
RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  7 – 8 – Março de 1955 – Ano XXX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 1

SUMÁRIO 

– POVO ELEITO – Eugenio Marins 

– PALAVRAS OPORTUNAS - Savomarola 

– SÉTIMA CONVENÇÃO NACIONAL DA S.T.B.  

– CIVILIZAÇÃO – Eng. Eduardo Cícero de Faria. 

– CALDEAMENTO RACIAL NO BRASIL E A NOVA CIVILIZAÇÃO – Eng. Clóvis 
Brasdachia 

– EVOLUÇÃO DO HOMEM ATRAVÉS DOS TEMPOS E A S.T.B. – Dr. Charles Boschini 
Filho 

– A EUBIOSE NA MÚSICA – Walter Smetak 

– "INSTITUTO ROSAS DE MÍRIAM" – Prof. Martha M. Queiroz 

– AMOR UNIVERSAL – Maria Eulália Saboia de Albuquerque 

– HINO DE DHÂRANÂ 

 

O POVO ELEITO 
 

EUGENIO MARINS 

 

Durante mais de trinta anos, estas colunas falaram dos mistérios divinos; 
convidaram os homens afim de tomarem parte nessa comunhão de altos pensamentos e 
altos ideais. Se fomos ouvidos ou não, se muitos nos ouviram e poucos nos atenderam, 
tudo isso já agora, não importa. Parece-nos que sobre esta tribuna, muito em breve, 
descerá o silêncio. Permanecerão ainda, por algum tempo, outras vozes e ainda... a voz 
que clama no deserto. .. Sim, no deserto, já que o esforço foi imenso e a colheita não 
esteja em relação com o trabalho despendido. Em compensação é muito valiosa. Houve 
os que não chegaram; houve os que chegaram e depois saíram rindo. Riso triste, riso 
lastimável, riso da imbecilidade. Riso dos que pensaram que, ao chegarem, logo viram 
tudo; riso dos sabidos, riso dos descobridores do mel de pau. Adeus, irmãos! Viajamos 
para margens opostas. Seguimos Aquele que é e não parece; que vocês sigam os que 
parecem e não são. Vocês zombam dele e de nós; zombam dos seus ensinos, fazem 
chacota, agora, a propósito de discos voadores, etc. Que tem isso? Continuaremos a dar 
cibo para as suas chacotas. Quarenta e oito horas após a chegada do nosso supremo 
dirigente em São Lourenço, um disco voador riscou o céu daquela cidade e desapareceu 
por trás de uma colina situada defronte da casa onde mora o Mestre, para, momentos 
depois, estranhas personagens o saudarem com grandes gestos do alto da mestra colina. 
Muitas pessoas não pertencentes ao nosso movimento testemunharam o fato. Que 
significado tem isso, irmãos? 

Moisés era o guia e a esperança de um povo perseguido e que tinha conhecido as 
dores da escravidão. Agora ura povo livre, numeroso, representante de todas as classes 
sociais no Brasil, onde se inclui a representação do que há de mais fino na cultura 
brasileira, um pequeno mundo, uma síntese das atividades humanas, militares de todas 
as armas e de todas as patentes, cientistas, médicos, engenheiros, advogados, operários, 
comerciantes, Industriais, se desloca para a cidade sagrada de São Lourenço, centro do 
sistema geográfico das tradições ocultas, simbolizado, na face da Terra, pelas sete 
cidades que delimitam e marcam os santuários interiores, mantenedores da Palavra 
Eterna. Este povo segue Aquele que, na face da Terra, tem a chave das verdades 
eternas; o primeiro que; falou de Ladak, como tinha sido antes prometido. Não da Ladak 
situada no vale superior do Hindu, mas de Ladak, o nome misterioso relacionado com os 
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arcanos dos mundos subterrâneos, os mundos dos deuses, a arca sagrada das relíquias, 
o Santum Sanctorum da Mãe Terra. 

Adeus, Irmãos! 

 
PALAVRAS OPORTUNAS 

Savonarola 

 

Não é do feitio dos membros da S.T.B. manter polêmica, e é com desprazer que 
voltamos a tratar de um assunto que já devia estar arquivado, por nada mais desejarmos 
adiantar sobre o mesmo. Este assunto diz respeito aos “mundos subterrâneos” e aos 
“discos voadores”. 

Antes de mais nada é preciso que se diga de uma vez por todas e de maneira bem 
clara: a S.T.B. não criou os “discos voadores” e nem os explora comercial ou 
ideologicamente. Dentro das nossas fileiras, ninguém, absolutamente ninguém, perde seu 
tempo em comentários ou discussões sobre esse tema, nem ele constitui uma arma de 
combate a per utilizada com fins catequéticos. 

Quanto aos mundos subterrâneos a história é bem outra. Este tema está de tal 
modo entranhado com a Obra que a Sociedade Teosófica Brasileira mantém na face da 
Terra e com a própria história da humanidade, que é impossível deixar de falar nos 
mesmos dentro de nosso colégio Iniciático. 

Cumpre ainda dizer que a S.T. B. não é a única entidade a ocupar-se deste 
assunto. Ele não é privilégio nosso, porquanto referências a esses mundos encontram-se 
espalhados, pelas religiões, pelas crenças, pelas tradições, tanto do oriente como do 
ocidente, embora essas referências estejam veladas por uma linguagem simbólica. 

O que não podemos deixar de frisar é que a S.T.B. é a única entidade capaz de 
fornecer aos estudiosos os esclarecimentos precisos, da maneira como foram dados 
através as conferências pronunciadas pelo Comandante Paulo Strauss e magistralmente 
reproduzidas em “O Cruzeiro)”, a revista mais lida no Brasil, isto porque, sendo aquela 
Sociedade a portadora das revelações para o novo ciclo, achou oportuno dar à huma-
nidade maiores conhecimentos. 

O nosso intuito, no presente estudo, consiste em provar que essa tradição contudo 
é velhíssima, podendo encontrar-se referências à mesma em todas as partes do mundo. 

Quando o católico reza seu “Creio em Deus, etc.” faz referência aos “mundos 
subterrâneos” ou Infernais (de In fera, região inferior, região que está por baixo) etc. 
Assim quando dizem “desceu aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos”, etc., 
estão, sem o saberem, fazendo alusão a esse misterioso mundo de Duat. Descer aos 
infernos, significa ir aos mundos subterrâneos, ao mundo dos mortos-vivos e de lá voltar 
para a face da Terra (o chamado terceiro trono). 

Chamamos ainda a atenção para o fato de Jesus, ao ser descido da cruz, haver 
sido sepultado numa caverna, fato esse muito significativo, uma vez que é justamente 
pelas cavernas e grutas que se fazem a comunicação entre os dois mundos. 

Existe uma enigmática passagem do novo Testamento, que merece também uma 
acurada meditação, porque ela se presta a ferozes debates teológicos. Essa passagem é 
quando Jesus diz (Mateus XII, 40) : “Porque assim como Jonas esteve no ventre da 
baleia, três dias e três noites, assim estará o Filho do homem, três dias e três noites no 
seio da terra, etc.”. 

Alusão mais clara, aos mundos subterrâneos não pode existir. Resta agora que os 
interpretadores da letra que mata saibam encontrar o espírito que vivifica. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  7 – 8 – Março de 1955 – Ano XXX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 3

A igreja católica, não negará a existência dos mundos Interiores embora os 
considere, não sabemos porque, como a morada do demônio, uma vez que em nenhum 
evangelista encontramos qualquer palavra que autorize alguém a esposar essa idéia. 

Se os homens querem Interpretar desta ou daquela maneira é assunto que não 
nos interessa. O nosso propósito é apenas demonstrar que o assunto não é estranho ao 
cristianismo. 

Outra passagem que também merece ser meditada pelos estudiosos, é aquela em 
que Moisés, ao encontrar-se pela primeira vez cora o Senhor, ouviu dele estas palavras: 
“Não te aproximes daqui; tira as sandálias de teus pés, porque o lugar em que estás é 
uma terra santa, etc.” (Êxodo III, 5). Lendo essa passagem somos obrigados a perguntar 
porque o Senhor falou numa terra santa sobre a qual não deveriam pousar os pés de 
Moisés? Não se trataria de uma das inúmeras embocaduras para o mundo de Duat, o 
pais do Amenti dos egípcios? 

Nessa mesma passagem encontramos outro fato significativo; a voz de Jeová 
subia da terra, através a sarsa ardente e não descia do céu. Era o fogo cósmico que 
existe no interior da Terra que se projetava para fora, para cima, fazendo ecoar a voz de 
Jeová. 

A crença na existência dos mundos interiores está tão arraigada no coração e nas 
mentes dos homens, que todos os templos imitam cavernas, grutas, etc. Aí está a gruta 
de Lourdes, onde apareceu à jovem Bernadette a Mãe Divina; aí está Fátima, também 
relacionada com uma gruta. 

Os primitivos cristãos reuniam-se nas misteriosas catacumbas romanas, cuja 
história até hoje não é bem conhecida. Era, pode-se dizer, em urna imitação do Mundo de 
Duat, que esses homens e mulheres perseguidos pelos césares romanos se abrigavam e 
mantinham o culto. 

No oriente os povos construíram seus templos dentro das montanhas; os gregos 
faziam as suas iniciações nos mistérios eleusinos, no interior da terra, o mesmo fazendo 
os egípcios que internaram-se nas entranhas das pirâmides, para realizarem ali os seus 
sagrados ritos. 

Abrir galerias subterrâneas parece uma fascinação para os homens primitivos. 
Para onde quer que voltemos nossas vistas encontramos homens às voltas com cavernas 
ou hipogeos e é raro o povo que não tem sua história ligada a essas tradições. 

Para aqueles que negam a possibilidade tia existência dos mundos subterrâneos, 
sob a alegação de que o calor existente no Interior, da terra é tamanho que não permitiria 
a vida organizada ali, aconselhamos a leitura de um interessante artigo publicado recente-
mente na revista americana “Life”, relatando a proeza realizada por uma equipe de 
espeleólogos franceses que, ao descerem a 903 metros de profundidade numa caverna, 
ali encontraram uma temperatura bastante baixa, forçando-os ao uso de roupas especiais 
e a aconchegarem-se uns aos outros para evitarem o frio excessivo. Esse fato leva-nos a 
conjeturar que podem perfeitamente laborar em êrro aqueles que defendem a tese de 
uma terra demasiadamente quente. 

Por mais que nos esforcemos ainda não encontramos uma forte razão para 
contrapor à existência dos mundos de Duat e Agharta. Todas as objeções levantadas não 
encontram apoio científico ou filosófico, e para aqueles que argumentam que não temos 
elementos para provar as nossas afirmativas, somos obrigados a retrucar que desafiamos 
a que nos provem o contrário, 

Sabemos que isso não nas conduzirá à parte alguma e que no momento atual é bem 
pouco o que poderemos oferecer de concreto em torno de um assunto que há anos e 
anos vem permanecendo guardado carinhosamente para ser transmitido apenas àqueles 
que estão preparados para a . compreensão dos fatos. 
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O nosso papel no presente ciclo é bem outro, do que convencer aos homens sobre 
a existência dos mundos subterrâneos. Nosso verdadeiro papel consiste em despertar 
nos seres da Terra a consciência de uma vida divina, a existência de uma chama 
espiritual em cada homem, a existência de um esforço do Eterno para mais uma vez 
salvar o Seu povo, aquele mesmo povo eleito, que de século em século vem sendo 
reunido e dispersado, enquanto o resto da humanidade sofre justamente, pela falta de 
homens santos e sábios que a dirija, através o Mar Vermelho da ignorância e do fa-
natismo, para a SATYA YOGA, a idade de ouro já prevista pelo profeta Isaias ao dizer: 
“Então a terra deserta e sem caminho se alegrará, e a solidão exultará; e florescerá como 
um lírio (a restauração da verdadeira flor de Lis, do Governo Oculto do Mundo). Lançando 
germens (essa mesma Flor) ela brotará copiosamente e exultará de alegria e de louvores; 
a glória do Líbano (fraternidade de Baalbeck) lhe será dada, a formosura do Carmelo e de 
Saron; os seus habitantes verão a glória do Senhor e magnificência do nosso Deus. 
Confortai as mãos frouxas e robustecei os joelhos débeis. Dizei aos pusilânimes: tomai 
ânimo e não temais; eis que o vosso Deus trará a vingança e as represálias (a colheita da 
boa semente, a punição dos maus, lei de Karma, prestes a se manifestar de maneira 
dolorosíssima para todas as nações da Terra). Deus mesmo virá e vos salvará (o Avatara 
Maitréia) “. 

Depois destas citações, nada melhor do que pedirmos ao leitor que medite um 
pouco sobre elas relacionando-as com as famosas palavras de Sri Krishna, gravadas no 
Bhagavad-Gita: “Todas as vezes oh! Filho de Bharata, que Dharma (a Lei justa) declina e 
Adharma (a Injustiça) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e a destruição 
dos maus. Para o restabelecimento da Lei Eu nasço em cada Idade”. 

O papel da S.T.B. não é dar provas materiais sobre suas afirmativas, nem fazer 
celeuma sobre um assunto reservado para os eleitos, para os filhos de Deus, para 
aqueles que são de fato o pôvo escolhido, para àqueles que no meio de tantos chamados 
serão os escolhidos para a realização do mais grandioso trabalho que já se fez na Terra. 

Que sabem os homens sobre as hierarquias criadoras? Que sabem os não 
iniciados a respeito do mistério dos sistemas celestes? Que conhece a massa Ignara 
sobre os mistérios que envolvem os nomes de Akbel, Lusbel, etc., etc.? 

Que diremos a esta geração fria e indiferente sobre o sistema geográfico, 
representante de um sistema solar, que se instala na abençoada terra brasileira Que 
poderemos ensinar à grande massa sobre a condução do povo de Deus para as terras de 
São Lourenço e das Sete Cidades Jinas que a cercam? 

