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AOS NOSSOS LEITORES 
 

Enfeixando num ramalhete de lindas e perfumosas flores, as humildes 
homenagens prestadas pela “Sociedade Teosófica Brasileira” à memória daquele que era 
a figura de destaque do excelso Movimento em que a mesma se acha empenhada – ou 
seja, o eminente polígrafo espanhol Dr. MARIO ROSO DE LUNA – o presente número 
desta revista lhe é exclusivamente dedicado. 

Preteridos todos os artigos que nos mesmo deviam ser publicados, só têm a 
ganhar com isso os nossos ilustres leitores, porquanto, irão banhar as suas mentes com 
os potentíssimos jatos de Luz, projetados de um maravilhoso Sol, junto ao qual nada mais 
somos do que pobres estrelas por Ele iluminadas. 

Referimo-nos ao Zimbório suntuoso com que o incomparável Teósofo espanhol 
concluiu o seu colossal Edifício literário, ou seja, a sua última obra intitulada: O Tibete e a 
Teosofia. 

Embora ela venha sendo publicada nas brilhantes páginas da revista teosófica “El 
Loto Blanco” – que se edita em Barcelona – o seu digníssimo autor – num gesto da mais 
pura e elevada consideração – oferece ao Presidente da S. T. B. para ser publicada “na 
querida língua de Camões” – segundo os dizeres de sua última missiva ao mesmo dirigida 
alguns dias antes de sua partida deste mundo. 

Assim – caríssimo leitor – aos desfolhardes esta página, todo vosso ser pulsará 
repleto de amor, respeito e admiração diante do título sugestivo dessa obra monumental, 
que representa “O Canto do Cisne” na hora da morte... e com a qual as humildes páginas 
desta revista começam desde hoje a ser honradas. 

Ela vos pertence! Estreitai-a sobre o vosso coração amantíssimo – tal como nós o 
fizemos antes de vo-la ofertar – pelo muito que nos merecia o elevado Ser que a 
escreveu!... 

Os Deuses se alegram em receber novamente no “Sancta Sanctorum” das “Sete 
Cidades Maravilhosas” – onde se realizam as grandes Assembléias do AGHARTA – a 
Alma radiosa do Iluminado, que foi MARIO ROSO DE LUNA!... 

Por ter sabido “matar a morte”... Ele se acha entre os seus “Jinas” queridos! 

Salve, MARIO ROSO DE LUNA! 

Como órgão oficial da “Sociedade Teosófica Brasileira”, esta revista tem por fim: a 
difusão do seu vasto programa em prol da educação moral e intelectual de nossa raça, 
visando em primeiro plano, a infância, por nela se conter toda a esperança de uma 
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geração futura, eminentemente culta e de aspirações para o mais além das concepções 
puramente terrenas; por isso mesmo, portadora de uma Era Nova, cujos albores se 
anunciam desde já no esplendor de uma civilização triunfante como vem sendo a nossa. 

 

EXPEDIENTE 

 

Como órgão oficial da “Sociedade Teosófica Brasileira”, esta revista tem por fim: a 
difusão do seu vasto programa em prol da educação moral e intelectual de nossa raça, 
visando em primeiro plano a infância, por nela se conter toda a esperança de uma 
geração futura, eminentemente culta e de aspirações para o mais além das concepções 
puramente terrenas; por isso mesmo, portadora de uma Era Nova, cujos albores se 
anunciam desde já no esplendor de uma civilização triunfante como vem sendo a nossa. 

A S. T. B. não impõe nem admite em seu seio a prática de qualquer seita religiosa 
e, muito menos, rituais e demonstrações dos chamados poderes psíquicos, como: a 
mediunidade provocada, a hipnose, etc., etc., por considerá-los atentatórios à liberdade, 
dignidade e vontade humanas, retirando, portanto, o direito de cada um progredir por 
esforços próprios – sem falar das graves perturbações que disse resultam. 

Como uma Associação independente, constituída por livres pensadores ou 
Teósofos – na extensão da palavra, porquanto esse termo inclui os de ecléticos ou 
sincretistas, harmonistas, analogistas, etc, etc. – o seu caráter é o de livre investigação e 
crítica a favor de tudo quanto possa concorrer para a mais rápida evolução humana. 

Daí fazer parte de seu Vasto Programa, o combate intensivo ao analfabetismo, aos 
vícios e maus costumes sociais, à superstição, ao fanatismo, à mentira e ao erro – pouco 
importa a maneira pela qual se manifestem. 

 

–––––– 

 

O TIBETE E A TEOSOFIA1 

 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 

Pelo Dr. MARIO ROSO DE LUNA 

I 
 

PREÂMBULO 

 

“O Oriente, e sobretudo o Tibete, é a terra do mistério e dos acontecimentos raros” 
– disse Alexandra David Neel em um de seus livros que teremos de citar cem vezes no 
decorrer deste estudo. “Por menos que se saiba ver, ouvir, observar atenta e 
detidamente, se descobre nele um mundo mais além do que estamos habituados a 
                                            
1 Segundo foi dito nas breves palavras dirigidas “Aos nossos leitores” na primeira página desta Revista, iniciamos no presente número 
a publicação da última produção literária do Dr. Mario Roso de Luna, de acordo com o seu oferecimento – todo espontâneo – na última 
carta que dirigiu ao Presidente da S.T.B., com data de 12 de outubro p.p. – ou seja, da “Descoberta da América” (“Dia da Raça”), como 
se quisesse relembrar – nos seus últimos instantes de vida – o Trabalho grandioso em que estamos empenhados: o do “Advento da 
Sétima Sub-Raça” ou aquela que alguns preferem chamar de Ibero-Americana! 
Do próximo número em diante, ocuparemos maior quantidade de páginas com a publicação desta valiosíssima obra do imortal Roso de 
Luna – mesmo porque o que se publica no presente número é todo o conteúdo do Preâmbulo da referida obra. 
A tradução de “El Tibet y la Teosofia” é do Presidente da S.T.B. (hoje S.B.E.), do mesmo que são suas diversas anotações – Nota da 
Redação 
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considerar como o único real, com certeza, pelo fato de não sabermos analisar 
minuciosamente os fenômenos de que ele se acha cercado e não querermos ir bastante 
longe no encadeamento das causas que os determinam. Nenhum bom oriental duvida um 
momento sequer da existência de seres inteligentes, invisíveis para a generalidade dos 
homens, mas que, no entanto, vivem ao nosso próprio lado”. 

O conhecimento desses seres e mistérios é trabalho fundamental da Sociedade 
Teosófica, para não dizer, da sua Carta Constitucional – Carta contra a qual também 
houve “ditaduras” – já que o segundo objeto, tanto da que tem a sua sede em Adyar 
(Índia), como a de Point Loma (E.U.A.), visa “o estudo de religiões, ciências e filosofias”, 
tanto do Oriente como do Ocidente, e na investigação das leis ocultas da natureza” – que, 
por existirem, se regem, sem dúvida alguma, tais seres e mistérios. 

Em resumo, semelhante conhecimento é o fim essencial da Teosofia das Idades, 
ou Ciência das Religiões e Religião das Ciências, Sabedoria primitiva, brilhantemente 
reconhecida por nosso filósofo Edmundo González Blanco, quando diz na página 16 de 
sua obra El Universo Invisible:  

“Os evolucionistas vulgares pretendem que os povos do Oriente se elevaram, lenta 
e gradualmente, à civilização, de um estado primordial de selvagismo. Porém, os que 
assim pensam, o fazem por suposição. No entanto, os que sabem aprofundar-se 
devidamente nos monumentos que nos restam, estão convencidos de que a história que 
conhecemos se oferece em suas origens como a resultante de uma cultura 
antiqüíssima”... e “nada mais dentro das leis naturais para a Ciência estudá-las – 
acrescenta Rafael Urbano – do que o milagre e o mistério, porquanto, quer um, quer 
outro, nos proporciona a verdadeira visão da realidade, mostrando-se tais como devem 
ser”, enquanto que a nossa pomposa ciência do Ocidente não se compõe – na opinião do 
astrônomo e orientalista Bailly – senão, “de fragmentos e relíquias de um sistema de 
ciência asiática muito mais antigo e infinitamente mais perfeito, procedente talvez da 
própria Atlântida”. 

Esta é, enfim, aquela que, em linguagem ocidental, poderíamos chamar de 
“Sabedoria da Idade da Pedra” e da qual tivemos de dizer no final de nossa obra La 
Ciencia Hierática de los Mayas:  

“É ela o tesouro de uma época não estudada e misteriosíssima, que alcança a mais 
remota pré-história, época que Trogo Pompeyo denominou de cítica ou dos turânios e 
hiperbóreos, e cuja raça irradiou seus primevos fulgores pelo mundo inteiro, segundo o 
extrato das obras de Trogo, feito por Justino, e reproduzido no clássico livro de Alexandre 
Bertrand, Les Druides et lê Druidisme, com aquelas palavras de non minus illustria initia 
quam imperium habuere; a remota época que foi sempre considerada como a mais antiga 
do planeta, anterior aos próprios hindus e egípcios (Scitarum gens antiquissima semper 
habita); gentes cujo império foi imenso (multum in longitudinem et latitudinem patet) e que 
por três vezes aspirou ao império da Ásia (imperium Asiæ quesivere), impondo tributos 
que foram abolidos por Nino – o pai de Semiramis e primeiro rei da Assíria (his scythis per 
Mille quingentos annos vectigalis fuit. Pendenti tributi finem Ninus rex Assiriorum 
impossuit). Esta raça troncal não é outra senão a hiperbórea e cítica de Heródoto; a pré-
ariana e mágica, de Plínio; a proto-semítica, de Scott-Elliot; a dos restos hiperbóreos, 
lêmures e atlantes, de Blavatsky; a megalítica, dos antropólogos modernos; a 
protodanesa, escandinava ou nórtica, de Worsaal, Nilson e Montelius; a druida, de 
Bertrand; a vasca ou pré-caldéia, de Fernandez e González; a turania ocidental, de 
Lenormand; a mediterranea, de Sergir; a líbio-ibera, de Antón, etc., etc. pois como disse 
Bunsen, comentando a admirável obra de Lenormand, “La magie chez lês chaldéens et 
les origines accadiennes”, “tudo se une para nos levar a considerar a uma mesma e só 
raça da humanidade, como implantadora, em uma antigüidade prodigiosamente remota, 
que não podemos reduzir a algarismos, das superstições mágicas que lhe foram 
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características no vale do Eufrates e do Tigre”, frase comentada por Bertrand com estas 
palavras: “A hipótese de Bunsen é hoje um fato apoiado em sólidos argumentos e cada 
dia alcança uma demonstração mais completa. O dia que tal cousa ficar definitivamente 
estabelecida, a história primitiva da humanidade terá dado um passo gigantesco. Este dia 
já nos aparece mui próximo”. 

A chave de tão grande mistério está no Tibete e no Gobi, nesses singulares países 
que são o telhado do mundo, pela elevação excepcional de seu solo extensíssimo; com 
regiões maiores que muitos Estados europeus, onde, segundo Grenard, “nada passa, 
senão o vento, e nada mais passou do que fenômenos geológicos”; onde rios, como o 
Tarim, são servidos por desertos que antes foram países florescentes e, em tempos mais 
remotos, salsos Mediterrâneos como o nosso; onde se pode percorrer, durante meses, 
milhares de quilômetros, sem encontrar, sequer, uma péssima vivenda, um caminho, uma 
alma humana, um pássaro, um vestígio, enfim, de seres vivos; onde, graças à altitude, se 
irmanam a neve e a areia, a lama e o pedregal, o furacão e o fogo ardente do Sol, que 
chega a atingir durante o dia temperaturas senegalescas, e à noite, frios polares, mais 
temíveis do que os suportados pelas expedições árticas; onde até o respirar exige grande 
esforço nas furnas e gargantas elevadas a três, quatro e cinco mil metros e, onde, 
entretanto, se encontra alguns passos mais adiante, tudo quanto nos envaidece no 
Ocidente a respeito de ciência, história, arte, tradição, leis, filosofia, magia e ocultismo, 
excedendo-se, porém, à nossa civilização material, porque, como povo velho  

grande, que desfrutou há séculos todos os criticáveis prazeres deste baixo mundo, 
vive agora, apenas, para os divinos problemas do Espírito...2 

“O anacoretismo é estimadíssimo no Tibete”, diz a senhora David-Neel em sua já 
famosa obra Voyage d’une parisiense a Lhasa a pied et en mendiant de la Chine à l’Inde 
a travers le Thibet. Os místicos tibetanos são um verdadeiro enigma ainda dentro da 
atmosfera de mistério que banha todo o território. “O país das neves” deixará, talvez mui 
breve, de ser uma região vedada ao estrangeiro, porém, é mais do que certo que uma 
grande parte dos segredos desses eremitas jamais seja revelada. “O mais, em seu 
conjunto, nada mais é do que uma vasta teocracia, superior àquela que Roma, há vinte 
séculos, procura debalde impor ao mundo: um teocracia sob a qual transparecem as 
origens filosóficas – melhor dito, teosóficas – de todas as regiões positivas, desde o 

                                            
2 O território conhecido com o nome de Tibete (Thibet), possui um outro oculto, ou seja, de “País de Bod-Yul” (daí a frase “língua de 
Bod”, para aquela que se fala em tal país). O verdadeiro significado de Thibet, é: “telhado do mundo”. 
Da palavra Bod-Yul  provém Bhante-Yaul, ou o nome que se dá à famosa Fraternidade dos Irmãos da Grande Loja Branca do 
Himalaia. Por isso mesmo é que se conhece qualquer dos seus preclaros Membros, como um Bhante-Yaul. 
O planalto do Pamir – centro orográfico de toda a Ásia, donde partem as principais montanhas, como Tian-Chan, Kuen-lung, 
Karakorum, Himalaias, etc. – é o berço da raça ária – segundo Roso de Luna e outros sábios ocidentais. 
O célebre viajante chinês Hien-sang o denomina de Pamito e os indígenas, de Bam-i duniah, que significa: “Teto ou telhado do 
mundo”. 
Não só é o mais elevado planalto do mundo – onde floresceu há milênios a mais brilhante civilização de que nos falam as velhas 
tradições orientais – como também o ponto misterioso escolhido pelos Adeptos para os seus “Retiros Privados”. 
Querendo dar uma prova mais cabal do verdadeiro significado da palavra Tibete, vamos buscá-la na misteriosa língua hebraica, cuja 
Cabala fornece aos que a sabem interpretar, um mundo de revelações em todas as questões da vida. Senão, vejamos: 
A palavra Thibet, se quiséssemos escrevê-la em hebreu, seria com as três seguintes letras: Thet, Iod (ou Jod, que é o mesmo) e Beth. 
Ora, Thet é a 9ª  letra e lâmina do Taro: O Ermitão, O Adepto, etc. etc., e cujas idéias a Cabala interpreta como: Sabedoria, Proteção, 
Circunspeção, etc. Hieroglificamente, é representada por Teto ou Telhado. 
Quanto a Iod, é a 10ª  letra e lâmina do Taro (A Roda da Fortuna) e cujo hieróglifo antigo, a representava por um Index, (idéia de 
governo ou comando). 10 é ainda, a 10ª  Sephirot – Malkuth ou o “Reino”, etc. 
O Beth é a 2ª  letra e lâmina do Taro (A Papisa). Hieroglíficamente, é representada pela boca humana, como órgão da palavra. Do 
mesmo modo, significa: Casa, Santuário e toda concavidade (gruta, garganta, furna, etc., etc.) 
Possuímos, portanto, material bastante para fazermos – em ligeira síntese – uma interpretação cabalística da palavra Tibete, ou seja: 
Telhado do mundo, Santuário do mundo, Teto ou Telhado protetor do mundo (Teto, em si, já possui a idéia de proteção, abrigo, etc., 
contra as chuvas e outras tormentas, que possam afligir o homem). 
Estendendo mais a nossa interpretação, encontramos: O Tibete é o Santuário do mundo, onde se acham os ADEPTOS ou Super-
Homens – senhores da Palavra Sagrada (a Sabedoria dos deuses, Teosofia, etc), como Protetores, Defensores ou Guias da 
Humanidade. Mais ainda: o Tibete é o lugar sacrossanto onde se acha o “Governo Oculto do Mundo” (lembrem-se de Iod, 
hieroglificamente representado por um Index, que dá idéia de Comando ou Governo). Nem podia deixar de ser essa a interpretação – 
pouco importa que outros não o tivessem feito anteriormente – porquanto o Tibete é, de fato, “o berço das humanas civilizações”. 
E com isso se pode fazer uma pálida idéia do que possa ser o conteúdo da última obra do imortal Roso de Luna – a qual chamamos – 
por nossa vez – de “telhado ou cumeeira do colossal edifício literário do grande gênio de nosso século”. – Nota do Tradutor. 
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lamaísmo ou “religião dos lhas” – espíritos humanos e espíritos naturais – e o fetichismo 
horrivelmente sanguinário e necromante, até às mais modernas formas do budhismo e do 
cristianismo. 

