índio dá o mameluco, com o negro dá o 
mulato. Por sua vez o Negro também se cruza com o índio, dando o cafuzo. 

“E a fusão de todos os tipos étnicos dá o pardo, o mestiço com todas as gradações 
de cor. Esta sociedade assim formada cresce sem preconceitos de raça, e mesmo as 
classes quase se nivelam, sem as distâncias sociais rígidas da aristocracia latifundiária”. 
(Arthur Ramos, ob cit.). 

A não existência de preconceitos de raça, é que, a nosso ver, distingue o 
caldeamento racial no Brasil, daquele que se processa nos Estados Unidos da América 
do Norte. onde as discriminações raciais, em certos Estados, têm atingido, por vezes, 
formas extremas. 

Os ódios de raça, não nos atingiram, razão porque será “dentre as bacias do 
Amazonas e do Prata, que sairá a raça cósmica, que realizará a concórdia universal, 
porque será filha das dores das esperanças da Humanidade...”, como muito bem se 
expressou o intuído sociólogo mexicano Vasconcelos. 

Por sua vez, Afrânio Peixoto, em sua Pequena História das Américas, expressou-
se do seguinte modo: 

“Falamos, às vezes, no homem cósmico” da América... Não poderia ser o índio 
americano, bárbaro e incivilizável, mesmo Toltecas, Astecas, Maias, Incasicos, pois, em 
decadência, à chegada dos Europeus. Nem esses europeus civilizados, mas fanáticos, de 
religiões, de domínio, de guerras, com que continuam na Europa e no mundo, a 
ensangüentar a Terra...” 
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 “O homem cósmico da América, ênfase à parte, será o descendente do europeu, 
na América, que aqui perdeu a violência original, fanática, sectária, o complexo de 
inferioridade das raças “nobres” e “eleitas” (Judeus, Góticos-Alemães, Ibéricos-
conquistadores), para serem sem hierarquia, sem paranóias, pacíficos, industriosos, 
fortes, individualizados mas colaborantes, mais que civilizados, “socializados”,  admitindo, 
pela tolerância, todas as ideologias e todas as experiências”. 

Feitas todas estas considerações, torna-se mais fácil compreender um dos mais 
extraordinários aspectos da Missão da S. T. B.: preparar o advento da Nova Civilização, 
preparar as sementes que serão lançadas no próximo ciclo. Estas sementes são as 
crianças de hoje, homens de amanhã. Donde o seu lema SPES MESSIS IN SEMINE, ou 
“A esperança da colheita reside na semente”. Dai, a necessidade de reformas eubióticas, 
em todas os setores da vida, a começar pela educação da criança. 

Também as leis imigratórias devem ser atualizadas, eubioticamente, no sentido de 
só permitirem a entrada, no Brasil, de imigrantes desejáveis, isto é, assimiláveis em nosso 
meio, quer cultural, quer étnicamente, os ódios raciais e afeta em sua terra! 

 Para terminar, podemos concluir de tudo o que foi exposto, ser o Brasil, sem dúvida 
alguma, o Berço de uma Nova Civilização. 

Responsabilidades imensas pesam sobre o nosso Povo. Quando despertará ele da 
letargia em que se encontra? Até quando os Dirigentes da Nação ignorarão os nossos 
destinos? 

É triste dizer que quem menos conhece o Brasil é o brasileiro que, em vez de dar 
importância ao que é seu, a tudo menospreza, procurando seguir a estrangeiros de 
origens e atitudes quase sempre duvidosas. 

É verdade que ninguém é pro-falta de caldeamento racial no Brasil, constituem 
verdadeiros crimes de lesa-Divindade, que devem ser banidos de nosso meio. 

 Desde 1924 a Sociedade Teosófica Brasileira apregoa uma Nova Era, uma Nova 
Civilização e procura preparar a Sementeira, as Crianças! 

As crianças devem ser preparadas sob a égide da EUBIOSE, para que, no seu 
devido tempo, essas sementes sejam fundidas naquelas que se encontram nos “celeiros 
da Terra”, aguardando o momento cíclico... 

Glória ao Brasil! berço de Nova e Esplendorosa Civilização, cujos albores, somente 
os verdadeiros Espiritualistas percebem!... 

São Paulo, 17 de Abril de 1958 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O TENOR JOÃO GIBIN E SENHORA 

VISITAM O MESTRE 

 

A IGREJA DE MELQUISEDEC 
 

Por Henrique J. Souza 

 

Há uma antiga tradição que afirma a existência, no mundo, de uma “igreja 
secreta”, que torna a ligar (religo, religare, religio, religione ou religião) o homem a Deus, 
sem necessidade de sacerdócio nem outro qualquer intermediário. Todo ser iluminado, 
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diretamente ou por iniciação, desde que esteja de posse de certos Mistérios, faz parte 
do Culto, que tem o nome velado de Igreja de Melquisedec. Tal culto sempre existiu, 
por ser o da mais preciosa de todas as religiões, ou seja: a da Fraternidade Universal 
da Humanidade. 

A sua origem procede dos meados da 3ª raça -mãe, pouco importa seu nome 
naquela época se com o decorrer dos tempos, recebe o de Sudha-Dharma-
Mandalam, na antiga Aryavartha – nossa Mãe Índia – mas, para todos os efeitos, 
Excelsa Fraternidade, quer na razão da sua própria existência – por ser composta dos 
Verdadeiros Guias ou Instrutores espirituais da Humanidade – quer pela sua vitória 
sobre o que se concebe como Mal, na Terra, se ao lado do Planetário (a Força cósmica 
dirigente do nosso Globo, em forma humana, à parte opiniões contrárias) após a 
tremenda queda que teve lugar na decadência atlante de que tanto nos temos ocupado, 
embora que, de modo velado – tiveram os seus primeiros componentes, de combater 
contra as referidas “forças do mal”, sem falar na sua própria transformação de Homens 
vulgares, em semideuses. 

Por isso que, tal Fraternidade 

ou “Culto Universal” – que a bem dizer, é o do Amor, da Verdade e da Justiça 
entre todos os seres da Terra – se compõe de 7 Linhas, cada uma delas com o 
respectivo Raio, na razão dos próprios Astros ou Planetas. Donde, seus Chefes, Reis 
ou Guias, Seres tão elevados, que bem se podem comparar aos mesmos Dhyans-
Chohans ou “Espiritos Planetários”. Na Índia, o termo MANA-CHOHAN é dado ao 
mais elevado entre tais Seres, enquanto, outrora, no Egito, recebiam o nome de 
PTAHMER. São os mesmos “Goros do Rei do Mundo”, nas escrituras transhimalaias. 
Como Guias ou Instrutores .dos Homens – pouco importa, se, para muitos, de modo 
invisível – não podiam deixar de possuir “Regras especiais”, se eles, por sua vez, além 
de guiados por Aqueles Sete referidos Seres, o são ainda por outro mais elevado, que 
se firma por trás de tudo isso, em forma Ternária. 

 Seu Santuário, digamos, assim, é Aquele mesmo APTA, creche, manjedoura, 
presépio, lugar onde o Sol nasce, e quantos nomes o mesmo possui desde os 
memoráveis tempos da Atlântida, se era ali representado como “8ª  cidade”... Razão de 
ser considerado, tal Ser, ao mesmo tempo, Uno Trino, como “Rei dos Reis”. 

Os mesmos gnósticos reconheciam o número 888 – ou 8 vezes o misterioso 111 
–  como “Número Crístico”, embora que o resto  seja proibido revelar. 

O mesmo René Guenón, em sua obra “Lei Roi du Monde” – pois que teve 
como Guru ou Mestre, o famoso rabino...,  – diz o seguinte, a respeito de tão excelsa 
Organização: “O chefe de uma tal organização, é o próprio Manu, que poderá 
legitimamente possuir ou encarregar a outro, esse título e demais atribuições”. E ainda: 
“pelo, grau de Consciência que atingiu para exercer semelhante função, identifica-se, 
realmente ao Princípio que o obrigou a tomar expressão humana. E diante da qual, 
sua individualidade desaparece” (o grifo é nosso). 

 Não vamos comentar semelhantes palavras, por ser isso proibido... Serviram 
elas, apenas para exprimir toda a verdade que paira sobre tamanho Mistério – de 
confronto, a tudo quanto dissemos anteriormente a respeito dessa mais do que sublime 
Organização, que tanto se pode chamar como já foi dito de Culto de Melquisedec, como 
de Excelsa Fraternidade, Sudha-Dharma-Mandalam (para o Oriente), mas hoje com 
outro nome ocidental, já revelado em nosso estudo dedicado a Paracelso. 

Como se sabe, as Leis que regulam semelhante Organização, foram codificadas 
pelo Manu Vaivasvata. E delas por sua vez, saíram as menores que regulam a própria 
vida humana. Chamem-nas de “Mandamentos da Lei de Deus”, os que preferem 
apenas, o espírito religioso, no sentido puramente dogmático. Mas o fato é que, 
serviram de fundamento aos Códigos que regem todos os povos da Terra. Por isso que, 
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a figura da Justiça – mesmo que terrena – traz os olhos vendados (ocultos, secretos... ) 
e uma espada servindo ao mesmo tempo, de Balança. É aquela, ainda, que traz na 
mão. 

o Arcanjo Mikael (ou Miguel), “onde são pesados os bons ou maus atos e 
pensamentos da própria Humanidade...” Dura lex, sed lex! 

Manu, Rei do Mundo, Planetário da Ronda, etc. são uma só e mesma Coisa. De 
tão excelso Tronco saem outros Manus, maiores e menores, na razão de raças-mães, 
sub-raças, ramos e famílias, etc. À medida que a Humanidade vai alcançando as várias 
etapas de sua Evolução terrena, tais Regras são modificadas pelo referido Manu pouco 
importa em quem, ou de que maneira esteja Ele manifestado, se o fenômeno é tão 
transcendente, que não pode ser revelado...  1 . 

 

RECONHECIMENTO ENTRE ADEPTOS 
Pelo pouco que foi dito anteriormente, logo se depreende da razão de se 

denominar a tais Seres, de que se compõe a “Excelsa Fraternidade Branca”, por outro 
nome, Culto de Melquisedec, etc., de Adeptos da Boa Lei”... 

Existem diversas maneiras dos mesmos se reconhecerem, em qualquer parte do 
Globo onde se achem: “palavras de passe”, ou mesmo, as credenciais de cada uma das 
Sete Linhas ou “raios” a que pertençam. Assunto que não pode ser tratado no mundo 
profano, no entanto, ocasionou enormíssima confusão no espírito da maioria dos 
membros de The Theosophical Society devido aos escritos nesse sentido, de sua ex-
Presidente, a Sra. Besant e do bispo Leadbeater, além do mais, por não estarem 
autorizados a fazer semelhante revelação. Razão de alguns representantes dessa 
mesma “Grande Loja Branca” – como é também reconhecida – virem de público lançar o 
seu protesto, dentre eles, R. Vasudeva Row (B.A.B.L.) vakil do alto tribunal de Madras, 
etc. E semelhante erro contrário às referidas leis ou Regras, deriva, além do mais, da 
eterna mania de só se reconhecer Seres Superiores “lá para as bandas do Oriente”, por 
ignorarem que o mesmo, desde 1924 senão um pouco antes, já havia se fundido no 
Ocidente, de acordo com as mais antigas profecias, a começar por aquela da “Serra de 
Sintra”, em Portugal, por nós inúmeras vezes citada, inclusive, nesta revista  2  . 

 Entretanto, quando investidos, alguns, de missões especiais, ao contrário, devem 
manter-se em segredo, afastados uns dos outros, etc. São aqueles tradicionais “homens 
da capa vermelha” (raio de Marte), um dos quais ao mesmo Napoleão dava conselhos, 
inclusive, nos campos de Batalha, ou os de “capa amarela” (raio mercuriano), com 
missão idêntica diante de outros Homens ilustres da História, inclusive, nas cortes, como 
aconteceu aos mesmos Cagliostros e S. Germano, na Áustria, França, diante de Maria 
Antonieta, etc., etc., e quantas outras papas ou “cores” indicam os “raios” planetários, a 
que pertencem os seus portadores... 

Mas, não nos apressemos em, falar dos Dois referidos Seres, por não ter ainda, 
chegado a hora, mas, de preferência dessa “fraternal Ceia ou Comunhão”, em que 
vivem os preclaros Membros da Excelsa Fraternidade, quer do ponto de vista mental (e 
a prova que até hoje se exige em nosso Colégio iniciático o termo sânscrito PAX, que 
quer dizer “comunhão mental  ou de pensamento”, atingindo os confins da Terra, 
através dos mesmos Seres, e não, apenas, o sentido restrito do  “pax”, latino, que é, 
como se sabe, PAZ, essa mesma que deve existir entre todos os seres da Terra), 

                                                        
1 O assunto que diz respeito à s raças, continentes, etc. é por demais conhecido dos teosofistas. No entanto, para os leigos em 
semelhantes leituras, quer nesta Seção dedicada a S. Lourenço, quer em nossa obra “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, é o  
mesmo fartamente divulgado. 
2 Leia-se na obra de Marques de Rivière, Á l’ombre des monastères thibétains, a revelação que lhe faz o seu próprio Guru, nesse 
sentido. Ou então,  em o número 103 desta revista, o artigo “O Mistério dos Dalai-lamas e a política religiosa do Oriente”. 
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dizíamos, quer do espiritual, ou, sejam esses felizes instantes que, convivem juntos, em 
qualquer parte do globo para  onde os  conduza, a sua própria missão... 

 Daí, nasceu a chamada ceia do Senhor levada a efeito entre Jeoshua Ben 
Pandira (“o filho do Homem”...) e seus apóstolos ou discípulos. 

Era a “comunhão reservada aos maiores pontífices em todos os Mistérios 
Antigos”. Logo que um Adepto, um Ser qualquer de categoria mais ou menos elevada, ia 
visitar o Dalai-Lama, este dividia ao meio o pão, lançando-lhe a sua Benção, e ambos 
comiam a parte que lhes era reservada. Tal ritual, além dos seus sentidos 
cabalísticos, abrange, ainda, o do androginismo perfeito (um pão dividido em dois, 
como aconteceu no começo das coisas...), o do Pai-Mãe das escrituras, na razão de 
Adam-Kadmon, para o divino Adam-Heve, para o humano e Adam Chevaoth para o 
inferior... que nada tem a ver, como pensa a maioria, com o famoso “inferno das 
escrituras ocidentais”.  

Em seguida dois copos, contendo o mais precioso vinho ou licor, que, depois de 
abençoados, cada qual se servia do seu 3  . Não é isso uma espécie de Eucaristia, na 
razão de “este é meu corpo, comei-o; é meu sangue, bebei-o”? Uma reminiscência, 
ainda, da “Taça do Santo Graal”, 4 e quanto faz parte das tradições da verdadeira 
                                                        
3 Os árabes mais ilustres só compartilham da refeição de “tâmaras, sal e uvas”, com pessoas que lhe mereçam a maior consideração. 
É, ao mesmo tempo, uma tradição religiosa e “pacto de amizade”. 
4 Não era, antigamente, o Dalai-lama, a representação, na face da Terra, juntamente com o Trachi-lama, dos Dois 
tradicionais Ministros do “Rei do Mundo”, por sua vez representado pelo Buda-Vivo da Mongólia, na cidade de Urga, cujo 
nome correto é Takura?. .. Melquisedec e o “Rei do Mundo” são uma só e mesma Pessoa. Vive Ele, justamente, na 
“Terra das Libações”, que tanto vale por Agarta, como Shamballah, “a tradicional ilha imperecível, pois que, nenhum 
cataclismo a pode destruir”. Shamballah tanto vale por Taça ou licor de Shoma ou lunar, como de Shukra ou venusiano. 
Existe, na Índia, a lenda do “Cálice (ou Taça) de Buda”, que será encontrado, novamente quando se aproximar o tempo 
de “Shamballah”. Vejamos tal lenda:  

“Purushapura ou Peshawar, foi durante muito tempo, “a Cidade do Cálice de Buda”. Depois da morte do Mestre, o Cálice 
foi levado para aí, onde por muitos anos, tornou-se objeto de veneração. Nos tempos do viajante chinês Fha-Sien, aí 
pelos 40 anos a.C. encontrava-se ele, ainda, no templo que lhe, foi dedicado, isto é, Peshawar. Possuía ele diversas 
cores predominando, entretanto, o preto. Quanto ao perfil de “quatro cálices”, que o compunham, eram vistos claramente. 

Porém, nos dias de Hsuan-tsang, outro viajante chinês, pelos 650 anos de nossa era, afirma já não mais se encontrava 
tal cálice em Peshawar. Uns dizem achar-se na Pérsia enquanto outros, em Karashahr. 

No Oriente não se pode desdenhar a idéia de um cálice. Mas, no entanto, as lendas de todos os países a conhecem a 
seu modo: ora, é a “Taça de Lohengrin”, taça crística, que interfere nas “rosacrucianas”; ora a da “amargura sorvida no 
Horto”, e dezenas de outras de que já nos temos ocupado por várias vezes. 

O “Cálice de Buda” segundo as lendas trans-Himalaia, era milagroso e inesgotável: um verdadeiro “Cálice de Vida”. 

Recordemos o “Cálice de Aritha” e a luta por sua posse, tal como o relata, de modo tão poético, o Mahabarata: 

“Indra apodera-se do Cálice do Rei dos Nagas (Nagas ou serpentes); SRINAGAR ou “Homens-serpentes, semideuses, 
Adeptos, seres agartinos, etc.”, (como estamos fartos de ensinar) e, o leva para o céu”. 

Segundo as tradições persas, “quando Jenishid começou a lançar as bases da cidade de Istaker (ou da “deusa Ísis”...) 
encontrou-se um cálice milagroso, Jina-Jenshid. O cálice era de turquesa e estava cheio do precioso néctar da vida”.  

As lendas do mosteiro de Solovetz, ao tratar dos personagens do Antigo Testamento, mencionaram o “cálice do Rei 
Salomão” (Salem-Omar, Salo-Omar etc.)  

“Grande é o cálice de Salomão, feito de uma só pedra preciosa. No cálice existem três versos gravados em caracteres 
simerios, que ninguém pode explicar”. Com certeza são os mesmos a que se refere o famoso Livro de Kiuté, no capítulo 
XXXV, que aqui aparecem pela primeira vez, ao mundo profano: 
“Tantas vezes beberei neste cálice  

Quantas o mundo exigir a minha presença  

Como "espírito de Luz e de Justiça”... 

Por mais veladas que sejam tais palavras, são claríssimas para os que já possuam a mente iluminada. Queira o leitor 
dedicar-se a meditar sobre elas... e grandes coisas acabará descobrindo. 

No referido livro, só conhecido dos Adeptos, também existe uma outra passagem, onde se compara o “Cálice com a 
Balança”, embora mais longa do que o primeiro versículo: 

"Dois pesos desiguais para duas medidas iguais... 