Enquanto Moisés tirava do Egito um povo escravizado, faminto, perseguido, para o 
levar à Terra Promissão, o Manu de hoje, leva para o planalto mantiqueirense, um povo 
livre, feliz, culto, cuja vida dedicada ao trabalho de construir um mundo melhor de 
preparar a semente do porvir! 

Que dirão amanhã os que hoje fingem ignorar existência de um trabalho como o da 
S.T.B.? Que dirão os homens quando amanhã, ou seja, daqui a alguns meses se 
fecharem definitivamente as portas dessa incompreendida Instituição que é a Sociedade 
Teosófica Brasileira? Para onde correrão? Com quem se pegarão na hora crucial da 
colheita? 

 
A O S  L E I T O R E S 

O presente número de Dhâranâ é dedicado sétima Convenção Nacional da S.T. B. 
O atraso sua saída resultou de diversos fatores de ordem material dentre os quais se 
destacou a demora na entrega originais na redação. Para o futuro ainda persistirão 
algumas das dificuldades. Inclusive quanto ao papel, cujo pedido de importação foi 
indeferido pela FIBAN, do Banco do Brasil, em virtude das restrições cambiais. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  7 – 8 – Março de 1955 – Ano XXX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 5

A redação de Dhâranâ aproveita esta oportunidade para deixar, de público, 
consignada a sua gratidão aos Irmãos Oswaldo e Francisco Gibin, da GRÁFICA 
IMPERADOR LTDA, de S. Paulo, a cuja dedicação se deve, em grande parte, a 
publicação de "O LUZEIRO" e de “DHÂRANÂ", nesta sua fase final. Nossos 
agradecimentos são estendidos também a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, 
têm dado sua eficiente colaboração (a redação). 

 

SÉTIMA CONVENÇÃO NACIONAL DA 
SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 

 

Como em anos anteriores, brilhantíssimas foram as solenidades levadas a efeito 
pela S.T.B., na cidade sul-mineira de São Lourenço, onde tem sua sede e foro. Dentre os 
acontecimentos de maior realce, destacou-se a SÉTIMA CONVENÇÃO DA S.T.B., PELA 
NOVA CIVILIZAÇÃO, levada á efeito nos dias 24, 25 e 26 de Fevereiro, e que obedeceu 
ao seguinte temário: 

GRUPO A – CRISE CONTEMPORÂNEA  

I. Crise moral e suas consequências. 

II. Crise espiritual, origens e desenvolvimento.  

III. Como minorar os seus efeitos. 

GRUPO B – EVOLUÇÃO ESPIRITUAL  

I. Revelações através os tempos. 

II. Religiões. 

III. Novo AVATAR – Era do Aquário. 

GRUPO C – FUTURO PRÓXIMO DO MUNDO  

I. Como se regerá a Humanidade de amanhã. 

II. Formas filosóficas e educacionais segundo a EUBIOSE. 

III. A previsão nas tradições e a antecipação das linhas e perspectivas do Mundo do 
futuro pela marcha das civilizações. 

GRUPO D – A NOVA CIVILIZAÇÃO 

I. Sinais que indicam o seu próximo Advento.  

II. Preparo da Humanidade para recebê-la.  

III. O PAPEL DO BRASIL. 

GRUPO E – A MISSÂO DA S.T.B.  

(Privativos dos seus associados) 

I. Origens de sua Missão. Seu passado.  

II. Sistema geográfico. 

III. SPES MESSIS IN SEMINE - Sua propagação no futuro. 

Muitos foram os trabalhos apresentados, dos quais serão publicados no presente 
número de Dhâranâ os seguintes: CIVILIZAÇÃO – do Eng. Eduardo Cicero de Faria, A 
EVOLUÇÃO DO HOMEM ATRAVÉS DOS TEMPOS E A S.T.B. – do Dr. Charles Boschini 
Filho, O CALDEAMENTO RACIAL NO BRASIL E A NOVA CIVILIZAÇÃO – do Eng. Clovis 
Bradaschia, A EUBIOSE NA MÚSICA – do Sr. Walter Smetak, “INSTITUTO ROSAS DE 
MIRIAM” – da Prof.a. Martha M. Queiroz, O AMOR UNIVERSAL – da Srta. Maria Eulalia 
Saboia de Albuquerque. Os autores de todos estes trabalhos são Irmãos Maiores da 
S.T.B. , assim como os autores de trabalhos que serão publicados oportunamente. 
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Durante a Convenção, o Exmo. Prefeito Municipal de São Lourenço, Sr. Mário 
Mascarenhas de Oliveira, pronunciou o seguinte discurso: 

Exmo. Sr: 

Dr. Rego Monteiro, D.D. Presidente da Mesa Senhores Convencionais 

Honrado com o vosso amável convite para assistir a instalação solene da 7a 
Convenção da Sociedade Teosófica Brasileira, acontecimento memorável que vem se 
realizando de há muito em São Lourenço, como prefeito deste Município e representante 
de seu povo, venho saudar os ilustres convencionais, formulando sinceros votos para que 
esta Convenção que reune os mais brilhantes expoentes da cultura, da Indústria e do 
comércio de nossa Pátria, alcance os objetivos visados e o sucesso pretendido. 

Como prefeito desta estância privilegiada é me grato enaltecer a obra grandiosa 
que a Sociedade Teosófica Brasileira, através de seus membros mais prestigiosos, vem 
realizando em nossa querida cidade. Não é, desconhecido do povo nem da administração 
municipal o empreendimento ciclópico que vem impulsionando o progresso desta 
estância, mesclado de Idealismo e de uma mística filosófica que dão brilho e entusiasmo 
às mais difíceis realizações. 

São Lourenço é uma terra predestinada. O poder de suas águas medicinais é o 
fator miraculoso desse progresso, impulsionador e audacioso. 

O clima benigno e saudável. A paisagem risonha que cerca a cidade, ainda nova e 
turbulenta, emoldurada por sete colinas verdejantes como a lembrar as sete colinas da 
velha Roma, tem o encanto inesquecível e a pureza das cousas sagradas. 

Ao pé dessas colinas, coroadas pelo brilho do luminoso sol de Minas Gerais, 
estende-se São Lourenço num ritmo de trabalho e num desejo de crescer. 

Não é sem mágoa que, no entanto, como prefeito, posso lastimar o muito que se 
deixou de fazer e se poderia ter feito, para maior grandeza e progresso de São Lourenço. 
Ao assumir as funções que o povo desta terra me confiou, é meu pensamento melhor 
dirigir os meus apelos aos homens de boa vontade para que venham com o seu apoio 
decidido, a sua colaboração eficiente e os seus recursos inestimáveis, cooperar com a 
minha administração, num sentido patriótico e valoroso. 

A Municipalidade precisa do apoio de todos e, não seria mais do que oportuno, 
neste instante solene da instalação desta memorável Convenção, dirigir aos ilustres 
convencionais, o meu convite para o trabalho e colaboração, para fazermos de São 
Lourenço, uma cidade digna dos destinos que lhe são reservados. Precisamos 
impulsionar São Lourenço no campo luminoso da cultura e da inteligência, burilar a 
paisagem agreste, edificar a sua Indústria em bases sólidas, transformar, enfim, este chão 
de Minas Gerais; numa verdadeira Terra da Promissão... . 

Finalizando, senhores convencionais, quero evocar aqui aquelas palavras do ilustre 
Prof. Henrique José de Souza, Inseridas num livro histórico, em 1931, que são luminares 
e de uma previsão notável: “Este é o lugar santificado pelos deuses invisíveis... toma as 
tuas ferramentas de obreiro do “Edifício Humano” que eles desejam seja erguido neste 
privilegiado país, um outro Edifício onde todos encontrarão FAZ, SABEDORIA, AMOR E 
JUSTIÇA...“ 

Muitos outros oradores ocuparam a tribuna. Dentre eles o Dr. Colombo Etienne 
Arregny, enviado especial do Governador do Estado de Minas Gerais, que teve as mais 
carinhosas palavras para com a S.T.B. Entre outras cousas, S. ExcIa. disse o seguinte: 
“Ou o povo de São Lourenço se integra na Sociedade Teosófica Brasileira, ou será 
absorvido pela mesma Sociedade, o que lhe será de grande proveito”. 
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A Convenção, propriamente dita, foi complementada por diversas outras 
solenidades, dentre as quais se destacaram a Festa Artística e a distribuição de roupas, 
medicamentos e brinquedos ás crianças pobres de São Lourenço. 

As fotografias que se seguem dão uma perfeita idéia das referidas solenidades que 
foram abrilhantadas pela presença de altas personalidades civis e militares. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Na varanda de Vila Helena, os Dois Fundadores da Obra, em que se encontra 
empenhada a S.T.B., Prof. Henrique J. Souza e Exma. Esposa, dão ordens para que seja 
hasteado o Pavilhão Nacional, iniciando as solenidades comemorativas de 24 de 
Fevereiro. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Os Generais Dr. Cícero Pimenta de Melo e Antonio José Henning, içando a 
Bandeira Nacional, tendo ao lado o Diretor Social da S .T.B., Eng. Rego Monteiro. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Enorme cortejo atravessa a cidade de S. Lourenço na manhã de 24 de Fevereiro, 
dirigindo-se para o Templo da Vila Canaã. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Os Dirigentes da S.T.B. , ladeados por vultuoso número de Irmãos, no Portal do 
Templo, na hora içamento dos Pavilhões Nacional e da Missão da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Mesa que presidiu a sessão do primeiro dia Sétima Convenção Nacional da S.T.B., 
Pela No Civilização. Dirigiu os trabalhos o Diretor Social S.T.B., Eng. Cesar do Rego 
Monteiro Filho. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

 

O Eng. Eduardo Cícero de Faria lendo o seu aplaudido trabalho. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Parte da assistência que compareceu aos animados debates da Convenção. 

 

Ilustração: foto 
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Legenda: 

A comissão de membros da S.T.B. que foi receber, no campo de aviação, S. Excia. 
Prof. Colombo Etienne Arregny, digníssimo representante do Governador de Minas 
Gerais. No grupo também figura o Prefeito de São Lourenço, S. Excia. o Sr. Mário Mas-
carenhas de Oliveira. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Presidência da Sétima Convenção, no seu último dia: D. Helena Jefferson de 
Souza, esposa do Presidente da S.T.B., Prof. H. J. Souza, Dr. Colombo Etienne Arregny, 
Dr. Cesar do Rego Monteiro Filho, Sr. Mário Mascarenhas de Oliveira, Dr. Eymar da 
Cunha Franco, Dr. Luiz Eduardo da Silva, Dr. Eugenio Proclam Marins. Falando ao 
microfone o ilustre médico, Dr. Gabriel de Lucena. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Inauguração da exposição de trabalhos das Sras. da S.T.B. O representante do 
Prefeito Mário Mascarenhas de Oliveira, corta a fita da entrada, em companhia de Da. 
Helena Jefferson de Souza, esposa do Presidente cultural e espiritual da S.T.B., Prof. H. 
J. Souza. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O exímio violinista, Irmão Otavio Miranda Ilha, executando trechos clássicos da 
maior beleza. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A insigne declamadora, Srta. Leda Nancy Santos, que tanto sucesso obteve no 
artístico e inesquecível programa da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A jovem Elsa Marques Gomes, executando em s harpa agradáveis composições. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Da. Lea Bach que executou trechos admiráveis harpa. 

 

Ilustração: 

Legenda: 

Parte da assistência que compareceu à Inesquecível festa artística. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

Os portadores de cartões se dirigem para o Templo, afim de receberem as suas 
dádivas. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Sr.as. da S.T.B. fazem a distribuição das dádivas. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Esperando a hora da distribuição. 

 
C I V I L I Z A Ç Ã O 

 
Eng. Eduardo Cícero de Faria 

 
Escusado parece-me dizer que hão me proponho, neste rápido bosquejo, analisar 

detalhadamente o que Reja a perfeita civilização, por carecer mesmo de fundamentos de 
malar valer para apresentar como deseja, dentro da doutrina teosófica, este importante 
problema social, com a feição que pudesse levar os que me ouvem a concordar 
plenamente com os pontos de vista que vou ter ocasião de submeter ao seu esclarecido 
juízo, sendo que, acima de tudo, admito como Nação verdadeiramente civilizada aquela 
que consegue manter a Paz social sem usar de meios coercitivos violentos, mas apenas 
pela cultura geral de seus componentes, que cheguem a compreender e praticar os 
princípios que regem a Fraternidade Humana. 

Todos os moralistas, sem distinção de escolas especiais a que pertençam, creio 
que concordam com esta proposição geral e a dificuldade consiste em alcançar a prática 
dos preceitos indispensáveis para sua consecução, porque a humanidade ainda se acha 
em estado de rebaixamento moral, carecendo dos atributos necessários para destruírem 
todos os elementos que se opõem aos sentimentos de solidariedade social. 

Pode-se dizer que ainda nos achamos no estado da Civilização iniciada para o 
mundo ocidental, desde as manifestações incipientes do período histórico chamado de 
Renascença, quando os primeiros Ideais da Sociedade humana começaram a adquirir um 
sentido até então desconhecido, visto que partiu incontestavelmente daquela época o 
movimento de sublevação contra as falsas instituições feudais que faziam crer que a 
autoridade absoluta dos governantes provinha de origem divina e que foi, por assim dizer, 
encerrado com a Revolução Francesa, com a conquista dos direitos do homem, que veio 
abrir uma nova via de progresso social, criando a liberdade de consciência de que, na 
ordem moral, mais ou menos pôde gozar o mundo moderno. 

Partiu de então o renascimento das Artes e da Ciência, travando-se o inevitável 
conflito entre a Ignorância, com o Fanatismo, então reinantes e a Cultura que veio destruir 
falsos ideais para que o homem chefiasse a compreender o que seja na realidade a Civili-
zação. 

