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O TIBETE E A TEOSOFIA 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 
Pelo Dr. Roso de Luna 

II 
 

O TIBETE, TELHADO DO MUNDO 
 

O ANTIGO continente é um imenso quadrilátero, limitado ao norte pelo Oceano 
Glacial Ártico e o Atlântico setentrional; a este, pelo Pacífico; ao sul, pelo Mar das Índias e 
a Oeste pelo Atlântico. 

No interior deste quadrilátero e muito mais próximo do sul, ou seja, do Mar das 
Índias, se ergue a Meseta de Pamir, fecho orográfico ou vértice de uma pirâmide 
quadrangular de alinhamentos montanhosos, demarcadores das respectivas bacias 
daqueles quatro oceanos, a saber: 

– Alinhamento nordeste, constituído pelas sucessivas cordilheiras de Tien-chan, Altai, 
Tarbagatai, Jablonoi e Stanovoi, morrendo para o Estreito de Bhering, ou melhor, 
unindo-se aí com as formações andinas que percorrem as tres Américas até o 
Cabo de Hornes; 

– Alinhamento sudeste, formado pelos Himalaias e montanhas da Indo-China, até 
Malaca, com prolongamento imediato para o Pacífico até Austrália e Nova Zelândia; 

– Alinhamento sudoeste, determinando, com os montes Salomão, a separação entre 
Pérsia e Índia, e região montanhosa do Sul da Arábia, para logo constituir os 
montes da Abissínia e restantes da África oriental até o Cabo da Boa Esperança; 

– E finalmente, o alinhamento noroeste, composto pela série ininterrupta de 
cordilheiras do Hindu-Cusch, Irã, Armenia, Cáucaso, Bálcãs, Carpatos, Alpes, 
Pirineus, até o Cabo de Finisterre. 
Geológica ou tectonicamente falando, esta disposição atual é devido a que, na 

mais remota das idades da Terra, existiriam primitivas formações continentais para aquilo 
que hoje é o Oceano Glacial Ártico, ou seja, a Eurasia dos geólogos modernos e o 
Continente Hiperbóreo, ou segundo Continente da “Doutrina Secreta” oriental. 

Muitas centenas de séculos mais tarde – à guisa de casco de navio afundado – 
veio chocar-se com aquele outro continente meridional, a chamada Gondwana pelos 
geólogos, continente que antes foi a Lemúria de Lamark, Darwin e Rusel Wallace, ou 
seja, o terceiro Continente das tradições orientais e cujos últimos e ainda enormes restos 
são a Austrália e demais terras do hemisfério sul. Semelhante choque titânico entre os 
dois colossos continentais está testemunhado nos alinhamentos segundo e terceiro já 
referidos; porém, enquanto que no segundo a Eurasia se sobrepos à Gondwana, 
deixando como resto desta última, a Índia, na hoje região européia, a Gondwana impeliu a 
Eurasia, criando a grande fenda terrestre mediterrânea, a Thetis dos geólogos modernos 
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e ainda fazendo secar o então Mar do Deserto de Sahara, que antes deixava dentro de 
Europa todo o norte da África atual. Além disso, a Eurasia teve de fender-se de norte a 
sul, paralelamente aos Urais, criando a depressão cáspia, que vai do Golfo Pérsico ao 
Mar Glacial por toda a Arábia, Pérsia e bacia do Rio Obi, região que é, portanto, como um 
velho e mirrado Mediterrâneo, que ainda conserva seus lagos Pérsico (hoje golfo), Cáspio 
e Aral. Como o choque, enfim, daquelas massas continentais se operou de norte a sul – 
como já foi dito – seu tremendo impulso tangencial – cuja vaga recordação demopédica e 
religiosa é em certo sentido a luta dos Titãs contra os Deuses, da Teogonia de Hesíodo, 
ou de outro modo, a dos Kurus solares e os lunares Pandavas do Mahabharata – 
determinou uma costura ou dobra geral de este a oeste, de toda a massa terrestre algo 
assim como um fole que encolhe ou tecido que enruga, e daí a multidão de cordilheiras 
orientais no referido sentido por todo o âmbito da região tibetana entre a Índia e a Sibéria, 
e entre o Mediterrâneo e a Europa setentrional. A imensa pirâmide do velho continente 
ficou assim truncada, e a alta superfície da dita truncatura veio a constituir o Tibete 
máximo (grande Tibete, Gobi e Mongólia juntos), parte, desde então, mais alta, misteriosa 
e inacessível do Planeta. 

De este a oeste, a referida superfície, de truncatura maior que a da Austrália e a da 
Europa, ficou partida – se é que antes não estivesse – em três regiões quase iguais: duas 
ao norte (Gobi e Mongólia) e uma ao sul (o Tibete propriamente dito), pelo levantamento 
das cordilheiras do Altin-Tag e de Kuen-lun, cuja altura média é superior, talvez, à do 
Himalaia1 e que nos vales mais profundos, poucas vezes mais baixa de três mil metros, 
ou seja, um nível sobre o mar não alcançado pelas tres maiores elevações de nossa 
abrupta península (Pico Mulhacen, Picos de Europa e altura de Gredos, Moncayo, etc.). 
Podemos imaginar algum país como o tibetano, cujos rios iniciam seu percurso de 
centenas de quilômetros para o Pacífico e Mar das Índias, muito acima do Monte-Branco? 
Pois é esta uma das infinitas características do país dos Pe-pas ou Po-pas que, por 
muitas razões fonético-históricas mui sérias, poderiam os espanhóis chamar de Pepes. 

O gigantesco choque ou choques relacionados com o desparecimento sucessivo 
dos velhos continentes Hiperbóreo, Lemúrio e Atlante, constitui o que a geologia moderna 
chama Formação alpina, a qual determinou a orografia e a tectonica da Terra, tal como 
hoje a conhecemos. Por tais encontros, desde a China até Espanha, a crosta terrestre 
ficou como que enrugada em infinitas pregas montanhosas, deixando também de este a 
oeste, duas imensas extensões onduladas: uma para o norte, com vaga recordação do 
continente boreal originário (Sibéria, Rússia, Alemanha, França) e a outra para o sul 
(Índia, Arábia, continente africano, etc) como restos, por sua vez, dos territórios lêmures e 
atlantes, compreendida neste último a própria China. Além disso, a fenda da Eurasia, 
marcada pela depressão do Mar Glacial ao Golfo pérsico, estabeleceu uma semelhança 
territorial entre as tres partes do antigo continente, mui distinta desigualdade de nossa 
geografia política, já que – graças à tal depressão – a bacia Obi, a região kirguis-cáspia e 
a Anatolia ou Ásia Menor, passa a ser Europa, enquanto que a Pérsia, Arábia e ainda a 
Índia, passam a África, geológica e climatologicamente, ficando para a Ásia, propriamente 
dita, todo o restante território desde os Himalaias ao Mar Glacial, com seu centro no 
Tibete.2 
                                            
1 Um lacônico e recente telegrama da Missão norte-americana, que atualmente percorre aqueles países, nos diz haver descoberto – 
sem precisar a zona – um pico de uns 10.000 metros de altura, ou seja, mil a mais do que o Everest, cuja altura é de perto de nove mil, 
como se sabe. 
2 Quem deseje maiores detalhes acerca de tão sugestivos problemas, poderá consultar A Tectonica de Ásia, conferência dada em 
Bruxelas em 1922 na Sessão XIII do Congresso Geológico internacional, por Emile Argand (págs. 174 a 372 das Atas do referido 
Congresso). Dela extraímos os seguintes conceitos: 
– A base da moderna Ciência Tectonica está na obra de Suess (1910) e na de Marcel Bertrand a respeito das colossais dobras 

terrestres pré-cambrianas, Caledonianas, hercinianas e alpinas, que longe de ser de um determinado país, se estendem a partir 
do Tibete, por toda crosta do Globo. Não há Tectônica estática e tectônica dinâmica, mas uma ininterrupta série de deformações 
pela pressão tangencial da crosta terrestre. 

– Não há síntese tectônica, mas a visão científica de um contínuo a três dimensões em perpétua deformação, que não necessita da 
hipótese de impulsos verticais, mas sim, que todas são dobras iniciais, paroximais e tardias, à guisa das ondas do mar chocando-
se contra os rochedos. 
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É, portanto, o Tibete, o verdadeiro telhado do mundo, telhado de quatro águas e 
também a mais augusta, simbólica e originária de todas as Pirâmides. Talvez por isto, 
uma humanidade sábia construiu mais tarde no Egito, essas maravilhas de arquitetura e 
geometria iniciática chamadas “as pirâmides”, templos do Saber perdido, a respeito dos 
quais tantas luzes devemos a Piazzi Smith e a H. P. Blavatsky. Diante disso, que 
estranhar o Tibete seja o mais misterioso e excelso de todos os países do globo? Assim 
se explica porque desde os tempos de Marco Polo constitua o Tibete a maior atração para 
os espíritos verdadeiramente elevados da Humanidade, em sua ânsia infinita de redenção 
e de superação, acima das misérias humanas de nossa vida física, do mesmo modo que, 
a retirada mansão desses seres espiritualmente superiores, conhecidos em todos os 
tempos e países com os nomes de Iniciados, Adeptos, Mestres, Grandes Homens e 
Grandes Almas ou Maha-Atmas. 

Consciente ou inconscientemente atraídos por tais grandezas, a aspiração 
científico-religiosa de nossa época fez por isso do Tibete e seus desertos vizinhos o 
objeto predileto de expedições, praticando nelas verdadeiros heroísmos e trazendo para o 
acervo ocidental como fatos concretos, positivos e incontestáveis, o que antes, por sua 
ignorância, o Ocidente ousava chamar “o insano delírio dos teósofos”.3 

 
 

A MINHA MENSAGEM AO MUNDO ESPIRITUALISTA 
 

QUINTA, SEXTA E SÉTIMA PARTES 
–––––– 

ESPIRITISMO, OCULTISMO, TEOSOFIA E MAÇONARIA 
–––––– 

PREÂMBULO 
 
I 
 

Quando assumimos a responsabilidade de lançar esta Mensagem ao mundo 
espiritualista – Mensagem que teve seu início no número desta revista relativo aos meses 

                                                                                                                                                 
– Não há “países tabulares”, mas sim rugas ou dobras mais ou menos intensas ou suaves; o ciclo alpino, que é o mais recente, 

surge da idade secundária (lêmure) e continua na atualidade. 
– A Natureza só trabalha em volume. 
– Não se confirma o grande maciço antigo do interior do Tibete. 
– Nosso Atlântico não é, senão, um segundo Atlântico de tempos recentes (ou da data assinalada à grande catástrofe) e 

comparável em suas origens ao velho sinclinal caledoniano. 
– Os destinos ulteriores da zona débil da Sibéria ocidental e os do atual Atlântico mostram grandes analogias. 
– primeiro Atlântico existia no período cambriano (época segunda ou hiperbórea), do Oriente. 
– Seu abismo encheu-se de novo aflorando como continente pelas elevações caledonianas e hercinianas. 
– Himalaia é uma geosinclinal que se manteve através de mais de uma fase ou ciclo orogênico. Suas falhas e discordâncias são os 

testemunhos de sua ruga alpina. 
– Das duas faces da Eurasia para a América, a da Europa foi muito mais atingida pelos jogos andinos (resultantes do afundamento 

atlante e que afetaram a toda ela. 
– papel da zona cristalina dos altos cumes do Himalaia é comparável, em escala maior, ao que joga nos alpes o maciço do Monte-

Branco. 
– A luta havida entre a Eurasia e a Gondwana (qual a legendária entre a Rutha e a Daytia atlantes), continua ainda hoje. 
– América se afasta cada vez mais da Eurasia e da Gondwana. 
– A atuação das altas terras entre as planícies da Índia e os desertos do Tarim e de Kansú se reduz ao dispositivo mediterrâneo, 

que não faz, senão, prolongar em curiosa simetria. 
– maciço serendiano (mole tibetana) é o laço comum ao Kuenlun e o Tian-Chan e remate de toda a tectônica. 
– A atual geologia tibetana liga as elevações alpinas com os restos de outras anteriores, hercinianas, caledonianas e pré-

cambrianas. 
– pirineus são um Tian-Chan em miniatura (e a península ibérica, ajuntamos nós, do mesmo modo, um Tibete e um Gobi em 

miniatura). 
– A Geologia da Europa não pode ser bem explicada sem a da Ásia, da qual depende. 
– O testemunho mais eloquente da elevação alpina e das anteriores, está nas infinitas rugas que constituem a orografia no Tibete. 
Vê-se, pois, pelo que fica dito, que dentro da lei de harmonia e de analogia ou Chave esmeraldina  de Hermés Trimegisto que é, 
propriamente falando, o “método teosófico”, no Tibete, no físico, como no espiritual – tudo é Uno – e por isso mesmo é a Chave do 
Grande Mistério Humano, mistério para cujo esclarecimento foi constituída a Sociedade Teosófica. – Nota do autor. 
3 Todos esses assuntos foram tema de uma conferência pronunciada pelo autor na “Rama Hespéria” da S. T. em Madrid, pouco tempo 
antes de seu falecimento. – Nota da Redação. 
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de Setembro a Dezembro de 1927 e nos que o sucederam até Janeiro a Dezembro de 
1929 – pensávamos dedicar cada uma das Sete Partes de que a mesma se compõe, a 
determinada corrente com que se manifesta o Neo-Espiritualismo em nosso meio. Porém, 
razões de várias naturezas – inclusive as que mencionamos nas linhas abaixo – 
concorreram para que tomássemos a deliberação de reunir em uma só parte as três que 
ainda faltavam para completar esta Mensagem – três, porque não fazemos distinção entre 
o Ocultismo propriamente dito, e a Teosofia 4. 