Assim está separado o meu corpo  

Nas conchas da Balança 
Até que as mesmas se fundam  

Naquele Cálice onde tenho bebido  

Do sangue que é mais dele do que meu! 
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Rosacruz, hoje postado em lugar diferente do de outrora, embora que muitos centros 
pseudoespiritualistas, estejam abusando de tão excelso quão precioso nome, para fins 
políticos dos mais condenáveis... Há muitos anos, lançamos um aviso, nesse sentido, 
mas... infelizmente não fomos ouvidos, além do mais, porque, (ninguém é profeta em 
sua terra), do mesmo modo que, (santo de casa não faz milagres)... 

 Nossa mesma Obra, como Síntese de todas as  Iniciações passadas – haja vista, 
todos os Grandes Iluminados fazendo parte da sua galeria, no salão de reuniões, 
ladeando a Diretoria, ou antes começando de um lado por Vyasa, o codificador da 
Vedanta, e terminando no outro, pelo grande místico Ramakrishma – não passou por 
um ritual idêntico dentro do seu Santuário, onde “o pão foi dividido entre todos”, e 
depois, de preferência a água, como “sangue que corre nas veias da Terra”? Não o 
faziam de outro modo, Sacerdote e Sacerdotisa, na razão de Foges e Água ou Sol e 
Lua? Quando da distribuição do pão e da água, por sua vez, não foi feita, também, a da 
menor das moedas usadas naquela época, isto é o vintém ou vinte reis? 

Melquisedec, rei de Salem fez trazer pão e vinho, por ser Ele Sacerdote do 
Altíssimo (El Elion). E abençoou a Abrahão, dizendo: “Abençoado sejas, Abrahão, em 
nome de Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Abençoado o Deus Altíssimo, 
que entregou os inimigos em tuas mãos. E Abrahão lhe entregou o dízimo de tudo 
quanto havia tomado". (Gênese, XIV, 18-20.  5  . 

                                                                                                                                                                                        
Até lá, outros O sorverão por Mim!”  

Muito mais difícil que o primeiro, para ser desvendado, no entanto, daremos aqui  uma pequena insinuação:   

Balança não é o signo de Vênus? e não se fala num “Cálice ou Taça de Shukra”, na razão mesmo planeta, pois que, o de Shoma é 
representado pela Lua? Fica o restante para ser descoberto pelo leitor... 

Os muçulmanos de Khandakhar possuem também seu “Cálice Sagrado”: 

Em Kharran, também há um cálice, denominado Faa-faga. Desse "Cálice", bebem aqueles que tomam parte nos Grandes 

Mistérios. No sétimo dia, anuncia: 
“Ó Mestre! o maravilhoso tem que se manifestar!” 

Nas cerimônias de Vedanta, no Budismo e do Mazdeismo, utiliza-se sempre o sagrado símbolo do “Cálice da Vida”. 

Jataka conta a origem do “Cálice do Buda”: 

“...Então, das quatro terras vieram 4 custódias do mundo e ofereceram 4 cálices de safira. Porém, Buda os repeliu. 
Voltaram a oferecer quatro cálices de pedra negra (mug-gavana) e Êle, movido de compaixão pelos 4 gênios, os aceitou. 

Colocou um dentro do outro, e ordenou: 

“Que se tornem um Só”. 

E as bordas dos 4 cálices se tornaram visíveis como desenho. E todos os 4 cálices se fizeram Um. 
O Buda aceitou alimento no Cálice recém formado e havendo provado do que nele se continha, rendeu graças”, 

O Lalita Vistara descrevendo os Sacramentos do “Cálice de Buda”, atribui ao Bem-aventurado, este significativo discurso, 
dirigido aos “4 Reis” que  trouxeram os cálices: 

“Tributa respeito a Buda, em nome do Cálice e este será para ti, como um vaso de Sabedoria (“vaso, Lambem, de 
eleição”. O mesmo “Vas insignis devotionis”, de que a Igreja se apropriou). 

Se ofereceres o Cálice aos teus iguais; não permanecerás nem em me mória, nem em juízo. 

Mas, quem oferecer o Cálice ao Buda, não será esquecido, nem em memória, nem em Sabedoria. 

Esse Cálice, Arca de Vida (“Arca de aliança”...), Cálice de Salvação, de novo há de ser descoberto”... 

Assim dizem as lendas tibetanas, Resta aos Iniciados nos Grandes Mistérios, a decifração de tão misteriosas palavras, 
Lembramos-lhes, apenas, “as 4 jerarquias em atividade na Terra”... que um dia se farão uma Só, como o Cálice de 
Buda... O resto é fácil descobrir, na razão da “letra que mata, para o Espirito que vivifica”... principalmente no que diz 
respeito à  “pedra negra" da segunda oferta dos 4 cálices que, o Buda movido de compaixão aceitou. 
Quem versado for nas tradições esotéricas do Tibete, lembrar-se-á, da “pedra negra” enviada pelo “Rei do Mundo” ao 
Dalai-lama, a qual foi depois transportada à  Urga (ou Takura, capital da Mongólia), ao Buda-vivo, do qual já nos 
ocupamos em outros lugares deste estudo. E, isso, com as tradições das várias “pedras negras”, desde aquela que era 
símbolo de Cibéle, até a que foi engastada na Kaaba da Meca. Outrossim, que “o Buda-vivo” possuía o anel de Genghis-
Khan, sobre a qual se achava gravada uma Svastica (não confundir com a Sovastika nazista, considerado “símbolo 
nefasto”, por Jainos e Budistas) e uma placa de cobre (metal de Vênus). 

Paremos entretanto, aqui, tão longa anotação, para... não fatigar o querido leitor. 
5 O nome Melquisedec, ou antes, Melki-Tsedek, como já dissemos, refere-se ao mesmo “Rei do Mundo”, embora que 
designado na tradição judaico-cristã. 
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 Como dissemos em outros lugares, Jeoshua (Jesus), distribui entre seus 
discípulos, pão e vinho, o que deu razão ao termo “Ceia do Senhor”, pois como um 
Iluminado, Adepto ou Homem Perfeito, conhecia todos esses ensinamentos da referida 
Igreja de Melquisedec. Essa mesma “Igreja” que até hoje ensina aos homens que, para 
Ela se acham atraídos, a se religarem ou tornarem a ligar-se, como o estiveram em 
tempos afastados da História, e consequentemente, à sua Origem, na razão da sábia 
sentença de S. Agostinho, ao dizer que, “Vimos da Divindade e para Ela havemos de ir”, 
que tanto vale pela incompreendida “Parábola do Filho Pródigo, que volta à Casa 
Paterna”... Fenômeno esse comparável ao da Teofania entre os néo-platônicos, e o 
verdadeiro sentido do termo TEOSOFIA, como “Sabedoria divina”, dos deuses, dos 
super-homens, Mahatmas, Gênios ou Jinas... 

Sim, foi por tamanhas blasfêmias, esse crime de... “desleal concorrência ao 
negócio lucrativo, que já em seu tempo se fazia com as coisas superiores ou divinas”, 
julgado e condenado Jeoshua, por uma “assembléia de fariseus”, a mesma que teve 
ocasião de dizer: “Mister se faz matá-lo; deverá sujeitar-se às mais pesadas leis 
terrenas; crucificado deve ser o impostor”... Muito antes, já selava o pacto infernal de 
semelhantes “pontífices”, o beijo de um traidor que aparece sempre na vida de todos os 
Iluminados. 

 

OS MANUSCRITOS DO MAR MORTO 
de J. M. Allegro 

Comentários por H. M. Portella 

 
Capítulo XII 

Concepções messiânicas - pg. 197 

A seita de Qumran (Essênios) esperava a vinda de um Messias sacerdotal, ao 
qual chamavam Mestre da Justiça e Interprete da Lei.  

O fato de que sejam estes os termos que aplicavam ao fundador da seita, 
defende a idéia de que Ele não era outro senão seu ressuscitado Mestre, que conduziria 
a teocrática comunidade do Novo Israel nos últimos dias. Além do mais, um comentário 
fragmentário de Oseas, refere-se ao “Leão da Colera” que seria o perseguidor do 
Mestre. O “Leão” e o “Sacerdote” estão evidentemente relacionados aqui por este jogo 
                                                                                                                                                                                        
O sacrifício de Melquesidec (o pão e o vinho, etc.) deve ser olhado como “uma prefiguração da Eucaristia”. É o próprio 
sacerdócio cristão se identifica, em principio, ao de Melquisedec, segundo a aplicação das seguintes palavras dos 
Salmos feitas ao Cristo: “TU ES SACERDOS IN AETERNUM SECUNDUM ORDINEM MELCHISEDECH" (Ps. C IX, 4).  

A tradição judaico-cristã distingue 2 sacerdócios : um, “segundo a ordem de Aarão”; outro, “segundo a de Melquisedec”. E 
este superior à quele, como o próprio Melquisedec o é a Abrahão, do qual nasceu a tribo de  Levi e, por conseguinte, a 
família de Aarão. Não diz o grande Iluminado, que foi S. Paulo, “O mesmo Levi, que percebe a dízima (sobre o povo de 
Israel), pagou por assim dizer, por Abrahão”? 

Saint Bernard, por sua vez diz que “o Pontífice, como indica a etimologia, é uma espécie de ponte entre Deus e o homem” 
(Tractatus de Moribus et Officio Episcoparum III). Há na Índia um termo que e próprio aos Jainos, equivalente ao Pontífice 
latino: é a palavra Tirtânkara, literalmente, “aquele que fez um VAU ou passagem". A referida passagem, é a de Moksha 
ou “libertação”, redenção, salvação, etc. Os tirtânkaras são em numero de 24 como “os velhos do Apocalipse”, que de 
certo modo, constituem um outro Colégio. Estão na mesma razão, os Maha-Chohans, na Índia, para os Ptahmers 
(sacerdotes do deus Ptah, o “3º  aspecto da Trindade”) no Egito). 

As duas chaves, de ouro e prata, usadas pelo Brahmâtma indiano, e pela Igreja depois copiadas para a do “Santo Papa”, 
além de outros sentidos, possui o das duas referidas iniciações, empregando a terminologia hindu, a dos Brâmanes (ou 
Jinas) e dos Kshattryas (ou guerreiros). Porém, no vértice ou cume (donde o termo Kumara) se acha a Fonte de toda 
autoridade legítima, em qualquer domínio que ela se exerça. Por isso que, “os Iniciados da Agarta” têm o nome de 
Ativarna, isto é, “além das castas”. (Jerarquia, portanto superior à s que se conhecem na terra). 
Semelhante Trindade Hierárquica, já foi apontada, anteriormente, na razão do Buda-vivo da Mongólia, representado até o 
ano 1924, o próprio “Rei do Mundo”, (Melquisedec, etc., tendo por Colunas ou Ministros, o Dalai lama e o Trachi-lama. Os 
dois poderes em separado), (o Temporal e o espiritual), e os dois juntos, no centro. “Três trombetas de uma Boca só”, co-
mo rezam as tradições mais secretas. 
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de palavras, e como o último sacerdote (o Sacerdote do Fim) só poderia referir-se ao 
Messias, a conclusão é clara de que a vítima do Leão e o Sumo Sacerdote a vir, são 
uma e a mesma pessoa. 

A seita se havia estabelecido em algum lugar próximo ao vale de Achor, ou no 
mesmo vale, o atual Buqei’a, situado entre o mar Morto e Jerusalém. 

Este lugar é atualmente mencionado em um de seus documentos e parece que a 
seita o considerava como de especial importância para a história de Israel, e havia 
razões para a eleição do Qumran como sede nas seguintes palavras de Oseas: 

“Portanto, Eu a atrairei e a conduzirei ao deserto, e falarei suavemente. E darei 
então suas vinhas, e o próprio vale de Achor como porta de esperança; e cantará ali 
como nos dias de sua juventude, como no dia que veio do Egito (ii. 14-15)”. 

Buqei'a aonde se pode subir ainda hoje em dia, vindo de Qumran por um caminho 
bem traçado por sulcos no cume de Wady, era para a seita dos Essênios, “a porta da 
esperança”; a porta da Nova Jerusalém, ou depois de uma caminhada de quarenta anos 
pelos desertos, a promessa de uma nova e espiritual “Canaã” ao fim dos tempos. Mas 
este novo reino era essencialmente uma instituição santa, uma congregação de santos 
dedicados ao serviço de Deus e ao estudo de sua Lei. Para os membros da seita, a 
irrupção da “nova ordem” significaria uma continuação da piedosa vida que então 
estavam levando, devido à idéia de que seu modo de vida atual era uma antecipação da 
idade messiânica. 

Mas sua comunhão com Deus seria então completa, porque algumas dificuldades 
na interpretação da Lei ou questões referentes ao seu modo de vida, poderiam ser 
aclaradas consultando seu messiânico Mestre da Justiça, o Mediador perfeito entre o 
Homem e Deus. 

Este era, portanto, o Messias Sacerdotal; mas é evidente agora que, junto com 
este, esperavam a aparição de outro, o Ungido, um Príncipe da linha de Davi. Não é 
surpreendente talvez que algum tempo antes os investigadores supuseram que frases 
como “o Messias de Aarão e Israel”! que na literatura do Qumran significam atualmente 
“o Messias de Aarão e o Messias de Israel”, foram consideradas por muitos, o único 
exemplo em que achamos o plural “os Messias de Aarão e de Israel”, como um erro do 
escriba ou algo semelhante. Sem dúvida, uma vez que a idéia dos dois Messias foi 
considerada absolutamente possível, se acharam correspondências no pensamento. 
judeu anterior e posterior ao Qumran, as quais mostravam que, depois de tudo, a idéia 
não era única. As origens desta idéia, parecem estar nos fundamentos da velha teocracia 
de Israel, quando tanto o poder material como o espiritual estavam nas mãos do Sumo 
Sacerdote. 

 O Manual de “disciplina dos Essênios determinava que na ordem do banquete 
Messiânico, que Deus enviaria o Messias davídico, do mesmo modo um escritor do 
mosteiro se refere à vinda do Messias cumprindo a profecia de Amos: Naquele dia 
levantarei o tabernáculo de Davi que está caído (9-11) citada pelo apóstolo Tiago 
(Atos. 15-16). 

Mas é importante advertir que em todas as coisas, se esperava que o Messias 
Sacerdotal tomasse preferência sobre o Messias davídico ou temporal. 

Isto vem amplamente demonstrado pela ordem no Banquete Messiânico, no qual 
os Sacerdotes devem estar sentados antes que o Messias davídico chegasse com seus 
seguidores. Ninguém deve tocar o pão e o vinho antes que o Sacerdote haja posto suas 
mãos sobre ele e distribuído entre os sacerdotes. Só então pode o Messias davídico fazer 
o mesmo para seu acompanhamento. Não parece que houvera nada que impedisse a 
aceitação de Jesus por parte da seita de Qumran como o Messias da linha de Davi. 
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Certamente a idéia do Messias sofrendo um batismo de sofrimento antes de sua morte e 
esperada ressurreição não repugnaria de nenhum modo aos da seita. 

Mas por quanto tempo haveriam suportado seus discípulos uma posição 
subordinada dentro da ordem Messiânica para seu Mestre, é já outra questão. 

Certamente, pelo tempo em que foi escrita a Epistola aos Hebreus, Jesus foi 
colocado já no papel do Messias Sacerdotal, e o autor (São Paulo) tem uma não pequena 
dificuldade para explicar como Jesus, nascido da linha de Davi, uma família não 
sacerdotal, podia assumir estas obrigações: 

Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também 
mudança da Lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a 
outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso 
Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de 
sacerdócio (Heb. 12-14 - VII). 

Sem dúvida, pode-se concluir que Jesus, o Messias davídico, recebeu por algum 
motivo um especial sacerdócio de ordem único, que excedia ao da velha linha 
aaraonica, e modelado segundo o antigo Rei-Sacerdote Melquisedeque. Em Jesus 
foram combinadas por algum motivo as funções de ambos os Messias. 

 

COMENTÁRIOS 

Tivemos a ocasião de inserir em Dhâranâ n.° 5/6 de 1958, os seguintes dizeres: 
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 Davídico. O leitor analisando os evangelhos segundo S. Mateus. I-
6 e S. Lucas III-31, poderá perceber pela discrepância das duas genealogias a partir de 
David, que o mistério dos dois seres já tinha ficado registrado nos evangelhos. 

Estes ensinamentos, que já são velhos para os discípulos mais adiantados do 
nosso Colégio Iniciático, encontraram eco na descoberta de velhíssimo manuscrito 
descoberto por Nicholas Roerich, redigido em língua “pâli”, língua sagrada, num dos 
mosteiros dos mais herméticos do Tibete, relatando a viagem de Jesus “o melhor, dos 
homens e o mais sábio” que veio de Belém para estudar nos claustros tibetanos. As 
últimas linhas do manuscrito referem que Jesus, de volta à Palestina, compareceu 
perante o tribunal de Pôncio Pilatos. “Estou mais que persuadido, diz o Sr. Roerich, de 
que Jesus viveu nas Índias e nos mosteiros do Tibete e conheceu as religiões que 
precederam a que ele pregou... A luz, certamente há de fazer-se algum dia a este 
respeito, e explicará as estranhas similitudes entre o puro budismo e o puro cristianismo. 
O leitor que veja no Correio da Manhã de 3 de Setembro de 1926 a notícia “Quando 
Cristo voltou das Índias”. 

 Este, era o Messias davídico a que se refere os manuscritos do mar Morto. 
Quanto ao Messias Sacerdotal, ainda deverá por algum tempo permanecer sobre ele o 
véu do Mistério. Sim porque Ele, o Messias Sacerdotal, era o Elli, Elli, clamado pelo 
Messias davídico quando nos últimos instantes do seu sacrifício, e que por este motivo, 
foi investido do Sacerdócio de ordem único segundo a “Ordem do Rei-Sacerdote Melki-
Tsedek”, do qual diz São Paulo (5-11), “muito temos que dizer, de difícil interpretação; 
porquanto vos fizestes negligentes para ouvir”. E, mais adiante (7-3), diz: “Sem pai, sem 
mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito 
semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre”. E concluindo diz o 
apóstolo na sua epístola aos hebreus (7-26): “Porque nos convinha tal sumo 
sacerdote, santo, inocente, imaculado, perseguido pelos pecadores, e feito 
mais sublime do que os céus”. 
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UM JINA AUTÊNTICO 

Eugênio Proclan Marins 

 

Sim, “Jina autêntico”, por ser misteriosa figura que em S. Lourenço apareceu, 
fazem poucos anos, possui no lugar uma “barraca de Tiro ao Alvo”, fábrica anzóis 
próprios para a pescaria no Rio Verde, fala pouco, evita certas pessoas, resguardando-se 
de falar da sua vida. E na estância apareceu em companhia de uma senhora ainda jovem 
sendo tão misteriosa quanto o seu companheiro, porém, possui predileções por certas 
famílias, com as quais mantém relações, aprende a coser, a fazer tudo quanto ignora. 
Sua dedicação pelo companheiro é mais de uma irmã ou filha, do que propriamente de 
esposa. Ela é conhecida pelo nome de Glória, e ele, por Jack, embora seu nome seja 
bem outro, como se verá mais adiante. 