A palavra Civilização provém, como é sabido, do radical latino “Civis” que exprime 
Cultura ou Conhecimento, instrução e educação, dentro do complexo que abrange a 
Ciência de um modo geral, a Moral, as Leis e os costumes sociais. 
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O homem, sendo de fato um ser essencialmente social, tem que viver de acordo 
com o estado social a que pertence e que deve ser o produto das experiências de épocas 
anteriores, tendo por fim preparar, por sua vez, o advento das épocas futuras. 

Daí decorrem diversos graus de Civilização humana, de acordo com os períodos 
de desenvolvimento da Humanidade, concordando com o preceito de Aristóteles segundo 
o qual a vida humana não pôde ser uma série de episódios incoerentes, mas tem que se 
adaptada ao axioma de Leibniz: – “natura non facit saltum” e ao seu outro princípio que 
diz que nada se faz ocorre, sem uma razão suficiente. 

Esta concepção fundamental nos mostra que existência humana deve ser regida 
por meio de leis definidas, embora mais ou menos complexas, mas podem ser derivadas 
da observação e que se enquadram em duas grandes Leis que são denominadas 
Determinismo e Livre-Arbítrio, que admitem combinações inumeráveis dentro da Lei Geral 
de Causa e Efeito, segundo a qual todo fenômeno é sempre efeito de outro anterior e 
causa de outro posterior. 

Todo historiador não deve, pois, estudar simplesmente a sucessão dos episódios 
mas sempre a sua conexão, para deles extrair conclusões filosóficas que exprimam o 
passado e possam de certo modo preá o futuro, segundo urna determinada ou provável 
fluência de efeitos evolutivos, por meio de um racional trabalho comparativo com os que 
tenham feito parte de Raças que já houverem chegado a análogo grau Civilização. 

É certo que Isto não pode ser conseguido apenas com os elementos ao alcance da 
vulgar História Civilização que não cogita senão de épocas relativamente recentes, como 
se deduz do antagonismo entre a Cronologia judaico-cristã referente à antiguidade nosso 
planeta e a da humanidade que o habita, dentro da ignorância dogmática de que se cerca, 
por deficiência de tradução dos textos sagrados, diante do que pode ser deduzido até da 
própria Ciência atual, isto é, estudo da Arqueologia, Antropologia e Filologia, dentro da 
concepção genérica de Tempo e Espaço conforme admite a Ciência no estado atual de 
seu progresso. 

Para melhor compreensão, porém, necessário se torna apelar para os 
conhecimentos teosóficos, recorrendo, se necessário for, para os que não pertençam à 
nossa Escola de Iniciação, ao que era encerrado na Ciência Antiga segundo os mistérios 
de Delfos e de Eleusis, por Sankoniaton e ao das Yonijas da Índia. 

Falamos aqui a linguagem, nem sempre muito explícita, da Verdade aprendida no 
Centro de iniciação que é a S.T.B., com a consciência Intelectual e moral com que nele 
são ministrados os conhecimentos, oriundos de um tormentoso encadeamento de 
sofrimentos de crises dolorosas e afecções oftálmicas que põem à prova Sua energia e 
perseverança na construção do edifício portentoso que leva à Posteridade nesta referida 
Escola de Iniciação, ao qual se acha inteiramente dedicado, desprendido de qualquer 
recompensa a serem os resultados futuros de Sua imperecível Obra. 

Quem dele se aproxima sente uma alegria tímida mas uma confiança serena que 
Sua presença inspira.  

Que é que se nos afigura passar por sua veneranda Mente quando no meio da 
conversa, o vemos traçar celeremente, com os dedos sobre a mesa, figuras geométricas 
ou talvez algumas das Palavras perdidas que só Ele sabe compreender. 

Talvez esteja rememorando fatos ou datas de feitos de remissão de seus 
discípulos! 

Por isto se O vê por vezes pender a fronte, amortecer-se-lhe o olhar pairando 
longe, numa expressão singular de Apóstolo, parecendo que então se lhe deparam os 
caminhos de urzes por onde será ainda forçado a transitar por motivo da falta de 
Sabedoria e de Virtude daqueles que O cercam. 
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Todos os seus dias, onde quer que se encontre, passam-se na sua maior parte 
trabalhosos, dedilhando as teclas de uma máquina de escrever, donde surgem reve-
lações, conselhos e temas de meditação, que são o alimento espiritual para os seus 
discípulos que, sem eles, me estiolariam na inexpressiva vulgaridade de seus vãos 
pensamentos improdutivos, como barreira intransponível que lhes impede de lobrigar; por 
si mesmos, sequer o que se encontra no próprio horizonte que lhes é acessível. 

Muitos de tais preciosos ensinamentos constam de Livros Sintéticos pertencentes 
ao nosso Arquivo Social, ou se acham mesmo esparsos, prestando-se a comentários e a 
elevado estudo iniciático pelos de Mental mais desenvolvido, sendo, que alguns deles 
volvem ao remoto passado da Humanidade que nos faz ter uma noção mais consentânea 
com o que seja a sua verdadeira evolução civilizadora. 

Tais revelações são levadas, em termos acessíveis, às diversas seções de que se 
compõe a S.T.B., como simples fragmentos da Verdade Total, cujo véu, que a encobre, 
vai sendo soerguido no de leve, pois, de outro , modo se tornaria incompreensível para as 
mentes finitas, que somos nós, dado o caráter infinito que possui. 

Esta Verdade tem sido, porém, cada vez mais obscurecida pelas sombras que 
sobre ela espargem os erros de que se revestem as traduções vulgares dos textos 
sagrados das Teogonias antigas, alguns dos quais In'tencionais para não se tornarem 
responsáveis pelas consequências que poderiam provir no caso de serem mal aplicados 
muitos dos conhecimentos que pudessem ser adquiridos com precisão de uma tradução 
exata. 

São, portanto, respeitáveis as razões de que, se têm revestido os que assim 
procedem, embora considere-se que é tempo de ir sendo recomposta a Verdade Primi-
tiva, em pleno século da Luz, no meio dos que podem  receber as suas sementes para 
fazê-las entrar em germinação no terreno de sua formação mental, Incapaz de deformá-
las , mas, ao contrário, capaz de fazê-las  apresentarem a justa feição com que em geral 
se encasulam sob a forma criptográfica que as descreve. 

Os historiadores desprezam tudo quanto se contém na tradição arqueológica que 
esteja além dos episódios dos primórdios arianos nas florestas e planícies européias e de 
outro lado pouco se interessando com a Ásia Ocidental e um tanto em relação com a 
Civilização egípcia, mesmo porque as idéias humanas começaram a ter maior expressão 
no mundo ocidental da nossa Raça atual, a partir do 15.9 século, desde que Copérnico 
lançou sua audaciosa idéia de que a Terra não era o centro do sistema astronômico de 
que fazemos parte, hipótese esta que só veio ser aceita por Galileu no 17o século com a 
descoberta do telescópio, sendo como é sabido, acusado por este motivo, do crime de 
heresia e obrigado a retratar-se perante o tribunal da Inquisição para livrar-se da morte e 
da ignomínia. 

Os historiadores eivados de preconceitos católicos ridicularizam ainda os livros 
cabalísticos egípcios e a Índia bramânica e budista que os países europeus dominadores 
têm espoliado com o mais orgulhoso desdém, aviltando seus cultos, seus costumes, suas 
tradições com a jatância de presumida Civilização. 

A História Oficial está cheia desses casos de opressão, cujos choques de retorno 
estão produzindo seus rigorosos efeitos no meio dos sofrimentos porque estão passando 
na época presente, quando o inexorável Karma reclama o pagamento de tais dívidas 
formidáveis, através do terrível aspecto de destruição que infelizmente se alastra por todo 
continente europeu que, ocupando uma área geográfica que representa menos de 1/5 da 
Ásia e cerca de 1/4 da África, tornou-se responsável pelas violências praticadas em 
relação com os povos de tais continentes que se vêm arrastados à precária situação de 
serem envolvidos no cataclismo em que se debatem seus próprios dominadores e 
profanadores. 
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Alguns historiadores modernos, sem maior exame e até certo ponto frivolamente, 
consideram os livros sagrados das teogonias antigas como mera ficção oriunda da 
ignorância, segundo sua afirmativa, sem se lembrarem de que eles provém de um 
passado sábio, sendo que alguns de seus ensinamentos estão sendo mesmo 
incorporados ao ativo da Ciência moderna que, portanto, já não os considera como 
fantasias, tais como ti redução da Matéria à sua expressão mais simples, dissolvendo-se 
e perdendo sua aparência exterior para revelar-se em sua outra essência que é a 
Energia, sem falar acerca do que existe em mundos invisíveis desde que a explicação de 
certas radiações conseguiu Impressões fotográficas em placas extra-sensíveis que eram 
incapazes de ser distinguidas entre as colorações conhecidas do espectro solar. 

Antes de tais realizações, tudo isto não passava de superstição, embora como tal 
ainda possam ser consideradas si levarmos em conta a significação do termo, fora da 
acepção vulgar, para o traduzirmos etmologicamente como “supers sciens” ou Ciência 
Superior. 

Infelizmente até nossos dias as idéias mais convincentes não exercem sua natural 
influência se não são adotadas por cientistas que gozem do prestigio de uma autoridade 
oficial. 

Poucos são os que têm a convicção de que os problemas mais intrincados, quase 
insolúveis para nós, são meros axiomas para os Videntes Iluminados que têm a sua 
Consciência identificada com ó Mental Abstrato no Mundo da Intuição. 

O Mental inferior precisa dar forma concreta a tudo quanto observa porque o 
homem sensorial vive e concebe o mundo que o envolve através dos seus sentidos de 
acuidade relativa e variável para que o Karma-manas o entenda objetivamente. 

Fora disto é Incapaz de perceber qualquer fenômeno, ao passo que o aspecto 
Superior abstrato da Inteligência lhe permitirá saber sem o auxilio da palavra ou da forma. 
Este aspecto só será desenvolvido, porém,. de um modo geral, quando o homem não 
tiver necessidade de falar, comunicando-se pelo pensamento. 

Quantas vantagens chegariam a colher os presentes se isto pudesse desde já 
suceder e não se vissem, portanto, levados ao sacrifício de estarem aqui ouvindo as 
palavras que profiro, das quais bem pouco talvez aproveitem afinal! 

Levo tudo isto, porém, à conta de desconto cármico, de que necessitem meus 
distintos auditores e neste caso, impiedosamente continua a causticar-lhes a paciência 
com a enfadonha exposição que lhes estou aqui a impingir, com certeza sem préstimo 
suficiente para dar, na medida das minhas forças, uma idéia cabal do que deva ser 
compreendido como verdadeira Civilização e muito feliz me sentindo si, no meio de tudo, 
julgarem, pelo menos, que eu, como civilizado que tenho a comum presunção de ser, 
tenha procedido com civilidade bastante, diante da atenção obsequiosa que me prestam. 

Bem pouco sabem a respeito da marcha da Civilização humana os que não ousam 
lançar a vista para a Sabedoria Iniciática das Idades, conhecida como Teosofia e reduzem 
o que conhecem ao que está circunscrito na limitação de tempo a que querem reduzir a 
própria Idade do mundo que habitamos, deduzida da tradução literal dos textos bíblicos 
aos quais os fanáticos crentes não admitem contestação possível. 

A Ciência moderna já concede à Terra idade muitíssimo mais elevada, baseada na 
Geologia, segundo o tempo necessário para sedimentação e solidificação de certas 
camadas de formação de terrenos explorados, conforme certas tábuas de equivalentes já 
estabelecidas pela experiência que permitem calcular a relação entre volumes de 
moléculas de diversas substâncias existentes no nosso globo. 

Por este processo os geólogos já chegaram a centenas de milhares de anos para a 
idade de nossa velha Mãe-Terra, aproximando-se do que se contém nas Estâncias de 
Dzian, quando falam dos imensos perlo das evoluções cósmicas. 
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O progresso e o declínio das Civilizações devem estudados à luz da Sabedoria 
Antiga, que fala sem de períodos de laborioso progresso, seguidos de rápidas 

decadências, como vicissitudes de Luz e Sombra, sem poder ser determinada 
exatamente qual a altura máxima a que o gênero humano pôde elevar-se na progressão 
de seu aperfeiçoamento, embora sendo aproximadamente conhecidas as Leis Cíclicas a 
que obedece a sucessão das Raças e Sub-Raças. 

Facilmente se demonstra, porém, ter havido um grau elevado de Civilização alcançado 
em épocas remotas, sem falar na maravilhosa construção das pirâmides egípcias, como 
imensa sucessão de séculos que tais monumentos despertam, obedecendo a cânones 
ecumênicos, ainda bem pouco conhecidos, embora algumas suas medidas tenham 
servido certamente para a construção das clássicas catedrais medievais, donde foram 
colhidos os módulos arquitetônicos usados até o presente sem qualquer modificação, a 
não ser para pior em muitos casos da Arte Moderna, o que suponho não possa ser 
negado ou contrariado pelos críticos conscientes, tudo oscilando ao que parece, entre os 
limites extremos da amplitude pendular dos Ciclos Racionais. 

Na balança do Bem e do Mal é difícil de estabelecer a discordância que existe 
entre suas manifestações opostas, existindo porém tanto a corrente progressista como a 
regressista. É lógico que o que pode ser adquirido também pode ser perdido. A cultura 
adquirida por progressão crescente pode, pois, ser perdida por outra de razão 
decrescente. 

A situação presente da civilização européia, exemplo, é evidentemente, de franca 
decadência, dei de um ápice de esplendor material atingido na última década vivida antes 
das conflagrações últimas, pois guerra e a tirania, com seus cortejos de males e 
desesperos, rebaixa o nível da Civilização a cotas inferiores do estado semi-bárbaro 
medieval. 