                                            
4 O Teósofo pode não se intitular de Ocultista, porquanto, já o é de fato. Porém, o Ocultista que não for Teósofo, não tem o direito de 
se apresentar como tal; é um simples adepto de Ciências Ocultas – coisa que difere do primeiro caso, porque, um possui a teoria 
contida na Sabedoria Antiga ou “Doutrina Secreta”, como religião universalmente espalhada no mundo antigo e pré-histórico (melhor 
dito, Religião da Natureza); e o outro, nada mais é do que um praticante de tais Ciências, isto é, do que a verdadeira defende ou proíbe 
que se traga para o mundo profano: a prática dos poderes psíquicos latentes no homem e que – na maioria dos casos – tal ou tais 
práticas conduzem à Magia Negra, embora que a Força ou Lei seja uma só... mas a intenção quem ocasione a natureza ou espécie de 
Magia. Por isso mesmo é que H. P. B. dizia “que entre a mão direita e a esquerda... existe um tênue fio de teia de aranha”!... Do 
mesmo modo, todos os Seres superiores proibiram tal coisa aos seus discípulos, para que estes servissem de exemplo aos demais. O 
próprio Buda, dizia: “Esgota a lei de retribuição karmica. Adquire sidhis (poderes psíquicos) para teu nascimento futuro”. E não: 
“desperdiça os sidhis que já possuis”, pois com isso, estariam impossibilitados os seus discípulos de adquirirem novos nas existências 
futuras. Aquele que se enfraquece psiquicamente, isto é, perdendo os seus sidhis – já, quando se envereda pelo campo da 
fenomenologia, já quando por excessos praticados na sua vida diária (daí o esgotamento nervoso – caminho para a loucura, se não for 
logo tratado desde o começo) – está irremediavelmente perdido, não só para aquela, como para a sua futura existência. Os que não 
ficam loucos (psicopatas... o próprio termo diz!) levam uma parcela  mínima de sidhis para tal existência e, por isso mesmo, são os tais 
que possuem uma vida sempre cumulada de doenças, ou melhor, de um mal único: Karma patológico. A palavra Alma (Anima, em 
latim, Psiké em grego, etc.), nos ensina que é ela quem anima o corpo físico. Como, pois, destruir os princípios anímicos ou psíquicos 
que nos garantem a vida física? Esse fato está corroborado na própria  vida dos poucos “médiuns verdadeiros” que o mundo tem tido – 
como uma Miss d’Esperance, por exemplo – que perderam a saúde e chegavam a ter hemoptises depois das tais sessões de 
materialização, etc. 
Existe uma outra palavra que define, perfeitamente, o caso, ou seja: mentecapto (mens-capta, isto é, captado ou colhido pela mente). 
Ora, se ao invés de cuidar das coisas da Mente (caminho para o Espírito), o homem prefere as da Alma (Anima, Psiké, etc.), não pode 
deixar de ser colhido pelo Mental, isto é, o Mental o abandonará e ele viverá automaticamente do Astral: o mundo das mentiras e das 
ilusões. Por isso mesmo, as divagações imprecisas ou falsas com que se manifestam os loucos! E é por isso que na Voz do Silêncio se 
encontra: “O nome do segundo, é Vestíbulo da Instrução (Instrução probatória, dizemos nós). Nele tua alma encontrará as flores da 
vida, porém, debaixo de cada flor um serpente enroscada”, isto é, a região astral, o mundo psíquico de percepções supersensíveis e de 
visões  enganadoras – o mundo dos médiuns. É o mundo da Grande Ilusão! Daí, o terceiro Vestíbulo ser “o da Sabedoria, além do qual 
se estendem as águas sem ondas de AKSHARA, a fonte inesgotável de Onisciência”, isto é, a região de plena Consciência espiritual, 
onde, acima dela não mais perigo algum existe  para aquele que a alcançou. 
Nos Contos Infantis – que tanto nos embalaram e seduziram no início de nossa vida – encontram-se vários contos ou histórias que nos 
iniciam em tudo quanto acabamos de dizer. Por exemplo: aquele que a Fada oferece 7 dons ou privilégios (os 7 estados de 
consciência no homem; os 7 centros de força, chacras, etc.), ao pequeno órfão perdido na negra floresta (floresta que outra coisa não 
é, senão, a de Avidya ou da ignorância, melhor dito, falta dos conhecimentos divinos), para que o mesmo possa vencer todas as 
dificuldades do caminho e... que ele os desperdiça com coisas de pouca monta e... ao chegar no último, não tendo mais nenhum para 
lançar mão, justamente, quando os verdadeiros obstáculos se apresentam no seu caminho, sucumbe por falta de defesa, é dos muitos 
que condizem perfeitamente com este nosso aviso aos incautos, que trilham a espinhosa Vereda da Vida, melhor dito, da Iniciação do 
gênero humano, a caminho da Meta desejada!... 
Além disso, tais poderes psíquicos representam o estado de consciência de uma raça anterior à nossa (por isso o dito de “poderes 
latentes no homem”, ou melhor, veste usada sob a que trazemos : a do Mental) donde qualquer homem esclarecido deduzirá, desde 
logo, que em se fazer uso de um grau de consciência abaixo do que hoje desenvolvemos, é involuir, ou melhor, cair em degradação. 
Excetuam-se, apenas, os casos superiores, isto é, de Seres conscientes de sua missão no mundo e, por isso mesmo, senhores já de 
todos os estados de consciência (como Homens do fim da Ronda e até de outras vindouras) e que lançam mão de tais processos para 
demonstrar a pessoas de sua inteira confiança (discípulos seus, por exemplo), não só os mistérios contidos na Natureza e no Homem, 
como também para provar os perigos que de tais práticas decorrem. 
Do mesmo modo, quando estão à frente de certos Núcleos de caráter verdadeiramente oculto ou teosófico que, para poderem ser 
implantados na Terra, necessitam de “tais credenciais”, para não dizer do vernis exigido pelas humanas criaturas, venis a que elas dão 
os nomes de transcendentalismo, fenômenos psíquicos, milagres e outros mais. Tal fato aconteceu com a S. T. de Adyar (Vide, por 
exemplo, à pág. 15 da obra do Sr. C. Jinarajadasa – “Lettres des Maîtres de la Sagesse” – cujas cartas teremos que comentar no 
decorrer desta Mensagem, já que até hoje os seus comentadores nada mais têm feito, senão, prejudicar o próprio nome de H. P. B. e, 
por isso mesmo, os alicerces ou fundamentos da S. T. de Adyar por ela construídos – o que se diz nesse sentido: “Quando o The 
Miracle Club” desapareceu, a S. T.  nasceu. H. P. B. escreveu, com efeito: “Ordens recebidas da Índia, prescrevem (melhor dito, 
exigem) a constituição de uma sociedade  filosófico-religiosa, com a escolha de um nome a lhe dar, do mesmo modo, que a escolha de 
Olcott. Julho 1875”). Assim, aconteceu com a S. T. B. no Brasil. No seu começo, com o nome de “Dhâranâ” (assunto já debatido em 
inúmeros artigos desta revista e que tornaremos  a falar no decorrer desta Mensagem, para que alguém não queira criticar aquilo que 
já fomos forçados a fazer e hoje condenamos nos outros!!!), os fenômenos mais incompreendidos (constatados pela própria Imprensa 
do País... e outros, cujos palpáveis vestígios ainda conservamos no Arquivo oculto da S. T. B.) alicerçaram o Edifício que hoje estamos 
dando os últimos retoques à custa de nosso mental e... de sacrifícios e lutas sem conta; do mesmo modo que, fenômenos de outra 
natureza se deram desde a infância do Presidente da S. T. B! Quando o tempo foi chegado... todos esses fenômenos cessaram, como 
por encanto. Eles são a veste interna da Obra, ou melhor, se acham esmagados ou confundidos nos seus próprios alicerces, entre o 
cascalho ou toda a argamassa de que nos servimos para a sua primitiva construção. 
Todos quantos acompanham  a vida desta Sociedade, devem estar lembrados (mesmo que não estejam os números atrasados desta 
revista, aí estão para avivar a memória dos interessados!...) de que no seu início ela teve um caráter puramente budista. E assim 
sendo, só pela Maya-Budista (Maya-Vada ou Doutrina da Ilusão, a todo instante citda pelo imortal Roso de Luna, nas suas obras 
iniciáticas...!) se poderia escolher a boa semente, que hoje está produzindo bons frutos, isto é, os que resistiram a toda as provas que 
lhes foram exigidas, enquanto outros – não as compreendendo e... querendo ser “mais realistas do que o rei”... se fizeram os 
trânsfugas da Obra. E era, ainda, a razão porque “Dhâranâ” (hoje S. T. B.) pregava o Budismo do Norte e não o do Sul (completamente 
alheio a tais processos iniciáticos). Do mesmo modo que, alguns dos Seres ligados à vida de H. P. B. se diziam “lamas” – não certos 
“lamas” fanáticos do Tibete, que quase toda população é composta de “lamas” (sacerdotes lamaístas), mas “lamas perfeitos” ou os 
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Como se sabe, tal Mensagem deixou de ser publicada durante esse período de 
1929 até hoje – embora que, por motivos superiores, como por exemplo as duas vezes 
que fomos obrigados a deixar a Sede Central da S. T. B. (1930/1931) em missão especial 
a determinada localidade no interior brasileiro, sem falar em dois meses e dias que 
estivemos entre a vida e a morte, em fins de 1930 e começo de 1931. 

Nesse lapso de tempo, o mundo sujeitou-se, do mesmo modo, às naturais 
transformações da sua própria evolução – pouco importa se algumas delas, 
aparentemente para pior, já que continuamos no domínio férreo da Idade Negra (Kali-
Yuga), e por isso mesmo, as grandes dores (Karma) que o afligem agora mais do que 
nunca5. 

                                                                                                                                                 
célebres “Goros do Rei do Mundo”, a que tanto se refere Ossendovsky em “Bêtes, Hommes et Dieux” (obra de muito maior valor do 
que pensam alguns dos que a têm lido e... não compreendido). Dos vários livros que tratam da Maya-Budista, sobressai o de Jean 
Marqués-Rivière – A l’Ombre des Monastères thibétanis, onde o autor cita o caso justamente semelhante ao nosso e até do de H. P. B. 
(melhor dito, da S. T. de Adyar). “Logo o discípulo se acha de posse de todos os conhecimentos psíquicos (poderes psíquicos 
desenvolvidos) e depois de ter dado provas do seu valor (fazendo chover, desencadear-se tempestades, etc, etc), seu Mestre lhe diz: 
“Tudo isso foi apenas para o teu próprio bem espiritual; doravante não mais aplicarás os teus poderes para coisas tais. Guarda-os para 
outras necessidades mais elevadas, principalmente, para a tua próxima encarnação, etc...” Na Índia também lhe dão o nome de Maya-
Yoga (Yoga da Ilusão) e era em referência à mesma que Olcott dizia que tais e tais fenômenos não passavam da Maya-Hipnótica de H. 
P. B. (aliás, com impropriedade, porque não era propriamente ela quem os provocava... mas outros!...) 
No próximo número – além dos comentários que vamos fazer a respeito de todas essas coisas – explicaremos com toda clareza, 
Quem, como, o porque se procurou trazer o Espiritismo de um passado longínquo da Humanidade, novamente para a face da terra 
(embora que na Índia alguns centros o conhecessem e aplicassem – como se pode constatar no Agrouchada-Parikchai, contrariamente 
ao que ensinam Seres de outras categorias); que papel teve Allan Kardeck em tudo isso e a missão de H. P. B. na América do Norte, 
quando se encontrou com Olcott e o seu combate tenaz contra as práticas espiritistas, melhor dito, anímicas, muito em voga naquela 
ocasião. É assunto que há de interessar aos verdadeiros discípulos de Ocultismo ou de Teosofia, porquanto se trata de coisa inédita, 
embora que provada, como se costuma dizer, “por A mais B”. Isso, também, explicará a razão porque nos “metemos em seara 
alheia...!” 
Do mesmo modo que, teremos de retrucar várias vezes o Sr. René Guénon a respeito da sua obra “L’Erreur Spirite” – como citá-lo 
outras tantas, em assuntos em que ele se saiu maravilhosamente bem, ou melhor, onde está com a razão. 
Nas poucas palavras com que Roso de Luna termina sua maravilhosa obra – El Libro que mata a la muerte ó libro de los jinas (que ele 
reputava “como a melhor de todas as suas obras e... onde tinha sempre coisa nova a aprender”...) há um mundo de verdades que só 
podem ser comentadas por quem as possa enxergar com os olhos espirituais. São estas suas palavras finais: “Quanto ao Espiritismo – 
doutrina tão repreensível no emprego da mediunidade provocada, como respeitável na sua filosofia e em suas manifestações 
“espontâneas através da História” – é um arquivo de “fatos jinas”, merecedores de um estudo científico imparcial, no sentido que temos 
insinuado ou esboçado nos numerosíssimos do presente livro”. 
5
 Segundo a doutrina dos kalpas ou ciclos, que são a chave das pasmosas e astronômicas cronologias brahmanicas – isto é, os dias e 