O encontro de ambos se deu na cidade de Caeteté, no Estado da Bahia. E do 
modo mais surpreendente que se possa imaginar: nosso caro Jack passava naquela 
cidade baiana, com a sua troupe de artistas, sendo ele “o mais famoso atirador do 
mundo”. No momento em que ia demonstrar as suas proezas ao pequeno público da 
localidade, chamou à diversas pessoas para lhe servirem de alvo. Nem uma só teve 
coragem bastante de atender ao seu pedido, a não ser, a jovem Gloria, de 14 anos de 
idade. Colocando ele na sua cabeça, um diadema terminado em bolas de cores, foi 
despedaçando todas elas com os seus certeiros tiros, deixando na parede a silhueta da 
jovem. Assim o fez, ainda, atirando punhais em torno de seu corpo, fachos acesos, e 
finalmente, com um chicote, como ,fazem alguns “cowboys” americanos e mexicanos, 
chegava ao pondo de cortar cinza dos cigarros que punha na boca, e outros objetos por 
ela sustentados, etc.  A platéia o aplaudia delirantemente. Entre os dois se estabeleceu 
uma amizade profunda. E os próprios pais da jovem, “por tinta e papel”, como disse ela 
própria, deram a Jack o direito de legitimá-la como filha”. E assim, o nosso moderno 
Guilherme Tell, acompanhado da jovem, iniciou uma nova vida, qual acontece aos 
ciganos, de vila em vila, aldeia em aldeia, cidade em cidade, etc. etc. E isso, até que 
vieram a S. Lourenço. 

Antes, porém, de continuarmos a nossa narração de hoje, preferimos falar de Jack, 
ou antes, de Winfiel Leonidas Seymour, de origem americana, que, por ordem superior 
deixou a sua Pátria em busca do Peru, onde não foi bem recebido depois que esteve sete 
anos numa extensa caverna (ou mundo subterrâneo) entre um clã incaico, que o chamou 
desde logo de “Filho do Sol”, pelo fato de ter sido ele seu chefe na vida anterior... Durante 
todo esse tempo aprendeu muitas coisas, além de lhe terem dito que, “não foi o 
verdadeiro Cristo que morreu na cruz, e sim, o seu irmão, pois, o primeiro representava o 
Poder espiritual, enquanto o segundo, o Temporal, um era tomado pelo outro, inclusive 
por alguns dos apóstolos. A missão de ambos, em Roma, era justamente o de Unir os 
Dois Poderes, trazendo uma Era de Paz, já naquele tempo, para o mundo. Uma mulher, 
ligando-se a Judas Iscariotes, foi a causa da traição ao “Mestre” (o Cristo). E contou 
outras coisas mais ao Dirigente da S.T.B., quando, chegando a S. Lourenço, foi à sua 
procura, conforme havia recebido ordem no mundo subterrâneo... Falaram-lhe também 
da vida de Moisés, inclusive “que o povo por Ele levado para a Terra da Promissão, era 
dos mais humildes, dos mais miseráveis, perseguido pelo próprio Faraó”. Certa vez, 
estando ele sentado numa rocha, viu a seu lado, uma espécie de púcaro de barro, cheio 
de estranho líquido. E ao lado deste, uma grande pedra. Teve desejo de despejar o 
liquido sobre a pedra, e esta logo começou a ficar pastosa... Batendo na fronte, Jack 
teve estas reveladoras palavras: “Era assim que eles faziam as suas habitações, 
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templos e outros edifícios, que até hoje ninguém pôde compreender como eram 
construídos”. 

Sim, o nosso caro Jack vindo do “mundo subterrâneo”, e trazendo consigo alguns 
objetos, na maior das inocências, as autoridades quiseram saber à viva-força onde ele 
os havia encontrado, na esperança de irem até lá buscar o resto. Os martírios que lhe 
infringiram, foram os mais cruéis possíveis. E o nosso JINA AUTÊNTICO não revelou o 
segredo incaico... 

De qualquer modo, continuou a sua marcha indo ter à Bahia, onde encontrou, 
como se disse anteriormente, na cidade de Caeteté, a jovem Glória... foi a sua maior 
Glória na vida. E isto, porque, naquele mesmo LUGAR JINA recebera ordem também 
“de procurar uma jovem, em cuja família havia um SOUSA de longos bigodes, calado, 
misterioso, generoso e bom como um santo”. Ao contar essa passagem – ela mesma –  
ao“Mestre”, este levantou-se e retirando do seu arquivo secreto uma velha fotografia, 
fez-lhe ver quem era semelhante pessoa, que ela acabou tendo como seu bisavô, se-
gundo lembrança que guardava de seus pais, por lhe terem falado a respeito”. 

 E foi assim, que os Dois vieram, chegar a S. Lourenço, pois tais ordens davam 
aquele Lugar como último, “e onde teriam que encontrar o Mestre”. 

Em primeiro lugar, foi Jack quem procurou o Mestre e narrou tudo quanto lhe 
disseram a seu respeito (do Mestre), inclusive, sobre as suas vidas passadas. Agarrado 
no braço do Mestre, Jack demonstrava um misto de dor e de alegria. De dor, talvez, por 
ver que o mesmo, depois de uma vida de lutas e sacrifícios, como foram talvez, as 
anteriores, estava no fim, velho e cansado... 

Quando o Mestre, saindo do lugar lhe mostrou um folheto vindo da Bahia, como 
dádiva do Sr. Prefeito atual (com outros livros mandados editar pela Intendência 
Municipal). E onde figurava a imagem do Senhor dos Passos, que traz até hoje os seus 
cabelos de criança (fato já narrado nesta revista e em o “Luzeiro”, etc.), Jack teve estas 
palavras: “Em outra cabeça não poderiam estar os vossos cabelos”... 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  

 SENHOR DOS PASSOS. 

 

Mas, passemos a palavra à Glória, quando veio pela segunda vez visitar o 
Mestre, e contou, por sua vez, cousas estranhas, próprias aliás para aqueles que não 
acreditam nos MUNDOS SUBTERRÂNEOS: 

“Foi no ano de 1941 que, estando nós a percorrer o interior de Minas, e passando 
por diversas cidades, chegamos a uma de nome Brasília. E donde seguimos para S. 
Francisco, outra cidade menor, situada à margem do rio do mesmo nome. Entre S. 
Francisco, e Brasília, existe uma outra cidade de nome Jacú. Foi aí onde paramos, afim 
de explorarmos uma gruta ou Lapa, muito afamada, pois que, segundo as lendas, nela 
entraram 3 homens estrangeiros, mas dois deles haviam desaparecido, e um que foi ter 
perto de S. Francisco, havia enlouquecido. Os moradores mais antigos desse lugar, que 
contaram semelhante história, afirmaram “que a lapa tinha perto de doze léguas de 
extensão. E que terminava mesmo à margem do Rio S. Francisco, de modo secreto...” 
Assim, preparamos todo o material necessário para fazermos a referida exploração: 
rifles, lanterna, linha para nos guiarmos internamente e podermos voltar ao mesmo 
ponto de partida. Muitos curiosos foram conosco, dando palpites a seu modo, e com 
isso, um deles que devia entrar conosco, na gruta, ficou assombrado e não mais nos 
quis acompanhar. O nome que davam à Lapa ou gruta, era: LAPA DE GAIA. Com isso, 
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outros também corajosos, até ela podem chegar. Uma das pessoas que ficaram do lado 
de fora, ficou sustentando a ponta da linha. E nós demos entrada na referida gruta. No 
começo, estreita, para longe ia-se alargando cada vez mais. Seu cheiro era de mofo, 
umidade, podridão... Algo de estranho percorria o meu corpo. Jack, como mais afoito, ia 
na frente, ao mesmo tempo, que servindo de guia. Centenas de morcegos esvoaçavam 
sobre as nossas cabeças. Depois de passarmos por um lugar bastante alto como uma 
casa de dois andares, fomos dar numa grande sala, donde partiam diversas ramificações 
para todos os lados. A linha já estava para terminar... e nada de novidades. Era uma 
escuridão imensa, apavorante... A lâmpada em tal escuridão não passava de mísero 
vaga-lume, tal a sua fraqueza luminosa. Até que fomos ter a um lugar espaçoso, com um 
pequeno lago cristalino (à guisa da gruta Soturna, ou antes, de Saturno, próximo à Forte 
Coimbra, em Mato Grosso). No fundo desse lago havia uma areia branca, faiscante. E 
muitas pedras grandes, além de outras amontoadas, onde eu tive que ficar devido ter 
acabado a linha que nos guiaria de volta à abertura da Lapa. Mas Jack, todo 
entusiasmado procurou continuar, encorajando-me a ficar naquele lugar. Havia três 
caminhos diferentes. Ele tomou a direção de um, mas voltou e novamente nos 
encontramos, tendo ele me encorajado mais uma vez. Tomou o caminho de outro, mas 
foi...  aí  que mais se demorou, e eu fiquei apavorada, julgando que lhe tivesse acontecido 
alguma coIsa. De repente, ouvi um estampido, que ecoou por dentro da caverna, como se 
fossem vários tiros... Nesse momento, ouvi um grande rugido, como se fora de um 
monstro. Tinha a impressão de que o mesmo animal, estando ferido, roçasse nas pedras, 
fazendo aquele barulho, além do seu terrível gemido. Eu sentia, também, naquele 
momento, que as pedras por baixa de meus pés, eram ocas, que parecia haver outras 
galerias subterrâneas por baixo. E eu já me sentia cercada de animais, de feras terríveis. 
E que Jack havia sido devorado. Eu tinha desejo de procurá-lo, ao mesmo tempo pensava 
que ele poderia aparecer, e não me encontrando fosse muito pior... para ambos. De 
repente, quando eu olho para a frente, vi Jack que. vinha em minha direção, mas todo 
ensangüentado, pois havia caído sobre uma pedra... No começo ficou em silêncio, 
obrigando-me a voltar imediatamente com ele. Eu estava meio alucinada; não tinha 
esperança de encontrar a saída. Foi quando divulguei pequena claridade, que vinha de 
longe, e pessoas que se agrupavam à porta. da caverna. Só aí acreditei que estávamos 
salvos. E dei graças a Deus por essa liberdade a caminho do mundo... 

 Depois então, foi que Jack me. contou o que havia presenciado no interior de um 
salão enorme: um animal estava ali deitado... Ele procurou alvejá-lo. A bala saiu, mas o 
animal quando o percebeu, sem ter sinal algum de ferimento, levantou-se e começou a 
rosnar encarando a luz da lanterna, que. para ele Jack a projetava. Meio cego, devido à 
claridade da lâmpadas, quase sumida embora, desapareceu por trás daquelas rochas 
negras e aterradoras. Continuou Jack: as balas batiam nele e voltavam para mim, como 
se tivessem alcançado um fardo imenso de borracha ou cousa semelhante. E isto, porque 
o corpo da fera (um animal antediluviano) era todo escamoso, os pés da frente 
(chamemos de braços) mais longos que os pés, além de um rabo enorme. A cabeça era 
redonda e peluda... O animal fugindo das balas de Jack... sumiu por trás das pedras, 
lançando urros terríveis e parecendo que ia derrubar tudo na sua passagem. Jack, que 
nunca teve medo de nada na vida, ficara apavorado. De nada lhe valeu a sua Winchester. 
Foi uma brincadeira para o monstro. Mesmo assim, ficou de voltar com armas adequadas 
para apanhar um, daqueles animais vivos, pois que, para um museu valeria uma fortuna. 
Mas, até hoje não mais nos, metemos em outras aventuras, ficando assim esquecida a 
Lapa de GAIA... 

Nesta mesma região, perto da Lapa de Gaia, soubemos da história dos Vira-Saias, 
denominação dada a uma tribo ou grupo de pessoas que, a cavalo assaltavam, roubavam 
e matavam, todos os viajantes que passavam por aquelas estradas com mercadorias que 
se destinavam a ser despachadas no Rio S. Francisco. Naquele tempo, muitos 



RRReeevvviiisss tttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  07 e 08  – Julho a Fevereiro de 1959 – Ano XXXIV 

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

garimpeiros levavam pepitas de ouro; e a estrada era uma das principais. Os Vira-Saias 
eram afamados na região e dizem que eram de pequena estatura e muito valentes, não 
temiam nada. Várias vezes, foram enviados soldados a mando do governo, afim de 
combate-los, mas nunca esses soldados voltavam, desapareciam misteriosamente nas 
mãos dos Vira-Saias, os quais continuavam desafiando as autoridades. Este estado de 
cousas continuou até que um certo governador, tomando a sério a questão, mandou 
reunir soldados de dois ou três estados, formando assim um regimento bem equipado e 
numeroso, com ordem de destruir toda a raça dos Vira-Saias. Estes, sabedores com 
antecedência, do que lhes estava reservado, e como eram riquíssimos, trabalharam 
durante um mês, guardando os materiais roubados em uma Lapa que existia por ali. Isto 
feito, selaram ou fecharam a lapa com toda a técnica necessária para que ninguém a 
descobrisse, pois a tribo tinha a idéia de fugir. Isto porém, não sucedeu, pois os soldados 
chegaram antes da fuga e houve então uma tremenda luta na vila onde os Vira-Saias 
habitavam. Nem as crianças escaparam. Mas, diz a história, que um soldado encontrando 
uma menina de 5 anos perdida no mato, chorando, se compadeceu dela e escondeu-a. 
Acontece, porém, que nós fomos explorar aquele lugar, a fim de ver os vestígios de 
semelhante acontecimento. Fomos parar numa casinha prestes a cair de tão antiga e os 
moradores consistiam num preto alto e forte, chamado Pedro Gaia e sua mulher era uma 
velhinha, a única descendente dos Vira-Saias. Ela mesma nos contou esta história, 
dizendo que fora salva por um soldado. A história estava bem interessante, a Lapa de 
Jacú a chamavam Do Gaia, agora este homem Pedro Gala... Era um homem bom e 
humilde, logo se ofereceu a nos acompanhar. Percorremos as redondezas, era tudo mato, 
precisávamos ir abrindo o caminho com uma faca... Afinal chegamos num certo lugar, 
onde existiam restos de casas feitas de adobo, telhas e várias árvores frutíferas em pleno 
mato. Tudo indicava ser ali, as ruínas da vila. Em tal lugar encontramos várias capsulas 
de balas enferrujadas, que deviam ser provenientes da luta havida com os soldados. 
Sempre a procura de novidades, encontramos uma enorme árvore com um galho lascado. 
Pedro Gaia disse ter sido um raio que ali caíra e quebrara o galho. O citado lugar estava 
cheio de pedras e Jack desconfiou que algo naquele sítio atraíra o raio. Foram eles 
examinar as pedras, começando a retira-las com o auxílio de uma picareta. Encontraram 
então, vários tipos de pedra em um só local: pedras de areia, pedras de origem vulcânica, 
pedaços de madeira, cascalho, cimento misturado com areia. No outro dia, dois homens 
foram contratados para abrir este lugar, e tudo indicava ser alí o local onde os Vira-Saias 
haviam escondido o produto de sua pilhagem. Vários objetos foram aparecendo, tais 
como uma ferramenta com muitas pontas diferentes, para várias finalidades; depois um 
copinho de ouro, já todo amassado; um caldeirão com resto de ouro no fundo, onde talvez 
eles fundiram ouro. Tudo isso nos animava a prosseguir na descoberta. Tínhamos ali 
perto armado uma barraca de lona, onde morávamos. Todos. os dias apareciam pessoas 
curiosas, que vinham das redondezas ver o trabalho. Eu escutei tais pessoas 
conversarem que se o "gringo" descobrisse alguma coisa, eles não deixariam levar nada, 
pois que o mesmo não tinha direi to de estar procurando coisas na terra dos outros. O 
“gringo” a que eles se referiam era Jack. Cada dia que passava, ia aumentando o número 
desses curiosos. Uns até, vinham armados de revolver e facas. Todos os dias ficávamos 
na expectativa. Pedro Gaia dizia que ainda iríamos encontrar muitos obstáculos e umas 
espécies de trapas. Certa vez foi retirada uma pedra enorme, que ao sair deslocou outra. 
Se o homem que ali trabalhava não tivesse sido rápido, teria por certo acontecido um 
acidente grave. Às vezes eles trabalhavam numa parede de um material duríssimo, 
enquanto estavam trabalhando a picareta conseguia cavar, mas assim que a luz e o ar 
penetrava, nenhuma ferramenta perfurava mais, parecia que era um preparado de areia, 
cimento, pedras moídas. Só com dinamite conseguimos removê-la. Após atravessarmos 
essa parede, surgiram uns canais, cheios de pedras e de terra, e, outra parede logo 
aparecia. Nunca chegávamos ao fim. Assim foi indo até que não tínhamos mais dinheiro 
para prosseguir com os camaradas. Ficaram só o Pedro Gaia e Jack trabalhando. Neste 
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ponto os curiosos já começaram a dizer que como já estava perto da entrada, eles tinham 
despachado os camaradas. Cada dia aumentava o número dos curiosos. Vinham pessoas 
de várias cidades vizinhas e ficavam conversando uns com os outros. 

 Certo dia eu comecei a sentir um frio horrível, com tremores, vômito e todos os dias 
quase às mesmas horas, vinha um tremor horrível que terminava em febre. Cada dia 
pioravam as crises acompanhadas de hipertermia. Era a febre Malária. Estávamos nas 
proximidades de Rio S. Francisco, naquela barraca úmida, não tínhamos medicamentos. 
O dinheiro estava faltando. Os homens estavam só falando em mortes, brigas, tesouro. 
Diante dessa situação, Jack combinou com o Pedro Gaia, que iria embora, mas que 
voltaria depois, assim que eu sarasse. Assim, também os curiosos acalmariam. Pedro 
Gaia declarou a Jack que esperaria por ele e não permitiria que ninguém tocasse nesse 
local, pois,  era ele o dono daquele sítio. Neste mesmo dia voltamos para Jacú, aquela 
vila da qual já falei e nos hospedamos numa pensão. Ali ficamos dois meses. Todos os 
dias eu tinha crises de malária, estava amarela, magra, nem podia ficar de pé de tão 
fraca. Então Jack falou-me que enquanto estivéssemos naquelas regiões eu não me 
curaria, só mudando de clima, para muitas léguas fora dali. Pomos então, para uma 
cidade, várias léguas de distância daquele lugar e desde aquele dia eu não mais tiv e  a 
febre. O único remédio foi a mudança de clima. 

Nessa cidade para onde nos mudamos, chamada Coração de Jesus, ele trocou o 
carro que era um Chevrolet, por burros, cavalos, lonas, ferramentas com um negociante 
e fomos pelo interior explorar cristal de. rocha, pois naquele tempo não existia gasolina 
de espécie alguma, pois isto se deu no tempo da guerra.  