É em nosso País abençoado que será alcançada a última etapa evolutiva da 
civilização que faz parte uma cadeia setenária e não foi outro o motivo por que  o excelso 
Mestre, que Se apresenta com o pseudônimo de “Justus” terminou uma sua mensagem 
referindo-se “às cores do pavilhão da Pátria”, que terá o seu Hino glorioso cantado pelos 
querubins que adejam em torno da Silhueta Majestosa, em sua marcha gloriosa e eterna 
através do Infinito, prepara-se para novo Ciclo Avataras do Eterno, numa verdadeira 
Civilização Ativa no Plano Espiritual, no verdadeiro caminho evolutivo de acordo com a 
eterna Boa Lei, gravada então na corruptível consciência humana, e que se pode dizer 
que se resume na imortal epopéia do simples preceito de “AMAR A DEUS SOBRE 
TODAS AS COISAS E AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO”. 

Seja-me lícito, pois, finalizar este pequeno estudo com um preito de veneração ao 
futuro radioso da humanidade que constituirá a Raça Sintética que desde já auxilia a 
nossa Obra, com a escolha das sementes que irão produzir a Suprema Colheita, de 
acordo o sábio lema: 

”SPES MESSIS IN SEMINE”!  

----------------------- 

 

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

----------------------- 

Um só idioma. Um só padrão monetário.  
Uma frente Única Espiritualista. 

Slogan da 

Sociedade Teosófica Brasileira 
---------------------------- 

 

O Caldeamento Racial no Brasil e 
a Nova Civilização 

 

“Fomos criados para procurarmos a verdade; 

possuí-Ia é privilégio de uma força superior (Montaigne). 

 

Eng. Clovis Bradaschia 
 
1. INTRODUÇÃO.  

É Um fato inegável que a América, e mais especialmente o Brasil, constitui um imenso 
cadinho onde vem se processando o mais intenso “caldeamento racial”, de grupos étnicos 
os mais diversos, Deste caldeamento, desta intensa miscigenação há de resultar a “raça 
cósmica” que “de ser filha das dores e das esperanças da Humanidades”, realizará a 
“concórdia “. Ela dará origem a uma NOVA ERA (a Era de Aquários), a uma NOVA IDADE 
(a Idade de ouro ou Satya Yuga), a uma NOVA CIVILIZAÇÃO. 

Razões muito mais fortes que as simplesmente históricas, geográficas, econômicas, 
têm concorrido para isso: são as (razões) da própria LEI, que a tudo e a todos "rege, 
manifestada como a sapientíssima Lei de Causa e Efeito, ou de Karma, da qual a 
REENCARNAÇÃO, é a consequência lógica, racional, perfeita, que impulsiona as 
Mônadas para se reencarnarem no País, no Grupo Étnico e na Família que lhe diz 
respeito, constituindo o conjunto de todas as mônadas, assim encarnadas, uma raça, não 
apenas no sentido étnico, genético ou social, mas, no sentido verdadeiramente monádico 
e, portanto, cósmico. 

2. ALGUNS CONCEITOS FUNDAMENTAIS.  

A exata compreensão do que vem a ser a NOVA CIVILIZAÇAO, exige que certas 
idéias fundamentais, decorrentes das Revelações ministradas pela Sociedade Teosófica 
Brasileira, sejam perfeitamente conceituadas. O primeiro conceito a ser fixado é o da 
Mônada. Segundo o Prof. H. J. Souza, em seu livro “Ocultismo e Teosofia’, “a Mônada (do 
grego (“um”, “unitário”) é um centro de consciência, centelha na Chama, participando das 
qualidades do Todo, por ser uma fração sua. Por isso é ela onisciente e onipotente em 
seu próprio plano. A Mônada é limitada, porém, em seus meios de ação, pelos veículos 
de que ela se serve para agir nos mundos inferiores. Ela é o grande Eu, o “Purusha”, o 
Espírito no Homem. A Mônada vai adquirindo, gradativamente, a auto-consciência, graças 
à evolução da matéria que se aproxima, progressivamente, aos fins do Espírito. Isto, de 
acordo com as suas “skandas”ou tendências, que não fazem senão desenvolver as 
possibilidades ilimitadas que nela se acham por toda a eternidade”. 

Em resumo, podemos dizer que a Mônada é o Espírito do homem. Este, tendo sido 
feito “à imagem e, semelhança do Criador”, não podia ser dual (corpo e alma), como 
querem algumas religiões, mas, há de ser necessariamente trino, como o seu Criador, isto 
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é, há de ser constituído de corpo, alma e Espírito. O corpo físico é o instrumento da ação. 
Em si ele não é nem bom, nem mau; é apenas um instrumento, gerado pelo “desejo” dos 
pais terrenos, ou seja, pelo poder da VONTADE, manifestado como VONTADE 
INSTINTIVA, ou Pré-vontade. Ao corpo físico corresponderá uma Alma, veículo Kama-
manásico, (sede das emoções e dos pensamentos), que anima (em latim “anima”, alma) o 
veículo físico, em função das “skandas" ou tendências emanadas da própria Mônada, 
tendências estas que representam, em última análise, a síntese de todas as encarnações 
anteriores que, como contas de um Imenso colar, vão se alinhando ao longo do fio das 
existências, ou fio de Sutratma. Pois bem, é ao longo deste fio que o homem terreno 
(como corpo e alma) recebe os Impactos do Homem Cósmico, a Mônada, que procura 
levá-lo pelo caminho de Dharma (a Lei Justa), que é o da evolução espiritual. Estes 
impactos superiores é que vão gerar, nos homens espiritualizados (pois a grande maioria 
dos homens não mais reagindo a estes Impactos, estão sujeitos à segunda morte, ou 
oitava esfera, ou ainda, esfera do não-ser), às lutas interiores entre o Eu e o não-Eu, que 
gerarão, como consequência última, o Estado de Consciência de cada um, ou simples-
mente, a consciência Interior. 

Encarado assim o homem, como um ternário, onde se distingue um corpo, uma alma e 
um Espírito imortal, salta-nos à vista o erro em que vêm incorrendo etnólogos, 
antropólogos, geneticistas e mesmo eugenistas, que vêm no homem um conjunto de 
caracteres antropológicos, a cor da pele, a forma da cabeça, a estatura, etc., ou como o 
fruto de uma associação mendeliana de genes, esquecendo-se, no entanto, da sua alma 
e do seu Espírito e, o que é o principal, da razão de ser da sua existência, da finalidade 
da própria VIDA, que é a da transformação da Vida-energia em Vida-Consciência, “graças 
à evolução da matéria que se aproxima progressivamente, aos fins do Espírito". 

Destas considerações preliminares, onde se destacam os conceitos de KARMA e 
REENCARNAÇÃO, poderemos tirar o conceito de RAÇA no sentido teosófico ou eubiótico 
que será, por conseguinte, o verdadeiroRAÇA – eubioticamente falando, seria, pois, um 
agrupamento de Indivíduos, convenientemente iniciados nos MISTÉRIOS MAIORES, ou 
seja, na VERDADE ÚNICA, através da sua manifestação cíclica, e que, portanto, 
apresentariam perfeita homogeneidade de estados de consciência, ou seja, de caráter e 
de inteligência, em perfeita sintonia com a Lei (1). 

O sentido de raça estaria, pois, mais na alma de um povo, do que nos seus caracteres 
antropológicos. E quando este povo estiver veramente iniciado nas verdades superiores, 
ele será, diante dos olhos da Lei, um “povo eleito”, ou de elite, ou ainda, uma “família 
espiritual”, independente da cor da pele dos seus componentes, da dolico ou 
braquicefalia, etc. De fato, um homem vale pelo que éle é interiormente e não pelo que 
possa apresentar externamente, quer na cor da pele, quer na qualidade dos tecidos que o 
cobrem ... Se associarmos este conceito de raça com o dedo da Lei (Dharma, Lei justa), 
que tem forçado as migrações conscientes dos povos, sempre guiados pelos Manus 
raciais, ou com o dedo de Karma (Lei de retribuição, ou de Causa e Efeito), que tem 
forçado as migrações violentas dos povos, muita coisa se aclarará e poderemos 
compreender porque as civilizações têm continuamente marchado do Oriente para o 
Ocidente, sempre em busca de um Eldorado, de um Paraíso Perdido, que acabou, 
finalmente, por surgir na própria América e, mais propriamente no Brasil, “Santuário da 
iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura”. 

As novas civilizações têm sempre resultado do caldeamento de povos e de 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 for-
çados por contingências cármicas, tais como: catástrofes, guerras, epidemias, 
perseguições políticas, religiosas, etc.). 
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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 este assunto, o Sábio Cônego Ulisses de Pennafort, em seu maravilhoso livro 
“Brasil Pré-histórico”, externou-se do seguinte modo: 

“O que é certo, é que, jamais se viu um povo sair por si mesmo do 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 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 preexis-
tant”. 

Hoje em dia, é um fato plenamente aceito, não só pelos etnólogos, mas também pelos 
geneticistas, que os caldeamentos raciais (raça aqui com o sentido de grupo étnico), 
melhoram a espécie humana e escorvam uma nova civilização, o que é sobejamente 
demonstrado pelos fatos históricos. 

“Biologicamente o progresso racial se faz pelas misturas étnicas; culturalmente, pela 
comunicabilidade dos povos” (Afrânio Peixoto, em Pequena História das Américas). 

Dois outros importantes conceitos teosóficos devem aqui ser estabelecidos: o de 
“fusão monádica” e o de “alma-grupo”. 

Sempre que dois ou mais povos são postos em contato, a fusão racial ou 
miscigenação, é acompanhada de “fusão monádica” ou das Mônadas. Esta fusão mo-
nádica equivaleria, em última análise, ao aparecimento de novas tendências, de novas 
possibilidades, que iriam impulsionar uma nova civilização. 

O assunto é vastíssimo em suas consequências últimas e será analisado mais 
adiante, dentro das possibí)idades de um trabalho tão modesto. 

O outro conceito, de “alma-grupo”, não deve ser aqui encarado do ponto de vista 
das almas-grupo animais e vegetais, mas, de almas humanas, agrupadas em função das 
afinidades de suas tendências, podendo encarnar-se num mesmo agrupamento humano, 
sejam coletividades, sejam famílias, etc. Foi por isso que Gautama o Buda, afirmou que 
“ninguém nasce em família país ou lugar que não lhe esteja destinado pelo Karma”.  

3. 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-Independência  

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 e 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 este assunto, 
Bernardo Ramos transcreve e seu maravilhoso trabalho, “Inscrições e Tradições América 
Pré-histórica”, algumas considerações de Rocha Pombo: “O sábio Pe. Pennafort, autor da 
curto obra, “Brasil pré-histórico”, onde todos os que estuda têm tanto que aprender, 
desloca o núcleo primitivo tribos humanas da alta Ásia para a fantástica Atlântida, cuja 
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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, unta colônia proveniente da 
Atlântida. É da famosa Atlântida que partiram as migrações que povoaram tanto o Egito e 
a Grécia, como a América. 

“Mesmo depois da dispersão, os povos americanos e os do outro lado, continuaram em 
relação com os da mãe-pátria, até que um memorável cataclismo, fazendo desaparecer 
aquele continente, berço das nações, Interrompeu o comércio e o convívio da raça 
desagregada, isto é, dos povos do Mediterrâneo com os da América, Estes, os 
americanos, assim segregados, começaram a decair, enquanto os outros, recebendo o 
influxo de elementos estranhos, prosseguiram na sua evolução. De sorte que, 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 justa mente 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 seus 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):  

1. Existiu no Brasil uma civilização pré-colombiana;  

2. Tal civilização foi trazida por migrações de fenícios e gregos;  

3. Essas migrações remontam a uma antigüidade maior de oito centos 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 ver-
dadeiras, como afirma que, no Brasil Pré-histórico, sete ramos raciais processaram aqui 
um intenso caldeamento racial, a saber: assírios, fenícios, babilônios, hebreus, tibetanos, 
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”. 
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Esta “raça brasilíndia”, 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. 

“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, se com isso 
não tivesse em vista a realização de um desses grandes desígnios que marcam as 
épocas notáveis da história” (Cônego Pennafort). 

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

O Caldeamento Racial no Brasil-Colônia: 

“Os antropologistas dividem a Humanidade em 4 ou 5 grandes raças, nas quais 
englobam os principais tipos humanos. Segundo o Ocultismo e a Teosofia, a alma 
humana, em sua evolução no decorrer da ronda (quem aqui tem a palavra é o eminente 
Prof. H. J. Souza, em seu famoso livro “Ocultismo e Teosofia”), sobre o mesmo globo, 
passa por sete tipos sucessivos, que são as raças-mães ou raças-raízes. Evoluem, por-
tanto, sete Raças-mães em cada globo, em cada ronda, sobre sete continentes ou 
“dwipas” determinados. A primeira raça humana, a Adâmica, teria sido astral; a segunda, 
a Hiperbórea, possuía um corpo etérico; a terceira, a Lemuriana, em cujos meados se deu 
a separação dos sexos, foi dotada de um corpo físico (as raças negras descendem dos 
lemurianos) ; a quarta, a Atlante, deixou como representantes os tártaros, os chineses e 
os mongóis, que constituem uma grande parte da população do globo (incluindo-se os 
indígenas americanos, dizemos nós) ; a quinta, a Ária, é a constituída 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, nas quais 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 escala, de imigrantes estrangeiros”. 

“Logo após a abolição da escravidão, a legislação republicana procurou compensar 
a falta do braço escravo, promovendo um fluxo 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 fluxo 
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imigratório, especialmente para São Paulo e os outros Estados do sul. Já em 1901, São 
Paulo recebia 84% da imigração total do pais”. (Arthur Ramos, “Introdução à Antropologia 
Brasileira”, 2o 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 consignam o número total de 
4.257.000 estrangeiros entrados no Brasil, no período de 1884 a 1944”. (Arthur Ramos, 
obra citada). 