noites, idades, vida e morte do Criador do Universo (Brahmâ), o Maha-Kalpa ou Maha-Yuga dura 4.320.000 anos e é a soma de quatro 
yugas menores que se sucedem na seguinte ordem: Idade de Oiro ou de Paz e Verdade (Satya-yuga) 1.728.000 anos; Idade de Prata 
(Treta-yuga) com 1.296.000 anos; Idade de Bronze (Dvipara-yuga), com 864.000 anos e Idade de Ferro ou Negra (Idade da Dor), na 
que o Bem e o Mal lutam com forças quase iguais (senão iguais, dizemos nós) – a chamada Kali-yuga, com 432.000 anos. Este último 
período, que é um múltiplo de outros menores reconhecidos  pela Astronomia Ocidental como “ciclo de precessão equinocial”, “ciclo de 
mudança ou variação do periélio” e “ciclo de excentricidade da órbita terrestre”, se torna um módulo ou unidade de medida para as 
cronologias brahmanicas, como se verá no lugar correspondente. Por isso o Kali  é a metadede Dvipara, o terço do Treta, o quarto do 
Satya ou Kritta e o décimo do “Maha-yugas” – pois como se viu, por exemplo, o Maha-yuga (ou Grande Idade) é de 4.320.000 anos 
(razão porque Kali é de 432.000 anos ou décima parte daquele). 
“Nossa atual Idade (Kali-yuga) começou há uns cinco mil anos atrás, quando se deu a morte do Avatara Krishna e, como todas as 
idades grandes e pequenas da História, ela tem a sua epopéia, resumo de suas glórias, a saber: o Mahabbharata de Vyasa ou canto 
da “Raça Solar” (filhos dos Pitris). A epopéia da Idade de Bronze (Dvipara-yuga) é o Ramayana de Valmiki, com as façanhas da “Raça 
Lunar”. Raciocinando por analogia, é possível que existam duas epopéias mais gigantescas ainda, para as outras duas Idades; porém 
não as conhecemos ainda. As quatro idades, ou o Ciclo da Precessão equinocial, eram reproduzidas em miniatura do Ciclo de 
Iniciação”. 
Pelo que se vê, faltam ainda, 427.000 anos para acabar a Kali-Yuga. 
À medida que os seus pequenos ciclos forem acabando, menos será a intensidade de sua ação dolorosa sobre o mundo. 
O desconhecido autor de Vishnú Purana faz ao Instrutor Maitreya a seguinte profecia sobre as sombrias influências do Kali-yuga: 
“Reinarão seres de gênio violento, falazes e perversos, de coração ruim... seu poder será limitado (constitucionalismo?); suas vidas, 
curtas e seus desejos insaciáveis... A riqueza e a piedade diminuirão de dia em dia. Somente a propriedade conferirá a posição; e a 
riqueza, o ideal único. A simples paixão, não o amor puro, unirá os sexos; a mulher degenerará em mero instrumento de prazer; a 
falsidade (melhor dito, injustiça) resolverá os litígios; as exterioridades (o único distintivo nas ordens da vida); o dolo (um meio geral de 
subsistência); a debilidade, causa de dependência; a ameaça e a presunção substituirão a sabedoria; o mero consentimento, o 
matrimônio...; se um homem é rico, terá reputação de puro, e a lei do mais forte é quem prevalecerá... O povo, oprimido, se refugiará 
nos vales e a raça se aproximará da sua extinção...” 
Juntem-se estas palavras às do “Rei do Mundo”, tantas vezes reproduzidas nas páginas desta revista (Vide Bêtes, Hommes et Dieux, 
de Ossendovski, quando ele fala nas “Profecias do Rei do Mundo”, págs. 261 a 263) e consulte o leitor a sua consciência se não são 
os fatos tristíssimos por que vem passando o mundo, já há tanto tempo. 
Diante dessas verdadeiras eternidades que se acham atrás dos nossos dias atuais e outras tantas que se acham à nossa frente, que 
se pode dizer quando alguns sábios modernos e até famosos ocultistas (como o que há bem pouco prognosticou semelhante asneira 
por intermédio de conhecido verspertino carioca) ousam anunciar “o Fim do Mundo para breve?” Nada melhor do que um simples 
sorriso de desdém! É que muita gente confunde cataclismos com “Fim de Mundo”! Assim sendo... podemos dizer que ele (mundo) já 
teve vários fins e, no entanto, cá estamos vivendo nele – embora se diga “que esta vida é um sonho” – para desmentir os que primam 
em alcançar esta pobre humanidade, que faz questão de não largar uma mísera pele que a cobre durante um período de 80 anos, no 
máximo, quando a Terra já passou e há de passar por idades que são verdadeiras eternidades, estando, portanto, o que se conhece 
como Humanidade, presente a todas elas! 
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Do mesmo modo, aconteceu com as diversas correntes que se manifestam no 
mundo espiritualista – principalmente no Brasil, por serem as que mais de perto nos 
interessam – onde tais transformações representam uma verdadeira balbúrdia6 não nos 

                                                                                                                                                 
E para que se possa avaliar, ainda, das incertezas e dores naturais ao presente Ciclo, iniciado aos 3.000 anos antes de J. C., e por 
isso mesmo, com 5.000 anos de domínio férreo sobre a terra, vejamos o que diz H. P. B. à pág. 195 da ed. francesa de sua 
monumental Doutrina Secreta: “A Humanidade civilizada – por mais cuidadosamente amparada que esteja por seus Invisíveis 
Guardiães – os Nirmanakâyas – (os Grandes Instrutores do plano Nirvânico, que guiam a evolução da Humanidade, acrescentamos 
nós), que velam sobre as nossas raças e sobre as nossas  nações, se acha, entretanto, devido seu Karma coletivo, terrivelmente 
submetida à influência dos tradicionais adversários dos Nirmanakayas – os “Irmãos da Sombra” – encarnados ou desencarnados 
(razão, dizemos nós, mais uma vez, para se temer o que é tido como necessário e verdadeiro nas chamadas sessões espiritistas, mas 
nunca, nas teóricas ou de estudos e as que só tomam como prática a caridade ou amor entre os homens...); e esta situação, como já 
dissemos, durará até o fim do primeiro ciclo da Kali-Yuga (1897) e mesmo alguns anos mais (concordando com o que já dissemos 
sobre a atenuação que a referida Idade vai tendo, à medida que terminarem  os pequenos ciclos em que a mesma se divide), à espera 
que o pequeno ciclo obscuro se transborde no grande  (à guisa do entrechoque ou encontro das águas dos rios com as do oceano, 
dizemos nós). Assim,  a despeito de todos os esforços, terríveis segredos serão muitas vezes revelados a pessoas completamente 
indignas, graças aos esforços dos “Irmãos da Sombra” e a sua ação sobre os cérebros humanos. Isso, devido, unicamente, aos 
simples fato que em certos organismos privilegiados, as vibrações das verdades primitivas, postas em movimento pelos Seres 
Planetários, se põem – por sua vez – em atividade sob a forma daquilo que a filosofia ocidental chamaria de “idéias inatas” e o 
Ocultismo, “lampejos de gênio”. Uma idéia desse gênero baseada sobre uma verdade eterna, vive no ar, e... tudo o que podem fazer 
as Potências que velam, é de impedir sua completa revelação”. 
Podemos asseverar que o primeiro Ciclo da Kali-Yuga terminando em 1897 teve o impulso natural das grandes projeções cósmicas e, 
por isso mesmo, sujeitou-se ao que disse H. P. B. sobre o seu “transbordo” no seguinte por alguns anos mais... 
E foi por isso que já dissemos em outro artigo, que, de 1897 para 1932, são decorridos 35 anos (número cabalístico de grande 
mistério! Simbólico dos 35 Tirtankaras ou dos 7 x 5 = 35, concordes com as 5 Raças-Mãe, multiplicadas pelas suas 7 Sub-raças. (Dos 
nossos “Livros de Revelações”) – pese isso a opinião do Sr. René Guénon que Eles são 24, por querer compará-los aos “Anciãos do 
Apocalipse”... Não nos poderá demonstrar o Sr. R. Guénon, nenhum número multiplicado por 7 nos possa dar a soma 24. 
Sem querermos entrar em perigosos detalhes... citamos, apenas algo um tanto conhecido de alguns: “Um Kalpa compreende 14 
Manvantaras (melhor dito, Manu-Antaras); Vaivaswata, o presente Manu é o sétimo desde Kalpa, chamado Shri-Shwêta – Varâha – 
Kalpa ou “Era do Javali branco”. – Um fato curioso, também, é aquele afirmado pelos Judeus, isto é,  quando dão a Roma o nome de 
Edom. Ora, a tradição fala, também, de Sete Reis de Roma e o segundo deles, se chamava  Numa (a 14ª  letra do alfabeto hebreu é o 
Num, que além de outros significados, possui o de Involução, isto é, “o Espírito desce na Matéria...!”), é considerado como o legislador 
da cidade e... cujo nome em forma anagramática nos dá, por inteiro, a palavra Manu e que, ao mesmo tempo se assemelha com a 
grega nomos – “lei”. Até certo ponto de vista, “os 7 Reis de Roma”, nada mais são do que uma representação particular dos sete 
Manús para determinada civilização; do mesmo modo que os “Sete Sábios da Grécia” estão nas mesmas condições e, até, dos Sete 
Rishis, em que está sintetizada a sabedoria do Ciclo imediatamente anterior ao nosso. 
Se o Sr. René Guenón tivesse tomado esse nosso ponto de vista como “raiz”, ou melhor, fundamento, alicerce, etc., da sua construção 
simbólica a respeito dos Tirtankaras não teria fatalmente encontrado o número 24 para eles, mas sim, o que lhes damos de 35, 
segundo várias escolas – inclusive a tibetana. 
E é justamente, estribado noutra maneira de dedução das coisas, que dissemos em outros lugares que, os primeiros 35 anos depois 
de terminado o 1º  Ciclo da Kali-yuga (5.000 anos), eram muito expressivos, por cada um deles simbolizar um dos Tirtankaras 
referentes às 5 Raças multiplicadas pelas suas 7 respectivas Sub-Raças. Por isso mesmo, o atual ser um ano misterioso e... cheio de 
surpresas para as humanas criaturas. Não queiram outros mais entendidos dizer que “as duas últimas sub-raças do ciclo ariano não 
podem ser incluídas em tal conta, por não terem feito, ainda, o seu aparecimento”, pela razão lógica e precisa de existirem Seres 
trabalhando por elas na face da Terra (além dos primeiros rebentos que já são anunciados até por eméritos etnólogos, embora que 
profanos em matéria oculta ou secreta), e quem diz ação, esforço, trabalho, etc, diz concepção, mentalização anterior, etc, etc, por isso 
mesmo, uma harmonia perfeita com a Mente Universal. Não como querer provar o contrário! 
6
 A balbúrdia ou confusão no campo espiritualista, já data de longo tempo. No entanto, ao invés de ter sido atenuada em algumas de 

suas correntes e completamente desfeita em outras – ela se manifesta, cada vez mais, em toda a sua virulência. 
No campo propriamente dito religioso, inútil qualquer comentário! A nossa opinião está exarada nas Terceira e Quarta partes desta 
Mensagem (dedicadas ao Catolicismo e Protestantismo na sua multiplicidade de linhas); do mesmo modo que, no nosso artigo 
intitulado Hontem e Hoje ou Poder Temporal e Poder Espiritual e, até quando procuramos desvendar aos olhos de todos, os seus 
maquiavélicos manejos para se apoderarem do segundo Poder (o temporal) nas nações onde ambos predominam. 
No do Ocultismo – que, aliás, deixa de ter razão o nome para o de Ciências Ocultas, como explicamos na anotação 1 (nº  4 desta 
transcrição – nota do digitador)  – a confusão é indescritível! Ninguém pode saber ao certo o que são, de fato, os Centros ou 
Associações que se apresentam com semelhante rótulo. Neles, se rezam missas (em vernáculo!...); administra-se a Eucaristia; 
evocam-se as almas dos mortos; hipnotizam-se pobres pacientes (automatizando-se-lhes, portanto, a vontade...); fazem-se curas, ao 
mesmo tempo que se erigem horóscopos e... permitindo crianças no meio de toda essa confusão (se é que o Juiz de Menores não 
tomou ainda as providências que o caso exige). E depois... não se queira que lancemos uma Mensagem ao mundo espiritualista, 
procurando com isso, a sua própria defesa moral perante os olhos das “classes intelectuais”, ou melhor, de homens mais ajuizados, 
porquanto, nas próprias classes chamadas “intelectuais”... existe até quem frequente baixos “cangerês ou macumbas”, embora que, 
pertencentes a esta ou aquela religião! Questões de interesses pessoais, onde o espírito religioso desaparece no mesmo instante!... 
E a prova de que essas baixas demonstrações de Ciências Ocultas já se enraizaram no espírito público, está em que no Carnaval 
deste ano (não, porque fôssemos assistir a esta reminiscência das Saturnais e Bacanais romanas!... mas, pelos milhares de aparelhos 
de Rádio que nos buzinaram os ouvidos durante longos meses seguidos) não se ouviu outra coisa, senão, cantigas de “Macumba ou 
cangerê”!... 
E ainda há quem queira contestar o nosso dito de “que estamos no fim de uma raça apodrecida e gasta, para começo de outra, com 
aspirações mais puras, mais elevadas, isto é, caminho para o Espírito!” 
No do Espiritismo – do qual vamos falar mui detalhadamente no próximo número desta revista – está nas mesmas condições do 
anterior, no ponto de vista prático, porquanto, no doutrinário e nas obras de caridade que distribui às mancheias, tem sido (sem 
nenhuns favores), ao lado da Teosofia e da Maçonaria, um dique tutelar contra as águas invasoras do materialismo bravio, que 
ameaça destruir a tudo e a todos! É nele, onde a classe humilde – esmagada por todas as dificuldades resultantes da imprevidência 
dos homens, que nos têm governado, encontram arrimo e proteção aos seus males físicos e morais! Aí está, por exemplo, um Abrigo 
Teresa de Jesus, que acolhe uma multidão de crianças, antes atiradas às sarjetas das ruas de nossa capital – esse mesmo Abrigo 
estigmatizado por S. E. o Sr. Cardeal brasileiro, quando lançou um Edital ou coisa que o valha às suas ovelhas para que não 
contribuíssem com um ceitil sequer, a seu favor – esquecendo que o meigo Nazareno, quando pregava a caridade não fazia distinções 
de espécie alguma. 
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permitindo distinguir tais correntes umas das outras; por isso mesmo, exigindo de nossa 
parte ou de outros bem intencionados – que se queiram dedicar, como nós, a tão árdua 
quão dignificante tarefa – de apontar as inúmeras incorreções existentes nas mesmas, 
não só para evitar aos sedentos de Luz que se embrenhem por uma trilha muito mais 
dificultosa do que deveria ser; como também, em prol da integridade moral daqueles que 
se acham à sua frente, trabalhando – com verdadeira abnegação e heroicidade – para 
minorar os humanos sofrimentos, causados justamente por Ignorância (Avidya) dos 
Conhecimentos Divinos, ou sejam, os únicos que libertarão a Humanidade de sua 
escravidão neste planeta de dores e lutas sem conta, onde a mesma veio adquirir 
experiência, segundo o próprio encadeamento ou evolução natural das coisas!7 Ou em 
                                                                                                                                                 