Começou então, outra grande história, pois tivemos dois anos nesta vida de 
garimpos, em lavras de diamante, pedras, ouro, mica, etc. Viajamos em cima da Serra 
Central, um lugar onde nunca se via o sol. De vez em quando chegávamos numa vila, 
que haviam sido fundadas pelos Bandeirantes, como Serrinha, Itacambira, Salinas, etc. 
Estivemos na lagoa Vapubucú onde Pernão Dias encontrou as turmalinas; na Serra 
Resplandecente, lugares encantados, que apareciam bolas de fogo de uma montanha a 
outra, devido às riquezas minerais. Viajamos sem destino certo, sem saber da estrada; 
onde tinha um caminho que os cavalos pudessem passar, nós íamos. Certa vez nos 
perdemos em cima da Serra Central e saímos numa chapada, que é uma espécie de de-
serto, onde viajamos dois dias sem encontrar nem uma árvore, nem água, nem casa. 
Era só aquele matinho léguas e léguas. A água tinha terminado. Os cavalos estavam 
morrendo de sede. Afinal, já bem tarde, descobrimos um rancho no  meio do mato e um 
pequeno córrego em baixo de uma gruta. Ali pernoitamos cansadíssimos. No outro dia, 
bem cedo, saímos, já pensando na Chapada que tínhamos de enfrentar. Às vezes a 
estrada terminava em rio, e o jeito era atravessá-lo a nado, com os cavalos. 
Atravessamos o Rio Jequititonha, Rio Pacuy, Rio Verde e muitos outros. A última cidade 
que chegamos à cavalo foi Diamantina. Aí vendemos os cavalos, ferramentas e 
trocamos tudo isto pelo palco, pois, não tínhamos nem um tostão. Nesta mesma noite 
da estréia, foi um sucesso e dali para diante, nunca mais faltou dinheiro. Cada aventura 
nova que se apresentava, Jack esquecia-se das antigas e não mais voltava atrás. 
Sempre falava em voltar e o tempo ia-se passando. O tesouro dos Vira-Saias ficou lá, se 
é que existe. Muito tempo depois, eu li num livro muito antigo, uma passagem que dizia 
sobre esta raça, a qual existiu mesmo. Alguém também já me disse, uma vez, que os 
Vira-Saias eram os descendentes de Tiradentes, que ficaram revoltados, e se reuniram 
para tirar vingança”. 

 Jack fala sempre no Mestre, com quem esteve naquele memorável dia. E nada 
faz sem ouvir os seus conselhos. Dentre estes, o  epitáfio que vai abaixo, esposando 
seu último desejo “de que sobre o seu túmulo devia haver em miniatura, o Templo da 
Sociedade Teosófica Brasileira, na Vila Canaã, nesta cidade: 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

 Túmulo de Jack. 

 

Todos os Países foram o meu País. Todas as bandeiras foram a minha bandeira. 
Todos os homens foram meus irmãos. Todas as religiões foram a minha religião. 
Somente eu conheço a minha vida, mas o Mestre também. Agora fui chamado... Nasci 
sob a Balança da Justiça à 28 de Setembro de 1895 – Carolina do Sul – U.S.A. –  
Winfield Leônidas Seymour”. Eis aí a História de um Homem que veio de longin... qual 
distâncias “para narrar ao  MESTRE cousas e fatos que, para os profanos, continuarão 
subterraneamente obscuros”, até que os mesmos se tornem Iniciados nos Grandes 
Mistérios. Do mesmo modo que o da “mulher-satélite”, desse mesmo Homem, cujo 
futuro merece ser dos melhores. Glória a Jack! Gloória à Glória! 

 Como sabem os Membros mais adiantados de nosso Colégio Iniciático, o 28 de 
Setembro representa duas gloriosas datas de nossa Missão, sendo que uma delas a da 
subida à Montanha Sagrada, nesta cidade, no ano 1921, pelos Dois Dirigentes dessa 
mesma Missão. 

 

LI VRO 

Acaba de sair o livro de autoria do espiritualista patrício Eng. Hernani Guimarães 
Andrade: “A Teoria corpuscular do Espírito”. 

Seu autor houve por bem homenagear o Presidente da Sociedade Teosófica 
Brasileira oferecendo 2 volumes do interessantíssimo trabalho, que apresenta pontos 
palpitantes principalmente os relacionados com a 4ª dimensão, chave hermética ainda 
para o conhecimento dos mundos interiores. 

O capítulo III desta obra intitulado “A quarta dimensão e o hiperespaço” apresenta 
o seguinte temário: Os superficiais, o hiperespaço, a curvatura do espaço, as 
experiências-de Zollner, hiperespaço realidade objetiva ou subjetiva. 

 

MEU CANTO DE CISNE 
 

“Quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti”. H. J. 
Souza 

 

Sofro desde que nasci. E trabalho desde os quinze anos de idade. Todos o 
sabem, principalmente aqueles que ousaram seguir fielmente os meus passos. Não são 
raros os que me copiam, mas infelizmente, adulteram para ter o direito a dar como seu 
aquilo que lhe não pertence. Traduttore! Traditore! Tradutor, Traidor.  

Os dias se aproximam para o final da minha jornada na Terra. Assim, morro com 
e pela Humanidade. Prometi a minha volta no começo do século XX. E assim aconteceu 
para o preparo da Era do Aquário, a Era de Maitréia ou  seja, mais uma vez, a 
manifestação da Essência Divina na Terra. Se as religiões conhecessem, de fato, o 
mistério dos avataras, elas não existiriam, mas tão somente uma: a Religião-Sabedoria 
ou Teosofia. Também poderia ser chamada de CULTO DE MELKITSEDEK, a quem o 
próprio Cristo prestou homenagens, e Abraão, pagou os dízimos ou impostos cármicos 
que lhe devia... 
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Tudo fiz para que tais religiões se unissem através de uma Frente única 
Espiritualista. Ninguém me quis ouvir. Ninguém visitou, sequer, o nosso Templo sem 
saber que o Mesmo era dedicado ao Deus único de Todas Elas. Fiz mais, quis implantar 
o salvador slogan de uma Frente única Espiritualista. Um só idioma. Um só padrão 
monetário. Ninguém me quis ouvir, ainda... Os interesses econômicos de certos países, 
pelos quais eles se digladiam a golpes de bambas atômicas e de hidrogênio, sem 
saberem que estão destruindo o próprio mundo, nesse caso, a si mesmos, firmam no 
momento atual da vida humana o Julgamento final do ciclo, que se deu em 1956, 
conforme estava escrito no interior da pirâmide de Cheops, para não ir mais adiante e 
provar que, sendo a vida universal dividida em ciclos – ciclos de declínio, ciclos de 
elevação, na razão do Construens et Destruens de Bacon, o Corsi e ricorsi de Vico. Sim, 
compreenderiam que o Juízo Final apregoado pelas religiões ocidentais longe está 
ainda dos nossos dias. Do mesmo modo que o mundo, os homens não estão ainda, de 
todo formados. Por isso, sofrem e choram as suas misérias. 

 Os próprios cientistas não compreenderam os mistérios da Natureza. E, contra 
eles se revoltam forgicando idéias loucas, como aquela do foguete à Lua, por 
infelicidade, o Brasil querendo imitar o gesto dos três Grandes, que em breve serão 
PEQUENOS. Eles próprios falam dos seus erros, falando do DIES IRAE, o Dia da Ira ou 
do Julgamento. Inglaterra-Russia-América. E isso, na língua mais sagrada do mundo, 
que é, a nossa. Sim, do último País que apareceu para servir de Berço à Nova 
Civilização ou Era do Aquário, pouco importando que outras civilizações aqui já 
tivessem vivido, como provam as várias espécies de índios, cada qual, na pua 
respectiva tribo apontando no passado remoto da História, a raça a que pertencia. Aí 
estão também .firmadas essas nossas atuais divulgações, as inscrições rupestres no 
nordeste brasileiro, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, nas de S. Tomé das Letras, 
por onde quer que tivesse andado o Homem, o Manu conduzindo seu povo para 
determinado ponto do Brasil-Fenício, Brasil-ibero-amerindio, Brasil de diversas raças, 
para agora ser o BRASIL de Cabral vertido no sangue dos brasileiros. Nesta mesma 
revista já publicamos uma pedra que o ermitão de Itaparica, mais conhecido pelo nome 
de Venceslau, guardou durante quatorze anos, depois que o próprio Cabral lhe apontou 
o lugar onde o mesmo a havia enterrado. Essa pedra esteve conosco e fomos o único a 
decifrar as palavras ideográficas que na mesma se acham: Aqui neste lugar dois ramos 
raciais se encontram pelo Itinerário de Io. Não foi. naquele mesmo lugar, que os Dois 
Fundadores da Obra em que a S.T.B. se acha empenhada, se encontraram para depois 
rumarem para Lisboa, depois de terem cantado o Prólogo do Tim-Tim Por Tim-Tim, 
cujos dois Protagonistas outros não eram, senão, Ulisses, o grande herói de Tróia, o 
mesmo que fundou Lisboa lhe dando seu próprio nome feminino, isto é, Ulissipa, em 
companhia da sua contraparte, Helena, não a mulher de Menelau, que foi trocada pela 
sua, mas, a verdadeira Ulissipa, de cujo nome também se pode tirar sua verdadeira 
origem, ou seja a princesa atlante, Lissipa, cujo anel com mais de um milhão de anos, 
ela ainda possui nos dias que correm, segundo sabem todos aqueles que acompanham 
os passos de ambos... 

 Dentro em breve, três Templos estarão firmados no Brasil, para provar que o 
Trabalho de Badezir, do Amazonas à Bahia, e de Yetbaal seu filho, desse Lugar ao Rio 
Grande do Sul, pouco importando seus nomes naquela época, foi hoje devidamente 
completado: um Templo nas imediações do Roncador, como centro do sistema 
geográfico Brasileiro, onde já se acha um marco apontando esse mesmo lugar que em 
verdade nos pertence, fato essa glorioso, que o sertanista Vilasbôas é o seu 
descobridor, como prova ter ele passado um telegrama ao Presidente Juscelino 
Kubitschek cientificando-o de semelhante descoberta e respectiva medida de firmar 
naquele lugar semelhante marco. Sim, um Templo nas proximidades do Roncador, outro 
em Itaparica, ou melhor,  um grande obelisco para ser visto de longe, e no qual se 
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erguerá um Santuário onde o Fogo Sagrado de nossa Obra vibrará de modo 
permanente, além do mais, para dizer que o Brasil é a Terra do Fogo Sagrado. E é nele 
onde vibram crepitantes as brasas desse mesmo Fogo.  Sim, o Brasil é o Santuário da 
iniciação do gênero humano, a caminho da sociedade futura”. O terceiro Templo, como 
se sabe, já existe, que é em São Lourenço. E no qual se firma a Ordem do Santo Graal. 
Lugar esse donde se irradiam para todo o orbe terrestre, as excelsas vibrações da 
Sabedoria Divina. Fogo também, mas que não queima, e sim, que vivifica e anima o 
cérebro e o coração de todos aqueles que por Ele forem atingidos. Lá estão escritas as 
mesmas palavras que devem figurar no obelisco de Itaparica o que diz respeito ao Lugar 
onde a Mônada chegou, pelo Itinerário de Io, firmando as duas raças apontadas na 
pedra de Cabral guardada -

,em custódia pelo ermitão Venceslau na Ilha de Itaparica. 
Nas cinco cartas de Francisco de Paula a El-rei de Portugal, aponta ele aquele que 
deveria vir e que se chamaria HENRIQUE, vindo de uma região subterrânea, passando 
depois por uma ILHA, a caminho de Lisboa. Não foi assim que se deu naquela 
misteriosa viagem dos Dois Fundadores da Obra, a caminho de Lisboa?... Sim, naquele 
mesmo lugar onde, na Serra de Sintra existe até hoje uma sibilina profecia, que aponta 
a hora chegada de se unirem o Oriente e o Ocidente, corno a temos publicado por 
diversas vezes nesta mesma revista. 

 Sim, a hora é chegada. E ai daquele que não compreender que é a mesma da 
“separação do bom trigo do joio”. Por isso, aquele que deveria aparecer novamente no 
mundo, no começo do século XX, vai sumir para o mesmo lugar donde veio um dia:  o 
mundo de Duat. Esse mundo, onde Jack recebeu ordem para vir em busca do Professor 
Henrique José de Souza, em S. Lourenço. E depois de lhe ter contado toda a história da 
sua vida da América do Norte para o Peru, e deste para Bahia, onde recebeu por 
esposa uma moça de nome Glória, pertencente à família Souza... repito, morreu e no 
cemitério de S. Lourenço se acha pé com pé com Aquele de que tanto lhe falaram nos 
Mundos subterrâneos, isto é, num clã inca, por sinal que se comunicando com a Serra 
do Roncador por galerias subterrâneas. Esse misterioso personagem que repousa no 
humilde cemitério de S. Lourenço.. E que veio de LONGIN... QUAS paragens, sabia de 
sobra quem era o Mestre. Como este, do mesmo modo, conhecia o Jack do Tiro alvo, 
cujas skhandas ou tendências do passado, apontavam-lhe a missão de outrora, ou um 
outro alvo, digamos, coracional onde introduziu a sua lança. Estude-se com atenção o 
artigo que  mais uma vez é publicado nesta revista, com o título: UM JINA AUTÊNTICO. 

 Esse mesmo Ser que tendo recebido das minhas mãos, uma fotografia do Senhor 
dos Passos da Ajuda, atirou-se nos meus braços banhado em lágrimas. Dizer as 
palavras por ele proferidas naquele momento não é possível. Que falem a mente e o 
coração de todos aqueles que de fato, sabem raciocinar e amar neste mundo. Estes, 
sim, que são os eleitos, como diz muito bem, aquele manuscrito da Caverna do Mar 
Morto: “Glória a Deus nas alturas. E Paz na Terra levam para o ridículo jamais 
poderiam pertencer à qualquer- dessas duas religiões. Nos vers. VI e , VII se diz “que 
Melki-Tsedek é aquele que os PECADORES maltratam” 

 Com isso está dito tudo.  

 AT NIAT NIATAT.  

 

FALECIMENTO 

Os membros da S.T.B. cumprem o doloroso dever de comunicar o passamento 
do grande escritor patrício Prof. Anibal Vaz de Melo ocorrido em Belo Horizonte no dia 
19 de dezembro do ano passado: Autor de peças espiritualistas realmente notáveis 
como Sinais dos tempos, A Era do Aquário, Cristo o maior dos Anarquistas e o 
Evangelho à luz da astrologia, deixa o notável escritor um claro insubstituível no setor 
das letras, e do pensamento sempre novo sempre revolucionário, tanto dentro da 
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filosofia materialista, quanto na metafísica espiritualista. A segunda edição de seu livro 
“A Era do Aquário” acabava de, sair, para dar entrada no mundo dos Jinas o seu autor, 
conhecedor como era dos mundos subterrâneos e do Sacerdócio de Deus na Terra, 
conforme nos ensina Paulo na sua Epístola aos Hebreus VI e VII. Deixa viúva e filho, 
aos quais desejamos que possam e saibam continuar com integridade o ideal pelo 
qual viveu e morreu aquele que nesta vida foi Anibal Vaz de Melo. 

Lex universa est, quae jubet nasci et mori. 

 

O MISTÉRIO DA MONTANHA, DO  ÍDOLO, DA PEDRA 
 E DE QUEM OS REVELA. 

 

EUNICE CATUNDA 

 

 O Dilúvio, de que falam todos os livros sagrados, marcou o iníc io de, uma, nova 
Era. Porque, daquele aparente deserto de águas, germinaram as novas Raças, cujas 
primeiras sementes brotaram no planalto do Pamir e floresceram, sob os amorosos 
cuidados do Divino Jardineiro, o Manu, à sombra do Templo sagrado de Lhan-Khan-
Lhagpa, sentinela, avançada da Grande cidade Oculta. E assim, as Raças reiniciaram a 
sua peregrinação, depois de a Sabedoria Divina ter sido encerrada nos mistérios da 
Iniciação. E prosseguindo o Itinerário, as Raças conduziram ao longo dos tempos as 
suas Escolas Iniciáticas, e com elas, a Arca da Aliança, a Taça do Sacrifício a ser 
redimido, a Lira do Divino Cantor. Os povos mais antigos foram legando, aos mais 
novos os imemoriais mistérios, os livros dos antigos Rishis e a espada da Lei. E 
enquanto os tempos não se cumpriam, a Esfinge devorava os que não lhe decifravam 
os enigmas. Tudo se foi cumprindo segundo os ditames da divina Lei. 

E então, foram descobertos os novos Continentes. Os seres pr iv i legiados a 
quem a História chamou de descobridores chegaram às terras da América, e nela, à 
misteriosa região do lenho abrasado, à qual deram a denominação de Vera Cruz para 
depois chamá-Ia de Brasil... Mas inúmeros eram os indecifráveis mistérios que já se 
encontravam aqui, deixados a aguardar, qual Belas Adormecidas até que se 
cumprissem os tempos. Chegada a hora, determinada pela inexorável ampulheta da Lei, 
que a tudo transforma e que a tudo vai envolvendo na sua inesgotável Luz, os mistérios 
iam sendo desvendados. E assim é que, a seu devido tempo, á luz da Revelação 
dissipou as trevas do mistério da Pedra da Gávea, assim como o Sol da Iniciação 
principia a banhar nos. seus raios o mistério do Roncador. Da mesma maneira o sol 
físico, ao descambar, desenha naqueles imensos e desertos céus figuras simbólicas e 
números de fogo, cujo sentido vai sendo pacientemente revelado a alguns discípulos. 
Assim como o antigo Édipo venceu a Esfinge e o Divino Ulisses soube proteger a seus 
companheiros ou discípulos do perigo das Sereias e da abismal garganta de Cila e 
Caríbides; assim como os cânticos de Orfeu e de Davi foram como escudos da Lei, a 
proteger seus filhos da perdição e do caos, assim também, em nossos tempos e em 
nosso próprio país, vão sendo paulatinamente vencidos os perigos e desvendados os 
mistérios desconhecidos que, em meio às sombras, tocaiam a humanidade. 

 Agora, falaremos da revelação de alguns mistérios menores que, como peças de 
um jogo, se ligam a um mistério maior. Falaremos de um estranho ídolo Maia, de uma 
Pedra e da Cidade Perdida... 

 Quem quer que conheça a  cerâmica dos índios carajás, conhece também os belos 
bonequinhos feitos de argila não cozida, apenas posta para secar ao sol. Essas 
figurinhas são fabricadas exclusivamente pelas mulheres da tribo pois que tal ocupação 
é considerada como privilégio feminino. Mas a característica dessa arte que, no 
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momento, merece a nossa, especial atenção é o fato de todos esses bonequinhos 
trazerem, infalivelmente, um orifício no lugar do umbigo, orifício este que ás vezes se 
alarga para as costas, sugerindo mesmo a idéia de que eles possam servir como uma 
espécie de incensório ou pequeno fogareiro... Essa característica comum faz com que 
associemos esses bonequinhos à misteriosa figura que serviu de bússola a Fawcett, 
quando ele partiu em busca da Cidade Perdida. Assim como associamos a idéia das 
figuras da arte carajá ao ídolo que guiou Fawcett, assim também podemos associar essa 
misteriosa figura de explorador de sertões á não menos enigmática figura de Wenceslau, 
o taumaturgo de Itaparica. Da mesma maneira pela qual as peças aparentemente 
isoladas de um jogo de paciência se associam, para constituir panoramas e figuras bem 
definidos, quando colocadas em seu justo lugar... 