Estes imigrantes são de grupos étnicos os mais diversos, onde se distingue, em 
ordem de importância: o grupo português, espanhóis, 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, 
carmicamente 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 meios. 

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 catará na 
cor da pele dos meus constituintes, mas, na formação Intelectual e moral, calcada nos 
verdadeiros conhecimentos teosóflcos ou  eubióticos. 

4. 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, Atlante) 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 cafuso. 

“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 latifundiárias. 
(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 e das esperanças da Humanidade... “, como muito bem se 
expressou o intuído sociólogo mexicano Vasconcelos. 
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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, Aztecas, Maias, 
Incásicos, 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... “. 

“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’. Daí, a necessidade de reformas eubióticas, 
em todos os setores da vida, a começar pela educação da criança. 

Também as leis Imigratórias devem ser atualiza. das, eubioticamente, no sentido 
de só permitirem a entrada, no Brasil, de imigrantes desejáveis, isto é, assimiláveis em 
nosso meio, quer cultural, quer etnicamente, Os ódios raciais e a falta de caldeamento 
racial, no Brasil, constituem verdadeiros crimes de lesa-Divindade, que devem ser 
banidos de nosso meio. 

Lutemos, pois, como todo o vigor de nossas inteligências e com todas as fibras de 
nossos corações, para que se realize o ideal supremo da Humanidade redimida: A NOVA 
CIVILIZAÇÃO, portadora de Paz e  Fraternidade, na qual a Humanidade, cansada de 
dores, e de angústias, possa continuar a sua marcha ascensional para o Divino, sob o 
Império da Lei Justa. 

“Brasil, santuário da iniciação do gênero humano, a caminho da Sociedade futura”. 

SPES MESSIS IN SEMINE. 

A esperança da Colheita reside na SEMENTE. 

São Paulo, 23 de fevereiro de 1955. 
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(1) O conceito de raça é, até hoje, um dos mais discutidas, Biólogos, antropólogos, etc., 
ainda não chegaram a um acordo nem quanto ao número de raças humanas, nem quanto 
à maneira de defini-las. Para a Biologia, as raças são populações que diferem nas 
freqüências relativas de alguns dos seus genes, Mas, é preciso não esquecer que o 
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homem está sujeito, não só às forças biológicas, como às forças sociais, culturais (isto, 
para não falarmos em “força cármica”, da qual decorrem todas as outras, sempre possível 
de ser alterada, em suas conseqüências últimas, pelo “livre arbítrio” humano, e que estas 
podem contrapor-se e mesmo sobrepujar as primeiras. Neste particular, os dois autores 
citados, Dunn e Dobzhansky, externaram-se do seguinte modo: “As raças de animais e 
plantas selvagens são mantidas exclusivamente por barreiras geográficas, mas a raças 
humanas podem isolar-se também ror barreiras culturais”, Entre estas barreiras culturais 
poderíamos Incluir as ideológicas e as religiosas. Estas últimas é que mantiveram, por 
exemplo, a separação das castas na Índia, e a raça judaica, ainda que dispersa pelo 
mundo. 

Um grupo de indivíduos pode, pois, segregar-se por barreiras culturais, mentais, 
espirituais, dos demais povos. Se a esta segregação cultural, adicionarmos a segregação 
geográfica, teremos as condições necessárias e suficientes para o aparecimento de uma 
raça que, ao se firmar antropológicamente, já preexistia, potencialmente, na cultura, na 
mente, no espírito (nas Mônadas) daquele povo segregado. Se este povo for conduzido, 
por um Manu racial, à Terra Prometida, ou demarcada pela Lei – para aqueles que a Ela 
permaneceram fieis – ele constituirá potencialmente, ou espiritualmente, uma raça (no 
sentido teosófico ou eubiótico), por mais heterogêneo que seja do ponto de vista 
antropológico. A heterogeneidade será apenas externa, ou somática; Internamente 
(psíquica, mental, espiritualmente), desde que os Indivíduos que o constituem, sejam 
Iniciados nos mesmos Princípios Fundamentais, nos mesmos Mistérios Maiores, o povo 
considerado será homogêneo e, portanto, do nosso ponto de vista, constituirá uma Raça. 
Este conceito é de inteira responsabilidade do autor (nota do autor). 

(2) Das cinco raças, teosoficamente consideradas, Adâmica, Hiperbórea, Lemuriana, 
Atlante e Ariana, as duas primeiras não possuíram corpos físicos, mas, apenas veículos 
sutis. Foi na terceira raça-mãe, Lemuriana, que os seres em evolução se apresentaram 
fisicamente, primeiro como andróginos, para depois se separarem em sexos, dando 
origem à atual Humanidade, onde se nota a mais completa miscigenação, não sendo 
mais possível falar-se em “raças puras” antropologicamente falando. Desta intensa 
mistura racial e cultural (especialmente nas Américas e, nestas, no Brasil), verificada em 
nossos dias, é que resultará a Raça Cósmica, a Raça-Síntese, depois do devido 
burilamento mental, resultante da Augusta-Presença do Manu cíclico e da apoteótica 
manifestação do Avatara Aquários, para cujo advento trabalha a Sociedade Teosófica 
Brasileira (nota do autor). 

 

A Evolução do Homem Através dos Tempos e a S. T. B. 
 

Dr. Charles Boschini Filho 
 

Sabe-se, pela tradição oculta, que a humanidade tem atravessado várias etapas 
que são chamadas Raças-Mães, ou Raças-raízes. No verdade, o homem não nasceu, 
como querem muitos; de uma criação imediata da  Divindade. Seria por demais pueril 
admitir tal hipótese. É certo que a centelha ou chama que todo homem possui, e que para 
nós é a já conhecida Mônada, só poderia ser uma emanação da própria Divindade, de vez 
que constitui o Ser Real em cada um. Esta chispa, este raio de luz vem colher nos 
mundos manifestados, ou objetivos, uma experiência; ou vem, no dizer de um Adepto, 
transformar “a vida energia (que lhe é inerente) em vida-consciência”. Sim porque a 
Divindade para conhecer a si mesma necessita de opostos. O divino procura a sua 
antítese para melhor poder se expressar. Sem a treva, a luz não poderia manifestar seu 
esplendor. O amor, sabedoria e vontade – atributos do Divino – vêm-se transformando 
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naquele que ama, naquele que sabe, naquele que quer. Em suma: surge, como fruto 
deste esforço, uma consciência. 

Mas, como realizar esse trabalho? Como pode a  Divindade, ou a Lei, fornecer ao 
homem meios com os quais possa colher essa maravilhosa experiência? Para tanto lança 
mão de seres, de conjuntos de Mônadas que já sofreram evoluções semelhantes às do 
homem. Esses seres nada mais são do que as chamadas hierarquias criadoras. 
Evoluíram elas em passados ciclos e atingiram o grau de evolução que lhes cabia. E 
agora, ao momento de formação do homem, ei-las a trabalhar pelo mesmo. Três 
hierarquias ressaltam pelo trabalho em prol da evolução da humanidade: Os Assuras, os 
Agnisvatas e os Barishads. Os Assuras, ao tempo de sua evolução (tal como os homens 
atuais), desenvolveram o veículo mental; os Agnisvatas o veiculo psíquico; os Barishads, 
o físico-etérico. A Importância disto está no fato de que essas hierarquias organizadas 
eram possuidoras do dom de criar. Verdadeira dádiva Divina; um dos Sidhis superiores de 
que nos falam os Budistas, ou poder de Kriashakti dos indianos, constituí a verdadeira 
perpetuação das espécies. O Kriashakti consiste em dar origem a uma nova forma: seja 
mental, seja psíquica, seja física, através da concentração dirigida. Pensar é criar. O 
Kriashakti é esse conceito ampliado. Desta forma, utilizando esse poder maravilhoso, 
foram criados os veículos mental, psíquico, e etero-físico do homem. Esses veículos, 
primordialmente, eram verdadeiros devas sutis, vestes imaculadas mas que se ma-
cularam seja pelo enovelamento da roda da vida, seja pelos provas ou obstáculos 
naturais que não foram vencidos pelo arbítrio humano. Essas vestes são energias que, de 
acordo com o fiel de nossa consciência, ou volição, ou livre arbítrio, poderão ser 
sutilizadas, ou degradadas. Eis porque o homem pensa. 

Nestas condições, essa chispa, como raio de luz emanada do sol central, do 
Logos, envolveu-se das três capas fornecidas pelas hierarquias criadoras, afim de 
perfazer seu ciclo evolutivo. 

Na primeira raça deram-lhe o duplo etérico o qual, sendo posteriormente 
envolvidos por partículas mais densas dos espíritos da natureza ou elementais, tornou-se 
físico. Na segunda raça, ou Hiperbórea, ganharam o veículo emocional e, finalmente, na 
terceira raça ou Lemuriana, o mental. Por conseguinte, a vida humana ficou vinculada a 
três linhas evolutivas características: a do mental, a do psíquico (astral, ou emocional) e a 
do etérico-físico. Isto vem corroborar na asserção de que tudo evolui de forma ternária. O 
Uno-trino, o Tríplice Logos, a Divindade como tríade ou trindade refletida no homem, 
reflete-se por sua vez, nos mundos objetivos através dos veículos mental, emocional e 
eterofísico. Ou, como diria a tábua esmeraldina: “o que está em cima é como o que está 
em baixo”, ... Esse ternário, pode ser expresso pelo amor, pela sabedoria e pela vontade. 
A sabedoria projeta-se no mental, o amor, no emocional e a vontade, no físico. A etapa 
final da evolução humana consistirá em harmonizar esses três veículos entre si, a ponto 
de formarem prismas de mesma onda vibratória, por meio dos quais possa fluir a pura luz 
divina. Constituirá, isso a divinização dos planos e corpos do homem. 

Cabe à Sociedade Teosófica Brasileira apontar ao homem a Eubiose, a ciência do 
futuro, a ciência do bem viver. Eubiose representa a vida harmônica; harmonia do homem 
para consigo mesmo e para com o meio, para com a própria natureza. A verdadeira 
felicidade só advirá quando o homem e o cosmos vibrarem em uníssono. 

Assim como as hierarquias criadoras forneceram veículos, assim também este, tendo 
atingido a categoria de hierarquia plenamente constituída, dará, em ciclos futuros, vestes 
a outras Mônadas que, em tempo não muito distante, palmilharão a trilha da evolução. O 
Jiva, isto é, a humanidade como hierarquia, fará parte integrante do grande trabalho do 
Logos, da grande obra da qual a Sociedade Teosófica Brasileira é o mais recente rebento. 
Os mundos subterrâneos, onde habita a maioria das hierarquias apontadas, serão 
equilibrados na face da terra, razão porque, no final da evolução terrestre, esta passará a 
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ser um novo Sol, no sentido esotérico que essa palavra pode conter... Há de surgir, após 
o ano dois mil, a bem dizer no ano dois mil e cinco, um Ser que vibrará a quinta tônica, 
dando ao homem o estado de consciência de veículos até então em latência. Entrará ele 
de posse da consciência de um mental mais sutil, o mental abstrato, e do búdico, ou 
veículo intuicional. E obterá o auxílio dos dois sentidos correspondentes: a clarividência e 
a clariaudiência. Isto só se tornará viável pela presença do Duplo Avatara: Um como 
expressão da glória celeste, Outro como fruto do doloroso parto da vida terrestre. O ce-
leste surge apenas de 32 em 32 mil anos, traduzindo de um modo total o próprio oitavo, o 
centro do nosso sistema solar. Inaugurará Pie a Era de Aquários, que coincide, 
astrológica ou astronomicamente, com o curso do ponto Vernal, através do zodíaco. 
Ainda que esta Era para nós outros já se tenha iniciado, pois, os ciclos se interpenetram 
(o de piscis e o de aquários), somente na data afixada ela florescerá com toda a sua 
magnitude. Assim unir-se-ão os povos num só estandarte, numa só linguagem, numa só 
FRENTE ÚNICA ESPIRITUALISTA... 

 
A EUBIOSE NA MÚSICA 

 
Walter Smetak 

 
É necessário distinguir duas espécies de músicas, uma que destrói e outra que 

constrói; aquela, que leva aos sonhos do astral Inferior, das formas anfíbias do fundo do 
mar da Atlântida, por assim dizer, uma música de caráter formal, da espécie das emoções 
sensuais, sons que causam muitas vezes o saxofone, junto com o pistão, na música do 
“jazz”, a qual atinge o quaternário do umbigo para baixo, ou melhor dito, aqueles centros 
de força de Kundalini, que não encontraram seu circuito no Fohat celeste da mente. 
Pertence esta música mais à qualidade dos ruídos ou da contemplação demoníaco-
anímica, sem tônica vitalizante das paixões, em todas as formas, que provêem do reino 
animal, por parte animal, vegetal ou homino-animal de evoluções pré-atlântIdas. Inclui 
este gênero toda a música de diversão, dançante, de guerra, etc., para fazer dormir e 
despertar sentimentos outros desse gênero. 

A literatura musical deste gênero predomina hoje entre as massas do povo, sendo 
riquíssima sua quantidade, servindo de ilustração para todas as atividades da vida 
comercial comum. Trata-se, aqui, da música anti-eubiótica, que deve desaparecer, tendo 
ela, talvez, o único valor preparatório para aquele grau que é conhecido como música – 
as canções folclóricas. Mostra, como dizia Confúcio, a medida de um povo. A música 
folclórica típica baseia-se em lendas antigas, que ressuscitam em lindas canções do 
caráter dos trovadores e menestréis, tão comuns na Idade Média, canções dos viajantes, 
reconhecidos como astros errantes, tendo pendurado do lado esquerdo um violão, figuras 
que nos levam a identificar o símbolo do som e do infinito. 1o e 11o Arcano Maiores, ou 
seja, a unidade da qual emana a música, em sua diversidade. 