No campo da Teosofia, as coisas caminham para a pureza natural dos seus princípios, ou melhor, de acordo com o próprio termo 
“Sabedoria Divina”, isto é, dos Super-Homens ou Homens-Deuses – “já que deuses fomos e nos temos esquecido”, como dizia a cada 
instante o imortal Roso de Luna... e para eles havemos de ir, porquanto a Humanidade inteira evolui ou caminha para o mesmo ponto 
donde partiu. Isso mesmo já dizia S. Agostinho: “Vimos da Divindade e para ela havemos de ir”; do mesmo modo que os sábios da 
Índia: Tat Twan Asi, ou melhor, Eu sou Ele, Eu sou Brahmã... porque de fato, Brahmã é Tudo – pouco importa os vários nomes com 
que as religiões e as filosofias procuram definir o Ser existente em todas as coisas! 
Quanto à Maçonaria, passou – por sua vez – por uma grande crise, aliás, natural da época: as cisões internas, o fanatismo religioso 
predominando no seu seio, tal como já dissemos naquele mesmo artigo intitulado Ontem e Hoje ou Poder Temporal e Poder Espiritual 
– a ponto de sabermos de uma de suas Lojas que possuía, logo à porta, um S. Antonio iluminado por uma lâmpada de azeite. 
Nota-se, porém, uma certa efervescência no seu meio e... é provável que desta vez “as folhas de Acácia mirradas sobre os túmulos 
dos Heróis do passado” se rejuvenesçam ou vivifiquem, como o símbolo grandioso daquela que em todos os tempos foi a Mãe 
protetora dos fracos e dos oprimidos! 
Teosofia e Maçonaria se completam, ou melhor, se fundem em uma só, porque ambas representam no mundo Humano, o eco da Voz 
dos Adeptos que vivem no Seio das verdadeiras Fraternidades Secretas, como Guias e Instrutores ocultos da Humanidade. Elas são, 
portanto, a Ponte (daí a palavra Pontífice tão mal interpretada pelas religiões) que conduzem o homem ao outro lado da vida, isto é, ao 
mundo da Verdade ou do Espírito! 
Esta anotação é, portanto, a síntese de tudo quanto vamos dizer no decorrer desta parte de nossa Mensagem. Se Karma nos levasse 
antes de a termos finalizado, já os homens de boa vontade, ou aqueles que nos compreendem, poderiam deduzir ou compreender 
para onde estão gizadas as nossas diretrizes quando a lançamos ao “Mundo Espiritualista”; assim, até certo ponto de vista, partiríamos 
tranquilo para o Além...! 
7 Nada mais claro para explicar o que se disse a respeito da “Humanidade adquirindo experiências no mundo”, do que as palavras do 
Hierofante proferidas no Templo de Delfos, aos assistentes: 
“Saúdo a todos que vieram para renascer, após as dores da terra e que renasceis neste instante. Vinde beber a luz do templo, vós 
todos que saís da noite, mistos (mystos), mulheres, iniciados. Vinde alegar-vos, vós que sofrestes; vinde repousar, vós que lutastes. O 
sol, que eu evoco sobre as vossas cabeças, não é o sol dos mortais (o grifo é nosso); é a luz pura de Dionisos, o grande Sol dos 
Iniciados. Pelos vossos sofrimentos passados, pelo esforço que vos traz, vós vencereis e, se acreditardes nas palavras divinas, então 
já sois vencedores. Porque, após longo circuito da existências tenebrosas, vós saireis finalmente do círculo doloroso das gerações, e 
de todos vos encontrareis, como um só corpo, como uma só alma, na luz de Dionisos! “ 
Só este final sintetiza tudo quanto se disse na anotação anterior a respeito da volta ao Divino ou à Unidade primitiva! 
Vejamos as outras palavras do Hierofante: 
“A centelha divina, que nos guia sobre a terra, existe em nós; ela torna-se facho no templo, estrela no céu. Assim, engrandece a luz da 
Verdade! Escutai vibrar a Lira das sete cordas (a dos “sete estados de consciência” que a Humanidade tem de adquirir através das 
Sete Raças-Mãe e suas respectivas sub-raças, etc, dizemos nós...), a Lira de Deus!... Ela faz mover os mundos. Ouvi bem; que o som 
vos atravesse (o Som dos sete transformado em “três”, como é composta a palavra sagrada... e que se faz Um, depois de 
pronunciada... segundo as regras ocultas, dizemos nós)... e abrir-se-ão as profundezas dos céus! 
“Socorro aos fracos, consolação aos que sofrem, esperança a todos! Mas, desgraça aos maus, aos profanos! Eles serão confundidos, 
porque no êxtase dos Mistérios, cada um vê até ao fundo a alma do outro. Ali os maus são feridos pelo terror e os profanadores pela 
morte. E agora que Dionisos luziu sobre vós, eu invoco Eros celeste, o todo poderoso. Que ele seja em vossos amores, em vossos 
choros, nas vossas alegrias. Amai; porque tudo ama, os Demônios do Abismo e os Deuses do Éter. Amai; porque tudo ama; mas amai 
a luz e não as trevas. Lembrai-vos do fim durante a viagem. Quando as almas volteiam na luz, elas trazem como manchas sujas, sobre 
o seu corpo sideral, todas as faltas da sua vida (as tendências ou ações, as paixões provenientes das modificações do pensamento e 
da imaginação, isto é, tudo quanto de prejudicial à sua própria evolução, pratica o homem... dizemos nós)... E para as apagar, é 
necessário que expiem e que regressem à terra... (eis aí a teoria da reencarnação, que as religiões ocidentais não admitem, para não 
acabar com as missas “pro-defunctis” e tudo mais com que fazem negócio, como verdadeiros “vendilhões do templo”, que são...). Mas 
os puros, mas os fortes, vão para o sol de Dionisos. 
“E agora cantai o Evohé! (melhor dito Hé, Vau, Hé, ou o grito sagrado de todos os Iniciados do Egito, da Índia e da Fenícia, da Ásia 
Menor e da Grécia. O Iod-Hé-Vau-Hé representa Deus na sua fusão eterna com a Natureza, etc.) Evohé! Gritavam os arautos aos 
quatro cantos do templo. Evohé! Repetiam os címbalos, Evohé! respondia a assembléia entusiasta agrupada sobre as escadas do 
Santuário... E o eco do apelo sagrado à renascença, à vida espiritual, rolava no vale, repercutindo nas montanhas. Até os pastores 
selvagens do Ossa, suspensos com os seus rebanhos, ao longo das florestas, perto das nuvens, respondiam: Evohé!” 
O deus Eros – invocado pelo Hierofante (Orfeu) – é o mesmo “deus Cupido”, tão mal interpretado pelos poetas, que o cantam como 
“deus do amor puramente sexual” quando Ele simboliza, justamente, “o amor Universal”, ou aquele que deve existir entre todos os 
homens. É o brilhante Augoeides dos Neo-platônicos, o Eu-Divino, o 7º  Princípio ou Atmã dos Teósofos – o mesmo Princípio ou estado 
de Consciência que a Humanidade inteira tem que alcançar na Terra (já que 5 foram por ela alcançados, de acordo com as 5 Raças 
decorridas, cada uma delas representando um dos 7 estados de Consciência). Por isso mesmo, os poucos Homens que já o 
alcançaram, terem direito ao título de “Seres Superiores”, “Super-Homens”, etc, etc, por estarem, justamente, à vanguarda da atual 
Humanidade. É o mesmo Espírito Santo que baixou sobre Jesus, tornando-O Cristo (no simbólico batismo do Jordão por João Batista, 
“cujas iniciais nos dão as J e B das duas colunas do Templo de Salomão”. Do nosso 4º  “Livro de Revelações”) desde aquele momento; 
é o Avalokiteshvara (o Logos manifestado, segundo o Budismo do Norte); o Kwan Shi-Yin, ou “o Senhor que é visto”, do chines, etc, 
etc. 
E é por isso que tanto vale dizer Jesus, o Cristo, como Gotama, o Budha, porquanto, ambos exprimem a mesma coisa: o ILUMINADO! 
Quão doloroso se torna – para quem conhece tais verdades – ouvir um cristão ridicularizar a um Budista, como este (o que é 
raríssimo!) ridicularizar a um cristão!!! 
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É que bem poucos sabem interpretar o que está expresso nestas tão claras quão preciosas palavras do Rig-Veda: “Há uma só 
Verdade, embora os homens lhe dêem nomes diferentes”. 
É erro pensar-se que Jesus, Buda ou outro qualquer dos Iluminados que a este mundo têm vindo, fosse o “Messias prometido” ou o 
“Redentor do mundo”, anunciado desde o começo da 5ª  Raça (a Ária, em cuja 5ª  sub-raça se acha a Humanidade atual), porém, 
partículas ou fragmentos do verdadeiro “Redentor do mundo”, que só poderia vir no fim... de tudo e de todos os demais, como Síntese 
que é, da vitória da Humanidade sobre os seus princípios inferiores. Daí, a tradição do “Kalki-avatara” ou aquele em que o “Guerreiro 
virá cavalgando um Cavalo branco” – símbolo dessa mesma vitória, isto é, em que a Humanidade cavalgará ou estará a cavalo sobre 
os quatro princípios inferiores (simbolizados nas 4 patas do referido animal). É o Maitreya das tradições transhimalaias, adorado e 
venerado nos templos lamaístas do Tibete e da Mongólia, em estátuas de transcendente beleza – desafiando as que se fazem no 
Ocidente. O próprio Pe. Huc – quando da sua viagem ao Tibete, através da Mongólia, tão assombrado ficou com a obra incomparável 
desses artistas tibetanos que encomendou um Cristo e levou para a França, como coisa rara (Vide “Dans le Thibet” Pe. Huc). 
Nenhuma pessoa inteligente poderia dizer que esta pobre Humanidade – cada vez mais sofredora, qual Prometeu acorrentado, à 
espera de Epimeteu libertador – esteja redimida ou libertada de suas culpas. Ela tem que se redimir por si mesma, fazendo-se una com 
Aquele que só virá (como dizem as mesmas tradições) na Satya-yuga ou “Idade de Oiro”, cujo nome exprime perfeitamente, que não 
mais sofrimentos existirão na face da terra. 
Ora, a Kali-yuga (a que atravessamos) com 5.000 anos apenas decorridos (quando o seu Ciclo completo  é de 432.000 anos, como já 
se viu), essa “Era da Redenção Humana” imensamente longe se acha dos nossos dias! 
Pelo que se vê, os seus Precursores (melhor dito, os seus vários pedaços ou partículas), nada mais fazem do que preparar a 
Humanidade para aquela sua época de redenção, isto é, despertando a sua Consciência para o grande Dia anunciado desde milênios 
atrás até hoje, pela boca dos grandes Profetas, das sibilas e até do próprio Virgilio, e outros mais! 
Todos aqueles que desde já adquiriram semelhante estado de “Consciência” (da qual o verdadeiro Redentor é a Síntese), ipso-facto 
são Cristos ou Budas (Iluminados) e, por isso mesmo, usufruem as graças dessa apregoada Era ou Ciclo! E, sem que ninguém Lhes 
possa retirar tal direito, Guias ou Instrutores da Humanidade na espinhosa Vereda da Iniciação do gênero humano a caminho da Meta 
desejada, pouco importa as várias categorias que definem tais Seres! 
Em número atrasado desta revista (Terceira e Quarta partes da presente Mensagem) demonstramos o significado da palavra Cristo, 
citando Roso de Luna, H. P. B., etc. 
Porém, como já são passados alguns anos que foi feita tal publicação, repetimo-la neste lugar, para que os nossos leitores de hoje 
fiquem melhor elucidados a respeito: 
H. P. B. falando dos iniciados, diz: “Cristo como uma unidade, é somente uma abstração, uma idéia genérica que representa a 
agregação coletiva das inúmeras entidades espirituais, que são as emanações diretas da infinita, invisível e incompreensível Causa 
Primeira – os Espíritos individuais dos homens, erroneamente chamados “alma”, os divinos filhos de Deus, dos quais só vislumbra 
alguma cousa a generalidade dos mortais. Alguns deles permanecem para sempre convertidos em Espíritos planetários, e outros – a 
mais escassa minoria, se unem durante a vida a alguns homens. Assim, esses tais Seres, semelhantes a Deus, como Gotama, o 
Budha; Jesus, Tissoo, Krishna e outros poucos, estiveram permanentemente unidos com seus Espíritos, passando assim unidos à 
condição de deuses na Terra. Outros, tais como Moisés, Pitágoras, Apolônio, Plotino, Confúcio, Jâmblico e alguns santos cristãos, por 
haverem estado assim unidos, a intervalos, tomaram na História a categoria de semi-deuses e dirigentes da Humanidade. Uma vez 
separados de seus tabernáculos terrenos, livres desde então suas almas e unidas para sempre com seus espíritos, volvem a unir-se a 
toda a hoste luminosa à qual estão ligadas pela mais perfeita solidariedade de pensamento e de ação, sendo chamados “os ungidos”. 
Daí a significação dos gnósticos, que dizem que “Cristos” sofreu espiritualmente pela Humanidade, o que quer dizer que foi o seu 
Divino Espírito quem principalmente  sofreu (Ísis, ti, II, cap. IV). Estas e ainda mais elevadas eram as idéias de Marciano, “o grande 
heresiarca”, como lhe chamam seus contrários Epifânio e Ireneu”. 
Do mesmo modo, o erudito teósofo Dr. Roso de Luna, na sua maravilhosa obra iniciática “La Esfinge”, diz: “O Cristo passional 
atormentado de todas essas lutas prévias e indispensáveis para aquela formação, começa assim a transformar-se no Cristo, que 
triunfante e gloriosíssimo, há de ressuscitar em seu dia, porque como diz a Mestra no seu Glossário Teosófico, este termo foi 
empregado no século V (antes de J. C.), por Ésquilo, Heródoto e outros. Os manteumata pythocresta, “oráculos transmitidos por um 
deus Pitio”, por intermédio de uma pitoniza, são mencionados pelo primeiro (Ésquilo, Cap. 901); e pythocrestos, é derivado de chrao. 
Chresterion, não é somente o testemunho de um oráculo, mas um oferecimento ao oráculo, Chrestis, é o que explica oráculos, um 
“profeta e adivinho”. E Chresterios, aquele que serve a um oráculo ou a um deus. O primeiro escritor cristão, Justino, o Mártir, em sua 
primeira Apologia, chama aos seus correligionários crestians. 
“Ao chamarem-se os homens a si mesmos de cristãos, só é devido à ignorância”, diz Lactancio (Livro IV, Cap. VII). Os termos Cristo e 
cristãos, escritos originalmente Chrest Chrestians, foram tirados do vocabulário do templo dos pagãos. Chréstos, significava naquele 
vocabulário “discípulo posto à prova”; candidato que aspirava a dignidade de hierofante, quem logo a havia alcançado por meio da 
iniciação, largas provas e sofrimentos, depois de ser ungido (isto é, “untado com azeite, como o eram os iniciados e ídolos dos deuses 
segundo a prática da última cerimônia do rito), se transformava em Christos, o “purificado”, em linguagem esotérica ou misteriosa. 
Realmente, em simbologia mística, Christes ou Christos, significava que o caminho, “a vereda” havia sido percorrida e alcançada a 
meta; que os frutos do trabalho penoso para unir a personalidade de barro passageira com a indestrutível individualidade, 
transformaram-na no Ego imortal. No termo do caminho se encontra o Christos, o purificador; e uma vez a união levada a cabo, o 
Chrestos, o “homem da dor” convertia-se no próprio Christos. Paulo, o iniciado, sabia isso  e referia-se precisamente ao assunto, 
quando o obrigaram a dizer em uma má tradução: “padeço de dores de parto até que seja formado Christo em vós outros” (Galatas, IV, 
19), cuja verdadeira interpretação é, “até que formeis o Christo dentro de vós”. Porém, os profanos que sabiam unicamente que 
Chrestes estava de algum modo relacionado com os sacerdotes e profetas, ignorando o significado oculto de Christos, insistiram, como 
o fizeram Lactancio e Justino, o mártir, em seu chamados chrestãos, em vez de christãos. ‘Todo ser bom pode, portanto, falar ao Cristo 
em seu “homem interno” ‘, segundo expressão de São Paulo (Éfesos, III, 16 e 17), seja judeu, muçulmano, hindu ou cristão, dizemos 
nós. 
Não é demais que nesta anotação acrescentemos o seguinte: Quando o Espiritismo diz que todo homem é “médium” e, por isso 
mesmo, necessita desenvolver as suas faculdades mediúnicas, tanto está certo como está errado. No seu ponto de vista, ou seja, do 
“desenvolvimento” para receber entidades astrais, por isso mesmo, tornar-se autômato da vontade alheia – pouco importa se de 
entidades com o rótulo de “Espíritos Superiores” – quando o próprio Kardek diz que de “cem comunicações, noventa e nove por cento 
são falsas” – não é apenas um erro, mas um crime contra a evolução da própria pessoa, que em vez de se tornar um “sujet”, paciente  
ou passivo, deveria tornar-se consciente de sua evolução, isto é, alcançar a Meta desejada, por esforços próprios – de acordo com 
tudo quanto já explicamos até agora... e o dito atribuído a Jesus: “Faze por ti, que eu te ajudarei”. Quanto a aparições, ordens, etc, 
quando naturais, isto é, espontâneas, o caso é outro; cessa a responsabilidade da pessoa, que não procurou contrariar as leis naturais 
das coisas. Motivos superiores... assim o exigiram!... 
Sim, porque a Natureza tem as suas leis, que devem ser estudadas por todos, mas não, contrariadas por ninguém – principalmente a 
maioria da Humanidade, ignorante de tais leis e, por isso mesmo, semelhante à criança que se queima com o fogo, por ignorar o mal 
que lhe poderia causar em brincar com ele: do mesmo modo que o desconhecedor da Química, quando entra em um laboratório para 
fazer experiências. 
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outras palavras, segundo o dito de Santo Agostinho, de que “vimos da Divindade e para 
Ela havemos de ir”; e até, segundo o verdadeiro sentido da “Parábola do Filho Pródigo” 
que volta à “Casa Paterna...” depois de sua longa peregrinação – através de múltiplas 
existências, em busca de experiências ou Consciência plena de sua estirpe divina. 