“O âmbito do misticismo tibetano – diz ainda aquela intrépida viajante – é como um 
imenso campo de batalha em que lutam as tendências de raças – não só de mentalidades 
diferentes, como também, as completamente antagônicas” – nem mais, nem menos – 
dizemos nós – que no campo das modernas atividades teosóficas, ser de dupla 
importância nos aprofundarmos no estudo daquela mágica região central da Ásia – a 
cujos místicos mais excelsos, componentes da Grande Loja Branca – como lhes chamam 
os mais eminentes ocultistas – se devem os modernos ensinamentos de nossa mestra 
Blavatsky, ressuscitando com eles a Eterna Sabedoria das Idades, conhecida 
vulgarmente – desde os tempos neoplatônicos até hoje – com o nome grego de Teosofia, 
que aliás, não deve ser tomada como “Ciência de Deus”, porquanto, a Deidade sendo 
Abstrata, Absoluta e Infalível – Mar sem limites, donde tudo emana e para onde tudo 
volve – não pode ser objeto de conhecimento algum, nem atributo – inclusive o da 
existência – que a concretize ou limite – mas sim, “ciência dos heróis, dos semi-humanos 
e dos deuses”, que são as três classes de seres humanos superiores à nossa atual 
condição de seres semi-humanos e semi-animais, em caminho evolutivo de provação, de 
luta e da própria superação, para despertar o Divino Raio do Logos Solar, que arde no 
fundo de nossa consciência. 

Porém – como ensina Plutarco – não há diferentes deuses nos diversos povos; 
nem deuses estrangeiros nem deuses gregos; nem deuses do sul e do norte, mas, do 
mesmo modo que o sol e a Lua, o céu, a terra e o mar são comuns a toda espécie 
humana, com diferentes nomes, segundo diferentes raças. Do mesmo modo, ainda que 
não existindo mais do que uma Razão que põe em ordem essas cousas e uma 
Providência (Karma), que as administra – há diferentes honras e denominações nos 
diversos países, e os homens para se entenderem, se servem de símbolos sagrados – 
uns obscuros e outros mais claros – encaminhando, desse modo, o pensamento pelos do 
Divino, porém, não isento de gravíssimos perigos, porquanto, alguns falseando o passo 
se despenham na superstição e outros não querendo cair no lodaçal da superstição, se 
despenham, por sua vez, no precipício do ateísmo”. A mais, como disse Franz Hartmann 
“algumas pessoas possuem grandes poderes intelectuais, mas pouca espiritualidade; 
outras têm grande poder espiritual, com uma inteligência débil. Aqueles que possuem as 
energias espirituais bem reforçadas com uma forte inteligência, são os eleitos”. 

O verdadeiro teósofo, tem que se esforçar – com todas as potências de sua alma – 
em ser desses últimos, não no sentido egoísta cristão da “eleição” e a “salvação” para ele 
só, esquecendo os demais; porém, no sentido humano de “ser homem” e procurar que 
“nada humano lhe seja alheio” – à guisa da clássica sentença de Terêncio – e ao qual, se 
no entanto não lhe for dado ir fisicamente ao Tibete – onde prática e livremente são 
ensinadas essas cousas por Seres superiores, para os quais “a própria adoração não 
seria idolatria”, como disse Blavatsky – possa ao menos fazer com que “o Tibete venha a 
si”, repetindo o mesmo que disse o mestre Mahoma, sempre bendito, embora com outras 
palavras: “a Montanha virá a mim, se eu não puder ir à Montanha...” 

 

Ilustração: fotos – Mario Roso de Luna 

Legenda: 

– Outrora – “Roso de Luna quando veio fazer a sua série de conferências 
teosóficas na América do Sul, a fim de despertar a consciência Ibero-Americana para o 
Trabalho em que a S. T. B. se acha empenhada nos dias atuais: o preparo para o 
Advento da 7ª  Sub-raça ariana ou Ibero-Americana, como preferem outros.” 
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– Hoje – “Roso de Luna pouco tempo antes de partir para “o mundo dos jinas”, ou 
aquele que ele tão proficientemente descreve na mor parte de suas incomparáveis obras 
– principalmente em El Libro que mata a la muerte.” 

 

 

HOMENAGEM AO DR. MARIO ROSO DE LUNA 

 

Logo que foi sabedora do passamento do Dr. Mario Roso de Luna, a S. T. B. tratou 
de realizar uma sessão em homenagem à memória daquele que foi a figura principal do 
Trabalho em que a mesma se acha empenhada para esta parte do Globo – por isso 
mesmo, vulto proeminente da sua “Seção Esotérica” ou a chamada Categoria de Irmãos 
Maiores da S. T. B. 

Tal sessão teve lugar no dia 21 de Novembro, às 20 e meia horas na Sede da Loja 
Morya (1ª  Rama da S. T. B.), que funciona no prédio nº  73 (1º  andar) da Praça 
Tiradentes, na Capital da República. 

Aberta a sessão pelo Sr. Presidente da S. T. B., proferiu o mesmo as seguintes 
palavras: 

 

“Amados irmãos: 

A “Sociedade Teosófica Brasileira” escolheu esta sua Loja para aí realizar a sessão 
solene de hoje, em Homenagem à memória do Dr. Mario Roso de Luna – ao em vez de 
fazê-lo na Sede Central em Niterói – por não se tratar apenas de uma figura proeminente 
de seu “Quadro de Irmãos Maiores” e do verdadeiro construtor dos alicerces em que se 
apoia a Obra grandiosa em que a mesma Sociedade se acha empenhada; mas pelo seu 
desaparecimento do cenário da vida, afetar a Humanidade inteira, para a qual ele viveu e 
pela qual ele morreu! 

Não me cabendo o estudo biográfico desse grande gênio de nosso século, para 
provar os seus justos e reais valores como excelso benfeitor da Humanidade, direi apenas 
do seu dignificante papel, em prol da Causa em que estamos empenhados – que aliás 
não deixa de afetar ao mundo inteiro. 

De fato, foi esse evoluído Ser, quem em 1910 – abandonando Pátria e Família e 
sem medir sacrifícios de nenhuma espécie – veio anunciar aos povos de origem Ibero-
Americana – inclusive o Brasil – o papel que lhes competia de abrir uma nova página na 
História das Humanas Civilizações – por isso mesmo, os indissolúveis laços espirituais, 
que os unem entre si para a realização da mais sublime de todas as profecias apregoadas 
desde tempos imemoriais, isto é, “de que seria desta parte do Globo donde haveria de 
surgir – em futuro não mui distante – um Novo Ciclo de Paz, Amor, Sabedoria e Justiça 
entre os homens...!” 

E para que o dealbar dessa Aurora refulgente venha banhar a superfície da Terra – 
com seus raios vivificantes e recompensadores das terríveis lutas e sofrimentos 
sustentados pelas gerações presentes e pretéritas – foi que se criou no Brasil a 
“Sociedade Teosófica Brasileira”. 

Se algo mais não fosse, Ela seria o eco ou repercussão do Verbo inspirado do 
super-homem a serviço dos deuses invisíveis que se cristalizou em forma concreta e 
definida na Pátria Brasileira!... 

E daí, as memoráveis palavras do gênio de Castela – em uma de suas constantes 
missivas, com que nos honrava uma ou mais vezes mensalmente: “Agora sim, já posso 
morrer tranquilo...” como se dissesse que a S. T. B. era a síntese maravilhosa de todas as 
suas aspirações desta existência! 
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O lema da S. T. B. – Spess messis in semine, ou “A esperança da colheita reside 
na semente” – responde “qæ farte” por tudo quanto pudéssemos dizer a respeito de seu 
elevado papel, em prol do engrandecimento moral e intelectual de nossa Raça!... 

No entanto, antes que essa Semente Bendita germine e produza bons frutos, muito 
natural é que o campo – sáfaro ainda – tenha que ser regado com lágrimas e sacrifícios 
sem conta – para não dizer que “o pão deve ser ganho com o suor do rosto” – embora 
que no caso vertente se trate do “Pão Espiritual” ou da “Sabedoria Divina” que, de fato, só 
pode ser ganho por esforços próprios !... 

É o “Destruens et Construens” ou o “Destruir para Construir” das grandes 
transformações cíclicas ou períodos de que está repartida a Vida Universal! 

Não pode haver Força nem Luz sem o contato de dois pólos opostos: o positivo e o 
negativo. Do mesmo modo, da união de dois seres de sexos diferentes, surge um terceiro: 
o filho. A Luz não pode sobressair sem a Sombra. Como se poderia reconhecer o Bem, se 
o Mal não existisse? Como distinguir a Verdade se do mesmo modo não houvesse a 
Mentira? É por essa mesma razão, que a Cabala nos ensina que “Daemon este Deus 
inversus”, isto é, “o Diabo é o contrário de Deus”, ou melhor, o próprio “Deus invertido” – 
... assim como se disséssemos que um é o símbolo do Bom, do Bem e do Belo, e o outro, 
do Mau, do Mal e do Feio ou Horrível! 

Por exemplo, agora mesmo que vivíamos sob o influxo potentíssimo de benefícios 
e honrarias resultantes de uma amizade – que era toda ela um mundo de Sabedoria e 
fraternal incentivo às nossas vidas dedicadas à construção de um Novo Edifício para a 
Humanidade – apresenta-se Karma disfarçado em Mal, para nos privar desses momentos 
felizes de nossa atual existência, como se repentinamente fôssemos envolvidos por um 
turbilhão vertiginoso de correntes antagônicas ou opostas, que enfurecidas, nos 
quisessem tolher o passo para diante!... 

A Realidade – em toda a sua nudez – despertou-nos de um sonho delicioso em 
que vivíamos! 

Foi o telégrafo quem se incumbiu desse brusco e amargurado despertar, por meio 
destas lacônicas palavras: “Faleceu o grande teósofo Mario Roso de Luna. O extinto era 
também um apaixonado dos estudos de Astronomia e a ele se deve a descoberta de 
várias estrelas”. 

E logo a seguir, as que nos foram dirigidas por sua distinta família: “Roso faleceu”. 
Essas duas únicas palavras exprimiam um mundo de sofrimentos: “Roso faleceu”, isto é, 
aquele a quem nós e vós tantos amávamos, desapareceu uma vez para sempre de nosso 
lado!... 

No entanto, não somos os únicos a sofrer tamanha perda! Sofre conosco o mundo 
inteiro – pouco importa se inconscientemente, mas o fato é que sofre! E nenhuma outra 
Pátria mais do que a nossa, principalmente, quando reverente e agradecida, ouvir estas 
palavras do grande gênio espanhol, a nós dirigidas – quando há longos anos atrás, nos 
escreveu por vez primeira: “Jamais em minhas viagens de propaganda teosófica senti 
emoção mais profunda do que aquela convivida no Rio de 7 a 13 Março de 1910! O 
tempo não apagou esta emoção! Se me for permitido... reencarnarei no Brasil – ao qual 
de coração pertenço!” E logo a seguir: “Ainda vejo essa formosíssima Baía de Guanabara, 
em cuja extremidade se eleva garbosa Niterói!” E arrematava: “Com isso vos digo tudo, 
pois me faltam palavras – daquelas com que se enganam os homens! Prefiro deixar à 
vossa esclarecida intuição!...” 

Que mais se pode desejar da boca de um homem, que era disputado por centenas 
de criaturas – cuja inteligência de elite – lhes facultava o direito de reconhecer os justos e 
reais valores do grande obreiro ou construtor do Edifício Humano? 
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Sim, porque, nem a todos é dado reconhecer entre o número formidavelmente 
grande de que se compõe a humanidade, um desses Seres extraordinário, que de tempos 
a tempos baixam ao mundo, para com o seu Verbo inflamado despertar a consciência dos 
mais avançados na espinhosa Vereda da Iniciação do gênero humano a caminho da Meta 
desejada, isto é, para a posse completa da Consciência Universal! 

E essa dificuldade já era apontada pela Sibila de Cumes, quando dizia a Enéas 
(vide Eneida, de Virgílio): “Hoc opus, hic labor est”, isto é, “Aí é que está a dificuldade”... 

Quanto ao sentido oculto das palavras daquela sua carta, ou quando o mesmo 
dizia que “deixava à minha esclarecida intuição” (esclarecida, apenas, na bondosa opinião 
do homem evoluído, que era Roso de Luna), vos posso revelar neste dia memorável: “Se 
me for permitido, reencarnarei no Brasil...!” Sim, desejo encarnar neste país privilegiado – 
cujas grandezas inconcebíveis, fazem inveja às demais nações do mundo – porque sei 
perfeitamente que é daí donde surgirá uma geração de elite, portadora de melhores dias 
para o mundo – esse pobre mundo, hoje nos últimos estertores de uma agonia lenta! 
Cumpri, à altura de minhas forças, o dever que tinha de servir de porta-voz das Potências 
Superiores – como Arauto dessa deslumbrante Apoteose com que vai raiar uma Nova 
Aurora para a Humanidade – logo depois da mesma haver pago o devido tributo a todos 
os seus erros cometidos no passado...! 

Roso de Luna deixa um número avultado de discípulos no mundo – todos eles 
portadores do mesmo Facho com que o grande gênio de nosso século procurou iluminar 
as mentes dos sedentos de Luz!... 

Como todo ser de estirpe divina, Roso de Luna não podia deixar de possuir 
desafetos – para não dizer, outros seres cujo estado de consciência abaixo do nível dele, 
não podiam admitir que o mesmo lhes apontasse os erros contrários à própria evolução 
humana! 

E, por isso mesmo, bem provável é que, ausentando-se ele da arena da vida, 
apareçam os que não tiveram coragem bastante para medir forças com o gigante da pena 
e da palavra!... 

A esses, desde já lhes ofertamos os mesmos versos com que o genial polígrafo 
começa seu estudo “Teosofos y Astrologos”: 

 

Cobardes son y traidores 

Ciertos criticos que esperan, 

Para impugnar, a que mueran 

Los infelices autores... 

Porque vivos responderian. 

Iriar-te: Fabula de “La lechuza”, 

“Los perros” y “El Trapero”. 

–––––– 

Mas, senhores, não há razão para lamúrias de nossa parte! Roso de Luna não 
morreu! Roso de Luna está bem vivo! Os homens de sua envergadura se imortalizam nas 
suas próprias obras! 

A mais, vós que conviveis comigo, deveis estar lembrados de suas sábias e 
generosas palavras – quando há quatro meses atrás perdi minha esposa: “Amigo e irmão 
queridíssimo: Por ‘Via Aérea’ acabo de receber a triste nova: a abnegada e nobre 
companheira de sua vida: a mãe de seus numerosos filhos acaba de falecer! Necessita-se 
de toda convicção de caráter – como em Você resplandece – para suportar a prova... 
Porém, reflita bem – meu querido irmão... – e sua dor se abrandará um pouco. Esta vida é 
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‘mayavica’ ou ilusória – algo assim como um drama visto no Teatro, ou como um terrível 
pesadelo, do qual despertamos felizes no resplandecente Além! São provas da Vereda, 
cuja Taça de Dor, temos que sorver até o último gole! Somos um tanto crianças – 
porquanto – dentro de alguns anos – dias talvez – teremos que nos reunir naquela 
mansão feliz com os seres a quem julgávamos perdidos! A morte é como um lindo 
bordado, cujo feio reverso contemplamos; ou como uma triste despedida para aquele que 
fica e alegre para o que parte!... Descanse em paz a esposa, a irmã e não a perturbemos 
com uma excessiva dor em sua nova morada – tão cantada pelo Bardo – palavra tibetana, 
que deu origem à nossa Bardad e à clássica dos poetas nórdicos que a catavam!...” 