A outra música, é a clássica dos grandes autores, ou, pelo menos, a chamada 
vulgarmente clássica. O autor único é sempre o Logos do 2o Trono, o Cristo Universal. 
Serviu, assim, a música popular e folclórica de julgamento para um povo integral. A 
música clássica requer grande palco, orquestras sinfônicas, cantores, requisitos cênicos, 
iluminação, etc. Ela nos conduz a representações cósmicas. Como todas as 
composições, representam um aspecto da Luz Astral de uma época, ou de Mente 
abstrata que se faz entender como voz do Logos dentro da. mente concreta de um Gênio 
ou Jina, que vive sempre em todas as idades dentro do deserto humano, reconhecido, 
desconhecido, ou conhecido, tanto faz, o Gênio ou Jina cumpre, assim, a sua missão, 
apelando para o Juiz – Lei dos respectivos Tronos. 
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Toda obra causa um certo impulso evolucional. A crítica é feita pelo próprio público, 
pelo autor e pelo próprio Logos. A apreensão ou não da música pelo público revela o seu 
grau de evolução. Em qualquer caso, tanto o autor, como o Logos julgam-na como 
eficiente no momento, ou de efeitos remotos, ela sempre, porém, servindo de móvel para 
a evolução. 

Somos obrigados a aceitar sempre os mesmos elementos, modulando-os 
eternamente nos ciclos que se desenrolam desde a Atlântida. Esses elementos é que 
deram origem à soma DE APRESENTAÇOES PÚBLICAS NAS ARTES, NOS PALCOS 
TEATRAIS E NO MUNDO MESMO DE TODAS AS ATIVIDADES HUMANAS, MUSICAIS 
OU NÃO MUSICAIS. São fielmente representadas as mesmas dores, tragédias, 
crucificações, angústias, alegrias, tristezas e palhaçadas, originando-se de um 
desequilíbrio e naufrágio de povos que ficaram humanos. 

É multo lógico, numa época de Satya Yuga, não poder haver esta rápida mudança 
do termômetro humano, e não há nada de dramático que se deseja transmitir. A 
contemplação é uma só, por causa própria, correndo como um rio sagrado e eterno 
dentro da juventude e da velhice, que se reúnem em uma Idade: Eterno Presente. Existe 
unicamente a música das vibrações sutis e também físicas dentro dos hábitos sacerdotais 
dos Templos. Mas aquilo não é mais música profana; não há mais nada profano, é só 
conhecimento puro, branco, não derivado, ou seja, isso que nós conhecemos novamente 
em cada ciclo como palavra salda da boca de Devavani, o Anjo da Palavra. 

Redução é tanto como fazer vibrar a quinta essência. Um concerto sinfônico acaba, 
uma estrela apaga se, a luz ainda vem vindo, existe como fotografia saindo do Akasha e 
permanecendo por idades na luz astral e no éter luminoso ou auditivo. Exemplo 
estupendo, como logaritmo, mostrando bem certo quanto tempo o homem necessita para 
receber através das diversas hierarquias as mensagens celestes, percebendo-as nc fim 
da escala das vibrações auditivas, necessitando novamente transpor em linguagem 
humana a causa cós mica em Arte: Música, Lirismo, Pintura, Escultura e Arquitetura. 

Sendo assim, provada a função da música eubiótica, ela é novamente separada 
em duas partes: as vibrações da Satya Yuga e a música artificial, seja par, glorificação do 
artista humano ou da Divindade em ausência visual, criada da vibração unitária do Logos 
como escala setenária diversa, ouvida com seqüência sem ou com quintessência, que 
seria sua oitava. Conduz a este mistério, que foi chamado a “Voz do Silêncio”, como 
excelsa vibração do som inaudível ouvido na garganta, lugar de separação de morte e 
vida ou vida e morte. Para o verdadeiro teósofo só tem valor como meio, e não como 
conclusão e sublime verdade, sendo ela apenas um condutor para maior mistério. Meio 
para alcançar, meio como Maia, e grande passo de Om para Tat dali para SAT, SATOM, 
tornando-mo o valor de Ta t equivalente à quarta He do lod-HE-Vau-he formando a base 
fundamental de um novo ciclo, síntese deste e perfeito equilíbrio de todos os 
acontecimentos provindos ainda da Atlântida – TAT LÂNDIA ou seja hoje o novo sistema 
geográfico predominando como SAT LÂNDIA. 

Necessário se faz falar dos máximos marcos componentes de alguns autores do 
período, ao alcance da nossa memória. Seja firmado isso com os nomes de Palestina, 
Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Wagner e por último, Debussy, Ravel, Stravinsky 
e Hindemlth, que podemos considerar como uma alma-grupo. 

A época de Palestina significa a música religiosa mais pura da Cantata cantada, de 
um Cristianismo já sectário, alcançando em  Bach o seu apogeu. Música de efeito 
grandioso na sua mística gótica, contemplativa, elevando o homem pelos céus, em vez de 
para dentro da terra, a olhar extrospectivamente em vez de introspectivamente, música 
verdadeiramente esotérica em vez de esotérica, adorando uma divindade como se ela 
fosse de forma humana, lembrando os quadros de Durer daquela época, já demonstrando 
a deficiência de um cristianismo dogmático, estas representações já não eram mais 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  7 – 8 – Março de 1955 – Ano XXX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 25

representantes de alguma cousa tulkuística. Isso é que foi visível em todos os aspectos, e 
nada mais, determinando a luz astral do céu azul, lugar de reconhecimento devacânico, 
que outrora era a Divina Mãe ou Akasha, em forma de um Ramakrisna. 

Veio depois AMA-DEUS, aquele que amou Deus, Mozart, cujas músicas nos 
contam do segundo Trono humano e Divino, fazendo sentir a onipotência divina na 
Natureza. Não emocional, e como tom moderníssimo na sua facilidade e felicidade de 
conversação e doçura. E vem Beethoven, o libertador das formas tradicionais, baseando-
se ainda em Mozart, transformando esses elementos em grandiosa rebeldia assurica, 
superhumana, e sublimando-se, êle mesmo, nessas três etapas – Transformação, 
Superação e Metástase. Serve ele de exemplo da palavra renúncia. A metástase de 
Beethoven é comprovada pela sua Ressurreição. Uma das características de Beethoven 
são as pancadas como “sforzatto”, causando verdadeiros turbilhões de silfides, dando a 
impressão como se um gigante estivesse batendo no portal de uma montanha, pedindo 
entrada no mistério ali existente, como se gritasse “Abre-te Sésamo da Terra". O grande 
poder da intuição de Beethoven revela-se na 5a Sinfonia, chamada a Sinfonia do Destino, 
dando motivos de meditação sobre essas pancadas, querendo apontar justamente a 
contradição dos conceitos profanos. É a sua música dizendo: Não há Destino! Por outra 
vez aquelas pancadas da Quinta, quatro em conjunto, repetindo-se continuamente no pri-
meiro tempo dessa sinfonia com o ritmo seguinte: ... O ... O (tá tá tá táaaaa... tá tá 
táaaaa...) não são nada mais do que a causa do despertar de kundalini do Muladara, ou 
se algum Pai Divino dava aquelas pancadas em seu filho desobediente na Quarta Ronda 
ou Quinta Raça Mãe, querendo dizer assim: despertai, acordai, meu povo; chegou a hora 
do Cristo vivo. 

Querendo dar ainda outro ponto de referência Importante, aponta-se o grande 
cântico do último tempo da Nona, que se baseia nos versos de Schiller, titulando o 
Jivatmã Universal, que jaz no peito de todos os homens como faísca divina. E aparece 
como nova estação na evolução da Mônada, no palco do mundo, o elegante, primaveril 
Mendelssohn, já com tintas ilustrativas, musicando o Hamlet de Shakespeare, como a 
música “Uma noite de Verão”, com timbres decorativos. Se Beethoven anunciou a música 
do programa, Mendelssohn já está nesta medida. 

Surge Wagner, o grande Jina sem escola, sem tradição profana de Conservatórios, 
destas escolas anteriores, autodidata, por assim dizer, autor de obras cíclicas de 
durações longas corno os Niebelungen, espetáculos de duração de algumas noites, 
revelando as lendas antigas mitológicas germânicas, permitindo até hoje na massa 
profana e não Iniciada as mais múltiplas Interpretações, mas para os poucos que 
entendem, apontando para o Ciclo de Aquários. Richard Wagner, mitólogo e Ocultista, 
como o chamava Mario Roso de Luna, realizou com seu gênio a grande alquimia de todos 
os elementos componentes de um espetáculo grandioso da Cosmogênese das Idades. 

Assim chegamos ao fim do ciclo de Piscis, não falando de muitos outros que ficam 
como intermediários nesta corrente de pérolas musicais. 

Remanescente da Atlântida, Lemúria, Debussy, o cantor do Mar fatalista, descreve 
os jogos da água e das gotas d’água, que voltam, fundindo-se no grande oceano aquático 
(não akashico), dando a impressão certa de que são sempre as mesmas chuvas que 
molham a face da terra desde a Atlântida até hoje. E a música dos reflexos 
impressionistas também produzindo perfumes. 

Se Debussy foi o artista do expressionismo e do impressionismo, usando tintas 
leves como pastel e aquarela, criando uma escola “à Ia gourmand”, francês, revivendo 
pinturas faunísticas, impressões que ele foi buscar no astral bastante voluptuoso, continua 
a música ibérica nessa tradição por ele iniciada, levando todas essas criaturas recreadas 
pelo expressionismo num solo mais ardente, apaixonado e sangüíneo. Usando Ravel 
principalmente elementos folclóricos dos mouros árabes (rabinos, que ainda hoje 
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pretendem destruir a terra de Israel) e do figurismo oriental do oriente médio, deve-se 
chamá-lo ao mesmo tempo pintor e músico das noites escuras e negras. O panorama de 
cores é o vermelho, prata, cinza e preto. A hora dos acontecimentos é depois da meia 
noite, hora zero, ou como fosse a hora do eclipse máximo noturno. Contrastes, 
dualidades, doçura e temor, os extremos, gestos da grande fidalguia caindo no plebeu, 
revivendo a grande Atlântida. Música de caráter dançante com enorme vivacidade apenas 
física, jogos de espadas que só poderão fazer honra a um mago negro. Por outro modo, 
cenas de abandono, solidão em desertos petrificados, secos, sem vegetação como os 
únicos visitantes urubus e ventos. Música que se pôde chamar psíquica, fala ela bem alto 
de grandes festas populares, onde é sacrificado o touro, animal, cujo aspecto feminino em 
outro país, na Índia, é sagrado (Arcano VI). 

Insiste a música ibérica, na sua tradição, não permitindo diferença alguma de 
outras escolas, dando padrão à música itálica não evolutiva, seja por razões religiosas, ou 
por querer manter tradições antigas e já passadas. Vamos falar agora de um autor que 
vem de uma outra terra, cuja civilização, por lei cármica, se baseia em instituições 
políticas e filosóficas de cobaia de outros: a Rússia. 

Chegamos a Stravinsky, fugido do oriente negro da Rússia para o ocidente dos 
Estados Unidos. Na sua música, se baseando em todos os anteriores, às vezes 
ridiculariza todas as formas e caracteres já usados, dissolvendo-se em humorismo 
internacional de judaísmo conflagrado. Músico este que nos traz a Idéia de conceitos, que 
o autor julga novos e modernos, de espécie realística, com um tom de dissolução e 
revolução musical. Alcançamos o último destas considerações: Hindemith. 

Volta este aos sons da maneira gótica e ao modo mui profundo de um Bach, 
moderníssimo, um Cristo de letras bíblicas em suas interpretações mortas, ao pé da letra, 
trágico de dores e de guerras, de uma época que abrange o milênio que não chegou a 
entender a sua finalidade, na sua psíquica sensibilidade, chocada com a palavra 
vivificadora: morte, vida, ressurreição. A máxima obra a que se refere esta observação 
(não critica) é a belíssima obra – Matias, o pintor. Ela fecha o ciclo. 

Resta ainda levar mais uma vez em consideração o retrato fiel de um milênio só, 
como resultado da evolução, ou seja, o tempo que nos toca, a transformação de Bante- 
Yaul em Munindras, através da música ou arte artificial, se originando em uma outra, 
sublimando as dores em artes ou passando os estágios. 

 

ESCOLA, TEATRO E TEMPLO 

Surge enfim uma pergunta: – onde fica o acento? A música na Eubiose ou a Eubiose na 
música? Música eubiótica claramente, definidamente, não existe, se considerarmos as 
várias composições musicais já no domínio público. Temos, entretanto, no compositor 
brasileiro Vila Lobos uma característica preocupação em reproduzir a voz da natureza, o 
calor do Agni, fazendo vibrar os mistérios do Roncador em sua obra musical. Não existe a 
música eubiótica, ou seja numa escala, nos acordes da harmonia escolástica comum, nas 
cadências das leis que ligam a harmonia a uma nota da escala do setenário com uma 
outra seguinte, e desejada como combinação (cadeias). Vale também, como queremos 
nos expressar, seja admitindo uma escala escolástica, sem alteração de sustenidos ou 
com alteração de sustenidos, praticando uma qualidade de maré musical. Parece à vista, 
ou melhor dito, ao ouvido, as escalas orientais e ocidentais, permitindo as duas quali-
dades de composição – sequências todas diferentes. Uma imitando quadros de sons e 
qualidade mística e em outro caso, mundano. O ponto de transição será sempre a nota 
FA, respectivamente o FA sustenido, se a escala continua em notas inteiras, ou em outra 
variante, por exemplo, as tonalidades chamadas ciganas, cujos intervalos variam de FA 
para o SOL sustenido, alterada a quarta nota, tendo esta escala o caráter de modulante 
para LA menor, ou seja, a escala menor paralela de DO maior relativo. 
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As melodias ciganas possuem ainda a tendência natural de se moverem em 
sextas, não alcançando a sétima como ponta da oitava. 