E outra razão não é a razão porque dizem os Elohim: “Multiplicarei tuas dores: com 
dor parirás os filhos. Maldita seja a Terra em sua obra; espinhos e abrolhos ela 
produzirá...” (Gênesis, III, 16 e 17).8 

“E esta alegórica maldição”, diz H. P. B. em Ísis sem Véu, à pág. 107 (ed. 
francesa), “durará até que a mais diminuta partícula de matéria terrena haja percorrido 
seu ciclo evolutivo e, por sucessivas transformações, chegue a integrar a alma vivente, de 
modo que esta alcance o ponto terminal do arco ascendente do ciclo e se identifique com 
seu metraton, ou espírito redentor, (5) no mais elevado degrau dos mundos espirituais, de 
                                                                                                                                                 
Essas leis que regem a Natureza, por sua vez, vivem no homem. E, por isso mesmo, é que a Esfinge diz: “Ou tu me decifras ou eu te 
devoro”. 
Aprendendo, portanto, o homem a dominar a si próprio, dominará a Natureza. E foi por essa razão que dissemos no final de nossa 
palestra pelo Rádio: “Quando o homem chegar a dominar-se conscientemente, dominará também a Natureza, porque, conhecendo e 
obedecendo às suas leis, a Natureza – submissa e escrava – obedecerá às suas ordens. Porém, enquanto imperar o egoísmo entre os 
homens, os elementos transbordados, serão tão caprichosos e cruéis como a humana natureza”. 
No nosso ponto de vista, está certo o dito de que “o homem deve desenvolver as suas faculdades ‘mediúnicas’, isto é, psíquicas ou 
atinentes à alma (Psyké) mas, para servir – como já dissemos em outros lugares – para a sua existência futura. 
O homem é, de fato, um “médium” – melhor dito, veículo, por cujo intermédio o seu Espírito (sua Consciência, seu Cristo, etc.) há de 
manifestar-se um dia em toda a sua plenitude! A própria palavra “pessoa”, ou per-sona, exprime com clareza a questão, isto é, “per-
sona” ou aquilo por onde o som se manifesta. O Som provém do Éter Sonoro ou Akhasico (Akhasa: “causa psíquica e espiritual do 
Som”. Significa, ainda: “a matéria plástica primordial”). E, mais além do Akasha vive o Espírito em todo o seu esplendor! 
E é isso que encontrareis nas escrituras indianas: “Aquele que ultrapassa o AKASHA é fonte de toda riqueza (que aqui se concebe 
como pureza). É um Keshara (um Yogi que pode trabalhar em sua forma astral. Nem podia deixar de ser assim se ele já venceu os 
princípios inferiores e, por isso mesmo, ultrapassou o Akasha), ou é o próprio Logos manifestado, a união de Brahmã, Shiva e Vishnu 
(as 3 Pessoas da Trindade cristã), como ainda, a combinação das 3 qualidades: Sattva – a Harmonia; Rajas – a atividade e Tamas – a 
obscuridade. 
Tudo isso está explicado ainda, na célebre frase atribuída a Jesus: “o meu Pai e o vosso” – e não, o “nosso Pai”. Sim, porque, de fato, 
cada um tem que se unir – como dissemos em outros lugares – a seu Pai, a seu Cristo, etc. (ou a “alma humana unida à Divina”, 
segundo a lenda grega de “Psyké em busca de seu esposo”, que outro não é, senão, o Espírito). 
Além disso era o próprio Jesus quem dizia: “Não evocarás as almas dos mortos”, e Moisés castigava aos que faziam evocações, por 
considerá-las como obra de “Magia Negra”. 
E ninguém ousará dizer que nas sessões de Espiritismo não se evocam seres astrais quando todo Ocultista sabe perfeitamente que, 
estando várias pessoas reunidas – em torno ou não de uma mesa – a corrente magnética se estabelece e, portanto, a evocação está 
feita no próprio ritual – sem falar no complemento que é o silêncio ou concentração, a luz mortiça e... os próprios “mediuns”, que ali não 
vão para outra coisa. 
Em resumo: com a pureza de coração (formação de caráter pelas boas obras e bons pensamentos) e a Sabedoria – que só se alcança 
por esforços próprios, com a leitura dos livros santos (Vedas, da raiz vid  “saber”; Puranas “antigo”, etc, representando o tesouro 
inestimável deixado à posteridade pelos antigos Rishis e Arhats da nossa mãe Índia; do mesmo modo que, os do velho Egito – 
inclusive o famoso “Livro dos Mortos” – de cujas vertentes se derrama sobre o mundo, o que se conhece como “livros teosóficos e 
ocultistas”), o homem despertará, fatalmente, tudo quanto jaz adormecido em seu seio – como experiência do passado das raças  
(inclusive o seu) e, finalmente, seu verdadeiro Eu (seu Ego ou Tríade Superior: Atma-Buddhi-Manas, que sendo tres se faz um...), seu 
Cristo ou seu Deus, ou melhor, a Divindade donde proveio. 
“Desejar a verdade é aspirar à divindade, principalmente a verdade relativa ao que se refere aos deuses. Este desejo é como que uma 
admissão às coisas santas; ele nos incita a instruir-nos nelas e a procurá-las, e nos dirige, assim, para uma atividade mais 
santificadora que toda purificação e que toda função sacerdotal.” Plutarco – Ísis e Osiris, 2 
“A mente humana iluminada é maior do que um anjo e um Deus;  a razão intuitiva está acima do sacerdote e da revelação; o domínio 
de si mesmo é melhor que o jejum, que a mortificação e a prece; a caridade, maior que o sacrifício e o culto”. Gotama, o Budha 
Do mesmo modo, o imortal Roso de Luna: “Não se deve esquecer o teósofo: “devoção” vem de “devas” (anjos, categoria inferior aos 
homens, dizemos nós – pese isso a opinião contrária dos outros!... O próprio Kut-Humi explicou o assunto) e “man”, “manu” – o homem 
– vem da radical sânscrita “manas” – o pensamento – e, portanto, só exercitando sua própria mente com o estudo, e não impetrando 
os favores de ninguém – por excelso que seja – poderá o homem chegar a ser um “welsungo”, um “divino rebelde”, em suma: um 
Prometeu (o mesmo, dizemos nós, que “roubou o Fogo celeste para animar os homens primitivos – simbolizando, com isso, que o 
homem deve fazer a mesma coisa, isto é, roubar o “Fogo da Sabedoria Divina” para animar a si mesmo e aos seus irmãos em 
humanidade, até que Ele – Fogo – viva perenemente no coração de todos. 
8
 A Igreja Romana – como em tudo mais – interpreta erroneamente o dito: “Multiplicarei as tuas dores; com dor parirás os filhos”, 

pensando tratar-se da mulher, propriamente dita, sem se preocupar com o restante do versículo: “Maldita seja a Terra em sua obra; 
espinhos e abrolhos ela produzirá”. É portanto, em referência à Terra, ou lugar onde as “mônadas” vêm em busca de experiência, a 
que se refere todo o versículo. 
A palavra “angústia”, que é sinônimo de dor, sofrimento, etc, provém de Angor (medicina antiga), usada por Hipócrates, como 
sinônimo, por sua vez, de Utero. Daí o dizer-se que o “Crestos” é o homem da “dor” ou da “angústia”. A própria Igreja o chama de 
“Senhor dos Martírios”, “Senhor das Angústias”, isto é, com a corôa de espinhos na cabeça, atado, e com a cana entre as mãos. 
Razão, ainda, porque São Paulo dizia “que sofria de dor de parto” justamente porque todos os Crestos – antes de em Cristus se 
tornarem, terem de “caminhar na estreita ou angustiosa vereda do ‘Útero da Terra’...” ou dos reinos inferiores (in-fera, inferno, etc, etc), 
por isso mesmo, padecendo todos os males de que sofre essa pobre Humanidade, por falta de Luz ou – como já dissemos – por não 
encontrar “o Cristo em seu Homem interno”, segundo o próprio dito de São Paulo (em Efesus, III, 16 e 17). 
A “angustiosa Vereda” outra não é, senão, a mesma que a Igreja dá os vários nomes de “via Crucis”, “Via Sacra”, etc, etc, copiando 
assim, os mitos e tradições muito anteriores a ela. 
A mais: as escrituras sagradas do Oriente, e até mesmo a Cabala (Kaballah), repetem várias vezes o termo “útero da terra”, etc. (Toda 
a anotação 5ª  (nesta transcrição é a 8ª – nota do digitador) foi extraída do nosso 4º  “Livro de Revelações”) 
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volta, já, à primeira morada donde emanou. Mais adiante se abre o abismo sem fundo e... 
começa o mistério. 