É ele, ainda, quem nos ensina – no final de seu maravilhoso artigo “PORVENIR”, 
escrito especialmente para a revista “DHÂRANÂ” – órgão oficial da S. T. B.: “Eis aí o 
teosófico consolo e ânimo que pretendemos dar com estas linhas: Por mais terrível que 
seja nosso Karma; por insolúveis que pareçam ser os nossos problemas futuros, sempre 
há uma porta aberta para a libertação; sempre uma solução imprevista ‘respondendo ao 
dolorido’ de ‘nossa justificação’; sempre um meio para que caiam – maravilhosamente 
despedaçadas aos nossos pés – as cadeias de Prometeu; e por isso mesmo, o dever que 
temos de aceitar o que caia sobre nós – como um fato nunca fatal, em absoluto; porém, 
encará-lo como uma teia por tecer, de nosso Destino e tecermo-la nós mesmos – melhor 
ou pior – porém com os olhos fitos num Ideal progressivo ou altruísta. O único 
acontecimento – aparentemente fatal – que é o da morte – também pode ser vencido – 
como já tivemos ocasião de provar no conteúdo de nossa obra ‘El Libro que mata a la 
muerte’ – já que a morte – como disse São Paulo – é a maior, a mais terrível de todas as 
mentiras”. 

Do mesmo modo, quando no referido artigo, ele diz: “Los astros inclinan, pero no 
obligan, isto é, “os astros inclinam, porém não obrigam”, porquanto, embora nasça um 
homem sob a boa ou má influência de um planeta qualquer – segundo seu próprio Karma 
– não implica tal fato em que deixe de haver a “lei do livre arbítrio”, que lhe faculta o 
direito de progredir com maior ou menos presteza e, por isso mesmo, modificar e até 
anular, por completo (pese isso a opinião de outros!) o seu bom ou mau Destino!... 

Poucos dias antes de abandonar o mundo físico, Roso de Luna, dava por 
terminada a sua valiosíssima obra “El Tibet y la Teosofia” – como se a própria morte 
respeitasse a ideologia do grande gênio! Nessa obra, ele procura demonstrar que o Tibete 
é o teto ou telhado do mundo – por motivos de ordem científica e filosófica, e cita as 
várias convulsões cósmicas e as respectivas emigrações humanas. Como se a sua vida 
corresse emparelhada, ou em harmonia com a própria Natureza, o seu colossal Edifício 
literário foi concluído com uma obra, que representa – do mesmo modo – o Teto, Telhado 
ou Cumeeira desse mesmo Edifício! Não fosse ele um obreiro das maravilhosas 
construções ou edifícios requeridos pela própria evolução dos seres! 

E logo a seguir, envia-nos todos os números de “El Loto Blanco”, de sua coleção 
particular – onde vem sendo publicada, a dita obra – precedidos de uma carta – cujo 
conteúdo só agora se pode deduzir, nada mais era do que o seu “Requiem” ou “Canto dos 
Cisne” na hora da morte – um Adeus ou até logo aos seus queridos irmãos da S. T. B. – 
para não dizer, aos filhos deste país grandioso, a quem amava tanto quanto a sua própria 
Pátria desta existência – embora que, como bom Teósofo, excluísse toda e qualquer idéia 
separatista ou de fronteiras... pois que o mundo é a Pátria de todos os homens – e cujo 
País, continua sendo seu desejo: Renascer... a fim de completar o seu Trabalho iniciado 
nesta vida, de parceria com aqueles que, por sua vez, estiverem encarnados nessa 
época...! 

Não posso deixar de citar o trecho principal dessa carta – por ser uma grande 
honra para quem a recebeu: “Terminei – como lhe disse na minha carta anterior – os 40 
capítulos (60 ao todo), que me faltavam de minha obra “El Tibet y la Teosofia”. Se por 
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uma causalidade lhe conviesse publicá-la – de qualquer maneira – na querida língua de 
Camões, pode agir com perfeita liberdade e sem condições”. 

E como essa Causalidade aparecesse – embora que o Acaso não exista e, 
portanto, o verdadeiro termo seja CAUSALIDADE, ou “lei de Causa e Efeito” – vamos dar 
início à sua publicação – devidamente traduzida para a nossa língua – no próximo número 
da revista “Dhâranâ” – como a mais valiosa oferta que podemos fazer aos nossos 
queridos irmãos do Brasil – aliás os únicos merecedores de tamanha honra!... 

Foi ele, ainda, quem disse no seu brilhante artigo “Cuando se muere”, “que não se 
deve blasfemar contra a morte”. E acrescenta: “Por um acontecimento todo natural, ou por 
mão colérica – alheia ou própria – se morre sempre, quando se deve morrer! Nem um 
momento antes, nem um momento depois! 

É ignorância crassa a de querer ofender à consciência da Causa Primeira, 
supondo-a capaz desse favoritismo injusto – apregoado pelas religiões ocidentais – por 
meio de rogos e apelos antecipados ou tardios, para o mundo dos mortos! 

E logo a seguir: “É tão sábia a Suprema Causa, que nada deixou à casualidade. É 
ela tão boa, que guia as divinas chispas que formam as mônadas humanas pelo eterno 
caminho de sua felicidade e aperfeiçoamento – através da morte como da Vida – porque 
de fato tudo é Vida!...” 

Por isso mesmo – como sinceros Teósofos que somos da Escola do grande gênio 
de nosso século – que outra não era, senão a mesma seguida por Helena Petrovna 
Blavatsky, por ser a portadora das antiquíssimas doutrinas do Oriente, para o Ocidente – 
não devemos fazer desta sessão de hoje uma Epopéia fúnebre ao gênio que se foi... mas, 
uma Apoteose festiva – humilde embora – dedicada àquele que se acha imortalizado na 
sua própria Obra, dedicada à Humanidade!... 

Glorifiquemo-lo, pois, por meio de um silêncio solene – contrariamente ao 
automatismo de todas as preces de que o mundo – na sua má vontade e indolência 
mental de só querer pedir e nada oferecer ou dar – faz uso, num vil servilismo a entidades 
abstratas..., ignorando que, “deuses fomos e nos temos esquecido” – para que, 
transformados em Bardos Ibero-americanos – o som maravilhoso de nossas Liras mentais 
– vibrando com a Harmonia das Esferas – se confunda com o da Lira altissonante do 
famoso “Mago de Logrosán” – hoje muito mais próximo de nós, por encontrar-se naquela 
mesma região, por ele tão sabiamente desvendada, ou seja: o mundo dos “Jinas”, dos 
gênios ou “imortais”...! 

A mais – todo aquele que desejar ouvir o Som inconfundível dessa Lira – que, de 
modo algum, poderia ser despedaçada pela morte – por isso mesmo, deseje pairar além, 
muito além das esferas terrenas – que ouse desfolhar, com amor e carinho, as 
sapientíssimas e vibrantes páginas de que se compõe o monumento literário do maior 
gênio de nosso século!... 

Salve, pois, ó Alma Imortal de Roso de Luna, neste momento circundada pela 
auréola refulgente daquela mesma Luz, que espalhaste entre os homens na Terra! 

 

Seja a Paz com todos os seres ! 

–––––– 

A seguir, teve a palavra o Eng. Antonio Castaño Ferreira (da Diretoria da S. T. B.) 
que num brilhante improviso – falou sobre a personalidade do grande gênio espanhol, 
interpretando a sua missão na terra como a de maior destaque no presente século, já sob 
o ponto de vista científico, já sob o ponto de vista filosófico, do mesmo modo que, alguns 
trechos interessantes das suas principais obras. 
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Não estando presente o ilustre Presidente da Loja Morya desta Sociedade – o Eng. 
civil Eduardo Cicero de Faria – por seu cargo na E. F. C. do Brasil o obrigar a uma viagem 
de inspeção – autorizado pelo mesmo senhor, fez a leitura de seu discurso, o Dr. Ozorio 
Schleder de Araujo (membro da Diretoria da S. T. B.). Foi este o seu discurso: 

“Veneráveis Presidente e demais Membros da Diretoria da S. T. B. 

Amados Irmãos presentes a esta solenidade. 

Na linguagem humana, nenhuma expressão há que defina a dor que punge a Loja 
Morya, desde que teve conhecimento do passamento inesperado do eminente teósofo, 
Dr. Mario Roso de Luna, fato doloroso que veio privar a S. T. B. de contar tão ilustre 
confrade entre os que no seu seio congregam todas as energias do seu ser para 
poderem, no decurso desta exigência física, manterem-se impávidos na defesa e 
propulsão do puro ideal da Fraternidade Humana. 

Na sede incessante de um ideal tão elevado, passou no rápido trajeto de sua vida 
dinâmica, como um fugaz clarão de brilhante aurora, até ilibar-se no azul infinito a que se 
alcândora neste momento, deixando em seu rasto luminoso um vasto fulgor que se deriva 
das suas obras, cheias de saber, de verdade e de poesia. 

O homem, tão grande pela sua essência como ínfimo ainda pelo seu estado atual 
de evolução, contrai-se na pequenez de sua rudimentar sabedoria, confessando-se 
incapaz de determinar a incógnita da equação da vida, que lhe possa demonstrar 
cabalmente que outro é o destino do Ser que o anima e que pode afastá-lo da vã 
finalidade da mediocridade humana. 

E eis porque ainda se nos turba a mente quando nos sentimos feridos pela cruel 
notícia da transfiguração serápica do Ente que pouco tempo antes nos confortava com 
suas missivas carinhosas e cheias da unção de bálsamos, vertidos sobre os nossos 
corações, quando estes se lhe deparavam tão mesquinhos diante da sua imensurável 
grandeza. 

Livre dos grilhões terrenos da matéria, baixando esta à horrenda sepultura, onde 
vai fundir a sua parte deletéria na argila impura que a absorve, antes de atingir os 
páramos a que se eleva, quis, na dor cruciante que nos fere, que encontrássemos mais 
uma de suas lições substanciais. 

E para tanto, basta considerar que a dor é o cristal da redenção. O solo só se torna 
fecundo depois que é ferido pelo trabalho agrário, que nele abre os sulcos que o 
revolvem, para poder, então, receber as sementeiras, que ressurgem em árvores 
frondosas, desafiando os vendavais formidáveis que as sacodem violentamente, sem 
poderem abate-las. 

Em face com os mistérios do Infinito, transpondo os véus akhasicos que 
interceptam a grandiosidade do espetáculo sublime da gravitação solene das esferas, 
conquistando as supremas harmonias por que ansiava, ao captar nas alturas o ideal que 
pregou conscienciosamente, possa esse Ente que hoje homenageamos, por intermédio 
de antenas radiosas, emitir as vibrações que sua perene generosidade puder consagrar 
aos Irmãos que pranteiam sua ausência com sentimentos de comovido afeto e do mais 
nobre respeito. 

Para aqueles dos nossos assistentes que não tenham conhecido suficientemente 
esse Apóstolo da Verdade, eu me permito fazer um rápido esboço da personalidade 
desaparecida, a quem nunca aprouveram as seduções humanas. 

Ele era à semelhança dessas caudalosas correntes, que lançando-se fragorosas 
nos abismos insondáveis, infundem apenas terror a quantos não se aventuram a procurá-
las, a conhece-las, a compreendê-las como suscetíveis de serem transformadas em 
energias criadoras, utilizáveis para o bem, para o progresso das civilizações humanas. 
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Com as suas concepções filosóficas e científicas poliformes, conseguiu 
desabrochar todas as flores, e delas fazer brotar os frutos do mais puro espiritualismo, 
tendo dado início a esse árduo trabalho, num ambiente de imediatismo feroz e de 
artificialismo, com que a generalidade humana se compraz em materializar 
grosseiramente todas as preocupações terrenas, amesquinhando os ideais superiores. 

Ele veio introduzir nova orientação, dar novo aspecto à obra educacional dos 
contemporâneos, de modo que a humanidade só pudesse lucrar com uma verdadeira 
reposição de valores esquecidos, ou mesmo, mal expostos, pelos que supõem estar 
espalhando a boa doutrina, como sói acontecer com muitos trabalhos daqueles que, com 
sua mente obliterada por passageiro eclipse, acreditam estar pregando Teosofia, e de 
fato, não fazem mais do que mero ‘Teosofisma’, que aparece à luz da publicidade, com o 
nome de ‘Teosofismo’. 

Neste vasto conjunto de ilusões, a que chamamos vida terrestre, tornou-se M. R. 
de Luna, nas duas últimas décadas, o maior estimulador e coordenador de energias, 
irradiando magneticamente, através da riqueza literária de suas obras, a força persuasiva, 
a que nenhum leitor, mesmo de mediana cultura, poderia mostrar-se indiferente. 

Espírito naturalmente compreensivo, com a mais lúcida acuidade, via tudo claro e 
tudo aclarava para os que estão mergulhados nos abismos glaciais da ignorância, 
chamando-os à compreensão de seu destino transcendente, em contraste com a sua 
vasta significação atual e com a negrura das trevas em que vive, afeiçoado apenas a tudo 
que é terreno e transitório. 

Assim como a mecânica aplicada, que tornou a vida física mais fácil e confortável, 
a ciência sagrada dos números, tão importante no estudo do Ocultismo, não foi descurada 
nos trabalhos do grande polígrafo M. R. de Luna, que soube contornar a dificuldade que 
consiste em tratar superficialmente para o vulgo, dos símbolos sob os quais deve ser 
procurada sua verdadeira expressão. 

Não é preciso lembrar qualquer de suas múltiplas obras, sabendo-se que estas 
contam-se por dezenas, para proclamar com toda justiça, o imortal M. R. de Luna, um dos 
maiores benfeitores da humanidade, entre os que mourejaram ultimamente neste planeta. 
Ele viveu sempre em regiões elevadas onde foi colher as mais úteis e proveitosas 
intuições. 

Os ensinamentos da sociedade moderna já conhecem de fato, na natureza, uma 
série ininterrupta de energias em estado constante de transformação, segundo as 
diversas modalidades de vibrações a que está sujeito tudo o que se contém no Universo 
manifestado, as quais se apresentam então sob diversas formas, impressionando ou não, 
diretamente, os órgãos sensoriais do observador. 

Quando este é mais ou menos receptivo, percebe maior ou menor número das 
vibrações e, à medida que vai conseguindo elevar suas faculdades de percepção, vai 
atingindo regiões antes incompreensíveis e tornando-se consciente de vibrações mais 
sutis. 

A natureza age por suas leis incoercíveis, estabelecendo condições segundo as 
quais os fenômenos podem ou não ser realizados e, deste modo, domina sempre o 
ignorante, mas é dominada pelo sábio, quando chega a descobrir as condições sob que 
pode fazer com que as forças naturais entrem em ação. 

Compreender é uma das maiores aspirações do investigador, que não tem repouso 
enquanto não obtém tal compreensão, mas que sabe sofrer toda sorte de contrariedades 
e lutar pacientemente e só sente no seu íntimo um grande ideal que seja o supremo 
objetivo de seu trabalho. 

Tais possibilidades existem para todos, contanto que sigam métodos adequados de 
desenvolvimento e de educação de sua personalidade, começando por procurar conhecer 
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sua própria constituição orgânica, de acordo com os seus diversos princípios 
componentes, para chegar a atingir a sua Individualidade. 

Aquele que já conseguiu construir sua Individualidade, depois de dominar sua 
natureza física, moral e mental, começa a desenvolver a visão do que é mais puro, mais 
elevado e que é considerado para a mediocridade como um verdadeiro mistério. 

Só um tal indivíduo é um verdadeiro Sábio, e ao compreender a Sabedoria que 
adquiriu e a maneira progressiva por que a atingiu, só pode se tornar compassivo e cheio 
de amor para todos os seres, considerando-os como fazendo parte de si mesmo. 

M. Roso de Luna foi o exemplo característico de tal asserção, porque sua vida foi 
verdadeiramente admirável, representando um trabalho completo de iniciação. 

Por isso mesmo, outra não podia ser sua orientação nesta vida objetiva, como um 
verdadeiro Teósofo que foi, para não dizer um MESTRE, a serviço das Potências 
Superiores!... 

Daí, a missão que trouxe à América do Sul – há pouco mais de 20 anos – lançando 
nesta parte do continente americano, as sementes do término da Evolução da Raça atual 
para início de outra – pouco importa quando ou como – ou sejam as que cabem 
exatamente à Sociedade Teosófica Brasileira que, na sua essência, é a árvore 
representativa da “Sétima Sub-Raça” do ciclo ariano, plantada no Brasil e que já 
representa os rebentos que são sobejamente conhecidos, dos quais a “Loja Morya” se 
ufana de ser o que primeiro aflorou de seu Tronco agasalhador!... 