Fawcett, o inglês que desapareceu nas selvas brasileiras sem deixar rastos, e 
Wenceslau de Itaparica, já se tornaram quase lendários. Os fatos da vida de ambos já 
passaram ao terreno do fantástico. Mas nós bem sabemos que uma grande parte da 
Verdade ainda se abriga sob o véu da Legenda, sob o Grande Véu de Ísis, a Maia dos 
Hindus, a Mãe-Divina de toda a Humanidade. E a antiga lenda grega de Zeus, que 
aparecendo á sua amada em todo o esplendor de sua natureza divina acabou por 
consumi-la no fogo da própria revelação, bem nos revela o caráter de Misericórdia de que 
se reveste a Mãe-Divina. É Ela que protege a Humanidade de tombar fulminada pela 
Revelação Total, cujos tempos ainda não são chegados... 

Mas voltemos ao mistério do ídolo. Para confirmar a realidade da existência da 
estatueta que conduziu Fawcett à Cidade que ele buscava, contamos com dois 
documentos: Com o livro de seu filho, Bryan Fawcett, baseado em notas e documentos 
do pai, e com um trecho do grande erudito e estudioso brasileiro Bernardo Ramos, trecho 
este que constitui curiosa confirmação do que nos é relatado no primeiro: Segundo Bryan 
Fawcett, seu pai escreveu o seguinte: 

 “Tenho em meu poder uma imagem de cerca de 10 polegadas de altura, esculpida 
num pedaço de basalto preto. Representa ela uma figura que traz ao peito uma chapa na 
qual está gravado certo número de caracteres. Nos tornozelos, traz ela uma chapa menor, 
com sinais do mesmo tipo. Deu-ma Sir Ridder Haggard, o qual a recebeu do Brasil. Tudo 
me leva a crer que ela provenha de uma das Cidades Perdidas. Ha nessa imagem algum 
poder especial, perceptível a todos os que a tomem nas mãos. Ela causa, nos braços de 
quem a segure, uma espécie  de descarga elétrica. Esse choque é tão forte que algumas 
pessoas são mesmo obrigadas a largá-la. Qual a razão disso, é coisa que ignoro”. 

 Bernardo Ramos, em suas “Tradições da América Pré-Histórica” se refere a uma 
estatueta semelhante, dizendo: 

 “... Certa vez disse-lhe o taumaturgo indígena: – Bem sei o que Você está fazendo 
aqui. Procura vestígios de uma cidade soterrada. Essa cidade de fato existe e era uma 
grande cidade; mas no Brasil é muito difícil de ser encontrada, divido à sua localização. 

 Tendo ele voltado ao Brasil, seu amigo indígena lhe forneceu alguns elementos 
para essa viagem, como seja, uma pedra redonda com uma inscrição constante de 3 
letras, informando-o ainda que toda e qualquer tribo ou nação indígena á qual ele 
apresentasse tal pedra, longe de lhe fazer mal o haveria de proteger. Era um sinal de 
recomendação. E deu-lhe ainda uma estátua, ídolo ou cousa que o valha, para lhe servir 
de guia na viagem. Era de pedra, com cerca de 40 centímetros de altura, representando 
um índio com saia de penas e cocar o qual, consultado sobre o rumo, a qualquer etapa 
da viagem, caso houvesse algo de mal a acontecer permaneceria imóvel; e que, para 
indicar acerto, bom êxito, felicidade, etc. daria sinal soltando um jato de fumaça pelo 
umbigo. O coronel Fawcett leva consigo essa pedra e essa estátua...” 

 Aquele que a si mesmo si intitula de “O Maior dos Absurdos" afirma, com toda a 
autoridade que possui, que Fawcett atingiu a Cidade Misteriosa que tanto buscou, 
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graças a toda espécie de auxílio oculto e ao ídolo-guia que impediu que seus passos se 
perdessem. O referido ídolo era a figura de uma deusa maya,  oferecido ao Cel. Fawcett 
por um chefe de tribo mexicana. Pela primeira vez foi decifrada a inscrição da chapa de 
cobre que trazia a estátua e que assim reza: 

 

Ilustração: ídolo -  figura de uma deusa maia 

Legenda: 

 “Aquele que Me seguir certamente chegará á MANSÃO da Verdadeira Vida, ali 
onde a Face contempla a Face. Pois que terá seguido o Caminho por MIM traçado, 
cumprido está o seu destino”. 

 

 E a pedra? Como se explica que digamos que aquela pedra dormiu durante 
quatorze anos em mãos de Wenceslau, o taumaturgo de Itaparica? 
 A isto, podemos responder com outra pergunta: Como se explica que tudo venha 
confirmando aquela misteriosa frase “Ex Occidente Lux” e que a antiga Niterói tivesse, por 
tradução de seu nome, o título de “Caminho do Sol”? E como explicar a afirmação cada 
vez mais decidida dos historiógrafos que afirmam que o Brasil, em lugar de ter sido 
casualmente descoberto por Cabral, foi por ele propositadamente procurado? E como 
explicar tantas e tão inexplicáveis coincidências e afinidades de linguagem, de costumes 
e das mais remotas tradições, entre chineses e indígenas brasileiros, entre povos da Ásia 
e os povos nativos das Américas? 

É o caso de repetir-se: “Quem tiver ouvidos, ouça!”. E prosseguir, sem mais 
circunlóquios. Wenceslau, ao fazer a entrega da misteriosa pedra a um de nossos irmãos, 
relatou a este o que a respeito dela sabia ou podia dizer. Naturalmente muitos serão 
aqueles que farão restrições à possibilidade de crer no que Wenceslau declarou. Alegarão 
que Wenceslau é um pobre-coitado, um simples, um desses fanáticos de alucinação 
mansa, como tantos que andam por esse mundo de Deus. A esses, cabe-nos recordar 
que o homem, quanto mais erudito. e culto tanto maior dever tem de estar liberto das li-
mitações da altivez. E lembro ainda que igualmente simplório e inofensivo parecia o 
gigantesco Antonio Conselheiro... enquanto não se viu investido da força e do poder que 
a Lei, em seu eterno processo de transformação, atribui ao simples e ao humilde, 
exaltando-o enquanto derruba o poderoso de seu pedestal.... 

 Wenceslau, ao fazer entrega da pedra, relatou que teve certo dia a visão de 
Cabral e que este, apontando o lugar em que êle deveria buscar a pedra, falou que ela 
continha uma revelação. Wenceslau ali encontrou, realmente, uma pedra negra e oval 
na qual se divisavam misteriosos sinais bastante definidos e brancos. Durante 14 anos 
conservou a pedra, até que a pudesse enviar a quem ela se destinava. Chegada esta as 
mãos de quem a Lei indicara, a mensagem que ela continha foi decifrada. Diz ela o 
seguinte: 

“Aqui neste lugar (Ilha de Itaparica) dois ramos raciais se encontram, vindas pelo 
Itinerário de IO.” 

Ora, a Ilha de Itaparica, fronteiriça à cidade do SALVADOR, capital da Bahia, 
também foi chama da de “Ilha Tabérica de Nassau”. Ela foi reduto dos Tupinambás e 
nela nasceu a índia que mais tarde se tornou esposa do português Diogo Alvares 
Correa, o Caramurú. Essa ilha foi também o primeiro estaleiro que possuiu a nossa 
Armada. Em tempos muito mais remotos, foi ela pertencente ao rei Badezir, cujo 
governo temporal se estendia, ao norte, até o Estado das Amazonas, as mulheres 
guerreiras de que nos falam tantos historiadores, dentre os quais destacamos Frei 
Gaspar Carbajal em relato de viajem realizada em... 1541. De Itaparica ao Rio Grande 
do Sul, se estendiam os domínios de Ietbaal, cuja morada era chamada PEDRA DA 
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GÁVEA. Além das inscrições que ainda hoje testemunham essas cousas remotas, 
conta-se ainda com trabalhos de historiógrafos que afloraram tais mistérios. E existem 
ainda outros testemunhos, como o de um peregrino que, partindo da América do Norte 
para o Peru, foi dar a um clã incaico onde permaneceu por algum tempo. Depois de ter 
sido posto ao par de certos fatos misteriosos ligados ao Brasil, para aqui partiu e, 
obedecendo ás ordens desse misterioso povo Inca  buscou por esposa uma jovem per-
tencente a família baiana. Prosseguindo viagem, e sempre de acordo com as 
misteriosas instruções recebidas, foi a S. Lourenço para conhecer a pessoa de quem 
tanto ouvira falar, durante a sua permanência naquele antiquíssimo clã. 

 Quanto ao terceiro vértice do triângulo, só muito lentamente o véu de Ísis o vai 
descobrindo. Aí ele se revela ainda bem mais denso do que no que se refere aos dois 
primeiros: Itaparica e Gávea. Evidentemente isso se deve ao fato de que os tempos ainda 
não são chegados. Mas a verdade é que o segredo de Fawcett não desapareceu com ele. 
Continua ainda, guardado por um Dragão de Ouro, o mesmo que é o sagrado Guardião 
dos portais do Templo do Roncador, marco misterioso que indica aos eternos Peregrinos 
do Itinerário de IO o ponto em que se encontrará repouso, e alento para se prosseguir a 
viagem. Por enquanto, o resto do caminho se encontra envolto em trevas. Quem o pode 
divisar? 

 

MEDICINA EUBIÓTICA 

 
Para podermos falar de Medicina Eubiótica, é preciso, inicialmente, que 

procuremos esclarecer o que entendemos por Eubiose. Temos por Eubiose a harmonia 
entre o homem e o meio, ou ainda, a simbiose entre o ser humano e a Natureza. Medicina 
Eubiótica é, pois, a Medicina que conhecendo as Leis da Natureza, permite ao homem 
viver de acordo com o meio. Não é a Eubiose, nem a Medicina que nela se apoia, algo 
novo, nem segredo ciosamente guardado pela Sociedade Teosófica Brasileira. Não é 
nova a Eubiose porque todos os chamados “Adeptos da Boa Lei”, todos os iluminados 
que a este mundo vieram, pautaram sua conduta por esta mesma Ciência. O que é novo, 
é o esforço em divulgá-la, em torná-Ia acessível a todos os homens. 

 Se hoje falamos em Medicina Eubiótica, é em conseqüência de estarmos 
atravessando uma fase de transição do ciclo de Pisces para o de Aquários e a Medicina 
oficial encontrar-se afastada de princípios que julgamos indispensáveis à arte de curar. 

É preciso que voltemos um pouco para o passado para podermos compreender a 
razão da Medicina ter progredido tanto e ainda persistirem grandes problemas para 
serem resolvidos, da mesma forma o motivo de se renovarem as incógnitas com o 
evoluir da Ciência, quando mais obscuros se tornam os enigmas e suas soluções mais 
complexas. 

Este círculo vicioso: – enigma – solução – novo enigma – em que se enleou a 
Ciência e especialmente a Medicina, teve seu início em época remota, na qual, Ciência 
e Religião constituíam um só todo e cujo ensino era facultado apenas aos que se faziam 
merecedores de tais conhecimentos. Referimo-nos ao tempo em que a Sabedoria 
Iniciática das Idades ocupava seu verdadeiro lugar perante o Estado e era ensinada nos 
antigos colégios iniciáticos do Egito e do Oriente, colégios esses que deixaram 
discípulos de extraordinário saber, mestres da humanidade como foram: Moisés, Pitágo-
ras, Apolonio de Tiana, Jeoshua Ben Pandira e outros tantos, embora que, já então, a 
Ciência Iniciática fosse mantida secretamente, longe da profanação daqueles, que 
reconheciam como direito, apenas a força. 

 Se houve tempo, que tais colégios constituíram as universidades oficiais, como no 
antigo Império Ário, devemos concluir, que no momento em que os mesmos passaram a 
ser mantidos veladamente, cedendo seu lugar na organização do Estado Sinárquico, 
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Ciência e Religião separaram-se. Dessa forma, Ciência e Religião, constituíram dois 
pólos, dois oponentes, quando na realidade eram e são, partes de um só todo. Se de um 
lado a Religião oficiada por aqueles que se submeteram à tirania do Estado, foi com o 
tempo perdendo seu significado, passando a se comportar como ato reflexo, por sua vez, 
a Ciência deu seus primeiros passos extasiada pela policromia dos efeitos, julgando 
encontrar á verdade na ilusão. Assim o abismo alargou-se cada vez mais, chegando ao 
ponto de um sábio do século passado, retratando a situação em seu tempo, afirmar que 
quando entrava no seu laboratório,  fechava as portas do oratório. A Religião não se 
conciliava com a Ciência; nem esta com aquela. 

 É assim que a Medicina, sem ter hoje a indispensável base iniciática, se debate em 
um mundo de efeitos em longos e metódicos estudos, buscando a solução de seus 
magnos problemas. Se problemas graves foram resolvidos, não quer dizer que o tenham 
sido; completamente. Não faz muito surgiu .a vacina Salk, arma apontada como eficaz na 
poliomielite; entretanto se, esse problema profilático foi resolvido, restam inúmeras 
incógnitas e entre elas, o porque, de apenas pequeno número de doentes 
apresentarem paralisias. Da mesma forma o problema do Câncer, do Enfarte do 
Miocárdio, da hipertensão arterial e da Alergia, para apenas citar as doenças da moda. 
Hoje relaciona-se o  Enfarte à arteriosclerose e esta à taxa elevada de Colesterol 
sangüíneo. Conseguiu-se mesmo drogas capazes de abaixar essa taxa de Colesterol, 
mas, até agora, não se provou ser esta a causa real da arteriosclerose nem se descobriu 
porque, o metabolismo das gorduras se processa defeituosamente. Entre as explicações 
dadas, existem as que apontam o excesso de gordura animal na alimentação, entretanto, 
o esquimó, embora ingira grandes quantidades de gordura, não é maior vítima da 
Arteriosclerose, nem da Hipertensão Arterial que o civilizado. Pelo contrário, entre eles é 
mais rara a Hipertensão Arterial do tipo maligno. Também causa espécie à Medicina, o 
contraste entre o negro africano e seu descendente o americano, pois, enquanto este é 
vítima freqüente da hipertensão, o primeiro, praticamente não apresenta tal estado 
mórbido. Apontarmos a alimentação mais gordurosa do americano como único fator 
etiológico é esquecermos fator muito mais importante, como seja, o “modus vivendi” dos 
chamados civilizados de hoje, cujos problemas econômicos trabalho anti-higiênico e 
alimentação defeituosa geram inúmeras  doenças. 

 Preciosa, verdadeiramente preciosa para a Medicina oficial, foram as experiências 
de H. Selye. Foi ele quem submetendo animais a continua tensão nervosa, verificou o 
aparecimento de graves lesões no tubo gastro-entérico. Com isso abriu-se para a 
Medicina o campo das Doenças de Adaptação, embora, que tal campo já fosse vis-
lumbrado de há muito. Se agora aceita-se. oficialmente que o organismo reage a um 
traumatismo adaptando-se ás novas circunstâncias e que o trauma psíquico pode 
determinar doenças físicas, não exclui tal fato que os possuidores da Sabedoria Iniciática 
das Idades já disso tivessem conhecimento, através às Leis da Natureza, pois ninguém as 
transgride sem pagar o devido tributo, na razão de causa e efeito. 

A própria Medicina Preventiva, a Higiene, baseia-se neste mesmo fato, mas limita 
seu campo de ação apenas às chamadas doenças transmissíveis, quando deveria 
abranger campo muito mais vasto e apoiada nos conhecimentos iniciáticos, realizar o que 
se poderia denominar “Profilaxia do Caráter”, no dizer do Prof. Henrique José de Sousa. 
Realmente, a Medicina não deve estar restrita aos males físicos, mas deve cuidar, 
concomitantemente, da alma. Apesar das novas conquistas da Ciência, da Medicina. 
Apesar desses dados chamados oficiais, não houve modificação radical na prevenção de 
doenças. Se experiências de médicos ingleses apontam o fumo e os gases dos motores 
de combustão como capazes de determinar o câncer, como também certos componentes 
do asfalto, porque os homens sabedores disto e em condições de tomarem providências 
de âmbito geral, não as tomam? E porque o fumante continua ignorando tal possibilidade? 
São perguntas que permanecem sem resposta, pois persistem os homens a viver 
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emocionalmente e não mentalmente como a situação exige. Mesmo entre aqueles que 
mais de perto conhecem o problema, os médicos, raros são os que compreendem ser 
absolutamente necessário uma modificação no regime de vida. E que pensar dos leigos, 
do povo em geral? 

Desde que não se aceite e, consequentemente, não sejam adotados os 
ensinamentos teosóficos, ao menos sejam colocados em prática o que a Medicina oficial 
descobriu e basta para termos estabelecida bases mais sólidas para a terapêutica, e, 
principalmente para a profilaxia. Entretanto, o que se vê é a despreocupação do homem 
de hoje, que se perde na confusão fim de ciclo. 

Assim, para qualquer febre, seja originada por um resfriado banal, ou por outro 
fator pouco grave, antes mesmo do velho salofeno, usa-se o antibiótico. Se isso ocorre, é 
porque tais medicamentos são vendidos arbitrariamente, sem receita médica, por 
indicação do prático de farmácia ou da vizinha do lado, quando não por resolução do 
próprio doente, que escolhe antibiótico, como quem escolhe num cardápio de restaurante 
o prato que lhe apetece. Se provado está que antibiótico é faca de dois gumes, para 
imobilizar o germe causador do estado mórbido quebra o equilíbrio , entre os outros 
germes presentes, e entre estes e o organismo, como é possível usá-lo 
despreocupadamente? Quantos são os casos de acidente pelo uso de Penicilina 
Procainada? E com outros antibióticos, sem falar nos Sulfamidos? É necessário compre-
ender-se, que antibiótico é medicamento para ser usado em casos nos quais foram 
esgotados os demais recursos. E, pensar que a criança, organismo em formação, é a 
maior vítima dos antibióticos, pois reage a todo estimulo com a febre! Dizer que existem 
muitos salvos, não invalida o que afirmamos, e isto porque o uso dos mesmos é 
relativamente recente, e, por conseguinte, seus efeitos a longo prazo, lamentável crediário 
terapêutico sem fiador, não podem ainda ser avaliados pela ciência. Nas bulas lê-se: –  
“vendido sob prescrição médica” – e pouco mais adverte quanto aos perigos do 
antibiótico, senão vagamente. Esquecem-se de dizer que antibiótico não é panacéia, mas 
recurso extremo da Medicina. Ganância e ignorância Medicina parte a parte, que já 
começa a formar em certo grupo de médicos, uma mentalidade displicente quanto ao 
diagnóstico, pois é mais fácil receitar um antibiótico que diagnosticar. Cura-se e 
impressiona-se o doente. Quanto às conseqüências que dessa terapêutica advirão, é 
outro caso a ser tratado, ou negligenciado. Com referência ainda a medicamentos, 
ninguém ignora o uso abusivo que se tem feito da Metionina em nosso meio, que era, e 
ainda é, empregada como anti-tóxico, ou coisa parecida, em qualquer caso suspeito de 
participação hepática. Estudos recentes, entretanto, demonstram que a metionina pode 
precipitar alterações neuro-psiquiátricas em pacientes portadores de cirrose hepática, e 
segundo alguns autores, é a mesma potencialmente tóxica, devendo seu uso ser 
abandonado mesmo nas hepatopatias. Da mesma forma, as substâncias denominadas 
lipotrópicas (colina, lecitina e a mesma metionina), depois de terem seu uso generalizado 
em doenças hepáticas, passaram a ter indicação apenas no chamado Fígado Gordo, e 
agora são tidas como não essenciais ao tratamento dessa mesma doença. Passada a 
fase de euforia alimentada pela propaganda interessada, chega-se a realidade dos fatos. 