Convém recordar que todas as cosmogonias reconhecem uma Trindade criadora 
formada pelo Pai (Espírito), a Mãe (Matéria) e o Filho (Universo manifestado), procedente 
de ambos. Cada um dos astros de que é constituído o universo passa sucessivamente 
por quatro idades ou épocas análogas às vida humana, e assim possuem a sua infância, 
juventude, virilidade e velhice. Essas quatro épocas, com as três pessoas da Trindade 
criadora, compõem de novo o sagrado Sete”. 

–––––– 
“Muito mais difícil é julgar do que ser julgado”... 
E daí a má compreensão que sempre as nossas palavras encontram por parte dos 

que não podem admitir se aponte erros em fatos ou coisas onde estejam envolvidos – 
esquecendo que em jogo se acha a própria felicidade humana. 

Ao terminarmos esta Mensagem, o nosso proceder será bem outro no ponto de 
vista de nos intrometermos em “seara alheia”. Cada qual que faça o que quiser, e por isso 
mesmo, se sujeite às consequências karmicas que daí lhe advierem. Nós faremos como 
Pilatos: “lavaremos as mãos pelo sangue do justo” (que... continua sendo sacrificado), 
que outro não é, senão, a própria Humanidade. Ficando cientes os que nos tomam como 
intolerantes e desrespeitosos... que depois de nós, virão outros que talves o sejam muito 
mais do que temos sido! Bésoin oblige!... 

E como não queiramos passar por Super-Homens ou Seres a quem não podemos 
nem ao menos “desafivelar as suas sandálias”, tudo quanto apresentarmos ao mundo 
está, por sua vez, sujeito à crítica severa e judiciosa de outras pessoas mais entendidas 
em assunto tão transcendente. 

Nunca poderemos esquecer o que nos ensina o Oráculo: “As almas grandes se 
iniciam por si mesmas e com a sua própria e natural rebeldia: – Estas almas se salvam!” 

E assim, mais uma vez se repete a célebre frase da Sibilia de Cumes, explicando a 
Enéas a grande dificuldade que há em se sair dos infernos, ou melhor de “in-fera” (lugares 
inferiores ou este baixo mundo), isto porque, os que se dão em holocausto pela Humana 
Causa não mais podem sair do ambiente terreno, antes que a última alma irmã tenha 
contemplado a Luz face a face, tal como aconteceu a Moisés. 

E eis porque um Ramakrishna, por exemplo, proferiu: “Nascerei tantas vezes 
quantas forem necessárias para salvar um só homem”... 

Quando uma das estâncias de Dzyan nos diz que “Deus se divide para realizar o 
supremo sacrifício”, nos ensina que todas as mônadas ou “egos encarnantes” são 
partículas do Grande Todo, assim como se disséssemos, que são peças da mesma 
máquina, dedos da mesma mão, filhos do mesmo Pai, etc., etc. 

Assim, aqueles que, conscientemente são forçados a apontar erros prejudiciais à 
própria evolução dos seres – principalmente em um momento excepcional como é aquele 
que ora atravessamos, ou o fim de um Ciclo para começo de outro – sofrem do mesmo 
modo, pelos motivos já expostos, isto é, por serem um simples elo dessa incomensurável 
cadeia que liga todos os seres entre si – já que “a Unidade se manifesta na diversidade”... 

Levamos ao conhecimento de nossos amáveis leitores que, no decorrer desta 
Mensagem seremos forçados a repetir vários assuntos já por nós abordados em 
conferências e artigos anteriores – inclusive o que tem por título Que é Teosofia?, 
publicado no número desta revista referente a Abril de 1930 a Junho de 1931. 

Do mesmo modo que – por uma deferência toda especial para com os verdadeiros 
Teósofos e Ocultistas que nos honrarem com a sua leitura, por isso mesmo, em 
condições intelectuais de nos poderem melhor compreender do que outros quaisquer – 
faremos várias citações dos nossos Livros de Revelações, escritos exclusivamente para 
os Irmãos Maiores da S. T. B. – já que, infelizmente, nem todos se acham em condições 
de receber, não só estas, como também as que de nenhum modo ousaríamos trazer a 
público. Haja visto o mau uso que a Humanidade tem feito do pouco que a chamada 
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ciência positiva lhe tem ofertado – aliás, como simples vislumbre do que a Oculta ou 
Esotérica conserva, ainda, como Tesouro inviolável no misterioso Seio das Fraternidades 
ou Escolas Iniciáticas do Oriente e raríssimas do Ocidente. 

E com isso nos sentimos no dever de saudar a todos os Núcleos de caráter 
verdadeiramente espiritualista, não só pelos seus inestimáveis serviços prestados à 
Humana Causa (pouco importa se isoladamente), como também, pelo que disso resulta 
em proveito da Obra em que a S. T. B. se acha empenhada, já que se trata de um 
movimento oculto em que todos os homens – principalmente os nascidos nesta parte do 
Globo – consciente ou inconscientemente – emprestam uma parcela mínima ou máxima 
de tudo quanto de espiritual realizam na face da Terra. 

Seja a Paz com todos os seres! 
H. J. Souza 

Pres. da S. T. B. 
(continua) 
 
 

FOTOGRAFIAS DA “MONTANHA SAGRADA” 
 

Ilustração: fotos 
Legendas: 
 Nas imediações da “Montanha Sagrada” ou aquela que foi intitulada por M. Roso 
de Luna como “a capital espiritual do Brasil”... Da esquerda para a direita: Eng. Antonio 
C. Ferreira (Bibliotecário da S. T. B.); Prof. Henrique J. Souza (Presidente da S. T. B.), 
Valter (seu filho mais moço); Helena G. Souza (Zeladora da S. T. B.) e o Comandante 
Tancredo A. Gomes (Vice-Pres. da S.T.B). 
 
 Outra posição no mesmo lugar. Nas três fotografias falta Carlos G. 
Souza (filho do Presidente da S. T. B. e Tesoureiro da mesma, além de Pres. da Loja Kut-
Humi), por ser justamente quem fez o papel de fotógrafo. 

 
Os mesmos sobre a “Montanha Sagrada” (Setembro de 1930) ou o lugar onde 

há nove anos atrás, Henrique e Helena estiveram por vez primeira e que se pode dizer, 
teve início a missão em que a S. T. B. se acha empenhada... É um recanto misterioso, 
que muito se assemelha ao da “sarça ardente de Moisés”... 
 
 Pela 3ª  vez na “Montanha Sagrada” (Agosto de 1931 ou 10 anos depois de 
Henrique e Helena aí terem estado por vez primeira). Da esquerda para a direita: Srs. 
Euclydes de Faria Lobo Vianna, Francisco Martins de Abreu, Carlos G. Souza, Levy 
Panzera, Selene G. Souza (filha do Presidente da S. T. B.), Helena (Zeladora), Alzira G. 
Souza (filha do Pres. da S. T. B.) e o pequeno Valter. Falta o Presidente que foi o 
fotógrafo. 
 
 Sobre a “Montanha Sagrada”... Falta o Presidente, que foi o fotógrafo. 

 
Os mesmos, menos Carlos G. Souza, que foi o fotógrafo, e o irmão Euclides de 

Faria Lobo Viana, que no momento preparava a sua máquina para outras chapas que não 
figuram no presente número, mesmo porque, algumas delas pertencem ao Arquivo oculto 
da S. T. B. O Presidente aí se acha entre Helena e o pequeno Valter  9 . 

 

                                            
9 No Brasil existem diversos lugares misteriosos ou “jinas” – tal como chamava esse não menos misteriosos “jina” que foi Roso de 
Luna – inclusive em “Vila Velha”, no Paraná (onde se encontram os restos ciclópicos que muitos tomam como obra da natureza – à 
guisa dos do velho Arizona na América do Norte); do mesmo modo que, na bacia do Xingu... onde dizem existir uma tribo de índios, 
conservadora de antigas tradições atlantes e... semente, talvez, de uma futura raça... 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data : Dhâranâ nº   71   –  Janeiro a Março de 1932 – Ano VII 

Redator: Henrique José de Souza 

 
A TRISTE HISTÓRIA DE UM CORDEIRINHO 

 
(Para crianças de todas as idades) 

 
Ilustração: foto 

O pequeno Valter cumprindo o divino preceito: “Dai o que comer a quem tem 
fome...” 

 
Não existe coisa alguma neste mundo que não possua a sua história – por sinal 

que algumas bem dolorosas!... 
É o calvário bendito da mônada em busca de experiência!... 
Assim é a história deste pobre cordeirinho que se acha na fotografia acima. 

Conhecemo-lo, pequenino ainda, na casa onde estávamos hospedados, nas cercanias da 
“Montanha Sagrada”, longe, portanto, das verdes campinas onde nasceu e, feliz, pastava 
ao lado de seus pais e demais companheiros do rebanho. 

O pequeno Valter afeiçoou-se desde logo ao cordeirinho e a mamar lhe dava, 
várias vezes ao dia – em uma garrafa improvisada em mamadeira – o leite substancial 
que lhe recusaram do seio materno. 

Todas as manhãs as primeiras palavras do Valter eram: “Papai, o dinheiro para 
comprar o leite do carneirinho”... 

Era de ver como o pobre animalzinho se sentia feliz nestes momentos! Logo 
divisava ao longe seu amiguinho, se punha de pé nas patas traseiras como se fora um 
canguru, dando-nos a impressão de que, se a sua evolução não lhe concedera mãos para 
receber a refeição, no entanto, o instinto (ou inteligência segundo o seu grau de 
consciência alcançado...) induzia-o a tomar a humana posição... E logo a mamadeira lhe 
chegava à boca, firmava-se nas quatro patas e começava a sacudir o rabo, todo satisfeito, 
esquecendo a sua mísera sorte, longe das campinas onde vivia. 

Vendo a amizade existente entre o bondoso animalzinho e o filho do presidente da 
S. T. B., seu dono ou o chefe da casa onde estávamos hospedados, propôs ao pequeno a 
sua venda pela mísera quantia de dez mil réis, no que fomos obrigados a aceder, não só 
pelas insistentes súplicas do Valter em trazê-lo para Niterói, como também, pela multidão 
de idéias que desde logo começou a atravessar o nosso cérebro. 

Alguns dias antes de partirmos, mandamos fazer um engradado especial para a 
sua longa viagem. Pagamos um frete maior do que a sua própria compra, a fim de que lhe 
não faltasse coisa alguma, além de colocarmos uma etiqueta ao lado do engradado, 
pedindo a todos quantos com ele lidassem, a caridade de tratá-lo com o maior carinho 
possível. 

Como dissemos, o nosso cérebro era invadido por uma aluvião de idéias e dentre 
elas se destacavam: Rama – o grande Iluminado – conduzindo seu povo sob o símbolo 
sagrado do Carneiro (Áries, donde proveio o nome da raça ária) e do qual nos diz, na sua 
linguagem maravilhosa, o autor de “Os Grandes Iniciados”: “Então, para lá da Índia dos 
Vedas, para lá do Irã de Zoroastro, na alvorada crepuscular da raça branca, se viu surdir 
das florestas da antiga Sitia (Scythia) o primeiro criador da religião ariana, cingido pela 
sua dupla tiara de conquistador e de iniciado, e ostentando na mão o fogo místico, o fogo 
sagrado, que iluminaria todas as raças...” 

De fato, a palavra latina Agnus (Cordeiro) é derivada da palavra sânscrita Agni 
(Fogo) e por isso mesmo, a razão da Igreja ter copiado das tradições milenares para a 
sua ladainha, as seguintes palavras: “Agnus Dei quitolis peccata mundi”, correspondidas 
pelos fiéis, com o “misere nobis”, isto é, “Cordeiro de Deus que tirastes os pecados do 
mundo, tende misericórdia de nós”. 