O lema da S. T. B. responde “quæ farte” por quanto pudéssemos dizer a respeito: 
SPES MESSIS IN SEMINE, isto é, “A Esperança da colheita reside na SEMENTE !”. 

E árdua é a missão da S. T. B., diante das características da situação atual, que 
ainda representa uma mescla informe de interesses heterogêneos traduzindo um 
desequilíbrio de forças que, entretanto, seria para desejar, fossem coordenadas em torno 
da figura do preclaro Teósofo, que acaba de desaparecer do convívio objetivo, porque ele 
contém em si a resultante final do sistema que a Verdade pura pode imprimir na sua única 
direção. 

São estes os votos mais fervorosos que faz a Loja Morya, reverenciando com a 
mais profunda veneração a memória do vulto mais proeminente da Teosofia de ambos os 
hemisférios no momento presente.” 

 

 

O DESAPARECIMENTO DE UM GRANDE SÁBIO 3 

 

 

 

 

Telegramas de Madri nos anunciam o falecimento do grande Teósofo e sábio 
espanhol Dr. Mario Roso de Luna. 

Sabendo que o eminente polígrafo mantinha estreitos laços de amizade com o 
presidente da “Sociedade Teosófica Brasileira” – prof. Henrique José de Souza, fomos 
ouvi-lo, a fim de podermos dar aos nossos leitores – interessados por homens e coisas de 
reais valores – alguns traços da vida do gigante da pena e da palavra que foi Roso de 
Luna. 

                                            
3
 Transcrição do “Diário de Notícias”, de 1º  de Dezembro p. p. 

O Prof. Henrique José de Souza, fala ao “Diário de Notícias” 
sobre a Vida e Obra de Mario Roso de Luna 
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Eis o que nos disse o presidente da S. T. B., em sua Sede Central, à rua Gavião 
Peixoto 284: 

– “Antes de tudo, devo dizer ao ilustre amigo quão dolorosa notícia nos foi 
confirmada pela distinta família de Roso de Luna, com essas duas únicas palavras: ‘Roso 
faleceu’ – porém, que exprimem um mundo de dores, isto é, ‘aquele a quem vós e nós 
tanto amávamos desapareceu de nosso lado’...” 

Em vários números da revista “Dhâranâ” – órgão oficial da S. T. B. – têm sido 
publicados estudos sobre a personalidade de Roso de Luna; porém, sobressai, entre 
todos, o que vem no último número, devido à pena magistral do ilustre jornalista espanhol 
don Dario Perez. 

Trabalho mais completo ainda encontra-se na obra de don Liborio Canetti y Alvarez 
de Gades (Bibliotecário do Vicus-Tara, nos Lagos de Somiedo, Asturias) e que tem por 
título: “El Mago de Logrosán) e sub-título “Vida y milagres de um raro mortal teosofo y 
ateneista”. 

Na capa do referido livro vem uma caricatura interessante de Roso de Luna, feita 
pelo célebre caricaturista chileno don Vidal, onde se vê o genial teósofo espanhol, todo 
curvo, em forma de ponto de interrogação, dando um salto em cima do globo terráqueo e 
tendo por baixo os seguintes versos: 

 

“Personagem misterioso 

De quem dizem com razão: 

É um ponto de interrogação 

Este Roso!” 

 

BIOGRAFIA 

O Dr. Mario Roso de Luna – continuou o Sr. Henrique J. de Souza – nasceu em 
Logrosán, aos 15 de Março de 1872. Eram seus pais: don José Roso y Bover (natural de 
Vinaroz, Catellon, nascido em 1839 e falecido em 1904) e dona Jacinta de Luna y de 
Arribas (nascida em 1831 e falecida em 1910). Toda a sua família descende de gente 
ilustre e de afamados aventureiros e conquistadores da América. 

A digna esposa do grande teósofo espanhol ainda vive e se chama Trinidad Roman 
Ruiz. 

O extinto deixa dois filhos: Sara – casada com o sábio geólogo Eduardo Hernandez 
Pacheco – acadêmico e catedrático na Escola de Engenheiros de Estradas e na Central. 
Trata-se de uma senhora cultíssima, professora de piano e de letras. Foi durante muito 
tempo um valioso elemento junto ao seu extremoso pai – principalmente como diretora da 
revista teosófica “Hesperia”. Seu outro filho – cujo nome é Ismael – se acha em Caracas 
(Venezuela), como engenheiro de Minas. É. Do mesmo modo, um moço de grande cultura 
e – como seu pai – amante da música clássica, com a qual delicia o número enorme que 
possui de amigos, porquanto sabe cativar simpatias por toda parte onde anda, tais os 
dotes intelectuais e morais de seu caráter elevado. 

É quase impossível acreditar-se como podia Roso de Luna produzir tanto, quando 
sabemos que o tempo foge diante de nós de modo vertiginoso, não nos permitindo fazer 
nem mesmo a metade do que ele fazia! Não fosse ele o “Mago de Logrosán”! 

Além do número colossal de obras de que se compõe o seu edifício literário, Roso 
de Luna colaborava em diversos jornais e revistas do mundo; mantinha uma volumosa 
correspondência mensal com vinte e tantos países diferentes, porquanto possuía um 
número vultoso de discípulos e admiradores por toda parte; fazia conferências 
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consecutivas – que no seu país, quer fora dele – inclusive em possessões  espanholas e 
ainda lhe sobrava tempo para dedicar-se, todas as manhãs, aos grandes clássicos da 
música, principalmente Beethoven e Wagner. Como o amigo deve saber, a obra do 
grande gênio do nosso século, que tem por título “Wagner mitólogo e ocultista”, nada mais 
é do que uma apoteose a Wagner, Beethoven, Bach e os demais gênios inspiradores da 
humanidade! 

Há dois anos atrás, quando fez um giro de conferências através de Alicante, Elche 
(onde lhe dedicaram uma palmeira ao lado da de Camillo Flammarion, no célebre “Horto 
do Cura”), Murcia, Cartagena, Granada, Jaem, Malaga, Algecira, La Linea, Gibraltar, etc., 
etc, como sempre foi alvo das maiores demonstrações de respeito e carinho por toda 
parte por onde passava. Em Gibraltar, por exemplo, o presidente da Bolsa, no final do seu 
discurso, disse “que a inexpugnável fortaleza de Gibraltar se rendia ao gênio 
incomparável de Roso de Luna”. Daí prosseguiu a sua marcha triunfal através Ceuta, 
Tetuan, Xanen (a cidade sagrada maometana), Casablanca e Rabat, Alcazarquivir, 
Laroche, Tanger, Sevilha, Helva e Riotinto – lugar onde se encontrava naquele momento 
seu filho Ismael, como engenheiro das minas locais. 

 

ROSO E O BRASIL 

Em 1909 veio à América do Sul fazer as suas conferências teosóficas, tendo 
estado no Rio de Janeiro de 7 a 13 de Março de 1910. 

A sua conferência no Rio de Janeiro foi feita na Associação dos Empregados do 
Comércio. Sobre a mesma, publicou a “Gazeta de Notícias”, de 9 do referido mês: 

“A conferência do Dr. Mario Roso de Luna foi um sucesso. O auditório teve a 
deliciosa surpresa de ouvir um grande filósofo da mais vasta cultura, servido por um 
orador de rara eloquência e extrema simpatia”, etc. 

Como tive ocasião de dizer no meu recente discurso, quando presidi a sessão em 
homenagem à memória do Dr. Roso de Luna, na nossa “Loja Morya”, que funciona à 
praça Tiradentes nº  73 (1º  andar): “Nesta época – abandonando ele pátria e família, e 
sem medir sacrifícios outros – veio anunciar aos povos de origem ibero-americana, 
inclusive o Brasil, o papel que lhes competia de abrir uma nova página na História das 
Humanas Civilizações, por isso mesmo os indissolúveis laços espirituais que os uniam 
entre si, para a realização da mais sublime de todas as profecias apregoadas, desde 
tempos imemoriais, isto é, de “que seria desta parte do globo donde havia de surgir, em 
futuro não muito distante, um novo ciclo de Paz, Amor, Sabedoria e Justiça entre os 
homens!” 

E completava esse trecho de meu discurso: “E para que o dealbar dessa aurora 
refulgente venha banhar a superfície da Terra, com seus raios vivificantes e 
recompensadores das terríveis lutas e sofrimentos sustentados pelas gerações presentes 
e passadas, foi que se criou no Brasil a “Sociedade Teosófica Brasileira” – como Eco ou 
repercussão do Verbo inspirado do super-homem que foi Roso de Luna!” 

E a prova disso, meu caro jornalista, está nestas suas palavras vindas em uma das 
constantes missivas com que nos honrava sempre: “Agora sim, já posso morrer 
tranquilo”... 

Não podemos deixar de citar uma passagem interessante da vida de Roso de 
Luna, isto é, quando ele, por gentileza toda especial, pois pertencia, naquele tempo, à  
“The Theosophical Society” (de Adyar, Madras, Índias Inglesas), foi ouvir a Sra. A. Besant 
sobre esse “despertar da consciência dos povos sul-americanos” para um mútuo 
entendimento entre eles, etc. Sobre tal assunto o próprio Roso de Luna escreve na sua 
obra “Conferências Teosóficas na América do Sul” : Não foi uma visita minha à Sra. 
Besant; foi uma amarga prova, daquelas a que se deve habituar todo discípulo do 
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Ocultismo. Com a natural precipitação  nervosa, própria da incrível urgência do tempo, 
que se me havia concedido para a entrevista – três minutos apenas – como se tratasse de 
algo mais do que um imperador ou Papa! – informei à presidente acerca da empresa que 
ia realizar além-mar! Ela, como boa inglesa, me ouvia impassível... – “Que me 
aconselhais? Que me dizeis?” – perguntei ansioso. E um seco – Rien! Rien! (Nada! 
Nada!) – foi toda a resposta que obtive”... 

Sobre tal proceder da Sra. Besant para com um homem cuja mentalidade ela 
estava longe de equiparar-se, cremos que o próprio Roso acabou se convencendo, como 
nós, de que não passou de simples ignorância sobre tão transcendente assunto e, ainda 
mais, por estar desde aquela época, a mesma senhora preocupada com o instrutor que ia 
oferecer ao mundo (hoje fracassado), uma religião com o nome de Catolicismo Liberal 
(como se o número formidável de religiões existentes não fosse bastante!!!) e com isso 
indo de encontro ao próprio lema daquela Sociedade de que “não há religião acima da 
verdade” – sem falar na “Távola Redonda”, Co-Maçonaria e dezenas de Linhas, sem 
nenhuma razão de ser neste século!... 

Roso de Luna, que seguia a “escola blavatskyana”, sempre fez crítica severa a 
essas intromissões indébitas no nome inconfundível da Teosofia, sobressaindo entre 
todos os seus artigos o que nos enviou para ser publicado no Brasil com o nome de “Um 
moderno erro de orientação na S. T.” De fato, esse artigo foi publicado no “O Fluminense”, 
de 28 de Fevereiro de 1929. 

Felizmente, a Sra. Besant e seus “fiéis seguidores” já devem estar convencidos de 
que a razão estava do lado de Roso de Luna – para não dizer de nosso lado! E assim, a 
todo custo, eles estão procurando corrigir o grave erro e... as coisas entrarão para os 
seus “eixos”!... Antes assim, porquanto, ao que diz respeito à Teosofia propriamente dita, 
muito deve o mundo àquela Sociedade, fundada pelo grande ser que foi Helena Petrovna 
Blavatsky – pouco importa os seus detratores de hoje, aos quais vão perfeitamente bem 
os seguintes versos com que Roso de Luna encabeça seu maravilhoso artigo “Teósofos e 
Astrólogos”: 

 

Cobardes son y traidores 

Ciertos criticos que esperan, 

Para impugnar, a que mueran 

Los infelices autores... 

Porque vivos responderian. 

Iriar-te: Fabula da “La lechuza”, 

Los perros y el “Trapero”! 

 

ATIVIDADE CIENTÍFICA 

Roso de Luna licenciou-se em Direito em 1890, doutorando-se em 1894. Licenciou-
se em Ciências Físico-Químicas em 1901. Era cavaleiro das Ordens de Isabel, a Católica, 
e Carlos II e membro correspondente da Academia de História de Madri e da Sociedade 
de Arqueologia da Bélgica, etc., etc. 

Além das várias associações científicas e filosóficas a que pertencia Roso de Luna, 
na “Sociedade Teosófica Brasileira”, figurava como Irmão Maior nº  7. Do mesmo modo, 
era presidente honorário da “Sociedad Autosofica”, de Buenos Aires, da qual é presidente 
o ilustre sábio chileno don Santiago Kohler, e com cuja Sociedade estamos estreitamente 
ligados num mútuo entendimento, em prol do mesmo trabalho, iniciado pelo Dr. Roso de 
Luna em 1910. 
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Em 1893 descobriu em Logrosán – sua terra natal – um cometa, que a Academia 
de Ciências de Paris inscreveu nos anais astronômicos com o nome de “Cometa Roso”. 

No ano seguinte publicou, com grande aceitação do mundo científico, a descrição 
de um dispositivo prático e simples com o nome de “Kinetorizon automático, cuja 
aplicação facilita a qualquer pessoa, mesmo leiga no assunto, a conhecer as 
constelações, ou melhor, o estado da esfera celeste, em qualquer ocasião – descoberta 
premiada com medalha de ouro pela Academia Parisiense de Inventores. 

Tornou-se notável no campo dificílimo da Arqueologia, onde logo se tornou célebre 
pela sua primeira descoberta, constante da célebre “pedra” encontrada e estudada em 
Solana de Cabanas, à qual deu graciosamente ao Museu Arqueológico Nacional – 
descoberta que foi qualificada pelo grande Hubner “como um dos mais raros hieróglifos 
da pré-história céltica, análogo, por seu interesse  e importância, aos da Argólida4. 

Do mesmo modo, descobre em Solana, Santa Cruz e Logrosán, antiquíssimas 
construções, que descreveu como “Citanias luso ibericas”. 

Dá a conhecer ao mundo mais de cem inscrições romanas, na província de 
Cáceres, e concorre, com poderosos dados, para a ratificação do itinerário Ravenate. 
Interpreta, como escrituras pré-caldaicas, as pedras de caçoilas, que se encontram em 
vários sítios de Extremadura. Em vista dessas investigações e interpretações, a 
Sociedade de Arqueologia de Bruxelas o nomeou membro correspondente. 

Em Paris desempenhou as funções de professor da cadeira de Língua e Literatura 
espanhola na “Socièté pour la propagation des longues étrangéres” e outra cadeira na 
“Mairie du Deuxieme Arrondissement”. 

Deu conferências na Sorbonne e em outros lugares, deixando sempre os auditórios 
enlevados e surpreendidos pela grandiosidade de seu talento. 

Em 1902 publicou um interessante livro com o nome de “Preparação ao Estudo da 
Fantasia Humana, sob o duplo aspecto da realidade e do sonho”. 

 

VALOR DE SUAS OBRAS 

Da “Biografia” feita por don Dario Perrez, e que foi publicada na revista “Dhâranâ”, 
órgão oficial da S. T. B., figura o seguinte trecho: 

“Os livros escritos e publicados por M. Roso de Luna, superpostos, poderiam 
parecer um arranha-céu. Não um arranha-céu dos que começam a invadir nossas ruas 
típicas, apagando a sua fisionomia e dissipando seu perfume de história, lenda e tradição. 
Esses arranha-céus são grotescos funis, adustos conglomerados simétricos, sem estilo 
nem graça e recordam cárceres, hospitais, quartéis, imponentes e frios modelos de 
sombrio senho que falam de uniformismo hermético, de férrea unidade carecedora da 
variedade que engendra a sugestão artística. O arranha-céu edificado com a obra copiosa 
de Roso de Luna, é torre de grandes janelas, onde assoma o polígrafo, ansioso de 
penetrar nos ilimitados mistérios da vida... Roso de Luna é o seguinte: um polígrafo”. 