 Lamentável Medicina de Hoje, Cujos apóstolos, os médicos, no sentido real da 
palavra são tão poucos! Pobre profissão degradada, vendida em farmácias, anunciada 
nas tristemente famosas “consultas com radioscopias gratuitas”! Infeliz Medicina 
prostituída nos receituários do baixo espiritismo, mercê de indivíduos sem escrúpulos! 
Sim, mister se faz nova base para a Medicina nos moldes da decência, da dignidade, da 
honra. Necessário se faz a reconstrução da Medicina dentro dos padrões eubióticos. 

 É ainda por ignorar a Sabedoria Iniciática das Idades, que a Ciência emprega os 
chamados hormônios de origem animal, na terapêutica humana. Se levarmos em conta a 
Lei da Evolução, do reino mineral ao hominal e se aprendemos ser o macaco 
descendente do homem, também compreenderemos o perigo do emprego de produtos de 
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glândulas animais. Como nos ensina a Teosofia foram os degenerados da 3ª raça mãe, 
os lemurianos, que atraídos por determinado animal semelhante a lontra de nossos dias, 
com o mesmo mantiveram convívio sexual, dando origem a uma espécie meio humana, 
meio animal, da qual o antropóide de hoje, é descendente. Com o evoluir da raça 
humana, com a diferenciação celular progressiva, tal cruzamento não pode ocorrer em 
nossos dias e prova é, que as experiências levadas a efeito entre antropóides e mulheres 
fracassaram. Só resta lamentar os que propiciaram tais experiências e as mulheres que a 
tanto se submeteram. Se sabemos através estudos psiquiátricos e de genética, das 
possibilidades restritas dos filhos de pais degenerados e, ainda, se é em grande parte do 
equilíbrio hormonal que depende o caráter humano, como poderemos empregar 
hormônios de origem animal, escala inferior a humana, sem sujeitarmo-nos a sérias 
consequências? Ignorando, ou aceitando a teoria de Darwin, no seu ponto chave 
afirmando ser o homem descendente do macaco, erra a Medicina se emprega tais 
derivados glandulares na terapêutica humana. 

 No campo da chamada Alergia, com o advento dos anti-histamínicos, dos 
métodos de dessensibilização e, ainda, dos produtos hormonais e derivados, melhorou o 
prognóstico, mas não solucionou o problema. Porque o indivíduo é alérgico? Enigmas 
que persistem, cercados de soluções parciais e provisórias. 

Admitisse a realidade ensinada pela Sabedoria Iniciática das Idades, teria a 
Ciência, consequentemente a Medicina, uma base mais segura para compreender o pro-
blema humano e teria a razão de ser também, da frase: – “Existem doentes e não 
doenças”. Como nos ensina a Teosofia, houve tempo em que as moléstias não 
constituíam problema propriamente. Isso ocorreu na chamada Atlântida, na Idade de Ouro 
da humanidade. Por razões que não cabe aqui analisar, verificou-se a catástrofe atlante e 
uma inclinação de 23 graus no eixo da Terra, inclinação essa que agora atinge a 28 
graus, mercê bombas atômicas e outras explosões. Cabe aqui rápida observação a 
respeito das bombas atômicas. Não bastasse o seu formidável poder destruidor para 
preocupar a humanidade, temos ainda, como consequência direta, a radioatividade, 
capaz de determinar queimaduras e lesões de caráter muito mais grave, como sejam o 
câncer e a leucemia. A própria Medicina já se debate com as consequências a longo 
prazo dos expostos às radiações atômicas, a exemplo o que sucedeu aos japoneses que 
sobreviveram aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. 

Com as múltiplas explosões levadas a efeito pela Inglaterra, Rússia e América, a 
atmosfera tem se tornado cada vez mais radioativa, embora, segundo afirmem os 
entendidos,  não chegue ao ponto de se apresentar perigosa. Estão criando  um monstro, 
que mais tarde será difícil dominar. Já temos aqui mesmo no Brasil, chuvas radioativas e 
em New York decuplicou a radioatividade atmosférica nesses últimos anos. Como 
consequência temos plantas, animais e homens radioativos colocando em perigo seus 
semelhantes. Há pouco tempo tivemos, nos cabeçalhos de jornais, o drama vivido por 
famílias que se tornaram radioativas por contaminação da residência num insignificante 
descuido. Que nos reservará o futuro diante dos projetados aviões atômicos? 
Presentemente defrontamo-nos com fenômenos que causam preocupada admiração ao 
homem displicente de hoje. São abalos sísmicos, que mudam a feição de todo um 
território, como o que se verificou na Mongólia Exterior, são brechas na crosta terrestre, 
como o verificado na Inglaterra e América. Da mesma forma, curiosas, para não empregar 
outro adjetivo, são as quedas de edifícios na capital da República. Não é nosso propósito 
alarmar ninguém, mas apenas chamar a atenção para a realidade dos fatos, pois, apesar 
de tentas evidências, de que algo não está certo, persistem os experimentos atômicos. E 
se afirmamos aos entendidos que tais fenômenos decorrem das explosões atômicas, 
temos como resposta um sorriso compassivo um ar de superioridade! Enquanto isso 
notícias chegadas do Japão, informam a queda, nos últimos meses, de chuvas radioativas 
muito intensas e, pela primeira vez, ter sido verificada a presença do Urânio em águas 
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pluviais; da mesma forma, somos informados que estudos anglo-americanos concluíram 
ter a Terra diminuído a velocidade de seu movimento de Rotação, após Setembro de 
1955. Continua a Ciência buscando a resposta de seus problemas através os efeitos e, 
depois de exaustivos trabalhos, chega a conclusões que coincidem com o que afirma a 
Teosofia; mas então, tais descobertas são batizadas com novos nomes e crismadas com 
novas expressões e tudo permanece no mesmo. 

 Mas, voltando ao que dizíamos, tendo ocorrido a inclinação do eixo da Terra, 
tiveram origem as quatro estações anuais, como também os quatro temperamentos 
humanos: – o nervoso, o bilioso, o linfático e o sangüíneo, uma vez que. havia uma só 
estação e um só temperamento humano nos grandes dias do Império Atlante. 

 É exatamente por causa dos quatro temperamentos primordiais e- de suas 
combinações, que não se pode generalizar o tratamento médico, seja no que se refere a 
terapêutica propriamente dita, seja no referente ao regime alimentar. Nesse ponto 
defrontamo-nos com o grave erro daqueles que defendem fanaticamente a abolição da 
carne na alimentação, principalmente aqui no ocidente. Basta examinarmos mentalmente 
o problema, para concluirmos ser impossível a humanidade tornar-se vegetariana “in 
totum”. Inicialmente devemos lembrarmo-nos que o ser humano não foi vegetariano no 
decorrer das raças anteriores a Atlante, mas sim frugívoro, e prova é que o macaco, seu 
descendente, dá preferência por tal hábito alimentar; a seguir, não podemos legar a 
segundo plano a questão do temperamento individual, pois se um predominantemente 
sangüíneo pode dispensar a carne da alimentação, um linfático não pode fazê-lo, sem se 
expor a desastrosas conseqüências. A alimentação mista é a solução lógica para o 
estado atual da humanidade e, naturalmente, aqueles que quiserem excluir a carne de 
seus hábitos alimentares, não deverão fazê-lo antes de se esclarecerem quanto ao 
temperamento e estado de saúde. 

 Ainda no que se refere a alimentação devemos considerar a estação anual. Assim, 
deveríamos ter uma norma alimentar para o verão e outra para o inverno. Enquanto nesta 
última época é necessário o uso de alimentos mais gordurosos e em maior quantidade 
devido a perda calórica, no verão a alimentação deve ser leve, a base de legumes, 
verduras e frutas, com abolição total das bebidas alcoólicas. Muitos acidentes pelo calor, 
seja a insolação, seja a internação, decorrem da não observância desta conduta dietética. 

 A alimentação é o grande problema dos dias que correm, quando, pelo emprego de 
conservas para simplificar a vida cotidiana, complica-se o organismo para o futuro. A 
situação torna-se mais complexa principalmente nas grandes cidades, onde é mais difícil 
conseguir-se gêneros realmente saudáveis, a exemplo dos frutos que são colhidos ainda 
verdes, para maior segurança do vendedor e insegurança do comprador. Por esta razão 
e, ainda pela dificuldade em adquiri-los, vemos como campeia a avitaminose nos dias que 
correm, já tendo se tornado um hábito a compra de vitaminas sintéticas, para suprir 
deficiência alimentar. Assim o homem passa a viver de pílulas e de injeções e julga-se 
feliz por viver em uma época em que tais facilidades lhe são facultadas. 

 Outro erro dos entendidos é considerar o índio, e especialmente o índio americano 
como um ser em franca evolução. Isto sucede porque ignoram, ou não acreditam, que 
tendo ocorrido a catástrofe atlante, alguns remanescentes daquele povo vieram ter as 
terras americanas e, embora oriundos de uma civilização altamente evoluída, convivendo 
com animais, cercados de parcos recursos, fatalmente em número desproporcional entre 
homens e mulheres, regrediu progressivamente até o estado atual. Confirmando esse 
fato, vemos que o índio americano, especialmente o da América do Norte é denominado 
“pele vermelha” e, sabemos por outro lado, que os atlantes eram de tez avermelhada. Da 
mesma forma os naturais da índia afirmam serem descendentes dos Rutas, ou seja, dos 
“Vermelhos”, coincidindo com os ensinamentos esotéricos que dizem ter aquelas terras 
orientais recebido a semente atlante que veio constituir a raça ariana. Lembremo-nos 
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ainda, de passagem, que o índio americano e todos os povos ditos primitivos, apresentam 
um único tipo sangüíneo, o tipo O, enquanto que os homens “não primitivos”, digamos, 
apresentam 4 tipos: A, AB, B e O, como aliás é fartamente conhecido. Tal fato é como um 
“reliquat” ainda, daquele tempo em que não havia inclinação do eixo terráqueo. 

 É em consequência dessa situação confusa, que procuramos esboçar em rápidos 
traços, que falamos em Medicina Eubiótica. E que é Medicina Eubiótica? Antes de tudo é 
a Medicina que se apoia nos conhecimentos científicos atuais, nas Leis da Natureza e, 
sobretudo, nos ensinamentos da Sabedoria Iniciática das Idades. E' ela diferente da 
Medicina atual porque, levando em conta as Leis Universais, não as transgride e, por 
conseguinte pode curar mais com menos efeitos colaterais. Estruturada nos moldes do 
que conhecemos é ela composta, da mesma forma que a Medicina de nossos dias, de um 
setor preventivo e outro terapêutico. Do ponto de vista da profilaxia a Medicina Eubiótica, 
apoia-se não só nos conhecimentos da alopatia e da Homeopatia, como também em 
ensinamentos teosóficos, como acima dissemos, e, dessa maneira dá o primeiro passo 
para a refusão entre a Ciência e a Religião. 

A Medicina Preventiva Eubiótica tem em seu âmbito de ação desde a concepção 
do novo ser até a morte do mesmo. Assim compreende o pré-natal do ponto de vista 
físico, material, ocupando-se da alimentação sadia e adequada ao biótipo, temperamento 
e caráter da gestante. Também abarca o aspecto anímico da questão, e isto porque, não 
ignorando a relação anatomo-fisiológica entre mãe e filho, conhece a ligação anímico-vital 
entre ambos. Orientação parcialmente semelhante, vem adotando ultimamente a Alopatia 
através do chamado “Parto Sem Dor”. Por conseguinte, é a .gestante esclarecida da 
importância do seu estado mental e emocional, não só no momento do parto, como 
também no decorrer de toda a gestação e isto mercê ensinamentos denominados 
ocultistas. Sem falarmos na ; profilaxia çlas doenças transmissíveis, abrange ainda a 
Medicina Preventiva Eubiótica a educação da criança segundo as Leis da Natureza, para 
que não só fisicamente, como também psiquicamente forme-se a mentalidade exigida 
pela nova civilização, sem os complexos e ,restrições  da atual humanidade. Quando 
falamos em Educação Eubiótica queremos referir-nos àquela hoje defendida pela 
moderna psicologia e, não a sua deturpação posta em prática por  muitos pais de família, 
que julgam estarem educando modernamente seus filhos. Educar é mostrar a razão na-
tural das coisas e suas Leis, para que o educando, por si mesmo capte a noção do certo e 
do errado. Educar, consequentemente, não é ceder simplesmente aos impulsos da 
criança, para não criar “complexos”, ou “tirar a personalidade”, como dizem os pseudo 
entendidos. Sob o prisma da Psicologia, personalidade todos nós temos, pois é ela 
sinônimo de Conduta, de forma que não se pode tirar a personalidade de ninguém. 
Compreende pois, a Medicina Eubiótica, a profilaxia do caráter para não termos o 
problema dos degenerados psico-fisiológicos da atualidade. 

 Ainda é de sua alçada, a orientação no que se refere a limitação de filhos. Neste 
ponto não podemos reter-nos às concepções antiquadas e mal interpretadas. 
Indubitavelmente a limitação de filhos não pode ferir as Leis da Natureza, pois paradoxal 
seria falar de Eubiose e romper tais Leis. A limitação de filhos está na dependência da 
situação econômica do casal, pois falso é o ditado: “Onde comem dois, comem três”; 
melhor seria: “onde comem dois, três passam mal”, como afiança a voz popular. Aqui não 
falamos de pobreza intelectual mas simplesmente da material, pois mais pobre é o 
sertanejo com um bando de filhos, que vê dizimada sua prole pela fome, que o pescador, 
que junto do mar, pode ao menos dar de comer aos seus. 

Dessa forma a Profilaxia Eubiótica alcançaria os próprios hábitos pessoais, até mesmo 
chegando a um ponto que se poderia denominar de Ciência de Dormir. A orientação do 
leito segundo as correntes eletromagnéticas que seguem do Polo Norte para o Sul, a 
proscrição do colchão de molas, já hoje repudiado pela Reumatologia e, tantos outros 
conhecimentos seriam postos em prática, a exemplo da Radiestesia, agente de grande 
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importância na Medicina Eubiótica. Esta Ciência, que há bem pouco ressurgiu vestida 
como “jeune fille”, é entretanto antiquíssima, talvez tanto quanto a própria humanidade. 
Moisés mesmo, iniciado no Egito, sacerdote de 4siris, condutor do povo hebreu a Terra 
Prometida, tinha conhecimento da Radiestesia. Prova é que vendo seu povo morrendo de 
sede, usou de seu bastão terminado em duas pontas, para pesquisar água em uma rocha 
que dava sinais de umidade em seu interior. Assim, confirmando a presença da água, de-
terminou que fosse quebrada a pedra, e jorrou água. Não se tratou de milagre, mas de 
radiestesia. 

 A importância da Radiestesia se estabelece por poder determinar lugares que não 
devem ser habitados, por serem empestados por radiações das primeiras camadas da 
terra, quando atravessadas por lençóis d'água, formigueiros etc. É frequente 
encontrarmos na clínica pessoas que dormem mal, queixando-se de dores esparsas pelo 
corpo e de outros sintomas pouco definidos, que impedem um diagnóstico seguro. Se 
pudermos nesses casos pesquisar a casa do doente, fatalmente encontraremos a 
resposta para tal situação. Famoso é o caso do grande radiestesista francês, o abade 
Mesmer, que tendo sido chamado para esclarecer a razão dos moradores de todo um 
quarteirão de casas, serem atingidos pelo câncer, acabou descobrindo que todas as 
moradias, particularmente a última delas, estavam encostadas ao cemitério Pére-
Lachaise, o mais antigo de Paris. Sim, a localização da moradia é de máxima importância 
e depende da Radiestesia. 

A Terapêutica Eubiótica, por sua vez, é baseada na homeopatia,  naturalmente 
com exceções na dependência do doente. Embora certas correntes homeopáticas es-
tejam se afastando dos princípios fundamentais lançados por Hanehmann, é esta 
Homeopatia, com os novos conceitos terapêuticos a cerca do doente e predisposto à 
doença, somada aos conhecimentos da Sabedoria Iniciática das Idades a  solução para o 
momento que atravessamos. Teríamos então um novo aspecto uma base mais ampla 
para a Terapêutica, ao considerarmos os ensinamentos da Universidade de Kumbum, no 
Tibete, como também a tríplice forma de toda doença, fato tão bem esclarecido pelo Prof. 
Henrique José de Sousa. Bastaria tanto para que as chamadas simpatias, rezas e outros 
pequenos milagres se tornassem inteligíveis para a Ciência oficial, e sem o cunho 
misterioso com que habitualmente são revestidos. Igualmente o Magnetismo passa a ser 
perfeitamente compreensível. Como sabemos, o Magnetismo foi popularizado no início do 
século XIX e colocado ao alcance de pessoas que desconhecendo as suas leis, 
buscavam apenas efeitos, sendo a seguir, consequentemente, desacreditados e não mais 
aceito pela Ciência. Entretanto temos conhecimento de que seu emprego é de grande 
valia, ocupando lugar definido na Terapêutica Eubiótica. 