Servem ainda de exemplo as escalas chamadas gregas, que se assemelham muito 
às orientais ainda em uso. Temos outros exemplos de evoluções de efeitos mântricos de 
povos antigos, usando escalas de uma divisão métrica, completamente diferente da 
nossa, EscaIas surgem, abrangendo nem sempre o setenário completo, que contêm três, 
quatro, cinco Intervalos, mostrando, assim, um desejo de não querer acabar a evolução 
completa, caindo em selvageria ou ritmo de povos que comem carne humana..., 
desqualificando, no fim, a melodia como ritmo. 

Qual é o elemento que faz a música eubiótica? Por enquanto só estado de 
consciência que atingiu Budhi e Manas, reconhecendo os três elementos em que ela se 
baseia: Harmonia, Melodia e Ritmo. A música futura eubiótica deverá caracterizar-se pela 
fusão da música mística oriental com a mundana ocidental, formando  uma base que 
receberá um novo hálito, traduzindo, então, a nova civilização. Dominando um desses 
elementos – Harmonia, Melodia e Ritmo – acha-se o seu partidário. Distribuindo os três 
iguais, desaparece o domínio. Escolhendo uma tonalidade, outra tônica estará vibrando, 
por que, de cada vez, um chacra ou um planetário é mais atingido de vibrações que os 
outros. Mas isso ainda não é eubiótico, é só preliminar. Unicamente como conhecimento 
dos outros elementos, a música se torna eubiótica, de conhecimento pleno e absoluto, 
fazendo vibrar as respectivas cores, números e símbolos, A Ioga Universal nos revelará 
todos esses mistérios, Neste ponto as partituras tornam-se universais, pare terão assim a 
abóbada celeste como um disco de “long play”, de estrelas fazendo soar um aspecto 
exterior com música interna, entoando a música universal das esferas. Esta música se 
percebe em apenas um instante, como fosse o principio no fim, o fim no meio, 
expressando o passado, o presente e o futuro num tempo só. 

Isto nos lembra, como confirmação de tudo o que foi dito, a necessidade de uma 
verdadeira nova música para o novo ciclo de Aquários, tal como nos fala Davi no seu 
Salmo 150, onde ele se refere ao novo cântico.  

 

A EUBIOSE É A GRANDE ARTE VIRTUOSA, E A MÚSICA O SEU INSTRUMENTO 
 

Mas, isso já é mais finalidade que, propriamente, caminho. Já é fora da Eubiose. É 
Aquilo, é a Lei. A música tornou-se matemática ou o próprio SAT vibrando em tudo. 
Tornando-se este conhecimento libertador da grande Maya, dando a possibilidade gratuita 
a novos dirigentes de espetáculos interpretarem o poder da música eubiótica. Toda 
interpretação fica bem clara e definida, mostrando sempre Aquilo vibrando em tudo, 
fazendo-se a Música a Yoga das massas humanas. Observa-se consequentemente o 
fenômeno na critica que surge sobre os concertos, a preferência que alguns dão a um 
compositor, a um dirigente ou a um gênero de música. Temos o desejo, por uma parte, de 
achar aquele fulano o maior de todos, levando as massas muitas vezes à essa crítica, 
àquele que alcançou maior sucesso. Mas, quase todos se esquecem que foi estado de 
consciência que Interpretou uma música, a quem, por lei de atração, um público, um 
povo, se inclinou. Sabendo também que a diferença de opiniões forma o contraste, que é 
a força da grande alavanca, ou em nosso caso, a critica que surge dos diversos 
partidários de estados de consciência, são duais, hoje na política “esta-dual” cria os 
grandes movimentos e produções. No entanto, só na 5a e 6a raça-mãe poderá ainda ha-
ver música; na 7a como estado de consciência átmica, haverá um só entendimento, e 
então a música terá cumprido a sua função, porque tudo se terá tornado, luz e som. 

Outro exemplo interessante é a música na sua formação de instrumentação: a música de 
câmara, que de fato é a música das câmaras de iniciações (Música de Câmara – últimos 
quartetos – de Beethoven). E, neste gênero temos o solo, a música uníssona de um 
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Instrumento, depois o duo, terceto, quarteto, quinteto, sexteto; sexteto e oiteto, que não 
são nada mais que a Divindade em diversidade, fazendo vibrar a unidade respectiva, ou 
mostrando a luta entre a magia branca e a negra, 5 x 7 das notas brancas e pretas 
(alternadas) para conseguir tal cousa e, então, temos aqui a música como caminho: Ka-
Tao-Bey. (7 brancas, 5 pretas, dando a soma de 12 – Arcano 12, ou seja, o sacrificado ou 
as notas musicais que se sacrificaram para uma finalidade. Transformando o 5, dará o 
valor de 8). Resulta uma única tonalidade, que é o DO maior ou escala de Atmã 
consciente, que não pode ser mais destruída. Novos instrumentos surgirão cada vez mais 
desenvolvidos no Akasha, junto com os tocadores ou artistas, também o sistema de 
notação, em vez de 5, será o de 7 linhas, para entrar em mais dimensões de expressão. 
Serão usados com caráter de órgão-xilofone, árvores de florestas inteiras, produzindo 
som pelos ventos, causando vibrações mais vivas que os nossos instrumentos de 
madeira velha e morta, misturando-se com estranhos acordes de campainhas. O som 
será cada vez mais livre do atrito, esse grande obstáculo desaparecerá com a evolução 
dos indivíduos. A individualidade da sociedade causa o atrito, a união dessa sociedade o 
elimina, o qual em toda produção desejada, produz uma série de elementos fenomênicos 
não desejados, como na técnica, o calor, o desgaste, as impurezas, se identificando até 
com falsificações, criando uma outra lei, cuja atração magnética influi sobre o quaternário, 
quer dizer, esta matéria criada, condenando-a em muitas encarnações seguintes, em 
nosso caso, a composição de sempre novas peças ou combinações de notas musicais, 
até que as 7 notas se unam à sua oitava. Como tudo em matemática, representam as 
escalas com bemóis, os mundos divinos, os sustenidos, os mundos humanos e sobre-
humanos. Se o Cristo carregou uma cruz só, há outros cristos que carregam até 6 cruzes, 
ou seja a escala de fá sustenido maior, a qual se faz Idêntica ao Mundo Divino de Sol-
bemol maior, ou a trocada, mudança harmônica, ou das suas contra-partes, RE sustenido 
menor ou MI bemol menor respectivamente: Fohat e Kundalini soprando em todas as 
escalas, procurando o seu equilíbrio em Sukshuma, que ficam no meio das escalas maior 
e menor, por vez, ou seja como a escala real dessas passagens de efeito real de uma 
escala em FA maior ou contra-parte de RE bemol menor, estado de tonalidade que nos 
toca, a nota MI, ou mercúrio... E com isto está dito tudo. E se doenças ainda houver, a 
música, que já também é matemática, será também medicina nas mãos de um 
taumaturgo, sendo tudo uma ciência só, se materializando como verdadeiramente física 
na face da terra. 

Toda manifestação saiu da perfeita união, e para a união tem que voltar, para se 
manifestar de novo em outro ciclo. O meio é o SOM. Na Natureza naturante seja esse 
mistério a linguagem rutilante da fala de Senzar, tradução deste são os mantrans. 
Reduzindo e aceitando os mantrans como efeitos de uma causa, é ali que nós podemos 
ouvir a linguagem universal, que não foi criada para uma música eubiótica, mas para 
elevar a criação do plano físico, na face da terra, do 3o Logos na. sua plenitude. 

Concluindo, tivemos, assim, em primeiro, a palavra como linguagem ou fala, 
transformando-se essa fala em música eubiótica, ou música consciente – música-ciência  
- transformando-se esta, na sua última maturação, em palavras de poder criador, 
Kryashakti. 

Seria isso a disciplina da Nova Ordem, a Nova Civilização, depois do Caos do 
Tombovacuum deste fim de ciclo, entrando esta música em todas as atividades humanas, 
supra-humanas, e também nos reinos menores da natureza, que são o verdadeiro animal 
dos animais sagrados, dos vegetais dourados e dos minerais despetrificados, tal como a 
vibração da fala do Rei do Mundo descrita por Ossendowsky. 

Dirigir, em vez de ser dirigido, como está sendo hoje, laborando tanto na política, 
como na economia, eliminando, inutilizando os falsos defensores da única Lei que rege a 
todos, da qual julgam-se representantes – clero, cientistas e militares – imitando de longe 
sacerdotes, sábios e guerreiros, querendo ser assim os senhores deste mundo. 
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Tirando a conclusão sintética, necessário se faz escrever ou mandar escrever 
músicas por seres que passaram pelos processos de Iniciação, porque só neles vibra a 
grande verdade do futuro. O resto pertence ao passado e às cinzas da destruição. 
Fabricar Mayas, obras maravilhosas, elas são o único meio que, por muitos milênios, 
ainda podem atingir a Humanidade. São essas Mayas que foram banhadas nas próprias 
lágrimas do Akasha da Divina Mãe, ressuscitando os sêres vivos da terra, que é Ela 
mesma. 

E, terminando este despretensioso trabalho, só resta dizer e apontar, mais uma 
vez, reconhecer na música o grande valôr educativo, preparativo para estes que ainda 
podem entrar em um colégio Iniciático, para lá ouvir a verdadeira música, seja nos sons, 
nos mantrans, na ioga, como vibração interna da palavra do Mestre, nas músicas por ele 
divulgadas, e que já têm caráter eubiótico, ainda que reservadas a uso interno, ou seja, 
também no campo, na natureza verdejante, ouvindo a nota FA em transição, ou no 
Templo, cuja cúpula se faz de boca, reproduzindo na hora da PAX, a voz da Divina Mãe. 

São Paulo, 14 de fevereiro de 1955. 

 
 

INSTITUTO ROSAS DE MÍRIAM 
 

Prof.a Martha M. Queiroz 

 

Coube à Sociedade Teosófica Brasileira apresentar ao Brasil a região de onde se 
Irradiará para todo o mundo a Mensagem Nova, que, de ciclos em ciclos chega dos Céus 
à Terra.  

Missão sublime por todos os pontos de vista, traz consigo, entretanto, o peso da 
responsabilidade, para aqueles que nela vivem e multo maior ainda para nós. 

Como tais, não nos cabe apenas anunciar a Boa Nova; cabe-nos principalmente 
harmonizar, por um trabalho adequado, o local onde será edificada na face da Terra a 
Arca da Aliança. Somos os Arautos e os obreiros mais humildes: os que desbastam o 
terreno para a sementeira, os que demarcam os alicerces, os que carregam os tijolos, os 
que preparam a argamassa. 

Este trabalho, obrigação fundamental dos membros da S.T.B. , abrange os vários 
setores da vida humana: material, moral e espiritual. Obriga-nos a pensar na manutenção 
material com todos seus problemas de ordem econômica, enveredando para a agricultura, 
a indústria e o comércio. Aponta-nos o sagrado mister de educar, adaptando à vida a 
sementeira do futuro. Oferece-nos o repouso espiritual, para recuperação de nossas 
energias por acaso diminuídas, na excelsitude dum TEMPLO, para o qual não achamos 
expressões humanas suficientemente adequadas. 

Sobre as dificuldades econômicas a vencer, nesta região, não nos animamos a 
falar. Que o façam homens conhecedores dos complicados problemas de produção e 
consumo, a quem confiamos trabalho tão gigantesco. 

Cabe-nos, sim, de direito, falar sobre a parte educacional, já que como professores 
temos responsabilidade direta no preparo dos seres, crianças de hoje, que serão os 
realizadores de amanhã, ao lado de seu Supremo Dirigente, o Avatara Mitra-Deva. 

Em louvor a TI, Criança-Divina, apresentamos, na Exposição deste trabalho, nossa 
reverente Homenagem. 

* * * * * * * * 
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“Em 28 de setembro de 1954, nesta cidade de São Lourenço, à Rua dos 
Inconfidentes 347, reuniram-se as .Sr.as. Helena Jefferson de Souza, Anna Pereira da 
Cruz e Vera de Souza Reis para estudarem a possibilidade da criação de um educandário 
que receberia o nome de “Instituto Rosas de Míriam” e que funcionaria no prédio da 
Benjamin Constant no 85, de propriedade do Sr. Otto Jargow. Nessa reunião foi 
deliberada também que a Sra. Anna Pereira da Cruz compraria o terreno contíguo ao 
prédio alugado, para construção do Educandário. Posteriormente, em 1o de novembro de 
1954, houve nova reunião das três referidas senhoras, tendo sido então apresentados os 
Estatutos do Instituto Rosas de Míriam, que foram aprovados, e a 1o de fevereiro corrente 
eram iniciadas as aulas com a matrícula Inicial de 48 alunos, independente dos de Cursos 
Anexos. Os estatutos do Instituto Rogas de Míriam foram registrados na Comarca de 
Pouso Alto em 22 de dezembro de 1054, sob o no 952, já estando em andamento o 
processo de registro estadual. A Diretoria do Instituto já fez a comunicação oficial do 
funcionamento do Instituto às autoridades locais, através de um Ofício nos seguintes 
termos: - “Comunicamos a V. Excia. que já se acha em funcionamento na cidade de São 
Lourenço, à Rua Benjamin Constant no 85, o “Instituto Rosas de Míriam”, ministrando 
Cursos de: Jardim de Infância, Pré-Primário, Primário, Admissão, Ensino Dirigido, De-
senho, Pintura, Modelagem, Datilografia e Taquigrafia. O Instituto mantém ainda, a cargo 
de técnicos, o Serviço de Psicologia. Cordiais saudações. (a) p. Diretoria - Helena 
Jefferson de Souza - Diretora-Administrativa)”. 