 

São suas obras principais: 

– Hacia la gnosis (Ciência e Teosofia) 

– En el Umbral del Mysterio (Ciência e Teosofia) 

– La Esfinge (obra iniciática de grande valor para os que desejam penetrar no vasto 
campo do Ocultismo e da Teosofia) 

                                            
4
 Região montanhosa da antiga Grécia ao nordeste do Peloponeso – nota do digitador 
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– Conferências Theosophicas em America del Sur, La Ciencia hieratica de los Mayas 
(contribuição ao estudo dos códices mexicanos do Anahuac) 

– Evolution solaire et series astro-chimiques, La Humanidad y los Cesares (estudo 
ocultista, onde o autor previu a guerra européia e o futuro do mundo) 

– La Dama del ensueno, por la Asturias tenebrosa 

– El Tesoro de los lagos de Somiedo (Narração ocultista) 

– De gentes del otro mundo 

– Wagner mitologo y ocultista 

– Por las grutas y selvas del Indostan (comentários à obra de Blavatsky 

– Paginas ocultistas y cuentos macabros 

– De Sevilla al Yucatán (Viagem ocultista através da Atlântida de Platão) 

– El Libro que mata a la muerte (cuja obra o próprio autor reputava como a melhor de 
todas e que sempre tinha coisas novas a aprender ali, como se não fôra sua própria 
obra!) 

– Por el reino encantado de Maya (Parábolas e símbolos) 

– Helena Petrovna Blavatsky o la vida de una martir del siglo XIX 

– Simbologia arcaica (Comentários à Doutrina Secreta de H. P. Blavatsky ou 
Evolução do Simbolismo. Ciência oculta e moderna) 

– Del Arbol de las Hesperides (contos teosóficos espanhóis) e um número avultado 
de obras outras, sem falar em centenas de estudos publicados em jornais e revistas 
teosóficas e científicas. 

Porém, não podemos deixar de fazer menção às três colossais obras com que ele 
completou a sua missão na Terra: 

– Simbolismo de las religiones del mundo (o mais perfeito estudo de religiões 
comparadas que se conhece na face da terra) 

– Aberraciones psiquicas del sexo (verdadeiros milagre literário; foi escrita em 30 
dias. Trata-se de uma obra refutando uma outra de Anatole France, prejudicial à 
própria humanidade, devido à má interpretação dada pelo conhecido escritor 
francês à célebre obra do conde de Gaballis). 

Mal havia terminado aquela valiosa obra e dá início a El Tibet y la Teosofia – que 
vem sendo publicada na revista teosófica “El Loto Blanco” – e a morte, respeitando a 
ideologia do grande gênio de Castella, permite-lhe levar até o fim esse grande 
empreendimento, porquanto foi a mesma acabada alguns dias antes de sua partida deste 
mundo. 

A esse respeito há um fato interessantíssimo, aliás honrosíssimo para a S. T. B., ou 
seja, um trecho da sua última missiva enviada de Madrid há 12 de Outubro p. p. (Dia da 
Raça ou da Descoberta da América), que dizia assim: “Terminei, como lhe disse, os 10 
capítulos (60 ao todo) que me faltavam de minha obra “El Tibet y la Teosofia” e para que 
aprecie o que já foi publicado, envio-lhe todos os números do “El Loto Blanco”, que 
figuravam na minha coleção particular. Aqui, devido às atuais circunstâncias, ignoro 
quando ou como a mesma será publicada em livros. Porém, se lhe convier publicá-la de 
qualquer maneira, na querida língua de Camões, pode agir com perfeita liberdade e sem 
condições.” 

Agora, mais do que nunca, a S. T. B. se apressará em fazer tal publicação através 
das colunas de seu órgão oficial – a revista “Dhâranâ – para que os interessados possam 
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possuir a obra que, de fato, representa o teto ou cumeeira do colossal edifício construído 
por Mario Roso de Luna.5 

Não foi esta a única dádiva valiosa de Roso de Luna para o presidente da S. T. B. 
Possuímos originais de várias obras suas, folhetos de novelas e estudos esparsos, sem 
falar na volumosa correspondência que nos dirigiu até quase às vésperas de sua morte, e 
que conservamos como verdadeiras relíquias do amigo, irmão e – por que não dizer? – 
mestre mui amado!... 

Quer no álbum da família Roso de Luna, quer no do presidente da S. T. B. figuram 
diversas fotografias dos seus respectivos membros. 

Conhecedor de certo lugar no interior do Brasil, onde há dez anos, se pode dizer, 
teve início a obra grandiosa em que estamos empenhados, e onde estivemos este ano, 
em companhia de alguns membros da S. T. B., cognominou-a de “a capital espiritual do 
Brasil”, e nesta sua última missiva dizia: “como me sentiria feliz se pudesse visitar a 
‘Montanha Sagrada’, que acabais de conviver sob as suas potentíssimas vibrações... 
etc.?!” 

 

PALAVRAS FINAIS 

Para terminar, meu caro amigo, devo dizer-lhe o mesmo que disse sábado último, 
na sessão que demos em homenagem à sua memória, na sede da “Loja Morya”: 

“Não somos os únicos a sofrer tamanha perda! Sofre conosco o mundo inteiro – 
pouco importa se inconscientemente – mas o fato é que sofre! 

E nenhuma pátria mais do que a nossa, quando admirada e agradecida souber 
destas suas palavras, que nos foram dirigidas há longos anos atrás, quando nos escreveu 
por vez primeira: “Jamais em minhas viagens de propaganda teosófica senti emoção mais 
profunda do que aquela convivida de 7 a 13 de Março no Rio de Janeiro! O tempo não 
apagou essa emoção! Se me for permitido, reencarnarei no Brasil – ao qual de coração 
pertenço!” E logo adiante: “Ainda vejo essa formosíssima Bahia de Guanabara, em cuja 
extremidade se eleva, garbosa, Niterói!” E arrematava: “Com isso vos digo tudo, pois me 
faltam palavras – daquelas com que se enganam os homens! Prefiro deixar à vossa 
esclarecida intuição!... 

 

                                            
5 Como já foi dito em outros artigos nossos, terminando a sua obra “El Tibet y la Teosofia”, Roso de Luna concluiu a cumeeira ou 
telhado de seu colossal “Edifício literário”. Na mesma razão está o “Ateneu Teosófico” para os seus esforços na terra: Ele é a síntese 
maravilhosa das consecutivas peregrinações do incansável viandante através dos seus giros de conferências por toda parte, como 
tudo mais, onde despendeu esforço ou vida, por isso mesmo, excessivamente depauperado, fosse essa a razão principal de sua tão 
brusca partida deste mundo!... 
E a prova de seu grande amor pelo “Ateneu Teosófico” está nas suas últimas palavras, proferidas aos seus fiéis seguidores e 
companheiros de lides teosóficas – inclusive o Dr. Eduardo Alfonso e Sra. De Baranda, em cujos braços expirou: “Não me choreis; não 
vos cubrais de luto por mim; aqueles que me amarem... procurem auxiliar o Ateneu”... 
O sentido oculto da missão de Roso de Luna na terra, é muito mais expressivo do que pensam alguns. Ele foi o despertador da 
Consciência Ibero-Americana para “aquele amanhã resplandecente” – de que tanto falava nos seus escritos e conferências, isto é, “o 
Advento da 7ª  Sub-raça”. Ou em outros termos: o arregimentador das “mônadas” empenhadas em semelhante Trabalho; porém, 
esparsas ainda pelos países de origem ibero-africano-americana, por serem, de fato, a fusão, ou melhor, primeira reação racial porque 
as mesmas passaram – sem falar naquela do choque com os ramos autóctones dos países sul-americanos, ou as chamadas raças 
pré-colombianas. Daí, os seus consecutivos giros de conferências, até em possessões espanholas na África, etc. Em resumo, como se 
disséssemos, um preparo de tais “mônadas”, a fim de que as mesmas possam encarnar-se no lugar apropriado onde se vai dar 
semelhante acontecimento no mundo: Sul-América! 
E para que outros não julguem ser essas nossas afirmativas oriundas de uma ficção de nossa parte, citaremos uma frase, entre muitas 
outras “expressivas” com que o incomparável polígrafo nos honrava em assídua correspondência: “Continuai serenos... porquanto a 
vitória está de nosso lado, que agimos com a Lei! Nada mais posso fazer, senão, o que já fiz em 1910, quando aí estive. Vós sabeis 
perfeitamente que o meu lugar é aqui, como o vosso é lá!...”, etc., etc. 
E logo em outra carta – referindo-se a uma entrevista com um dos proceres da S. T. de Adyar, quando o foi procurar para lhe pedir que 
fizesse a sua apresentação no “Ateneu”, onde o mesmo senhor ia fazer uma série de conferências teosóficas: “Quando pensardes em 
semelhante Trabalho (referindo-se àquele em que estamos empenhados), lembrai-vos que há de ser através de nossas organizações, 
porquanto, de há muito que assumimos o pesado dever e altíssima honra de preparar a “7ª  Sub-raça”, do mesmo modo que vós outros 
com a 6ª . Não deveis esquecer que – em todos os pontos – Inglaterra tem muito que aprender conosco e não que nos ensinar, pois 
quando ela estava na barbaria no século IX, nós possuíamos a grande cultura hebréia e árabe...” 
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COLUNA À PARTE  6 

–––––– 

Ratos de Imprensa !... 

 

“Oderint, dum metuant” (Que me detestem, contanto que me temam) – Cicero, De 
officiis, I, 28, 97. 

O título do presente artigo faz supor o de pomposo reclame de algum novo e 
infalível preparado para exterminar esses pobres roedores que, de certo modo, 
prejudicando o homem, no entanto, outra cousa não fazem, senão, imitar o gesto de seu 
perverso inimigo, quando não escolhe os meios para alcançar a meta desejada, sejam os 
de subsistência, sejam os para satisfação dos baixos ou animalizados desejos, como: a 
posse da mulher cobiçada, o luxo, os vícios e outras coisas mais que os ratos não 
fazem!... 

O segundo termo, porém, ou o “de imprensa” – que completa o título de tão 
excêntrico quão necessário artigo – destrói, por completo, aquela como outra qualquer 
suposição, que não seja a real ou verdadeira – a menos que, mais ingênua ainda fosse a 
de que semelhante praga ora manifestada no Brasil, tivesse por causa o desleixo de 
alguns auxiliares de redação – quando no momento de enganarem o estômago com um 
ou mais sanduíches de queijo – deixem cair ao solo fragmentos de tão saboroso petisco 
que, de nenhum modo, poderiam desprezar os famintos roedores, na sua luta natural pela 
vida! 

E não se queira negar que tal desleixo não concorresse – de certo modo – para 
imitar os costumes de um outro animal a que damos o nome de “porco”. 

Porém, os mais práticos ou inteligente de nossos leitores – que se não deixam 
embalar em “falsas redes”, principalmente sabedores de que esta revista jamais se 
manteve com anúncios nem assinaturas, mas tão somente à custa de uma plêiade de 
abnegados homens que, além de não medirem sacrifícios para bem servir à excelsa 
Causa em que estão empenhados, tudo fazem para se não nivelarem com seres de um 
reino imediatamente inferior – o animal – compreenderão, desde logo, que em “ratos de 
imprensa” existem “dentes de coelho”... 

De fato, “os dentes de coelho” estão cravados no conhecido provérbio latino: O 
tempora! O mores! (Ó tempos! Ó costumes!) 

Sim, porque tal praga jamais chegou a ter virulência igual a de hoje – embora o 
grande progresso por nós alcançado – inclusive o de havermos “aumentado uma hora no 
misterioso relógio do tempo”, dando com isso “tempo ao tempo”, até chegarem “melhores 
tempos”, – sem falar na economia da luz – já que a fornecida pela poderosa Empresa 
Canadense é demasiadamente barata para equiparar-se àquela outra de que tanto carece 
a Humanidade inteira: a LUZ DA SABEDORIA DIVINA! 

O fato é que tal praga tomou um caráter verdadeiramente assombroso nos nossos 
dias e, com franqueza, não sabemos para quem apelar, a fim de serem tomadas as 
providências que o caso exige!... 

Daí o servirmo-nos da “prata de casa”, que é esta revista e a qual – além do mais – 
não nos obriga a merecer favores de quem os não quer fazer!.. 

                                            
6
 Este artigo vai publicado em “Coluna à parte” para não formar dissonância com os demais do presente número desta revista – todo 

ele uma Homenagem à memória do genial polígrafo espanhol Dr. Mario Roso de Luna. No entanto, ninguém ignora a magistral perícia 
com que o mesmo manejava a sua pena, não só para corrigir os erros existentes em muita cousa, que passa como real e de valor na 
face da terra, como também quando se tratava de fazer silenciar a todos os pigmeus que, enfrentar ousassem ao gigante invencível de 
nosso século. Basta a sua maravilhosa fábula intitulada “Os Cães do Caminho”, para responder por tudo quanto quiséssemos dizer a 
respeito. 
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Lançando mão de tão frágil recurso – à guisa de um pedido de socorro dentro de 
uma garrafa, navegando à mercê das ondas – por isso mesmo, todas as probabilidades 
de êxito se apresentam contrárias aos nossos desejos. 

Pouco importa. Desafiemos a sorte, já que assim procedendo, estamos cumprindo 
o nosso dever! 

–––––– 

Todo aquele que se der ao trabalho de folhear esta revista, encontrará logo na 
parte interna de sua capa que, sendo a S. T. B. uma “Escola de Iniciação composta de 
Teósofos ou livres-pensadores, esse termo incluindo os de ecléticos ou sincretistas, 
harmonistas, analogistas, etc., etc., por isso mesmo, o seu caráter não podia ser outro, 
senão, o de livre investigação e crítica a favor de tudo quanto possa concorrer para a 
mais rápida evolução humana”. E, inteligente, deduzirá que tal crítica não é aquela tão ao 
sabor de nossa época, ou seja, a do ataque pessoal, chegando a atingir o ambiente 
sagrado do lar, etc., etc., ou a mesma que já nos obrigou a dizer que, “é com a pena 
molhada na negra tinta do ódio, da traição e da mentira com que, nos dias atuais, são 
discutidos os mais comezinhos assuntos da vida...” 

Não se pense que é a primeira vez que tentamos desvendar aos olhos dos homens 
dignos de nossa terra, de que processos se socorrem os que a todo transe desejam 
demolir o maravilhoso Edifício por nós construído à custa de lágrimas e sacrifícios sem 
conta! E isso, porque, ignorantes, não sabem que todo aquele que ousa obstar a marcha 
infalível da Lei, por Ela mesma é destruído! 

Mas, de todas as vezes... a pena se nos escapava das mãos – tal o sentimento de 
que éramos possuídos nesses momentos – como um tênue raio de esperança – de que 
nem sempre os nossos inimigos gratuitos – que não apresentamos  ainda aos nossos 
leitores – acabariam procedendo de outro modo!... 

Baldada expectativa! Cada vez mais tênue se fazendo “o raio da esperança”... 
acabou esfumando-se por completo no horizonte de nossos próprios sentimentos de amor 
e fraternidade para com o nosso próximo!... 

Não pode haver remédio para aqueles que permitiram à víbora traiçoeira do ódio 
fizesse de seu coração moradia perene!... 

Por isso mesmo, impossível seria prolongar por mais tempo esse estado de 
cousas. O nosso próprio gesto de fraternidade, na expectativa de uma rápida evolução 
espiritual, por parte daqueles referidos irmãos – já estava concorrendo para o 
solapamento do Edifício por nós construído com sacrifícios e dificuldades inconcebíveis! 

Assim, as mesmas mãos que ainda vertiam sangue pelas pesadas ferramentas de 
que fizeram uso em tão árduo quão dignificante Trabalho, resolveram manejar a mais 
delicada de todas – como arma potentíssima de que se servem os Super-Homens, 
quando se trata de defender a “Deusa Velada”, erguida sobre o altar majestoso, onde – 
em chamas crepitantes – arde o Fogo Sagrado da Sabedoria! 

A asserção do que acabamos de dizer, encontra eco na admirável Sura, III do 
Alcorão: “Tu que fazes entrar a noite no dia e o dia na noite! Tu, ó Senhor, que fazes sair 
a morte da vida e a vida da morte! A ti, mais preciosa é a tinta do sábio, que o sangue do 
mártir.” 

De fato, morrer pela humanidade é admirável! Porém, muito mais admirável é viver 
para ela!... A mesma H. P. B. já o dizia com outras palavras: “Aquele que vive para a 
Humanidade faz muito mais do que aquele que por ela morre”. 