 Se de um lado aceitamos o Magnetismo e o empregamos, de outro repudiamos 
integralmente o Hipnotismo como método de tratamento, ou meio que permite certas 
técnicas operatórias. Desde o momento em que a Ciência descobria o Hipnotismo, 
retirando-o dos palcos teatrais para a cena médica, começou a generalizar-se o seu 
emprego mercê literaturas com fins puramente comerciais. Como sempre acontece a 
Ciência não ouve as advertências dos ensinamentos teosóficos e procura, a custa de 
erros, descobrir porque ocorre o fenômeno hipnótico. Seus perigos ela os desconhece, ou 
apenas superficialmente deles se apercebe e só o tempo, e os enganos, podem alertá-la. 
Enquanto isso os irresponsáveis, os entendidos, colocam em ação esse fenômeno, cuja 
prática deveria ser proibida. O Hipnotismo deve ceder lugar à terapêutica por sugestão. Já 
aqui, devemos dizer que essa terapêutica pertence ao campo da Medicina 
psicossomática. Este ramo da Medicina atual, que felizmente começa florir, é sem dúvida 
prática médica de orientação eubiótica. Sua importância pode ser avaliada, quando nos 
lembramos que em virtude da vida civilizada de hoje, o homem entra em atrito com sua 
própria natureza e adoece psicosomatologicamente. O metabolismo das grandes cidades 
faz com que o ser humano trabalhe de forma prejudicial, geralmente preso entre quatro 
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paredes, alimente-se deficientemente e, ainda, que julgue como única razão de viver, 
amarga ilusão que o traz continuamente insatisfeito. Como consequência do rompimento 
das Leis da Natureza, num primeiro período, antes de lesões físicas se verificarem, 
surgem as disfunções orgânicas geradas pelo desequilíbrio, pela pouca higiene mental, e, 
nesses casos pouco pode oferecer a terapêutica química. Tais doentes, como é óbvio, 
perambulam de consultório em consultório, sem conseguirem alívio para os seus males. 
Neste ponto se revela a importância da Medicina Psicossomática, que pode solucionar 
esses inúmeros casos, frutos da Neurastenia das grandes cidades. Melhores resultados 
ainda conseguiria a Terapêutico psicossomática, se levasse em conta os conhecimentos 
da Sabedoria Arcaica. Poderia, então, compreender porque a criança até a idade de 1 
ano, aproximadamente, é um ser ligado ao Plano Astral, e o que é um Plano dentro da 
concepção da Sabedoria Iniciática das Idades. Compreenderia, desde então, porque o 
lactente ri e mesmo chora, enquanto dorme. Se o sonho apenas fosse produto de nossas 
experiências diárias, como poderia uma trunca, ser absolutamente inexperiente sob este 
ponto de vista, sonhar e rir em sonhos? Vislumbraria também a Medicina porque a 
primeira palavra articulada pelo ser humano é “ango”, qualquer que seja sua 
nacionalidade ou berço. Mas como compreender tais fatos se dentre todos os médicos 
Pediatras, grandes sumidades ou simples médicos de todas as épocas, nenhum, vejam 
bem, nenhum observou que é “ango” a primeira palavra pronunciada pela criança? Como 
bem nos revela o Prof. Henrique José de Souza, é “ango” a primeira palavra pronunciada 
e que em Medicina antiga quer dizer Útero. E como que o novo ser dissesse da “Estreita 
Vereda” que atravessou, para as “Angústias” da vida física. Sintetizando por fim, a 
Medicina é estruturada nos conhecimentos possibilitados pela Sabedoria Iniciática das 
Idades, que permitem o entendimento das Leis da Natureza e, baseada ainda, na te-
rapêutica homeopata, em algumas técnicas Alopatas, no Magnetismo, na Psico-
Somatologia e na Radiestesia. 

 A Medicina nestes termos, entretanto, é preciso ficar claro, não é a Medicina do 
futuro, mas a que deve ser posta em prática no momento presente e ao decorrer do 
próximo meio século. Com o advento do Ciclo de Aquários, teremos também uma nova 
Medicina, que preencherá as necessidades da nova civilização, civilização esta, que terá 
por berço a Terra brasileira. 

Por conseguinte é preciso que lutemos contra o descalabro da situação que o 
mundo hoje atravessa. Sim, estamos no fim de um Ciclo, Ciclo apodrecido e gasto, mas a 
criança, semente da nova raça germina ao lado dessa podridão moral que envolve a 
sociedade humana. Mister se faz devotarmos todo o nosso esforço para que essa 
semente não apodreça também. É porisso que terminamos falando em reconstrução, com 
as palavras do Prof. Henrique José de Souza: 

RECONSTRUIR! É OBRADO QUE NOS COMPETE! SIM, RECONSTRUIR O 
HOMEM, O PENSAMENTO, A MORAL, OS COSTUMES; RECONSTRUIR O LAR, A 
ESCOLA, O CARÁTER, PARA QUE O CÉREBRO SE TRANSMUDE AO LADO DO 
CORAÇÃO. SÓ ASSIM, A HUMANIDADE SE TORNARÁ DIGNA DO ESTADO DE 
CONSCIÊNCIA QUE É EXIGIDO PELA NOVA CIVILIZAÇAO; GLORIA AO BRASIL CO-
MO SANTUÁRIO DA INICIAÇÃO DO GÊNERO HUMANO A CAMINHO DA SOCIEDADE 
FUTURA. 

 

RECONHECIMENTO DE UTILIDADE PÚBLICA 
Lei N° 5.009, de 4 de dezembro de 1958. 

“Dá nova redação ao artigo 1º  da Lei nº  4.721, de 6 de maio de 1958”. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:  
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Artigo 1o – Passa a ter a seguinte redação o artigo   1o  da Lei no 4.721 de 6 de 
maio de 1958:  

“Artigo 1o – É declarada de utilidade pública a “CRUZEIRO DO SUL” – CASA 
CAPITULAR DE SÃO PAULO, com sede nesta Capital”. 

Artigo 2o – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 3o – Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 4 de dezembro de 1958. 

JANIO QUADROS  

Oscar Pedroso Horta  

Publicada na Diretoria Geral de 

Secretaria de Estado dos Negócios do Governo, aos 4 de dezembro de 1958. 

Altino Santarem – Diretor Geral, Substituto. 

 

REALIZAÇÃO 

Por H. J. Souza. 

Não falta quem julgue que REALIZAÇÃO não é mais do que empregar métodos 
(ou Yogas) apropriados a alcançar poderes para ser feliz, quando a verdadeira feli-
cidade está em encontrar a Deus em seu Homem interno. 

Não fez Ele o homem a sua semelhança? Logo, o homem deve se igualar a Deus 
em Perfeição e Inteligência. Adepto ou Homem Perfeito é o nome que se dá àquele que 
está em condições de guiar os demais à Suprema Síntese que é a SUPERAÇÃO da 
Alma, ou que a liga ao Espírito. Na Mitologia Grega Psyké anda em busca do seu bem 
amado Eros. Psyké ou alma tanto vale. E Bem-Amado o Espírito, a Consciência Imortal, 
o Deus feito carne e transformado em Espírito. Sim, “Busca dentro de ti mesmo o que 
procuras fora”. 

A Yoga é como a prece; sem sentir Deus em si mesmo, jamais o discípulo se 
tornará um Adepto. Quereis uma prova mais definidora do que acabamos de expor? Ela 
está na sentença filosófica: “Aquele que ultrapassa o Akasha é fonte de toda Riqueza. 
Mas que vem a ser Akasha? 

Dá-se o nome de Akasha ao segundo Trono ou a parte que separa o mundo 
divino do terreno. Na Cabala é o “Quod superius sicut quod inferius”. 

Nesse caso, atravessando discípulo o mundo que medeia o terreno do divino, 
neste se acha. O termo KAKIM, que se divide em três e não em dois, como julgam 
certas escolas decadentes, apresenta-nos: o KA para o mundo terreno, o AK para o 
Akasha como sua própria radical. E o KIM, o mundo Divino. Esse exemplo também 
equivale às 3 Gunas ou qualidades de matéria: TAMAS, Rajas e SATVA, cujas cores 
são: Vermelho, Azul e Amarelo. Com elas também se forma a Divina Tríade obedecendo 
às mesmas cores: Atmã (amarelo), Budhi (azul) e Manas (vermelho). 

 Quando se diz que Moisés atravessou, com seu povo, e a pé enxuto o Mar 
Vermelho, não passa de uma alegoria. Sim, porque o Manu, que foi Moisés, como Guia 
de um Povo, não podia permitir que aquele tocasse na matéria vermelha ou tamásica do 
mundo, por isso devia passar a pé enxuto. 

As más interpretações dos livros sagrados, inclusive a Bíblia, o Corão, o Talmud 
e outros muitos, conduzem à Superstição e ao Fanatismo. 
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Um verdadeiro Iniciado nos Grandes Mistérios da vida (que é a verdadeira 
Eubiose), não interpreta as cousas através da letra que mata, e sim, do Espírito que 
vivifica. Jesus que era um Iniciado ensinava tamanha verdade. 

Ensinava também que “Quanto à Ciência do Bem e do Mal não é dado aos 
homens entender mas tão somente ao meu Pai”. 

Fora disso, acontece como ao poeta patrício ao dizer: 

Deus, ó Deus onde estás que não respondes?  

Em que mundo, em que estrela tu te escondes Embuçado nos céus. 

Há dois mil anos te enviei meu grito, etc. ...  

Sim, há dois mil anos, referindo-se ao Cristianismo, que não soube ensinar onde 
encontrar a Deus. E assim, o grito fica sem resposta. 

Do mesmo modo aquele outro poeta francês ao dizer: 

Sicrate Ia cherché au beaux de le Grèce  

Platon a Sunium, Ia cherché aprés lui  

Deux mille ans sont passes 

Je Ia cherche auj'ourdui  

Deux mille ans passeront et les  

engants des hommes Ia chercheront encore 

Quantos saíram das fileiras de nossa Obra para encontrarem a Realização fora e 
não dentro de si mesmo, deixando-se levar por filósofos fanáticos pouco importa a fama 
que ainda levam, morrendo todos enigmaticamente. 

Sim, uns gritando por Kundalini. Outros, por Fohat, dezenas deles se unindo à 
Mãe Divina, sem saberem interpretar, a palavra, quando se trata do segundo Trono, 
onde se acha a Grande Maia ou Mãe Divina. 

Infelizes dos que preferem subir a escada da Vida por degraus tortuosos em vez 
de o fazer, pelos retos e luminosos em cujo final se acha o Mágico Triângulo da Ini-
ciação, que é o da Mônada Divina, a Consciência Imortal, o Deus de cada Homem, que 
o mesmo Jesus quando a Ele se referia, assim dizia: “O meu Pai e o vosso”. Porque não 
dizia ele, nosso Pai? 

 

MINISTRO VISITA S. LOURENÇO 

Quando publicamos no nosso n° 218, de 31 de agosto do corrente ano: “Mais 5 
milhões da L.B.A. para o Hospital Mário Pinotti”, como resultado concreto da visita do 
Ministro da Saúde a São Lourenço, assumimos perante o povo uma certa 
responsabilidade moral. 

No tocante a promessas, manifestou-se logo a oposição, com suas dúvidas e 
descrenças. Mas nossa confiança nas pessoas amigas, o estimado casal Dr. Gabriel 
Maria Lucena e a Professora Martha Queiroz, esta última trazendo do Rio a esta 
Redação tão auspiciosa notícia, foi o bastante para que dela não duvidássemos um 
instante sequer, certos de que o Ministro Mário Pinotti cumpriria a sua pa, lavra, 
honrando igualmente ao Governo do Dr. Juscelino Kubitschek, ao qual não 
altruisticamente serve com a sua longa e indiscutível experiência. 

 Passaram-se algumas semanas e, finalmente, recebemos autorização de noticiar 
a volta do Ministro da Saúde a São Lourenço, afim de fazer entrega dos donativos da 
Legião Brasileira de Assistência, da qual Sua. Excelência é Presidente. 
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Marcada a visita para o dia 29 de novembro passado, aqui chegou alguns dias 
antes D. Maria de Lucena, que entrou imediatamente em contato com os Srs. João Lage 
e Joaquim Dutra e com as senhoras da Sociedade Sãolourenciana, com a Diretoria do 
Posto de Puericultura, Orfanato e Casa de Maria; afim de ser organizado o programa de 
recepção e traçado o roteiro das visitas do Sr. Ministro. Idêntico trabalho realizou-se em 
Cambuquira e, com essa finalidade D. Maria Lucena e D. Martha Queiroz dirigiram-se 
sexta-feira àquela vizinha cidade sul-mineira, onde com o Padres Joel elaboraram o 
programa. 

 

CAMBUQUIRA 

Às 13 horas de sábado último, Sua Excelência o Ministro da Saúde chegou a 
Cambuquira, onde autoridades e povo o homenagearam com um almoço. Para o Hospital 
em construção, Cambuquira ganhou um aparelho de Raio-X com a potência de 100.000 
A e, para o término desse mesmo Hospital, o Dr. Mário Pinotti, na qualidade de 
Presidente da L . B . A . , autorizará uma subvenção no valor de Cr$ 2.500.000,00. 

 

OUTROS MUNICÍPIOS 

 Achando-se presentes representantes de outros municípios que demonstraram 
desejo de serem também favorecidos no setor de assistência infantil e social, acreditamos 
que, chegando ao conhecimento do Sr. Ministro as sugestões em preparo, mais algumas 
entidades de municípios sul-mineiros recebam igualmente donativos e subvenções. Por 
falta de autorização, damos somente uma notícia, sem mencionar nomes ou valores. Daí 
rumou S. Excia. para a Casa Paroquial, tendo, então, ocasião de ouvir a Bandinha de 
Música, iniciativa do Vigário Frei João Bosco O.F.M. O Sr. Ministro, bem impressionado 
com a apresentação dos pequenos , executantes, tomou a seu cargo as despesas de 
alguns instrumentos complementares a serem adquiridos e a uniformização dos 
componentes da Bandinha. O Ministro Mário Pinotti, nestas vésperas de Natal, trazendo 
tão valiosos e úteis presentes a São Lourenço, fez o papel de um bondoso Papai Noel. 

 Devido ao adiantado da hora, não podendo mais visitar o Hospital Mário Pinotti, 
nem Creche do Sr. Clovis Reis e a AMAE, terminou o Sr. Ministro a série de visitas com 
inauguração da Exposição de Pinturas e Trabalhos Manuais dos alunos do Instituto 
Rosas de Miriam, rumando, em seguida, pára   o Hotel Brasil, onde já o aguardavam 
figuras representativas da Sociedade local. 

 

O BANQUETE 

 Iniciou-se o banquete, com a presença de grande número de convidados não só 
desta cidade, como também dos municípios vizinhos, entre os quais notamos o muito 
estimado Padre Joel de Cambuquira, tendo os discursos sido irradiados pela querida 
emissora do Sul de Minas ZYU-3. Logo de início, o Dr. Mário Pinotti entregou aos Srs. 
João Lage e Joaquim Dutra, como primeiro pagamento, a metade dos prometidos 5 
milhões, destinada às obras do Hospital Geral Mário Pinotti. D. Noêmia Goulart Ferreira 
recebeu também das mãos do Ministro da Saúde o cheque destinado ao Posto de 
Puericultura, no valor de Cr$ 100.000,00, também relativo à primeira parte da subvenção. 
E a Srta. Maria Célia Negreiros, como representante do Clube Excursionista L. P. D. 
(Serviço de Proteção à Infância),  recebeu o cheque de Cr$ 100.000,00, como subvenção 
anual para atender à alimentação e ensino de crianças pobres. 

 Uma equipe de fotógrafos da T.V. Tupi fotografou o ato da entrega dos cheques, 
enquanto a Orquestra Fanché executava melodiosas músicas. 



RRReeevvviiisss tttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nºs  07 e 08  – Julho a Fevereiro de 1959 – Ano XXXIV 

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

Em homenagem ao grande acontecimento, falou em primeiro lugar o Sr. João 
Lage e, em seguida, o Dr. Emílio Abdon Póvoa, em nome da Câmara Municipal; o Sr. 
Oswald Meireles, como representante da Sociedade Teosófica Brasileira; o Dr. Charles 
Boschini Filho, em nome da classe médica; o Promotor Público, Dr. Francisco Xavier 
Mancilha, no do Rotary Club Local; o Dr. Gentil Cristino, no do povo; a Prof. Noêmia 
Goulart Ferreira, no da Mãe; a Prof. Martha Queiroz no do povo que representará na 
Câmara Municipal e o Sr. Prefeito, Mário Mascarenhas de Oliveira, que saudou o Sr. 
Ministro com um brinde carinhoso em nome da coletividade. 

As palavras proferidas pelos oradores, num ambiente de cordialidade, 
impressionaram sobremodo o Sr. Ministro, que a todos pediu os discursos escritos. 

O Dr. Gabriel de Lucena, num belo improviso, ofereceu ao Sr. Ministro Mário 
Pinotti e ao eminente Presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek, um brinde, 
enaltecendo as atividades construtivas desses dois grandes homens, merecedores de 
toda a confiança da nação brasileira. 

Finalmente, levantou-se o Sr. Ministro para agradecer aos “seus amigos” tantas, 
homenagens, fazendo sentir a imensa satisfação de que se acha possuído por estar 
rodeado da “boa gente mineira”. Nessa altura, não era mais o Ministro que falava, mas o 
eminente cientista Prof. Mário Pinotti, que sempre sabe aproveitar uma oportunidade de 
transformar uma oração política-social numa aula de curso superior, sem que os ouvin-
tes disso se apercebam. 

 Procurando recordar e examinar as palavras proferidas por S. Excia., 
constatamos que, psicologicamente falando, para a nossa gente não deve existir 
nenhum problema. Uma prova indiscutível disso deu-nos o Serviço Sanitário da Saúde 
Pública, resolvendo todas as dificuldades, com massas de equipes nacionais, cujos 
trabalhos e resultados técnicos e científicos tiveram repercussão além das nossas 
fronteiras. “Os homens têm por obrigação tratar aos semelhantes com amabilidade e 
respeito, em qualquer situação” foram outras palavras valiosas do Dr. Mário Pinotti. E 
quanto ao povo mineiro S. Excia. classificou-o de conservador e Arauto da Grande 
Cultura Nacional, ainda virgem de certas influências contrárias à índole de nossa gente, 
e que, hoje, já contaminam outros Estados da Federação. 

Observações dessa natureza deviam ser feitas por todos que servem aos 
interesses coletivos nacionais, pois, como se expressou o Ministro Mário Pinotti, 
“condições magníficas ao Brasil não faltam para resolver os problemas que atingem não 
só ao nosso País. mas também ao mundo inteiro”. 

O Ministro Mário Pinotti expressou sua convicção de que São Lourenço, em 
contínuo trabalho construtivo e harmônico com todos os responsáveis pelo seu progres-
so, tornar-se-á em breve um grande centro de irradiação em todos os sentidos. Basta 
saber que, uma vez pronto e funcionando o Hospital Geral, serão beneficiados 15 
municípios vizinhos, com uma população de 200 mil almas. E isto já é uma grande vitória. 

 E, finalizando sua oração, o Ministro da Saúde, referindo-se ao seu Assessor 
Técnico, Dr. Gabriel de Lucena, felicitou D. Maria de Lucena, que foi e continuará a ser a 
verdadeira alavanca desse movimento, cujo empreendimento essa abnegada 
colaboradora abraçou por sentimentos de ordem espiritual que a ligam a esta terra pri-
vilegiada que é São Lourenço. 

De pé, todos os presentes aplaudiram o Dr. Mário Pinotti que, oficialmente, mais 
uma vez, agradecia às homenagens que lhe eram prestadas. 

Em seguida S. Excia. assistiu ao baile, que começou por volta da  meia noite. 
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DOMINGO DIA 20 

A caminho do Aeroporto, o Sr. Ministro fez ainda uma rápida visita à Praça da 
Vitória, onde foi homenageado pela criança sãolourenciana e, especialmente pelos 
membros do L.P.D. que desejavam expressar a sua gratidão pelo benefício que S. Excia. 
proporcionou à infância desfavorecida da nossa estância, facultando ao L. P. D. realizar 
um serviço social educativo que ampare parte dessa infância desvalida. 

Subindo a escadaria do Templo da Sociedade Teosófica Brasileira, sob os 
aplausos da criançada empunhando bandeiras brasileiras que agitavam no ar, S. Excia. aí 
recebeu as mais efusivas demonstrações de carinho e amizade, sendo saudado por uma 
aluna do Instituto Rosas de Míriam e pela jovem Maria Célia Negreiros, em nome do 
L.P.D. D. Maria de Lucena também foi homenageada pelo jovem Hermes Brasil de Souza. 
No Templo, S. Excia. foi recebido pelo Dr. José Eduardo Alves Filho que lhe deu 
respostas esclarecedoras sobre diversas perguntas feitas. O Ministro da Saúde manteve 
animada conversa com as crianças, tendo sido também convidado para plantar uma árvo-
re, ocasião em que foi saudado pelo jovem Hélio Martins, em nome do L.P.D. 