E logo raio maior de luz acabou de iluminar o nosso cérebro, tal a quietude mística 
em que vivíamos em tão sacrossantos lugares: – Este cordeiro, o Agnus castus ou 
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cordeiro casto, virgem, etc., sendo o símbolo da Raça Ariana, por isso mesmo, está 
concorde com a missão grandiosa em que a S. T. B. se acha empenhada: o Advento da 
sua sétima ou última sub-raça... que terá lugar nesta parte do Globo. E daí a intuição 
daquele que lhe deu o nome de Brasil, devido à cor de brasa das árvores que aí existiam, 
em grande quantidade, e que até hoje são conhecidas com o nome de “pau-brasil”, como 
se já estivesse previsto que era nele onde deveriam ser mantidas – vivas e crepitantes – 
as brasas do Fogo Sagrado (o Agnim-Parôxa sânscrito, que quer dizer: Fogo Sagrado 
Invisível). E logo a seguir: a misteriosa e pouco conhecida lenda dos velhos pajés das 
tribos tupis, que começa assim: Guaiú mataté mira tu-paba turi, isto é, “a vinda do grande 
povo do lugar do Fogo...”; como ainda, as últimas palavras do Rei do mundo, nas suas 
profecias de há meio século atrás, de que tratamos no nosso artigo O Futuro Imediato do 
Mundo: “E então, Eu enviarei um povo agora desconhecido que, com mão firme, 
arrancará as más ervas da loucura e do vício e conduzirá os que ficarem fiéis ao Espírito 
do Homem na batalha contra o mal... Eles fundarão uma nova vida sobre a terra 
purificada pela morte das nações... Então, os povos da Agarta (Agharta, Agardi, Erdemi, 
etc., etc.) sairão de suas cavernas subterrâneas (Fraternidades “jinas”, dizemos nós) e 
aparecerão na face da Terra”. Ou ainda, quando Hermés Trimegisto diz ao seu discípulo 
Asclépias: “Aqueles que devem dominar a Terra serão enviados e estabelecidos do outro 
lado do Egito, em uma cidade que será construída no Ocidente (cidade que aí se 
subentende como nação ou país) e... onde por mar e por terra afluirá a raça mortal”. E a 
pergunta que lhe fez Asclépias: “Mas, onde estão eles agora, ó Trimegisto?” E a sua 
resposta imediata: “Estão estabelecidos em uma grande cidade na Montanha da Líbia. E 
já vos disse demais!...” E logo acudiam à nossa mente, as palavras desse grande gênio 
ou ‘jina’ que se chamou Roso de Luna, quando das suas Conferências Teosóficas na 
América do Sul, referindo-se ao Brasil: “...que em cultura, para as costas, nada tem que 
invejar à Europa e em belezas naturais e espiritualidade, recorda o berço do povo ário, na 
Índia, como se nesse desdobrar da nobre raça ária da Ásia à Europa e América – 
sintetizado em tudo quanto conhecemos como História da Humanidade – tivesse de caber 
ao Brasil a glória de ser remate ou epílogo do grande povo, com uma civilização costeira, 
como a de todos os grandes rios que se chamam Ganges, Indo, Oxus, Iaxarte, Nilo, 
Tigres, Eufrates, Danúbio, Rodano, Reno (Rhin), Mississipi, etc., cada um dos quais legou 
ao passado humano um florão de sua coroa... Dia virá em que as bacias do Amazonas e 
do Prata verão resumir-se em suas ribeiras os destinos do mundo, quando a estrela que 
hoje brilha no zênite de Norte-América se aproximar ao ocaso de seu poderio...” dando 
com isso a entender que a sexta sub-raça será logo precedida, ou melhor, interpenetrada, 
pela sétima, já que a primeira sairá daquele país, como a segunda, de Sul-América.10 

E mais ainda, quando um cientista moderno – que não pode ser tido como um 
visionário Teósofo – ou seja, o acatado etnólogo mexicano Vasconcellos – afirma em tom 
profético: “É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a ‘raça cósmica’, que 
realizará a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a 
humanidade, etc.”. E cujas palavras são repetidas pela mentalidade pátria, que se chama 
Menotti del Pichia, no Manifesto lançado pelo “Verdamarelismo” de São Paulo, cuja 
Associação é composta de vários membros da Academia de Letras daquele Estado 
Brasileiro. 

E... contemplando, ainda, o cordeirinho – símbolo da raça grandiosa a que 
pertencemos – novo turbilhão de idéias se apresenta em nosso cérebro: “Como podem, 
pois, os primeiros rebentos dessa Raça anunciada por tantas bocas – inclusive de 
Homens-Deuses – ser tolerantes e respeitosos para com “as ervas dos vícios e da 
loucura...” e tudo mais quanto perturba a boa marcha evolucional dos seres, se de acordo 
com o próprio Bhagavad-Gitâ (O Canto do Senhor), “Não mais a observância das regras 
                                            
10 As duas últimas sub-raças de cada Raça-Mãe – principalmente da 5ª  (a que estamos) em diante – são menos longas que as 
primeiras. Menos longas serão as da 6ª , e menos ainda, as da 7ª  e última da presente Ronda. (Extr. De nossos Livros de Revelações 
para uso exclusivo dos Irmãos Maiores). 
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antigas, perda das crenças, atração para as coisas da matéria, em lugar das 
preocupações do Espírito; aumento das responsabilidades, diminuição dos bens da terra, 
enfraquecidos da vitalidades nos três reinos?” E por isso mesmo, Ele – O bem-
aventurado, predizia: “Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma – a lei justa – 
declina, e Adharma – o contrário – se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e 
destruição dos maus !” 

E... novas idéias acudiam, ainda, à nossa mente: “Terminado o Ciclo de 5.000 anos 
em 1897 – como predisse H. P. B. na Doutrina Secreta – e alguns anos mais necessários 
ao transbordo para o seguinte” (tal como as águas dos rios quando se chocam com as do 
oceano, dizemos nós), o “campo de Kurukshetra” ou do conflito entre o Espírito e a 
Matéria que o aprisiona aí está para novo choque entre os Kuru’s e os Pandavas, ou 
melhor, os solares e os lunares. E víamos, então, a Arjuna – trêmulo e lacrimoso – 
esquivar-se de dar combate aos seus parentes e a radiosa silhueta de Krishna à sua 
frente, animando-o com estas palavras: “Donde te vem, ó Arjuna, esse ignóbil e infamante 
abatimento que cerra as portas do céu? Não cedas ao desânimo, ó Partha! que te não 
fica bem. Sacode essa vil aspereza 11 de coração. Ergue-te, Parantapa!” 12 

Como pode, ainda, essa Raça de Kshattriyas, heróis, guerreiros ou jinas ser 
tolerante diante da mentira, do erro, da superstição, do fanatismo, da balbúrdia espiritual 
em que vive o mundo e... tudo mais quanto “cerra as portas do céu”, como disse o 
excelso Bhagavad... para ser agradável “aos seus parentes” (já que todos filhos somos de 
um Pai comum...) ou melhor, a uma maioria, embora, de fracalhões que se deixaram 
colher nas bem tecidas malhas da rede de Maya? 

E a resposta não se fazia esperar com as palavras do próprio Krishna a Arjuna: 
“Lamenta-te do que te não deverias lamentar. As tuas palavras são, ainda, de falsa 
sabedoria. O sábio não se lamenta pelos vivos nem pelos mortos. Nem Eu, nem tu, nem 
esses príncipes de homens – em tempo algum deixamos de ser (existir) nem deixaremos 
mais adiante”. 

E... víamos a batalha novamente travada desde o ano de 1897... 
O mundo – ou o novo campo de Kurukshetra – se apresentava à nossa visão 

interna, com todos os seus horrores, neste período confuso de trinta e cinco anos!13 
E um ruído surdo – misto de vozes súplices, de marcha pesada, toque de clarins, 

rufo prolongado de tambores, chocar de baionetas, etc., nos faziam lembrar o momento 
decisivo da grande batalha de outrora: “E subitamente responderem, em tumultuosos 
sons, as conchas marinhas, os címbalos, os tamborins, tambores e cornos bélicos. Então, 
Madhava e o filho de Pandu, de pé, sobre seu grande carro de guerra, arrastado por 
cavalos brancos, sopravam suas divinas conchas... Aquele tumultuoso estrondo abateu o 
coração dos filhos de Dhritarashtra estremecendo céu e terra com os seus sons!...” 

                                            
11

 No texto original está escrito “pereza” – nota do digitador 
12

 Essa tão famosa luta entre solares e lunares se tem dado várias vezes – ora com a vitória dos lunares, ora com as dos solares – até 
que uns e outros, hoje separados, se façam uma só coisa, isto é, andróginos como no começo. 
Tal fato está estreitamente ligado ao “problema do sexo, ao da Balança separando Scorpio de Virgo e... daquilo que os livros sagrados 
falam sobre o mistério dos 12 signos zodiacais que se transformarão um dia em 10... segundo, dizemos nós, os 10 avataras de Vishnu! 
E... já falamos demasiado! 
Este como outros ensinamentos estão desenvolvidos em 4 Livros de revelações, que vimos escrevendo de há alguns anos a esta 
parte, como continuarão em outros Livros se... Karma assim o permitir! Provável é que, algum dia possam ser dados ao mundo, 
quando um número maior de homens saiba fazer dos mesmos melhor uso do que têm feito de tudo quanto a Ciência chamada positiva, 
lhes tem oferecido de útil e valioso!... 
13

 Simbolicamente, um Tirtankara para cada ano ou 7 x 5 = 35. Mistério! Do ano de 1897 para 1932 são decorridos 35 anos... Por isso 
mesmo, no atual o mundo tem que assistir a surpresas bem desagradáveis! Ai daquele que não souber fazer a sua escolha entre as 
missões tidas como reais ou verdadeiras, segundo as palavras do Iluminado que foi Louis Claude de St. Martin no Ecce Homo!: – “Eu 
creio fazer uma advertência salutar aos meus irmãos sobre tais fatos, dizendo-lhes: Homens, meus amigos, desconfiai dessas alegrias 
e desses transportes que vos ocasionam tais missões, dirigidas por aqueles que se dizem favorecidos dos deuses... e sobre quem vos 
firmais com tanto prazer. Porque não haveis de compreender que não é possível tantos bens na face da terra? Estais seguros de que 
esses gozos que vos são prometidos, inclusive, a salvação eterna e, que de antemão, vos trazem felicidade, sejam remédio seguro aos 
vossos males, às vossas feridas... ou pelo contrário, retardem as alegrias perduráveis que poderíeis sentir no vosso imo? Guardai-vos, 
com uma prudente reserva, no meio dos prodígios e das predições que vos cercam a respeito de semelhantes missões dirigidas e 
protegidas por tal gente!” Se outras palavras pudessem ser aqui melhormente aplicadas, seriam as atribuídas ao Nazareno: “Faze por 
ti que Eu te ajudarei.” (Notas do autor) 
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E... o nosso cérebro por momentos transformado em vertiginoso caleidoscópio – 
para não dizer, em outro campo de batalha, devido o número imenso de formas mentais 
que se chocavam – tornou-se calmo e sereno ao defrontar-se novamente com as coisas 
que se harmonizam com a vida física... obrigando-nos a dizer: “A César o que é de César! 
A Deus, o que é de Deus!...” 

Finalmente, deixamos aquele sacrossanto lugar – depois de lá permanecermos 
durante vinte e oito dias (ou quatro fases lunares) para continuarmos a desenvolver as 
nossas atividades na Sede Central da S. T. B. em Niterói. 

O primeiro gesto do Valter ao chegar em casa, foi procurar o seu amiguinho, que 
logo o pressentiu, correu para junto de si, lambendo-lhe afetuosamente as mãos, alegre 
por vê-lo novamente ao seu lado. 

Os tempos se passaram e... “o símbolo sagrado de Rama” havia crescido e da sua 
cabeça – à guisa de cornucópias – pendiam dois chifres enroscados, tal como usavam os 
hierofantes de certos templos iniciáticos do Oriente! 

Certa manhã fomos despertados pelo Valter que, de olhar desvairado, nos trazia a 
triste nova da morte do cordeirinho! Recordamo-nos de ter ouvido o estampido de uma 
arma de fogo, altas horas da noite, mas que não ligamos importância, pensando tratar-se 
de algum vizinho procurando afastar “os amigos do alheio” das proximidades de sua casa. 

Desgraçadamente, ao chegarmos ao local indicado pelo Valter, vimos o pobre 
animalzinho – na sua imobilidade cadavérica, com os olhos baços e tristonhos, como que 
a contemplar o azul imenso do Firmamento, interrogando: “Que mal fiz eu para que me 
tirassem a vida? 

Procuramos constatar a causa desse crime hediondo! Seu ventre estava varado 
por uma bala de revólver. “O lobo disfarçado em ovelha... havia penetrado no aprisco”... O 
Cordeiro de Deus se dera em holocausto por aqueles que habitam o velho casarão de 
Niterói! Devido à escuridão da noite, tomaram-no como o cão de guarda que há muitos 
anos possuímos e... “pagou o justo pelo pecador” – se é que o cão cumprindo o seu 
dever, ou melhor, fidelidade para com aqueles com os quais convive, devesse ser morto 
tão estúpida e traiçoeiramente! O Valter – de lábios trêmulos e olhos rasos de lágrimas – 
já o havia coberto de flores agrestes, colhidas no terreno próximo ao local onde jazia 
inanimado o corpo do seu amiguinho! Quadro verdadeiramente digno de ser interpretado 
pelo pincel de um desses gênios que a Humanidade tem produzido, como um Van Dyck, 
um Rafael, um Miguel Angelo e outros mais! 

E... uma sepultura foi aberta à sombra de uma amendoeira, onde descansa o corpo 
do pobre animalzinho, dado em holocausto – se pode dizer – pela excelsa Causa em que 
estamos empenhados!... 