Assim, não empregando a arma vil e traiçoeira do anonimato, nem lançando mão 
dos recursos indignos de que se servem os que preferem trabalhar na sombra – ou o 
lugar que bem define a negrura d’alma dos que aí habitam – é que, de lança em riste e de 
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viseira erguida, vimos para a arena onde se batem os homens de honra, defender uma 
Causa justa e de valores inconfundíveis – pese isso aos que pensam ao contrário – para 
a qual os nossos míseros corpos físicos hão de transformar-se, sempre em poderosos 
baluartes!... 

Já tivemos ocasião de dizer que “não são poucos os que confundem – de boa ou 
má fé – tolerância com indiferentismo, com passividade e, sobretudo, com atitudes 
acomodatícias...” 

É que nem todos gostam de ser contestados, contrariados ou criticados! Porém, 
isto é assunto de pouca monta para nós, que temos o dever de orientar os que apelam 
para o pouco que lhes podemos oferecer! 

Longe de nós o querermos ser infalíveis! Isso seria manter concorrência ao 
privilégio que possui S. Santidade... o Papa ! 

Por isso mesmo, quem achar que não estamos com a razão, nada mais tem a 
fazer, senão, criticar os nossos atos – principalmente quando procuramos – a todo custo 
fazer ressurgir dos escombros de uma Raça apodrecida e gasta, uma outra Raça, 
robustecida por Ideais da mais pura e elevada espiritualidade e, como tal, portadora de 
melhores dias para o mundo! 

Se o erro está contido na filosofia que pregamos – embora sendo a S. T. B. uma 
“Escola de Iniciação”, onde se estuda, comparadamente, as religiões, filosofias e línguas 
orientais e ocidentais – já que tudo isso e mais ainda, está incluso no próprio termo 
Teosofia – apareça um mais competente, que nos venha apontar o erro, e poderá ficar 
certo, desde já, que além de agradecermos o favor, seremos os primeiros a corrigir tal 
erro! 

Que mal nos poderá advir daí? Desprestígio? Não cremos, porquanto – além do 
mais – somos humanos e... Errare humanum est !... 

Não somos do número do que se revoltam contra os que estavam com a razão e, 
pior ainda, lhes movem campanha surda, servindo-se dos processos mais indignos que 
se possa imaginar justamente por não terem coragem bastante para reconhecer seus 
erros!... 

Dizem alguns que os nossos artigos são violentos! Será menos violento o mal que 
aflige a Humanidade inteira? No próprio caso, que nos obrigou a publicar semelhante 
artigo, são menos violentos ou antifraternos os processos empregados pelos nossos 
inimigos gratuitos? 

Similia, similibus curantur !  Em matéria médica, essa teoria é muito mais antiga do 
que a de Hahnemann, porquanto Paracelsus já a aplicava tres séculos antes. E em 
matéria filosófica – sem falarmos no grande Cícero, no formidável Phedro e outros mais – 
sabemos como agiam Seres de categoria mais elevada – como um Jesus, por exemplo, 
quando se tratava do bem coletivo. 

Do próprio Cícero, nenhuma outra frase possui melhor aplicação ao nosso caso do 
que aquela proferida no seu primeiro discurso contra Catilina: “Até quando, Catilina, 
quererás abusar da nossa paciência?” (Quosque tandem...) 

Não se abusou excessivamente da nossa paciência? Outra não foi a razão deste 
artigo!... 

Por várias vezes temos dito que, embora os Caminhos sejam diversos, no entanto, 
não são poucas as pessoas que os confundem com atalhos, na esperança de encurtar a 
jornada e... vão perder-se em cerrados abrolhos! 

Por isso mesmo, cada um que interprete o verdadeiro sentido destas 
sapientíssimas palavras do Bhagavad-Gita: “Aqueles que adoram aos deuses, vão aos 
deuses. Os que adoram aos Pitris (os antecessores da chamada Raça adamica, ‘deuses 
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lunares’, etc., etc), vão aos Pitris. Os que sacrificam em aras dos Bhûtas (espíritos da 
natureza ou dos elementos) vão aos Bhûtas. Porém, meus adoradores chegam a Mim”. 

Estamos fartos de repetir quem é Aquele que está em condições de dizer que os 
“meus adoradores chegam a Mim”. 

Não se trata de determinada personalidade, como querem os adeptos dos vários 
credos religiosos. Trata-se do Eu-Consciência manifestado em todo e qualquer indivíduo 
que a tenha alcançado, pouco importa que hoje lhe dêem o nome de Cristo, Krishna, 
Avalokiteshvara e dezenas de outros! É a Meta ou o final da existência terrena! É a 
Iluminação perfeita ou posse da Consciência Universal! Por isso mesmo, é a Luz que 
banhava a todos os Iluminados que a este mundo têm vindo – todos Eles falando em 
“nome de seu Pai” – razão porque não podem, de modo algum – ser tidos como inferiores 
ou superiores uns aos outros, porquanto eram – ou melhor, são – possuidores de uma só 
e mesma Consciência – pese isso aos que preferem defender de mão armada a 
sabedoria e a pureza ou santidade do “deus” de sua religião, contra o “deus” das dos 
demais. 

Quantas lutas travadas, quanto sangue derramado por uma questão tão simples! 
Até nisso se manifesta a humana vaidade, embora a clareza do que diz o Rig-Veda: “Há 
uma só Verdade, embora os homens lhe dêem nomes diferentes”. 

Não nos levem a mal por nos termos desviado das diretrizes, que fomos os 
primeiros a traçar, quando resolvemos escrever esse despretensioso artigo. 

Não queremos passar por mestres nem instrutores de ninguém – mesmo porque, a 
Verdade dorme no seio de cada homem, só esperando o momento que ele ou outro 
qualquer A venha despertar de tão amargurado sono. 

Tivemos a pretensão de nos arvorarmos em “despertadores de consciências 
adormecidas” – à guisa daqueles pobres homens de há bem poucos anos atrás que, com 
passos curtos e sobraçando a tradicional vara, em cujo extremo havia uma cápsula de 
cobre perfurada, por onde se podia divulgar a chama de uma vela – iam acendendo as 
intermináveis fileiras de lampiões, postadas de cada lado das ruas da cidade... 

E era para imaginar dois exércitos defrontando-se, não para uma batalha inglória 
entre irmãos – ou seres da mesma natureza – mas invictos “porta-brandões” na sua árdua 
tarefa de iluminar os dificultosos caminhos por onde trilham os homens nesse seu 
peregrinar tristonho de cada vida! 

Aquele a quem o vulgo prefere chamar de Jesus, ao levar uma bofetada, apresenta 
o outro lado da face para receber segunda. Porém, logo se tratou da “Casa de seu Pai”, 
não trepidou em vergastar os “vendilhões do Templo”... 

Pouco importa a autenticidade do fato – já que o mesmo, como tudo mais que se 
conhece como parábolas e símbolos, não passam de veladas iniciações para o homem – 
desde que sirva de exemplo edificante para aqueles que se fizeram “os modernos 
vendilhões do Templo de seu Pai”...! 

Sim, porque em se tratando da ofensa pessoal, devemos perdoar ao inimigo, que 
da moita se nos apresenta na fatigante estrada da Vida! É um simples agente karmico, 
que nos auxilia a descontar uma ou mais faltas de nosso passado! Mas em jogo se 
achando o bem da coletividade – para não dizer, o progresso espiritual da Humanidade – 
outro remédio não há, senão o castigo ! Depende, apenas, da maneira pela qual o 
aplicamos...! 

Eis aí o motivo da violência dos nossos artigos! 

Quem pode afiançar se o estado de nossa alma – ao escrevermos tais artigos – 
possuía a mesma violência? Julgue-nos o único Juiz que está em condições de o fazer: 
Karma. 
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Vivit sub pectore vulnus (A ferida vive no fundo do coração...). Essa expressão de 
Virgilio, na sua Eneida, no presente caso, possui mui diferente sentido. Que a decifrem os 
homens de bem! 

Assim é que, sob o nosso ponto de vista “a Casa do Pai”, é o Templo ou Oficina da 
S. T. B. – onde, ativa e abnegadamente, trabalham os obreiros ou construtores do Edifício 
Humano, como aliás, poderia ser outro qualquer de caráter verdadeiramente espiritualista. 

Disso já tivemos ocasião de dar provas sobejas, quando um despeitado – que se 
tornou indesejável no seio desta Sociedade, no início de sua vida – nos moveu campanha 
difamatória pela imprensa e... não lhe quisemos dar a satisfação de expôr a sua chaga 
moral ao público, a fim de que este pudesse ajuizar de quem – “isento de pecado” – 
ousou “atirar a primeira pedra”...! Nunca nos arrependeremos de assim haver procedido! 
“Quem tem vergonha não envergonha os outros!” 

Todas essas divagações se faziam necessárias, antes de abordarmos a questão 
que pretendemos liquidar – uma vez para sempre – com este artigo a que chamamos – 
em outros lugares – de “excêntrico”, justamente pelo fato de estar longe do centro, ou 
melhor, do programa adotado por uma revista de cunho puramente espiritualista, como 
órgão oficial que é, da S. T. B. 

–––––– 

Não são poucos os que julgam o termo “jesuíta” para designar, simplesmente, o 
membro da famosa Companhia de Jesus. 

Esse termo generalizou-se de tal forma, que hoje é aplicável a todo e qualquer 
indivíduo manhoso, traiçoeiro, hipócrita, etc., etc. Do mesmo modo que acontece ao de 
“conto do vigário”, para transações ilícitas, negócios duvidosos, etc. 

De fato, os passadores de “conto do vigário” proliferam em todos os ramos da 
vida!... Para uns, a intervenção da polícia pode ser eficaz; porém, para outros, somente 
uma inteligência aprimorada é capaz de descobrir sob a bem tecida capa que os envolve, 
a figura do animal que se disfarça em homem! 

Daí o dizermos que, “jesuítas” católicos (não tomem como pleonasmo), ocultistas e 
até teosofistas – já que o “jesuitismo” tomou posse de algumas mentalidades teosóficas – 
mas que, de passagem dizemos, culpabilidade não têm os seus prosélitos pelos erros 
cometidos por um número relativamente insignificante dos próceres de tal movimento, e 
muito menos, pelos que demonstram baixos sentimentos – são aqueles que se fizeram 
essa nova praga a que demos o nome de “ratos de imprensa”. 

São os tais que não podendo admitir cousa alguma, possa empanar o falso brilho 
da jóia que expõem no mercado onde só compram os “impúberes psíquicos” de nossa 
terra – para não dizer, os de inteligência curta, embora que, rotulados como “intelectuais” 
– se fizeram censores dentro das redações de alguns jornais do Rio e Niterói, por isso 
mesmo, só permitindo a publicação daquilo que lhes convém! 

Não nos socorre o altíssimo privilégio de pertencermos – há alguns anos à A. B. de 
Imprensa! Artigos e anúncios de conferências nossas ou são preteridos, ou mui 
propositadamente, truncados o nome desta Sociedade e retirados o lugar e hora das ditas 
reuniões! É incrível semelhante proceder! Mas é a expressão lídima da verdade! O mais 
interessante é que sabemos os seus principais autores – mesmo porque, se a certeza não 
tivéramos, mais indignos seríamos em acusá-los do que eles próprios, procedendo dessa 
maneira! 

Bem provável é que, se se tratasse de uma outra organização, onde ao em vez de 
se visar o “engrandecimento moral e intelectual de nossa Raça”, fosse o da exploração 
aos vícios e maus costumes sociais – que a definham e desmoralizam – não lhe faltasse 
generosa acolhida nas valiosas páginas de tão patrióticos jornais brasileiros! 
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Vox clamantis in deserto...! Pouco importa clamarmos no deserto, se estamos 
concordes com aquela outra máxima do direito público em Roma: Salus populis suprema 
lex est (Que a salvação do povo seja a lei suprema). 

Felizmente – como já dissemos – se trata de um número limitado de jornais 
dirigidos por homens que atraiçoaram o dignificante sacerdócio, que é o do jornalismo, 
pelo de um vil balcão, onde se vende a consciência ao primeiro que oferecer maior 
preço!... E – nesse ponto de vista – muito pior era há dois ou três anos atrás! 

E daí o se fazerem “órgãos oficiais do Vaticano” – preterindo cousas de sua Pátria, 
pelas de “uma nação encurralada no quintal de Roma” e que, a todo custo, quer dominar 
todos os povos do mundo! Do mesmo modo que outros exploram a crendice pública com 
“santos milagreiros”, “sepulturas que choram” – sem falar nas curas do Padre Faustino – 
que se católico não fôra, de há muito teria ajustado contas com a Saúde Pública, para não 
dizer, com as autoridades policiais de nossa terra...! 

Repetimos, mais uma vez: O tempora! O mores! 

São, portanto, nesses “arremedos de jornais” onde se manifestou a terrível praga a 
que demos o nome de “Ratos de imprensa”. 

Tudo isso está concorde em gênero e número com o que afirmamos no nosso 
artigo Hontem e Hoje! (sic), isto é, “que o jesuitismo implantou o seu domínio por toda 
parte... até mesmo nas chamadas instituições secretas, por serem, justamente, as que 
podiam defender os homens contra as férreas cadeias da superstição, do fanatismo, da 
mentira e tudo mais onde se acham envolvidos, nessa bem tecida rede, que o janizaros 
do Papa – como bons pescadores que são – atiraram sobre a incauta Humanidade! 

Outrora, o fato só se manifestava através de um ou dois jornais – como por 
exemplo, o que foi reduzido a cinzas na revolução de 24 de Outubro – postado ao lado de 
um “banqueiro de bichos” da Rua do Ouvidor, como seu baluarte forte – e cujos autores 
das preterições daquele tempo, eram dois fiéis soldados de um “Rei” hoje destronado! A 
um desses “bobos da côrte decaída” – porquanto “le roi s’amuse... et ses soldats se 
trouvent en débandade” – lhe poderíamos dar o mesmo nome do célebre romance de 
Júlio Verne, isto é, Keraban, o cabeçudo, ou mesmo o da famosa ópera de Verdi, extraída 
do drama do mesmo nome, do imortal Victor Hugo! É um tal que se diz descobridor do 
“moto continuo” e até... do magno problema de um comboio passar por dentro do outro – 
à guisa daquela famosa história das duas cobras que, se encontrando na mesma trilha... 
enguliram-se mutuamente, não ficando nem o rastro!... Quanto ao outro, não só está 
incluso entre os “bobos da maravilhosa Corte”, como entre os “reverendos” de que 
ligeiramente falaremos no final deste “ultra-excêntrico” artigo. 

E como hoje se queira erguer uma nova Corte, não mais àquele Rei, que chamou a 
sua de “geringonça”, mas à Rainha – que é a Sabedoria que não possuía, de modo 
algum, aquele “aborto de Rei” se procura destruir desde as bases, o Edifício construído 
por aqueles que negavam e continuam negando, não só os valores do falso Rei, como da 
falsa rainha-mãe, pois ninguém pode contestar que, se uma criação não presta, do 
mesmo modo, não pode prestar aquele que a criou... – se bem que o verdadeiro criador, 
esteja bem longe “assistindo de palanque a derrocada de sua obra nefasta”! 7 

                                            
7 É aquele mesmo a quem ilustre escritor francês cognominou de “o maior fantasista de nosso século”; que possui “sujet” 
desenvolvida, por intermédio de quem conversa e recebe ordens dos “mahatmas” – conforme ele mesmo o diz em seu “Credo Cristão” 
e... cujos “mahatmas” – além de permitirem aquilo que eles próprios são os primeiros a condenar “como atentatórios à vontade alheia” 
e... obra nefasta de “Magia Negra”, também consentiram a desmoralização de nome inconfundível da TEOSOFIA, perante o “mundo 
intelectual”, devido aos “maus enxertos”, que lhe aplicaram... preparados com instrutores, religiões novas e... outras parvoíces 
semelhantes!... É ainda, o celebérrimo autor de as “Últimas trinta e uma vidas de Alcione”... ou o prólogo literário dessa comédia 
ridícula do Moderno Instrutor dos homens, das religiões e dos anjos” – o Senhor Maitreya – como diziam as preces que lhe eram 
dirigidas há bem poucos anos atrás. 
E assim, os “mahatmas” ficavam sujeitos ao velho adágio popular de “que tão criminoso é o que pratica o crime, como aquele que o 
consente”... porquanto, a primeira cousa logo atingida era o próprio lema adotado pela Sociedade psiquicamente dirigida  por um 
homem, que teve a coragem de afirmar a um juiz indiano, “que havia recebido ordens de fundar uma escola para crianças do sexo 
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Desta vez não mais se pode dizer: “Le Roi est mort! Vive le roi!...” porque não 
havendo outro para o substituir... “le roi est mort et... bien mort!...” 