Que significa a fundação desse Instituto Rosas de Míriam, em São Lourenço? Mais 
uma instituição onde se procure arrancar das trevas do analfabetismo milhares de 
brasileiros? Apenas isso? Não. Plantamos no coração de Minas, em São Lourenço, sede 
do Sistema Geográfico Sul-Mineiro, a semente duma Universidade com características 
modernas e integralmente educacionais. 

Não basta só ensinar; é preciso educar. Educar é adaptar à vida. A vida, porém, se 
nos apresenta na época atual – época difícil de transição de um ciclo velho para o início 
de outro, – sob um calamitoso aspecto de lutas, de desajustes, de injustiças, de tragédias, 
de crimes, de indecisões e de desalentos. Parece vencer quem tiver mais agilidade, mais 
esperteza, quem saiba ser mais «vivo)k na expressão corrente. 

Como consequência, a moral se desequilibra, toma valores despropositados, 
abalando convicções, Instalando a dúvida. Não há poder religioso que detenha a 
avalanche humana se despenhando no caos. Há vozes de homens temerosos pregando a 
homens desorientados. Não basta, portanto, só ensinar. É preciso educar, insistirmos. 
Trazer ao homem o norte que perdeu. Dar-lhe a possibilidade de tomar novos rumos por 
um equilíbrio perfeito. 

Não falamos em Teosofia neste momento. Preferimos usar expressões mais do 
gosto da ciência comum atual. Falaremos em bases psicológicas. Chegaram os cientistas 
atuais à convicção de que há no homem três partes: a somática, a psíquica e a mental. 
Sem o funcionamento harmônico e Integral dessas três partes, nada feito: doenças, 
distúrbios nervosos, impossibilidade de conquistas mentais. 

O psíquico, como intermediário, fica sendo responsável pela ação eficiente ou não 
dos seres quer no campo material quer no mental. 

O homem nasce com um certo cabedal, diz a Psicologia, sem entrar em 
explicações maiores sobre a origem desse cabedal. Vem condicionado a um certo meio, 
sem explicar também o que o trouxe a esse meio. Desse binômio: fatores endógenos e o 
meio, surge uma possibilidade de melhor ou pior ajustamento. Dai consequências sob 
forma de neuroses, hoje em dia numa assustadora percentagem, desorganizando a 
estrutura orgânica, alterando o corpo físico, onde estão incluídas as células pertinentes às 
funções mentais. 
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Consiste o trabalho da psicologia em tornar melhor a vida, em melhorar as 
possibilidades individuais por uma adequação ao meio. Há uma tendência geral a 
considerar certo tudo que concorra para proveito da coletividade e errado o que lhe sirva 
de obstáculo. Para muitos autores ou estudiosos do assunto esta é a definição atual de 
Bem e de Mal. 

É o que nos diz a Psicologia, ciência do conhecimento da alma dos homens, pelos 
próprios homens. Podemos chamá-la de tônica atual da linguagem da ciência divina de 
todos os tempos ou, por outro modo: Teosofia com rótulo ao sabor dos homens do 
Ocidente, onde, realmente, se assentam as bases da civilização do futuro. 

Todo este preâmbulo o fizemos com o intuito de justificar o inicio do nosso trabalho 
em São Lourenço. De sobra já sabem os ouvintes a razão do local: São Lourenço, cidade 
que se erguerá entre sete outras cujos nomes não nos podemos esquivar de dar – 
Aiuruoca, Conceição do Rio Verde, São Thomé das Letras, Maria da Fé, Silvestre Ferraz, 
Itanhandú e Pouso Alto. 

Quanto ao modo de realizarmos essa árdua missão de educar instruindo é, 
justamente, utilizando o que há de mais moderno em psico-pedagogia; adaptando pri-
meiramente o indivíduo ao meio, como necessidade fundamental, para ensinar depois 
numa natural consequência. 

Padece o ensino, como todas as organizações do momento, de grave crise, o que 
torna mais espinhosa nossa tarefa. Mas há sempre caminhos, há sempre soluções 
quando há boa vontade por parte de quem recebe, è orientação da parte de quem dá. 
Como representante de uma idéia possuímos essa orientação que nos dará as forças 
necessárias para enfrentarmos as dificuldades. Contamos, portanto, com a boa vontade 
do meio, que compreenda nossa iniciativa e colabore conosco no problema vital que é o 
da educação de um povo. 

Começamos pelos pequeninos, mas estenderemos a todas as idades e a todos os 
interesses o campo de oportunidades. Para isso apresentamos o esquema das nossas 
atividades atuais e as perspectivas para um futuro bem próximo. Traremos a São 
Lourenço, e seus sete raios, a primazia dum centro de cultura formal, artística e técnica, 
sob moldes modernos e eficientes, servindo deste modo ao Brasil e ao mundo, em 
cumprimento da obrigação perante uma Lei a que nos abrigamos e por cuja causa 
lutamos. Essa é a promessa que trazemos, mas que já está devidamente plantada no 
solo sagrado de São Lourenço. 

Senhores convencionais: O Brasil carece de escolas e o tempo urge porque – “os 
Tempos esperados já chegaram”,. 

Pusemos em marcha um plano ousado de realização educacional. Sigam-nos os 
que tiverem coragem, auxiliem-nos os que tiverem capacidade, sob a bandeira 
desfraldada de Paz, Amor, Sabedoria, que é a do Avatara. 

 

Os pensamentos têm asas... 
 

"Acredito que os pensamentos são coisas; 

Que são dotados de corpo, que respiram e tem asas;  

E nós os transmitimos para encher 

O mundo com bons ou maus resultados; 

Que o que chamamos de nosso pensamento secreto  

Chega rápido ao ponto mais remoto da terra,  

Deixando bênçãos ou maldições, 
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Conto trilhas por onde andasse. 

Construímos nosso futuro, pensamento a pensamento,  

Para o bem e para o mal. 

Pensamento é apenas um outro nome que se dá ao destino;  

Escolhe, então o teu destino, e espera,  

Pois o amor atrai amor e o ódio atrai o ódio". 

 
O Amor Universal  

 
Maria Eulália Saboia de Albuquerque 

 

O Amor é a suprema alavanca da Humanidade. Onde existe ação, onde há  
movimento ou criação, aí está a manifestação do Amor e da Vida. E como não  existe 
inação no Universo fenomenal, podemos afirmar que o Amor está em todas as partes, 
atravessa todos os seres, envolve todos os objetos, e é, portanto, parte integrante e 
essencial da Vida Universal. 

Por este motivo, verificamos que o Amor é, ao mesmo tempo, a perdição e a 
salvação da Humanidade. Os seres estão se destruindo através do Amor mal dirigido e 
mal orientado e só poderão erguer-se através deste mesmo Amor, dirigindo-o para cima, 
ou seja, sublimando-o, aperfeiçoando-o e orientando-o para ideais divinos e espirituais. 

Enquanto vivermos arraigados a este amor inferior e corrupto, que se observa na 
maioria dos seres humanos, seremos infelizes e sofredores, ao passo que, se nos 
entregarmos ao Amor Divino e aos seus aspectos, seremos verdadeiramente felizes e 
integrados, e a Humanidade será perfeita. 

A Ciência da Vida, pois, se resume na Ciência do Amor. Saber amar 
verdadeiramente é saber viver com perfeição. Indispensável, pois, é conhecer o 
verdadeiro Amor Divino e os sagrados princípios que o regem. 

Ele é, por princípio, altruísta, desinteressado, gratuito. Seu objetivo é dar e 
consolar, jamais receber ou ser consolado. Opera sem esperança de recompensa, e 
ainda que a consiga, renuncia, sendo seu maior prêmio e alegria o bom êxito de seu 
esforço em favor de seu próximo. 

Muito grande é o sofrimento humano, e a angústia de viver é comum à maioria dos 
sêres. Há corrupção e miséria em toda parte; a ignorância e o egoísmo são atributos 
comuns à civilização de hoje. Já não existe compreensão entre os seres humanos; os 
problemas e as pesquisas sobre as coisas do espirito, foram substituídos pelos interesses 
materiais. Os filósofos que, outrora, cogitavam da Verdade Eterna foram esquecidos, e os 
que hoje glorificamos são aqueles que procuram melhorar a vida material. 

O corpo é o objetivo primordial de nossas aspirações. O seu conforto e bem estar, 
nossa preocupação diária. A civilização moderna constrói máquinas dinâmicas, que 
satisfazem a estes anseios e aumentam nossa fantástica ambição. Processos racionais 
para melhorar a vida material são concebidos cada dia, cada hora, cada minuto. 

Cresce o poder humano sobre a natureza. Aumenta o progresso, as atividades 
comerciais e a riqueza. Há guerras, disputas e debates. Os homens se chocam em sua 
mútua ânsia de poder. Lutam os dirigentes, governadores, operários e trabalhadores; 
sofrem os homens, mulheres, jovens e crianças. 

E, no entanto, se observarmos por um instante o que se passa, ou se pudermos 
analisar o mundo, veremos, para bem grande tristeza nossa, que à medida que cresce e 
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progride materialmente, a humanidade se destrói e se corrompe, em sua verdadeira 
natureza e essência. 

Caos, é o que vemos em toda parte. Pressa, impaciência, desamor e cansaço. 
Todos correm. Todos me agitam, e nesta corrida louca para a destruição a humanidade 
se esquece de sua natureza real e de seu Elo Imortal, que é o Espírito! 

Quão grande e triste é a cegueira humana! Esta febre louca que envolve as 
criaturas, que as transforma em monstros e que as corrompe até o mais íntimo de seu 
ser, é a razão de sua ruína, de seu fim, de sua destruição. 

E, apesar de toda esta catástrofe, ainda há esperança para nós; porque, ainda que 
a Humanidade esteja cega, nós possuímos a verdadeira luz, que Ilumina a nossa estrada 
e aumenta a nossa visão Interior. Enquanto os outros vivem para o corpo, nós nos 
servimos dele para glorificar o espírito; e se o mundo se deleita nos prazeres mundanos e 
mesquinhos, nós nos deliciamos com o sabor das cousas espirituais. E quando a 
Humanidade pender, nós a sustentaremos; quando cegar por completo, nós lhe daremos 
a Luz, e quando perecer finalmente, nós a reergueremos e faremos dela uma verdadeira 
civilização. 

“Os homens, mais uma vez, se esqueceram de suas almas e se ocupam de seus 
corpos” – palavras da famosa profecia do “Rei do Mundo, citada na obra de Ferdinando 
Ossendowsky; por toda parte impera a  concupiscência e o vício. E não é sem tristeza 
que verificamos tal fato. Os crimes e temeridades tomaram conta dos seres e vêmo-los a 
cada passo, ameaçadores e crescentes. O mundo se esqueceu da Verdade, afastou-se 
da Lei e da Justiça, perdeu-se na ilusão e na fantasia! Até entre os justos se vê a ambição 
e a impaciência; os melhores já têm em si a marca da ignorância. E a terrível Kali-Yuga 
dos Hindus: A Idade Negra dos profetas. 

E, apesar de tudo Isso, do interior de toda esta cegueira, do calor desta febre que 
agita o mundo, e da ignorância que destrói as mentes, surge, como bálsamo suavisador 
para as nossas feridas, como a luz que ilumina a nossa estrada, como um gula neste 
tortuoso labirinto, o consolo bendito do Divino Amor, que nos eleva, que nos assiste, que 
nos redime. 

Este é o efeito do Amor: esta, a sua manifestação! Onde ele existe não há 
ambição, tristeza ou vício: onde ele impera, há Justiça, Pureza e Verdade! 

Portanto, Irmãos, este é o nosso caminho neste momento de dor e ruína que 
atravessamos. Nosso mister, nosso dever urgente é amar, com ardor, intensamente, 
completamente. Só o Amor reerguerá a Humanidade. Só ele há de sustentá-la. Só por ele 
nós a salvaremos. Porque a queda é fatal, a destruição, inevitável; e quando esta vier, 
portanto, e a Humanidade agonizar em seu trágico desfecho, este AMOR, expressão 
máxima da Vida Divina, amenizará o sofrimento das criaturas, suavizará suas chagas e 
torturas, e conduzirá, por fim, os que conseguirem sobreviver à catástrofe, a uma 
verdadeira Ressurreição espiritual, que o fará trilhar, triunfalmente, um caminho luminoso 
da Justiça e de Verdade, sob a égide divina do Amor Universal! 

São Lourenço, 26 de fevereiro de 1955. 

 
HINO DE DHÂRANÂ 

 

Para a Vida Divina seguimos,  

Sem que Maya nos turbe a razão,  

Pelos Mestres, guiados, sentimos  

A alma livre dos véus da ilusão. 
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Salve, salve "DHÂRANÂ"  

Por teu doce resplendor,  

Nós havemos de Dhyana  

O Portal de Ouro transpor. 

 

 

Nas agruras da vida terrena,  

Quando tudo ameaça ruir,  

Sobre nós te levantas serena,  

Qual estrela bendita a luzir. 

 

 

Sobre nós fulge o Sol-Liberdade,  

Pois, sabemos nas lutas vencer,  

Por amor à Suprema Verdade,  

Pouco importa sofrer ou morrer... 

 O Hino, com o qual encerramos o presente número de Dhâranâ, é uma 
homenagem à Sociedade Teosófica Brasileira que, nos seus primórdios, em 1924, teve o 
nome de "DHÂRANÂ – Sociedade Mental-espiritualista". É também uma homenagem aos 

seus Dois Fundadores: Prof. H. J. Souza e Exma. Esposa, Da. Helena J. de Souza. (a 
redação). 