 Emocionado com a recepção da criança sãolourenciana, o Ministro da Saúde 
regressou ao Rio, deixando o seu “muito obrigado” e “até a vista”. 

Cumpre-nos aqui registrar também a presença do Orfanato de São Lourenço que, 
infelizmente, chegou após a manifestação, em virtude de ter sido a mesma antecipada, 
por ter o Sr. Ministro de regressar ao Rio mais cedo do que estava previsto. 

São Lourenço está, pois, de parabéns. O Ministro da Saúde reservou no seu 
grande coração, um lugar para o nosso povo. E quanto aos serviços altruísticos prestados 
pela Exma. Sra. Maria Lucena, São Lourenço saberá render-lhe a gratidão e o respeito de 
que é merecedora. 

 

CARTA DA SOCIEDADE TEOSOFICA BRASILEIRA 
AO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

 
Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 1955 Senhor Presidente: 

A Sociedade Teosófica Brasileira vem acompanhando com grande interesse e 
simpatia o movimento em tão boa hora iniciado por V. Excia., movimento a que já se 
convencionou chamar de Operação Pan-Americana. 

Foi V. Excia. extremamente feliz com essa iniciativa, não só porque a campanha 
representa uma convocação de esforços de todos os países americanos para a solução 
dos seus mais prementes problemas sociais e econômicos, como, principalmente, porque 
dá ao Brasil aprioridade política de uma tentativa em larga escala de coordenação dos 
ideais, sentimentos e interesses da formação democrática dos povos americanos, no 
sentido de dar maior homogeneidade e mais rigoroso equilíbrio à União Pan-Americana, 
um organismo quase que puramente teórico, diante de problemas econômicos oriundos 
do subdesenvolvimento da maior parte dos Estados que a compõem. 

O Pan-americanismo não pode ser apenas um instrumento de defesa coletiva 
diante das ameaças que possam surgir contra a liberdade e a soberania do Novo 
Continente. Isso, em realidade, nada representa, diante do subdesenvolvimento 
econômico e da ausência, na maior parte dos países associados, daqueles elementos 
mínimos indispensáveis à segurança do conjunto. 

Para que a América seja forte é necessário que cada uma de suas partes 
soberanas e individualizadas, do ponto de vista nacional, contribua com a sua quota-parte 
para a fortaleza geral do Continente. 
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No estado atual, com o flagrante desequilíbrio existente entre os Estados Unidos e 
os demais países americanos, entre a grandeza e o poderio de um e a miséria de outros, 
não é possível. dar à União Pan-Americana aquela função precípua de guardiã da 
segurança e do desenvolvimento do Novo Mundo. Países subdesenvolvidos, não só não 
podem contribuir, de forma apreciável, para a defesa comum, como ficam expostos aos 
perigos da desagregação política e do domínio de forças solapadoras e antidemocráticas. 

É indispensável, portanto, como acentuou Vossa Excia. em sua carta memorável e 
histórica, que os países que podem auxiliem os menos aquinhoados a resolver os seus 
problemas econômicos, com benéfica repercussão em todos os demais campos da 
atividade espiritual e social de cada um. 

Uma América fraca e empobrecida não poderá constituir, na realidade, um sólido e 
inquebrantável bloco, porque a solidariedade que une os países americanos terá que ser 
provada como uma força e não apenas como uma idéia. 

A Sociedade Teosófica Brasileira há mais de trinta anos vem lutando por esse 
ideal e por essa realidade. Em 1942, quando da histórica reunião dos Chanceleres 
americanos nesta. Capital, que decidiu, praticamente, os destinos do Continente diante 
da ameaça nazi-fascista, esta instituição realizou um magnífico movimento Pan-
Americano, que se objetivou num número especial de nossa revista “Dhâranâ”, dedicada 
àquela reunião e ao Pan-americanismo, e que saiu à luz da publicidade no mesmo dia em 
que se. inaugurava a conferência. 

 Através das suas páginas, todos os representantes diplomáticos americanos 
acreditados junto ao Governo brasileiro, se pronunciaram, não só louvando a nossa 
iniciativa, como sublinhando a importância do momento que  a América, então vivia. 

Nessa edição, através de artigos, mensagens e alegorias, exaltamos o .espírito do 
Pan-americanismo, lembrando que, se a solidariedade é uma força, esta só poderá ser 
aferida pela pujança dos seus respectivos elos. Estamos, por isso, inteiramente a vontade 
para aplaudir a iniciativa de Vossa Excia. em nome do Brasil, porque nos encontramos 
perfeitamente identificados, pelos nossos ideais e pelo nosso trabalho espiritual, com a 
linha política que Vossa Excia. traçou neste momento de tão grave crise internacional e 
quando o nosso país se empenha na maior batalha da sua história, para vencer o 
subdesenvolvimento, que tolhe os passos do seu crescimento e a arrancada para a nossa 
total independência. 

Tudo isto, Senhor Presidente, representa para nós, teósofos e brasileiros, e 
sobretudo sendo a Sociedade Teosófica Brasileira entidade com missão definida por 
quase meio século de atividades públicas, no futuro e na grandeza do Brasil, com um 
objetivo espiritual a realizar, da mais alta transcendência para os próprios destinos da 
cultura e da civilização, um trabalho altamente dignificador, uma vez que se traduz por 
uma presença efetiva e tangível da nossa Pátria nos concílios da América e do Mundo. 

 A América, Senhor Presidente, tanto a do Norte como a do Sul, está reservado o 
papel capital de assegurar as bases físicas e espirituais de uma nova civilização, que já 
amanhece na fímbria do horizonte que delimita esta nossa época de medo, de angústia e 
de incerteza. 

No lento caminhar dos ciclos históricos das culturas, do pensamento e da ação da 
Humanidade, nos vamos aproximando de anos decisivos para o surgimento de uma nova 
concepção do Mundo e da vida humana, de acontecimentos que mudarão a face do 
Mundo e virarão uma página da história. 

E o Brasil, Senhor Presidente, que terá neles um papel de vanguarda e de 
comando, precisa estar preparado para assumi-lo, em chegada a oportunidade. 

Mas, para isso, é preciso que ele deixe de ser o gigante “deitado eternamente em 
berço esplêndido” para ser, o titã desperto capaz de forjar seu próprio destino na bigorna 
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do trabalho realizador e fecundo, é indispensável que lutemos todos pelo seu 
engrandecimento social, espiritual e material, pela sua completa independência 
econômica. 

 A Operação Pan-americana é, sem dúvida alguma, um dos fatores desse trabalho 
hercúleo que está a desafiar a nossa geração. 

 

DELEGAÇÃO DA STB NA ONU 
 

Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 1958. 

Exmo. Sr. Diretor Social da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA.  

RIO DE JANEIRO 

Designados para integrar a Delegação da STB à XVII Conferência da 
Organização das Entidades Não Governamentais da ONU no Brasil, vimos relatar as 
ocorrências do certame realizado nos dias 22, 23 e 24 de Outubro p. passado. 

Constou a Conferência, das seguintes partes: 

Dia 22 às 17 h., no Club de Engenharia, apresentação de credenciais. Abertura, 
pelo Presidente, Prof. Dr. Heitor Calmon. 

Seção Plenária, com apresentação de interessante tese sobre Organização e 
Desenvolvimento de Comunidades. 

Dia 23 às 17 h., no Club de Engenharia, constando de: 

Seção Plenária, com a apresentação das teses “Aproveitamento Pacífico da 
Energia Nuclear” e “Constituição de Uma Reserva Mundial de Alimentação”. 

Dia 24 ás 17 h., na Escola Nacional de Musica, com uma Palestra Sobre a 
ONU, pelo Embaixador Oswaldo Aranha. Encerramento da Conferencia, pelo 
Presidente, Prof. Dr. Heitor Calmon. 

Concerto Sinfônico, pela Orquestra da Escola Nacional de Musica, regida pelo 
Maestro Assis Republicano. 

Todos os assuntos esplanados, foram de real importância é sobremodo, 
interessantes. Dois, entretanto, se destacaram pelo seu valor atual: – USO DA 
ENERGIA NUCLEAR PARA A PAZ – e – CONSTITUIÇÃO DE UMA RESERVA 
MUNDIAL DE ALIMENTAÇÃO. 

Desse modo, pedimos licença para uma narrativa do que nos foi dado ouvir, o 
que, acreditamos, não deixará de ser bem apreciado por todos que se acham ligados â 
Obra em que está empenhada a STB. Passemos pois, à nossa narrativa, começando 
pelo “USO DA ENERGIA NUCLEAR PARA A PAZ”: 

Bem haja, Vossa Excelência por tudo quanto tem feito, nesse sentido, dentro do 
Brasil e da América! 

Telegrama em que o Primeiro Magistrado da Nação agradece a carta anexa:  

"Senhor Presidente República incumbiu-me acusar recebimento seu ofício de 
12 Setembro corrente e agradecer sua amável manifestação res. peito Operação 
Pan-americana PT Saudações cordiais PT José Sette Camara Filho VG Sub-chefe 
Gabinete Civil Presidência República”. 

 O conferencista Ministro Octavio Carneiro do Itamarati, que se mostrou profundo 
conhecedor da matéria, apresentou-a do modo mais imparcial é franco. Referiu-se à 
energia nuclear, exclusivamente do ponto de vista cientifico, abordando os dois aspectos 
do seu emprego: o militar e o classificado como de utilização pacifica. Para o primeiro, 
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não deixou de se manifestar contrário; aceitando, entretanto, a pratica do segundo. Não 
obstante, referiu-se ao perigo oferecido pela desintegração atômica, seja qual for o fim em 
mira. Estendeu-se na apreciação das conseqüências maléficas da inevitável radiação 
provocada e quanto ao abuso da utilização da energia aludida. Referiu-se ao que de mal, 
está produzindo o Uso e abuso dos simples aparelhos de Raios X, tão comuns nos 
consultórios médicos e odontológicos, não esquecendo do seu emprego já, até em lojas 
de calçados! 

Relativamente ao ainda insolúvel problema criado para o destino dos resíduos 
deixados pelo processo da manipulação dos materiais utilizados na obtenção das “fontes” 
de energia, o que é chamado de “lixo atômico”, o conferencista foi de uma franqueza 
notável, quando declarou que o recurso do seu encerramento em blocos de cimento e, 
despejo, assim, no fundo do mar, embora sendo a única solução, ainda constitui prática 
assas perigosa, uma vez que, entre outros imprevistos, correntes submarinas existem, 
talvez capazes de projetar sobre arrecifes, praias, lugares rasos, etc., aquilo que poderá 
importar na destruição de qualquer manifestação de vida na face da Terra. 

 Concluiu a sua conferência, mostrando que não somente benefícios trará à 
humanidade, a desintegração do átomo! 

Se a todos os presentes a explanação feita foi de molde a deixar preocupações, 
conforme podemos sentir, a nós, na qualidade de Teosofistas, ela atuou num misto de 
tristeza e – por falta de vocábulo mais adequado – de esperança. Exatamente por 
constatarmos que não somente os classificados pejorativamente de místicos, 
iluminados, portadores exclusivos da verdade e até, visionarias e lunáticos, como no 
meio profano alguns a nós se referem, mas, já agora, os aceitos como verdadeiros 
cientistas, os exclusivamente portadores da ciência acadêmica, os da ciência artificial, 
os da ciência dos homens, os da ciência materialista, já se sentem encorajados a vir a 
publico dizendo o mesmo que para nós, de ha muito deixou de ser novidade, nos 
sentimos esperançados. 

Quando dissemos que, ao nos chegar aos ouvidos a palavra de um cientista 
sobre assunto tão nosso conhecido, não só fomos assaltados pela tristeza, mas que ao 
mesmo tempo sentimos esperança – uma como que sensação de alento – foi pelo fato 
de o nosso raciocínio nos permitir vislumbrar o abandono do caminho que só poderá 
conduzir ao mais tenebroso destino, por aqueles homens que, materialmente poderosos, 
já começam a se impressionar com a verdade, já agora também dita por aqueles que a 
seu ver, são os únicos a merecer credito: os cientistas. 

Lembrando-nos de que já temos a atmosfera sobrecarregada das indesejáveis 
radiações provenientes das explosões de bombas de hidrogênio e similares, levadas a 
efeito pelo desmesurado egoísmo de três governos preocupados cada um em dominar os 
outros e, consequentemente, o mundo; não vacilando em fazer explodir cargas cada vez 
mais poderosas, com o intuito de amedrontar e afastar do caminho os seus competidores, 
numa miserável e inconsciente corrida para o abismo da destruição total e que, com a 
continuação de tal procedimento tudo estará irremediavelmente perdido, mas, que já 
agora começam eles mesmos a se sentirem apavorados com os terríveis efeitos da sua 
insensatez, entrando assim, na fase de. procurar acordo no sentido de ser posto ponto 
final no louco procedimento sem duvida, passamos a ter um vislumbre tênue, de claridade 
no horizonte. 

 Nesta altura dos acontecimentos, chegou a humanidade ao pontoem., , que se 
bifurca o caminho. Tomando à esquerda, será o fim! ... se, entretanto, seguir a outra 
direção, o que talvez ainda possa acontecer, ser-nos-á permitida a continuação. Desse 
modo, é dever e mais que dever – obrigação – a intensificação de uma ingente 
campanha por parte de todos; g que têm algo de um conhecimento maior e possibilidade 
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de eco para as suas idéias, no sentido de ser ouvida a voz do bom senso, por aqueles 
que hoje brincam inconscientemente com os destinos do mundo. 

 Será crível que os senhores forjadores de bombas “H” e deflagradores desses 
engenhos terríveis, não se lembrem que também serão vitimas da própria loucura? Certo 
“lixo atômico” cuja radioatividade poderá não ter como limite, mesmo milhares de anos, se 
por deterioração do invólucro vier a contaminar os mares, não vêm os mesmos senhores 
que não haverá para eles próprios, qualquer possibilidade de sobrevivência? Será possí-
vel que ainda esses mesmos senhores se encontrem tão desumanizados ao ponto de não 
se lembrarem que ainda que decorridos milênios, para dar-se a destruição do invólucro do 
“lixo atômico” no fundo dos mares,,, ainda por essa ocasião existirá a humanidade, 
sempre a mesma, embora em grau superior de evolução e que não deverá sofrer o 
tremendo resultado do monstruoso crime engendrado hoje? 

Que voltem os senhores da “IRA”, â razão e se convençam de que somente com 
compreensão, paz e concórdia, será a humanidade feliz. 

O outro assunto – RESERVA MUNDIAL DE ALIMENTAÇÃO – tão bem esplanada 
pelo conferencista Professor Barcellos Fagundes, é sem qualquer duvida, problema de 
suma importância, mas cuja solução, está a nosso ver, intimamente ligada â condição do 
mais perfeito entendimento, entre todos os povos e governos do mundo. Achamos 
impraticável o funcionamento de uma instituição que recebendo de todos uma quota de 
víveres e utilidades diversas, na proporção da capacidade particular de cada um, faça a 
sua respectiva distribuição pelos mais necessitados, na medida de, realmente, atender 
suas carências, enquanto não for conquistada a paz total e definitiva em toda a 
superfície da Terra. E necessário que ao egoísmo se anteponha o altruísmo; à ambição, 
o desprendimento; ao orgulho, a modéstia; à avareza, a liberalidade; ao 
desentendimento, a concórdia: ao afastamento, a união; ao ódio, o amor, para que, 
então, se concretize a idéia magnifica de a alguém não faltar, o que a outrem esteja 
sobrando! Sem dúvida, chegaremos um dia a esse estado de quase perfeição, mas 
nunca sem imensas experiências e ainda maiores sofrimentos. Já que não quisemos a 
felicidade pelo Amor, que a conquistemos pela dor... . pois também é um caminho. 

A COMISSÃO 

 

NÚPCIAS 

No dia 17 de Janeiro próximo passado contraíram núpcias em S. Paulo, a Srta. 
Selene Jefferson de Souza, filha do Dirigente Cultural e Espiritual da Sociedade Teosófi-
ca Brasileira, Prof. Henrique José de Souza e de Da. Helena Jefferson de Souza, como 
Sr. Udomery de Carvalho, filho do Sr. Alcides de Carvalho e de Da. Lizia Ferreira de 
Carvalho.  

Foram padrinhos, por parte do noivo, o Sr. e Sra. Manoel Botelho Rodrigues e por 
parte da noiva Sr. e Sra. Ary Cordeiro. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

No clichê um flagrante da cerimônia civil. Após a viagem de núpcias o casal 
fixou residência em São Paulo. “Dhâranâ”, envia para os noivos os melhores e mais 
sinceros votos de felicidade. 
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C O M U N I C A D O  

Vindos de, São Paulo, chegaram a 18 do corrente mês, a São Lourenço, o 
Professor Henrique José de Souza e D. Helena Jefferson de Souza, Veneráveis 
Presidentes da Sociedade Teosófica Brasileira, sediada nessa cidade. Em sua companhia 
viajaram filhos, genros e neto, além de pessoas de suas relações. 

Os teósofos residentes nesse local, foram recepcioná-los à entrada da cidade, sob 
uma chuva de flores e de palmas. 

Era a maneira mais singela de expressar seu extremo regozijo, com sua 
permanência em seu meio. 

 O cortejo, constando de 8 carros mais os três que chegavam, veio até a Vila 
Helena, onde carinhosa homenagem lhes foi prestada pelos jovens do L.P.D. 

Em nome de seus companheiros usaram da palavra Hélio Pedro Martins e Maria 
Célia Negreiros, que comparando os tempos atuais com as escrituras que mencionam 
como Melkitsedek, Santo entre os Santos, era apedrejado pelos pecadores, explicaram 
nesse simbolismo muito a propósito, o que desejavam expressar com a homenagem que 
lhes prestavam. 

Sete jovens do sexo masculino, representavam em suas cores as sete pedras 
preciosas correspondentes aos sete dias da semana, ou seja aos sete Arcanjos -- únicas 
pedras dignas dos Veneráveis Mestres; sete jovens do sexo feminino, também com as 
sete. cores, formavam um ramalhete de flores expressando o carinho de seus corações 
adolescentes. 

Henrique e Helena altamente emocionados, abençoaram os jovens e todos os 
presentes que após essa demonstração de afeto, retiraram-se para que os viajantes 
pudessem repousar da fatigante viagem. 

 

F A L E C I M E N T O  

A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA associando-se aos sentimentos de 
pesar do mundo inteiro pelo passamento de Sua Santidade o Papa Pio XII, reverencia 
essa figura impar da Igreja Romana do Século XX, cujos dotes de cultura, bondade e 
tolerância para com todos os credos religiosos, o tornaram digno do maior respeito e 
admiração. Que o magnânimo e piedoso Eugênio Pacelli, agora no Mundo dos Imortais, 
goze da paz a que fez jús pela sua ação sempre reta e justa. 

 

  

 

 

 

  