E tudo isso, porque “não querem dar o braço a torcer” esses “leaders” de 
originalíssimos movimentos – outrora experientes operadores ou cirurgiões de nomeada, 
mas que hoje perderam tão apregoada fama, para passarem à mísera condição de 
“cobaia”...! 

É o castigo a alguns dos “voronoffs” do Neo-Espiritualismo, pela profanação – para 
não dizer, pretensão – de quererem enxertar cousas falsas no corpo sadio e virginal da 
Sabedoria Primitiva! 

 É a esses a que se refere o seguinte trecho do artigo Cuando se muere, do 
imortal Roso de Luna: “Todos aqueles que trazem missão elevada, mas que, por qualquer 
motivo não afinam consigo mesmo, com a sua missão, com o seu ambiente... caem. Não 
importa como, porém, morrem”. 

Cair, dizemos nós, para levantar-se o homem cônscio de seu erro, e por isso 
mesmo, procurando redimir-se aos olhos do mundo, é uma glória! Porém, não reconhecer 
o erro, e ainda por cima, querer arrastar os outros na sua vertiginosa descida – na mágica 
espiral da involução que conduz os seres às terríveis regiões do Não-Ser – é morte, fatal 
dissolução completa de todos os vestígios espirituais que sobravam num corpo, já por si 
depauperado, pelas dúvidas e incertezas da vida! 

E com isso já deverão ter compreendido os nossos inteligentes leitores que “Ratos 
de imprensa” são “reverendíssimas ratazanas” de dois pés, que roem muitíssimo mais do 
que os pobres roedores que se deixam apanhar em qualquer ratoeira – quando os que se 
fizeram “vorazes roedores” de nossa Obra, muito ao contrário, são os que as armam para 
apanhar os incautos, e torcer-lhes a inteligência, cortando-lhes, portanto, as asas da 
esperança e da fé, que lhes permitiam alçar o vôo às sublimes e elevadas regiões da 
Verdade! 

E quando dizemos “reverendíssimas”, não é em sentido pejorativo – assim como os 
já referidos termos de “jesuítas”, “conto do vigário”, “reverendíssima besta” e... outros 
                                                                                                                                                 
masculino... no planeta ‘Marte’ “ e tudo mais de que se serviu o Dr. Nair no seu famoso processo contra a Presidente daquela 
Sociedade. Assim, o lema de “Não há religião acima da Verdade”, foi substituído pelo de “Não há verdade mais elevada do que a 
multiplicidade de religiões”... 
Quanto à cretinice do escritor e comediógrafo português – Sr. Felix Bermudes – afirmar pela imprensa que J. Krishnamurti não é 
contrário às idéias teosóficas, que leva vida de asceta, que não está brigado com a Sra. Besant e o Bispo Leadbeater... não passa de 
uma de suas muitas “comédias ou enredos de fitas...” “pour épater les bourgeois” – a começar pelo dito do próprio Krishnamurti quando 
chama a S. T. de “geringonça”, até quando vai muito mais longe... em cousas, que jamais lhe poderiam permitir o título de “asceta”, 
quanto mais de Instrutor. Do mesmo modo, que os seus prosélitos foram os que lhe deram o título de “messias” e “instrutor”... quando 
muito antes de ser apresentado ao mundo como tal, já a Sra. Besant escrevia um artigo com o título de “A Volta do Cristo” e tudo mais 
de que nos vamos servir no próximo número desta revista, a fim de pormos os pontos nos ‘is’ – para não dizer, na defeza que vamos 
fazer a favor do nome imaculado da Teosofia, tão vilmente profanado e ridicularizado! 
Se as infantis inteligências não souberem deduzir desde logo, qual a razão desta Sociedade ter mudado o seu primeiro nome de 
“Dhâranâ” para o atual de “Sociedade Teosófica Brasileira”, agora ficam sabendo. E mais ainda, que ninguém procura trabalho e 
sofrimentos com as suas próprias mãos! 
Sobre a entrevista do Sr. Ber...mudes, temos ainda a dizer, que foi transcrita em um dos jornais do Rio, pela maravilhosa 
escamoteação de um soldado de “El Rey decaido”, para ir enganando as massas ignorantes desses assuntos e... dando tempo ao 
tempo, para ser erguida uma nova “Corte”, como ja foi dito no artigo a qual pertence esta anotação. E se isso não é verdade, 
desafiamos ao mesmo que continue as suas preleções de outrora sobre o instrutor, catolicismos liberais, etc, etc, em lugar de 
“vivissecção”, “Pássaros que falam” e... outras cousas mais! 
Penaliza-nos esse pobre Krishnaj – por ter tido um karma de ser levado ao ridículo perante o mundo e um dia exclamar: Libertas quae 
sera tamem! – tornando-se um homem, como outro qualquer! 
Outro fato que não pode deixar de ser aqui apontado, é aquele tão conhecido do mundo, isto é: que a Igreja de Roma condenando a 
todo instante a Teosofia – como tudo mais que não seja de sua religião – como fez exceção à regra geral, convidando o Bispo 
Leadbeater para o “Congresso Eucarístico” realizado em Sidney? Era o caso para se instituir um prêmio a quem adivinhasse a razão 
desse privilégio! 
Pela parte que nos toca, o enigma está decifrado desde a ocasião em que dissemos que o “jesuitismo” invadiu todas as Associações 
chamadas “secretas...” E, do mesmo modo, nestas outras palavras: “que o autor de todos esses despautérios contra o Edifício 
construído pela mártir H. P. Blavatsky – à custa de lágrimas e sacrifícios sem conta – assiste de palanque a derrocada de sua obra 
nefasta”... 
A Teosofia sempre foi e há de ser representada pela “elite intelectual do mundo” – pouco importa que nos queiram contestar os seus 
inimigos! Ora, assim sendo, está visto que ela é o “fantasma aterrador” para muitas cousas na terra – inclusive a Igreja de Roma, que 
vive à custa da ignorância de seus prosélitos – em matéria filosófica! Que se devia fazer para afugentar  semelhante fantasma? Nada 
mais do que: “Dividir para governar”...! E... alguém exclamou: Ecce Homo!  para fazer essa divisão...! E o homem cumpriu fielmente o 
seu papel, sem necessidade de enforcar-se em uma figueira!... 
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muitos adotados pela gíria popular; mas sim, de acordo com os próprios títulos usados 
pelos nossos amáveis “ratos de imprensa”. 

De fato, uns pertencem àquela famosa religião – a que chamamos certa vez de 
“colcha de retalhos”, por ser constituída de trechos ou esparsos de arcaicas religiões – tal 
como uma salada de frutas”, onde o açúcar de primeira qualidade e o gelo 
cuidadosamente picado, são os mitos e símbolos vergonhosamente roubados às velhas 
tradições orientais e que... para melhor agradar ao fino paladar dos que preferem “comer 
gatos por lebres”, adicionou-se um pouco do caldo de groselha”, feito com o sangue de 
fanáticos mártires que se deixaram trucidar estupidamente por uma fantasia grosseira da 
verdadeira Religião de nossos pais ou antepassados! 

É, ainda, aquela religião soerguida de seus escombros pela espada de Constantino 
– maculada com o sangue de sua família – para que a humanidade, sobrecarregada de 
culpas, tivesse por castigo, de rolar por alguns séculos mais esse “rochedo de Sísifo”, que 
é a Igreja de Roma! 

Os outros pertencem a uma originalíssima religião, nascida da senectude de uma 
não menos original parelha, com direito a títulos mais elevados – já que um é Bispo e 
outra, Papisa! 

E é isso o que se vê por toda parte: Papas, papisas, bispos, monsenhores, 
reverendos e... até messias e instrutores – sem falar em Reis, que todos eles os 
possuem. Quando não é o “comedor de torradas”, “jogador de tênis” e... apreciador do 
belo sexo – embora que, “instrutor dos anjos, das religiões e dos homens e que, além de 
tudo mais, difere dos verdadeiros, por cercar-se de todo luxo e conforto, enquanto essa 
pobre humanidade se debate nos grilhões da dor e da miséria – é o “Rei inválido do 
Corcovado” – cuja fortuna despendida para ali ser colocado, é uma afronta vergonhosa ao 
“Rei dos Reis”, – que a grosseira estátua representa – hoje martirizado pelos “Vendilhões 
do Templo de seu Pai”, porquanto, preferiria mil vezes que tão vultosa fortuna fosse 
distribuída por entre aqueles por quem viveu e morreu: “os desprotegidos da sorte”...! 

Que dizer dos outros “ratos de imprensa” – fugidos das tocas ou buracos onde se 
ocultavam com o falso nome de “ocultistas”? 

Que os seus processos de destruição da nossa Obra – temerosos que a mesma 
lhes possa fazer concorrência desleal ao negócio lucrativo que mantêm com as cousas 
divinas – se equiparam aos mesmos de que se servem os maiores criminosos do mundo 
– principalmente os “gangsters” americanos? 

Para que os nossos dignos leitores não nos tomem como “doentes imaginários” ou 
possuídos da “mania de perseguição”, relataremos aqui um dos muitos casos que nos 
obrigaram à publicação de semelhante artigo: 

Não haviam, ainda, os filhos do Presidente da S. T. B. secado nos olhos as 
lágrimas que derramavam pela perda de sua extremosa mãe, e já se viam acossados por 
uma nova tempestade, produzida por ventos – que além da impetuosidade de sua marcha 
destruidora, traziam as exalações mefíticas das áridas e insalubres paragens donde 
procediam: “Antros de Magia Negra”. 

Referimo-nos a cartas anônimas ameaçando de morte o Presidente da S. T. B.; 
outras, exigindo-lhe declarações indignas por determinado jornal de Niterói; outras, ainda, 
que em breve sua filha mais moça passaria por uma decepção, quando em caminho para 
a escola – sem falar em consecutivas telefonemas – cada qual mais indigna, mais repleta 
de ódio – concorrendo todos esses processos criminosos, para irritar, cada vez mais, os 
nervos de quem já os trazia abalados pela dor por que acabavam de passar... só não 
produzindo o efeito desejado, justamente em quem era o principal visado: o Chefe da 
Obra e da família! 

Uma só missão é dolorosa! Quanto mais quem possui duas! 
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E dizer-se que esses verdugos e traidores dos próprios Ideais que defendem 
sabiam da dolorosa situação moral em que se achava a família – e até, (caso estranho!) 
essa questão de cartas e telefonemas só teve início depois do falecimento da esposa do 
Presidente da S. T. B. 

E é de ver-se como em tais cartas se antegozava a dupla orfandade de pobres 
criaturinhas, cuja única culpabilidade no caso, é a de terem por pai... um desses loucos, 
que a todo custo querem convencer aos homens, de cousas que lhes não seduzem! 

Certa vez, estando a família à mesa do jantar, batem à porta. Um automóvel 
amarelo aí se achava estacionado, com dois passageiros bem vestidos. Um deles saltou 
e fez entrega de volumosa carta ao filho mais moço do Presidente da S. T. B., que foi 
atendê-los. Inútil dizer que, além das ameaças de sempre... trazia orações mágicas, 
rabiscos cabalísticos, um pseudo-talismã encapado e outros ultra-potentes processos 
para matarem o Presidente da S. T. B.! 

Niterói e até mesmo a capital da República estão reduzidas a um ninho de “Baixa 
Magia”, pela má vontade das nossas autoridades policiais... por serem frequentados tais 
centros, pela “alta roda” – inclusive a família que nos dirigiu a referida carta, onde há um 
membro que ameaça a todo instante “entrar para o convento” (lugar, não das vocações 
sacerdotais, mas dos desiludidos da vida). Ipse venena bibas! Sunt mal quae libas! 8 

São dos tais que, tendo conhecido alguém, alguns anos atrás, pensam que por se 
tratar do mesmo corpo físico – que aliás, cientificamente falando, não é o mesmo, devido 
à incessante transformação das células orgânicas – algo interno nesse “alguém” não o 
tenha feito completamente outro! 

O homem de há pouco, não é o mesmo de agora, quanto mais o de há anos 
passados! A própria medicina o reconhece, quando exige a vacinação de sete em sete 
anos, etc., etc. 

Estacionários e cada vez mais involuídos, ou irremediavelmente perdidos, são 
aqueles sem aspirações das cousas do Espírito, só visando a satisfação de seus instintos 
animalizados ou que dão ouvido à besta rugidora dentro de seu ser!... 

No caso vertente, por exemplo, onde a menor parcela de espiritualidade nos que 
não cessam de atacar-nos – quando jamais lhes demos motivos a que assim 
procedessem? E a prova é que, até mesmo na véspera do Natal – como alegres festas à 
família do Presidente da S. T. B. – o Correio lhe trouxe uma dessas fraternais missivas. 
Sim, porque, por “automóveis amarelos” eles não mais o fariam, porque sabem, 
perfeitamente, que seriam conduzidos à delegacia policial mais próxima!... 

Ninguém tem o direito de tomar esses fatos como uma simples brincadeira, já 
porque a mesma se tornaria dispendiosa, já porque o Presidente da S. T. B. e sua família, 
não possuem amizades capazes de lançar mão de pilhérias tão grosseiras – 
principalmente depois da dor porque acabam de passar! 

Além disso – já o dissemos – somos conhecedores dos autores de tão ignominioso 
proceder! 

É bem provável que, se o fato continua, sejamos forçados a estampar em letras 
garrafais os nomes de tais pessoas, já que o vergastar-lhes a face imunda, não é digno 
de espiritualistas como nós. 

No entanto, um nome de valor, figurando nas primeiras fileiras do Neo-
Espiritualismo no Brasil, foi forçado a lançar mão desse meio – imitando aquele gesto de 
Jesus, por nós referido em outros lugares deste artigo – por se tratar de uma indigna 
ofensa à Obra em que o mesmo se acha empenhado! Se fôramos nós, é bem provável 

                                            
8 No próximo número desta revista, no nosso artigo intitulado “A Minha Mensagem ao mundo espiritualista” (parte referente ao 
Espiritismo, Ocultismo, Teosofia e Maçonaria), abordaremos este assunto mui detalhadamente. 
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que ficássemos para sempre mal quistos por todos... No entanto, fomos dos poucos que 
não julgaram mal o gesto de quem, com tanta dignidade e amor pela sua Obra, soube 
desafrontá-la de um ser que, de humano, só tem a forma! 

É que a “ferida só dói no corpo de quem a possui”! Mister se faz ser exímio pianista 
para saber ferir uma “tecla” que se desafina em pianos bichados!... 

E com isso... desafiamos aos homens dignos de nossa terra, que hajam lido o 
presente artigo – pouco importa que sejam ou não chefes de movimentos semelhantes ao 
nosso, mas honrados chefes de família – já que o lar, do mesmo modo, é um templo onde 
se cultua a verdade e o amor entre aqueles que aí habitam, para que o nome de família 
continue imaculado de geração em geração – a que julguem aquele que o escreveu, 
como um homem intransigente, cruel, intolerante, desrespeitoso, ou outros quaisquer 
nomes que lhe queiram dar! 

O leitor – simpático à nossa Causa, por isso mesmo, incapaz de julgar pelas 
aparências – imaginará desde logo, quão doloroso foi para nós, desafinarmos do 
diapasão suave e harmonioso, que é o Programa que nos incumbe executar na Pátria 
Brasileira, quando nos obrigaram a publicar este artigo de caráter verdadeiramente 
panfletário – como um grito de desespero longamente sufocado na garganta, na 
expectativa de que em breve pudesse ser transformado no de aplauso aos membros que 
não souberam vencer durante todo esse tempo, os seus inferiores ou animalizados 
instintos!... 

–––––– 

A S. T. B. se sente na obrigação – já que terminamos um ano e estamos no 
começo de outro – de agradecer aos poucos jornais do Rio e Niterói – o seu generoso 
concurso a uma Obra que sendo nossa, muito mais pertence ao Brasil, já que ela visa o 
soerguimento moral e intelectual do povo brasileiro! 

Do mesmo modo, a todos quantos se interessam pelas suas conferências públicas 
e aos que a todo instante lhe dirigem cartas de congratulações, pelo que se publica 
trimestralmente nesta revista – como seu órgão oficial. 

Entre os jornais a que nos referimos, figuram “Diário de Notícias”, “Correio da 
Manhã”, “Jornal do Brasil”, “Diário Carioca”, “Jornal do Comércio”. Se por um desses 
acasos naturais dos tempos que correm, também neles se quisessem manifestar os 
primeiros indícios da praga a que denominamos de “ratos de imprensa”, temos certeza 
absoluta que, a consciência pura e inabalável daqueles que os dirigem, não permitiria que 
lha roessem “as reverendíssimas ratazanas” que, aos poucos se vão apossando de tudo 
e de todos... menos da “Consciência Nacional – como elas próprias procuram incutir no 
espírito público – porquanto ainda existe um número bastante grande de homens de 
valores inconfundíveis em nossa terra, para fazer “o saneamento moral e intelectual”, de 
que tanto carece a presente época de nosso País! 

Não estivéramos sob um regime republicano – embora que, ameaçado de 
“imperialismo psíquico papal” – e era o caso para gritarmos a plenos pulmões: “Aqui d’El 
Rei contra os ‘Ratos de Imprensa’...!” 

À postos, pois, inimigos da mentira, da hipocrisia, da traição e da injustiça entre os 
homens – pouco importam os vossos credos políticos ou religiosos – já que em jogo se 
acha o Edifício simbólico de nossa Pátria desta existência! 

Não é com inseticidas – como o “Flit” – nem com venenos terríveis, como os vários 
sais de barita, arsênico, estriquinina, etc., etc., com que dareis combate a essa nova 
praga que a tudo ameaça destruir! Nem tampouco, munidos de armas assassinas... nem 
até mesmo com a paciência revoltante, dos que se deixam ficar em “atitudes búdicas”, 
esperando o momento de serem soterrados sob os próprios escombros de suas 
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convicções... para depois então tomarem asas emprestadas aos “devas” e chegarem às 
portas do Nirvana ou do Céu! 

Já dizia o imortal Emile Zola: “É pelo livro e não pela espada, que a humanidade 
vencerá a mentira e a injustiça e conquistará a paz final da fraternidade entre os povos”... 

Quem diz livro, diz palavra escrita ou falada. Sirvamo-nos, pois, daquilo que a 
própria Natureza nos deu como dom provindo da categoria elevada a que pertencemos – 
já que “deuses fomos e nos temos esquecido” – pouco nos importando, se em suntuoso 
Templo, ou se no meio da rua, entre a plebe sofredora, que devemos lançar a nossa 
palavra de Paz, Amor, Sabedoria e Justiça a favor de nossos irmãos em Humanidade! 

Que nos sirvam de exemplo, os que se deixaram devorar pelas terríveis chamas 
das fogueiras inquisitoriais, armadas em praça pública – já que assim o faziam, não por 
fanáticas convicções religiosas, mas como verdadeiros gênios e heróis, que se davam em 
holocausto pela Humana Causa! 

Lembrai-vos que, se tais fogueiras não existem nos tempos presentes, não é 
porque falte vontade aos verdugos da Humanidade, mas sim, pela Obra redentora da 
Revolução francesa, que soube amputar as mãos criminosas dos lacaios do Papa 
Negro!... 

Mas quem vos diz que tais fogueiras estão de todo extintas? 

Não vos bastam essas obras maquiavélicas de que se vêm servindo aqueles a 
quem demos o nome de “Ratos de Imprensa”, para verdes que as primeiras brasas se 
fazem anunciar... sob as cinzas da indiferença da maioria do povo brasileiro?!... 

Repetimos mais uma vez: “Alea jacta est! Delenda Carthago!...” 

Quod erat demonstrandum! 

H. J. Souza 

Presidente da S. T. B. 

Niterói, 31 – 12 – 1931 

 

 

EXPEDIENTE 

–––––– 

DOUTORANDOS DE 1931 

 

Da turma dos acadêmicos de medicina que terminaram este ano o respectivo 
curso, figuram os Irmãos Maiores da S. T. B. – Srs. Ozorio Schleder de Araujo e Pedro 
Brandão de Oliveira. 

Esta Sociedade se sente verdadeiramente feliz por ver coroadas de êxito as dignas 
aspirações desses fiéis e dedicados servidores da Causa em que a mesma se acha 
empenhada. Por isso mesmo lhes deseja todas as felicidades possíveis na nova missão 
que acabam de abraçar, pois como bons Teósofos que são, poderão aí por em prática os 
elevados sentimentos que nos inspiram – principalmente no que diz respeito à 
Fraternidade Humana. 

–––––– 

 
TRABALHO DAS LOJAS DA S. T. B. DURANTE O ÚLTIMO TRIMESTRE 

Loja Morya: Praça Tiradentes nº  73 (sobr.) – Capital da República – Pres. Eng. 
civil Dr. Eduardo Cícero de Faria. 
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Nesta Loja – que é o primeiro Ramo nascido do Tronco ou Árvore plantada pela S. 
T. B. no Brasil – as suas sessões hebdomadárias (quintas-feiras), têm sido ininterruptas e 
sempre atraindo um número vultoso de pessoas ilustres – prova de que a boa semente 
lançada pela S. T. B. já começa a produzir bons frutos. 

O Eng. Antonio Castaño Ferreira foi o único conferencista desse trimestre, tendo 
discorrido prodigiosamente sobre vários assuntos teosóficos, sendo que o seu último 
estudo – que tem por título “O Espiritismo e a Teosofia” – visa demonstrar que se trata de 
cousas completamente opostas e até incompatíveis uma com a outra – no ponto de vista 
filosófico. Essa série de conferências foi motivada por um grande número de teosofistas 
brasileiros pertencer às duas doutrinas ao mesmo tempo e, portanto, se tornar uma das 
muitas confusões estabelecidas em torno do nome inconfundível da Teosofia. 

Nos meses de Janeiro e Fevereiro ocupará o microfone da “Radio Sociedade 
Mayrinck Veiga”, o Presidente da mesma Loja – Eng. civil Dr. Eduardo Cícero de Faria – 
numa série de três conferências com o título de “Reivindicando o nome inconfundível da 
Teosofia”, embora que cada uma delas possua um título de acordo com o papel da S. T. 
B. para o Brasil” e, finalmente a terceira, “Que é Teosofia”. Na segunda dessa série de 
conferências, logo o ilustres Pres. da Loja Morya termine a sua palestra, será irradiado – 
do mesmo modo – o Hino da S. T. B., que será cantado por alguns de seus membros – 
inclusive as Irmãs Faria – e acompanhada ao piano pela pessoa que for escolhida nessa 
ocasião. 

–––––– 

Loja Kut-Humi: funcionando provisoriamente à Rua Gavião Peixoto 284, em 
Niterói (em uma das dependências da Sede Central). Pres. Sr. Carlos Gonçalves de 
Souza. Nesta segunda Rama da S. T. B. estão sendo comentadas – nas suas reuniões 
hebdomadárias (sextas-feiras), as “Estâncias de Dzyan” da Doutrina Secreta de H. P. 
Blavatsky. 

–––––– 

Loja Hilarião: funcionando provisoriamente à Avenida Nazaré nº  54, em Belém do 
Pará – Pres. D. Gracilia de Bittencourt Batista. 

Nessa terceira Rama da S. T. B. continuam as aulas de Teosofia pela sua 
digníssima Presidente – além da propaganda externa que a mesma vem desenvolvendo a 
favor da Obra grandiosa em que a S. T. B. se acha empenhada. 

–––––– 

Esta Sociedade leva ao conhecimento de todos os seus membros “Efetivos e 
Correspondentes” e a quem interessar possa que, obediente aos planos traçados desde o 
início de sua vida, logo completasse o seu sétimo ano (o que se deu em 10 de Agosto p. 
p.) – se passaria para a Capital da República. 

Assim, dentro em breve a Sede Central da S. T. B. transplantar-se-á para o Rio de 
Janeiro, a fim de poder desenvolver com mais eficiência o seu vasto Programa em prol do 
engrandecimento moral e intelectual de nossa Raça. 

A DIRETORIA 

–––––– 

 

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA LOJA KUT-HUMI 

Em 28 de Dezembro p. p. a Loja Kut-Humi, da S. T. B. completou o seu primeiro 
aniversário. 

Para comemorar tal data, foi realizada uma sessão na Sede Central, às 20 horas 
sob a presidência do Professor Henrique J. de Souza (Presidente da S. T. B.), que se 
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achava ladeado pelos Srs. Presidente das Lojas Kut-Humi e Morya – além de outros 
membros da Diretoria da S. T. B. e das duas Lojas. 

Aberta a sessão, o Sr. Presidente da S. T. B., além de salientar os esforços 
despendidos por todos os membros das três Lojas desta Sociedade (incluindo a Loja 
Hilarião do Pará, dirigida pela nobre Irmã Sra. Gracilia B. Baptista), em prol do 
engrandecimento da Obra em que a mesma se acha empenhada, fez um estudo 
abrangendo vários pontos condizentes com o vasto Programa a ser posto em execução 
pela S. T. B. 

A seguir foi dada a palavra ao Presidente da Loja Kut-Humi, que leu um valioso 
trabalho seu, com o título de “Estudo retrospectivo da Loja Kut-Humi”, donde 
transcrevemos alguns trechos: 

 

“Meus caros irmãos: 

É com imensa satisfação interior que uma vez mais vos dirijo a palavra hoje, 
porém, muito orgulhoso de nos acharmos no mais íntimo convívio para comemorarmos 
uma data, que sendo muito minha, é de todos nós – o aniversário da Loja Kut-Humi – 
rama ainda mui tênue, verdadeiramente, ainda mui frágil deste tronco gigantesco, que é a 
S. T. B. – esta “Árvore de Bodhi” ou da Sabedoria imorredoira, cujas franças foram o teto 
que serviu de manto a Gotama, quando a bondade infinita do termo de todas as coisas 
desintegrou do seu já cansado corpo os demais princípios que o vivificaram! 

Todas as vezes que aqui tenho falado, tem sido com grande ufania, vibrante 
mesmo, porquanto, em todos vós vejo sempre soldados intimoratos dos Grandes 
Senhores da Sabedoria, escravos fiéis da grande Serpente Alada, que aqui, ali e acolá se 
encontra, tudo vendo, tudo sentindo pressuroso, alerta sempre, para que nenhum gênio 
do mal nos rapte “a lâmpada maravilhosa que, como Aladino, teremos que nos internar 
nos recônditos da mãe natureza, em busca dos majestosos tesouros ocultos da 
Sabedoria incomparável dos Deuses, que tão ciosamente tem sido guardada através de 
séculos sem conta. 

Tendo sido o meu espírito educado e burilado dentro dos implacáveis ditames da 
verdade, jamais me soube curvar ante as simpatias; jamais me pude afazer às lisonjas; 
pautando a minha vida dentro do direito e da razão, sinto-me sempre constrangido, 
quando não posso anunciar o que jaz no meu íntimo, o que sinto e o que penso, sem 
nunca temer o mal que disso possa advir ou preocupar-me com o bem que venha a 
proporcionar-me. 

O rei da oratória já o dizia no seu incomparável estilo: 

‘Gostarem ou não gostarem os ouvintes! Ó! Que advertência tão digna! Que 
médico há que repare no gosto do doente, quando trate de lhe dar saúde? Sarem e não 
gostem.’ 

Gostos e desgostos não são mais do que imaginação; porém, melhor fora dizer que 
gostos e desgostos não são mais do que vaidade. Fazemos consistir o nosso bem no 
modo com que os homens olham para nós e no modo com que falam em nós; assim até 
nos fazemos dependentes das ações e dos pensamentos dos mais homens; quando 
cremos que eles nos atendem e consideram esta imaginação, que lisonjeia a vaidade, 
precisamente nos dá gosto. Se por alguma cousa imaginarmos o contrário, a mesma 
imaginação nos perturba e inquieta. Não há gosto nem desgosto grande naquilo em que a 
imaginação não tenha a maior parte e a vaidade empenho. O gostarem ou não gostarem, 
quem me oiça o que aqui engrolo, a mim pouco se me dá, que algo no subconsciente 
imperceptivelmente há de ficar, e assim é que hoje nos rebate o nosso antagonista e 
amanhã, para nosso espanto, vêmo-lo, sem o saber, defender o nosso ponto de vista, e 
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por isto digo: o gostarem ou não gostarem os meus ouvintes do que aqui profiro, pouco se 
me dá. 

Não sou também destes que pensam alçar vôo pelas regiões estratosféricas da 
mentalidade da nossa raça, mas creio também que a bondade divina não me tenha 
talhado a viver soterrado na esterqueira da estupidez humana, – quero voar, qual as 
pombas, a mediana altura, em vôos ligeiros e seguros, em vôos que não toquem nem de 
leve os pés destes condores que se deleitam nos perfumes suavíssimos que promanam 
das celestiais regiões; contenta-me o poder saltar por sobre os volutabros em que alumia 
a luz brilhante do fogo fátuo da putrefação! 

Em verdade, a inteligência se rebaixa pela convivência com homens baixos, com 
os iguais se iguala e com os superiores se eleva”. 

Falando dos louros colhidos pela Loja Kut-Humi, diz o orador: 

“A Loja Kut-Humi, na data de hoje, a esta mesma hora, foi aqui, neste mesmo 
recinto, fundada, tendo portanto um curto ano de existência ainda. Os nossos esforços 
coordenados, não digo que foram completamente baldados, pois dele temos fruto. Mas 
estou certo de que muito mais eu, particularmente, poderia ter feito para alevantar mais 
alto o nome de Kut-Humi, que só tenho deslustrado pela minha descura, pela minha 
pouca atenção para as coisas de caráter divino e também... pelo curto tempo que tenho a 
dedicar-me a assuntos dão sutis, quando a minha mente se acha completamente 
esgotada pelos afazeres quotidianos! Mas tudo isso, quando há a boa vontade, o treino 
de consagração de seu tempo a determinado mister, tudo se faz, tudo se consegue e 
nada enfada!” 

Tratando dos esforços despendidos pela S. T. B., diz ele, ainda: “Muito mais 
abertamente falaríamos nós através da imprensa, podeis estar certos, não foram os 
chamados “ratos de imprensa”, a respeito de que não me estendo, por estar o nosso 
Diretor-Chefe analisando em um seu estudo, a que oportunamente dará publicidade, os 
quais extraviam, deturpam, preterem os nossos artigos mui propositadamente, por não 
termos, felizmente, este gênio afeminado de andarmos aos pés de um qüidam qualquer a 
bater-lhe aos ombros, a tirar-lhe um ciscozinho que lhe caíra sobre o bem alinhado paletó, 
para que obtenhamos os seus favores, para que caiamos em sua graça!” 

O estudo do Pres. da Loja Kut-Humi, que foi bastante longo, abordando vários 
pontos de nossa Obra, termina com uma Saudação à Loja Morya e procura salientar os 
grandes préstimos de nosso mui distinto companheiro de trabalho Dr. Antonio Castaño 
Ferreira, pelas suas valiosas conferências e curso mui bem coordenado que vem 
mantendo na referida Loja. 

A seguir teve a palavra o Eng. Antonio Castaño Ferreira, que falou sobre a missão 
da S. T. B. para esta parte do Globo. Como sempre, a sua palavra foi ouvida com toda 
atenção e verdadeiro entusiasmo pela sua fulgurante erudição em todos os ramos da 
ciência, filosofia, etc. 

Com a cessão da palavra a quem desejasse, foi concedida ao digno Pres. da Loja 
Morya, Eng. civil Dr. Eduardo Cícero de Faria, que fez uma brilhante saudação à Loja Kut-
Humi, em nome da sua “dileta irmã da capital”. Por falta de espaço, deixamos de 
transcrever vários trechos de seu valiosíssimo discurso. 

Como sempre, as Irmãs Faria deliciaram os ouvintes com alguns trechos de música 
clássica, acompanhando-se mutuamente ao piano. Não havendo mais ninguém a pedir a 
palavra, foi cantado o Hino da S. T. B. acompanhado ao piano pelo seu autor – o 
Presidente da mesma Sociedade. A sessão foi encerrada pelo Vice-Presidente da S. T. B. 
– Capitão de Mar e Guerra Tancredo de Alcântara Gomes – através de um brilhante 
improviso. 

 