Tal como no Credo Cristão, o Cordeiro foi crucificado, morto, sepultado e até... 
ressuscitado! Sim, porque, nascido nas cercanias da Montanha Sagrada – que em si já é 
um símbolo do Calvário, do Gólgota e outras tantas Montanhas iniciáticas, aí o 
crucificaram, roubando-lhe a felicidade ou direito que possuía de viver no seu rebanho; 
morto, pela mão assassina de um homem mau; sepultado, em lugar sagrado – como sói 
acontecer àquele onde funciona um Núcleo onde se mantêm vivas e crepitantes as 
brasas do Fogo Sagrado da Sabedoria, de que o próprio cordeiro era símbolo; finalmente, 
ressuscitado ou imortalizado, nas áureas páginas, onde há sete longos anos (sempre o 7 
de nossa missão!...) se escreve a incomparável História de uma Obra que, desde já, 
simboliza os primeiros albores dessa Nova Aurora de Paz, Amor, Sabedoria e Justiça, 
anunciada para a Terra! 

Salve, Agnus Dei!... 
H. J. Souza 

Niterói – 25/12/1931 (Dia de Natal) 
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AS ENFERMIDADES DOS MÉDIUNS E PERIGOS QUE CORREM 14 
 
Devido ao intenso movimento espiritual que se nota em toda a humanidade, 

despertou-se o desejo insopitável de se conhecer algo desse “mais além da vida” e, por 
toda parte, não faltam pessoas ansiosas de investigar – já pela pequena mesa redonda, 
ou por inúmeros outros processos – se é verdade que os mortos se comunicam conosco, 
e ao mesmo tempo quais as pessoas que têm propensões para médium, sem saberem 
que se colocam à mercê de forças desconhecidas e, portanto, não as podem dirigir ou 
governar. Daí acontecer que tais forças se revoltem contra os invasores de seus 
domínios, produzindo-lhes vários danos – inclusive essas enfermidades mentais que se 
manifestam sobre as várias formas de loucura. Grande é o número de nevropatas nessas 
naturezas chamadas “sensitivas” dos círculos espiritistas. 

Essas pessoas cometendo a imprudência de se desenvolverem em médiuns, 
arriscam-se a muito pior, fazendo evocações, sem saber a quantas perturbações estão 
sujeitas atraindo uma entidade desconhecida para perto de si. 

Em algumas importantes localidades das Antilhas – Centro e Sul da América e 
também da África e na Ásia, está última muito mais perigosa do que todas juntas – se 
chega à monstruosidade de desenvolver como médiuns a infelizes crianças, deixando-
lhes em gérmen um ciclone vital que as arruinará para sempre. 

A esse respeito fui avisado por um ser bastante evoluído 15 e cuja autoridade é tão 
valiosa para mim nesses assuntos, que não tenho a menor dúvida de que, chamando-me 
ele a sua atenção para o caso, é porque se trata de beneficiar a própria humanidade. 
Assim é que recomendo a todos o que vai transcrito nas seguintes linhas pelo mesmo 
enviadas: 

“Uma das formas que caracterizam aos feiticeiros – com exceção dos núcleos 
dedicados a curar 16 – em sua maneira de atuar, é o baile circular em grupos, 
                                            
14 Transcrito da revista teosófica Sophia (números de Setembro e Outubro de 1913) e traduzido para esta revista. Como se vê no final 
do referido artigo, é seu próprio autor quem pede a todos a sua reprodução. Mister se faz que outros imitem o nosso gesto. 
15

 Qualquer pessoa inteligente terá logo compreendido que não se trata de nenhuma entidade do Astral... mas de um desses Seres 
que – por esforços próprios se colocaram à vanguarda da Humanidade, por isso mesmo, com direito de a guiar ou instruir. 
Três são os Caminhos que conduzem o homem à Meta final ou à jerarquia a que pertencem os referidos Seres: 
JNANA – conhecimento, sabedoria, gnose, percepção espiritual, etc., etc., – que aliás só se pode adquirir pela educação mental. E é 
por isso que o genial teósofo espanhol Dr. Roso de Luna diz em uma das anotações de sua maravilhosa obra iniciática “La Esfinge”: 
“Não deve esquecer o teósofo: devoção vem de ‘devas’ (anjos, como chamam as religiões) e ‘man’, ‘manu’ – o homem – vem da 
radical sânscrita ‘manas’ – o pensamento. Por isso mesmo, só exercitando a sua própria mente com o estudo e não implorando os 
favores de ninguém – por excelso que seja – poderá o homem chegar a ser um ‘welsung’, um ‘divino rebelde’, em suma: um Prometeu. 
O segundo caminho é BHAKTI  ou devoção, amor, etc. Todas as obras místicas conduzem o homem para os sãos princípios da 
fraternidade e, portanto, não deixa tal caminho de estar ligado ao primeiro, pois que a educação mental prepara o indivíduo nos 
conhecimentos espirituais, isto é, na formação de seu caráter – pelas boas obras – e na descoberta de novos horizontes através da 
Inteligência. No entanto, não são poucos os que preferem o segundo Caminho... por acharem que seja mais fácil! Pouco importa tal 
fato desde que os grandes Gênios – místicos e sábios, ao mesmo tempo, – se imortalizam nas suas obras repletas de Amor de 
Sabedoria... deixadas à posteridade! Os místicos-devocionais, servem de exemplo de humildade, respeito, tolerância e amor entre 
todos os homens! Uns e outros estão certos!... Cada qual que procure, portanto, segundo as suas próprias tendências (skandhas) – 
que outras não são, senão, os atributos do ser, isto é, “os atos e pensamentos de vidas anteriores” – qual o Caminho que lhe convém. 
O terceiro – que simbolicamente é o do meio – é KARMA ou a lei de causa e efeito, ação e reação, etc., justamente aquele por onde 
trilha a humanidade inteira, por efeito, ação e reação, etc, justamente aquele por onde trilha a humanidade inteira, por efeito de Avidya, 
isto é, o não conhecimento daqueles referidos Caminhos: o do Amor e o da Sabedoria, ou as chamadas “Doutrina do Olho” e “Doutrina 
do Coração” nas escrituras hinduistas. Karma é quem concorre para os vários nascimentos ou encarnações; razão porque essas duas 
sublimes Leis – Reencarnação e Karma – deveriam ser conhecidas por todos os homens. As religiões ocidentais não as ensinam por 
conveniências própria, porquanto, sem elas podem continuar a sua profissão rendosa com as ‘cousas divinas’...! De que serviriam – 
por exemplo – as missas “pro-defunctis”, as confissões, as comunhões, etc, etc, se todos acreditassem nas referidas leis? No entanto, 
Karma outra cousa não é, senão, o que a própria Bíblia se refere no dito de Jesus: “Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido”; 
e do mesmo modo, o Alcorão, com “dente por dente, olho por olho”. Se somente uma vida pura e de sacrifícios pode apagar faltas 
anteriores, isto é, uma reação pura contra uma ação impura, de que servem confissões e comunhões, que só concorrem para a 
reincidência no mal? De todas as religiões – orientais e ocidentais – não há nenhuma igual ao Budismo para a explicação de assunto 
tão transcendente da vida humana – justamente por ser a única que conserva uma grande parte dos ensinamentos primitivos, ou a 
chamada Religião-Sabedoria pregada por nossa Pais ou Antepassados: os fundadores da grande Família, que tem o nome de 
Humanidade! 
16

 O Ser que assim se expressou possui as suas razões para achar que podem existir “núcleos dedicados a curar”; porém, é sempre 
conveniente lembrar que a doença nada mais é do que um Karma patológico do indivíduo, isto é, a resultante de atos e até 
pensamentos contrários à sua evolução espiritual, quer nesta, quer em vidas anteriores. É claro o adágio popular: “quem dá o que tem, 
a pedir vem”. Se um indivíduo passa a vida inteira a desperdiçar seus fluidos vitais... nas orgias, nas noites perdidas, com os vícios 
terríveis que arruinam o físico e o moral – quando este é quem concorre para a formação do caráter – como não há de sucumbir um 
dia por lhe faltarem os elementos necessários para a continuação da vida? Se cousas relativamente insignificantes, como: falar em 
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acompanhado de cantos, que nada mais são do que evocações às suas más entidades 
protetoras, cujas se vão apoderando pouco a pouco de todos os bailadores e ao que 
denominam eles de subir-lhes o santo17. Porém, onde está a verdadeira monstruosidade é 
no utilizarem crianças em tais bailes, pois o que pretendem e acabam conseguindo, 
enfim, é ligá-las às suas abomináveis práticas, e desse modo prepará-las como 
instrumentos futuros de maldade e até de crimes. Esses feiticeiros são de fato os que 
formarão a massa principal dos “magos negros” de um futuro não mui distante”. 

Vejamos agora o que escreve a nossa querida Mestra H. P. Blavatsky sobre 
matéria tão transcendente: 

“A natureza dos pobres médiuns sensitivos ou enfermiços, nascidos com uma 
organização especial – à medida que desenvolvem os seus poderes – ficam cada vez 
mais sujeitos à irresistível influência de espíritos heterogêneos e puramente humanos: 
elementares e elementais. A perfeição da mediunidade está na razão direta de sua 
passividade e o perigo a que se expõem, no mesmo grau. Quando o médium se acha 
completamente “desenvolvido”, ou seja, perfeitamente passivo 18 seu próprio espírito 
astral19 pode ser adormecido e até lançado fora de seu corpo, que é então ocupado por 
um elementar ou elemental.” 

Esse modo de considerar a mediunidade pode ser novo e talvez desgoste a muitos 
espiritistas modernos; porém, apesar de tudo, são as opiniões ensinadas pela antiga 
filosofia e sustentadas pela experiência da humanidade desde tempos imemoriais. 

Longe estamos de fazer uma consideração injusta contra os médiuns físicos. 
Perseguidos por inteligências diversas, reduzidos pela avassaladora influência – a um 

                                                                                                                                                 
demasia, respirar mal, alimentar-se pelo regime carnívoro, trabalhar em excesso, etc., etc., concorrem para uma morte prematura, que 
se poderá dizer de cousas... muito mais sérias – mas que, desgraçadamente, a humanidade transformou em alegrias e prazeres da 
vida? 
Por isso mesmo é que não pode haver melhor meio de tratamento e até para evitar as moléstias, do que se concorrer para “o despertar 
da consciência de cada indivíduo” – já que ninguém ensina cousa alguma a outro, porquanto a Verdade dorme no seio de cada 
homem, à espera que ele próprio ou outro qualquer a vá despertar de tão amargurado sono. 
Mui contrariamente ao que pensam alguns, os “devatas” das doenças são oriundos dos atos e pensamentos dos homens (karma 
patológico) e as próprias epidemias o são do karma coletivo. Nesse sentido faremos mais adiante um estudo (na parte referente ao 
Espiritismo de “A Minha Mensagem”), sobre as tres qualidades de matéria (gunas), que segundo a filosofia sankhya, são: Rajas, 
Tamas e Sattwa. Da desarmonia entre as 3 nascem todas as perturbações da vida humana. 
Alguns “lamas” tibetanos empregam preces (melhor dito, “dhâranis”) para afastar não só esses “devatas” das moléstias, como também, 
para os “pretas” ou desencarnados ainda revestidos de sua natureza animal no Kama-rûpa (veículo dos desejos e das paixões). Não 
são as preces vulgares, sem nenhum sentido, que empregam os neófitos ocidentais, mas palavras com vibrações apropriadas e 
impulsionadas pelo poder da vontade, etc. Um desses “dhâranis” para semelhante tratamento se chama em “língua de Bodi” ou língua 
tibetana: Thams_cad_du_od_dang. Idan_pa_rgya_tsan_çug_Idan; o referido “Dhârani” começa pelas próprias palavras do título e quer 
dizer: “o rápido, quente e longo que tem brilho (melhor dito, valor) em todas as circunstâncias. Em sânscrito, é: Sarvesvâbhásavati 
vistarosnavegavati. 
A própria medicina o diz: “desaparecendo a causa, cessa o efeito”, isto é, os sintomas alarmantes da moléstia. 
No presente caso – que aliás é a síntese de todos – a causa está em Avidya, isto é, na ignorância ou falta de conhecimento perfeito 
das cousas divinas, porquanto Avidya é justamente o contrário de Vidya: conhecimento, da raiz Vid, saber. Os efeitos são todos os 
males que afligem a Humanidade. 
Daí o dever que têm todos quantos se achem de posse de grande parte desses “conhecimentos”, de distribuí-los entre os seus irmãos 
em Humanidade – até mesmo egoisticamente falando, porquanto, se não o fizer, estará sujeito – por sua vez – a uma série ininterrupta 
de encarnações... enquanto houver um ser na terra para ser salvo. Não têm sido poucos os Iluminados que assim se têm pronunciado: 
“Encarnarei tantas vezes quantas forem necessárias para salvar um homem”... 
Por isso mesmo, toda caridade é louvável – já que a Humanidade ainda não quis substituir esse termo pelo de “dever” – dever 
existente entre todos os homens de se amarem e protegerem mutuamente, como dedos que são da mesma mão, peças da mesma 
máquina, filhos do mesmo Pai, etc, etc. 
17

 No “baixo Espiritismo” ou aquele que entre nós possui os nomes africanos “candomblé”, “macumba”, etc., etc., – desgraçadamente 
tão em voga no nosso país e, triste dizer, com a proteção e assistência de muita “gente fina”, que aí vai para fins que não honram 
ninguém – principalmente em Niterói e na Capital, isso até o dia em que as nossas autoridades se resolverem a dar fim a tão 
vergonhosas e prejudicialíssimas reminiscências de raças atrasadas... e que tanto desabonam um povo onde as mesmas são 
praticadas (pouco importa que em toda parte do mundo elas existam, em maior ou menor escala) – quando alguém é apoderado – 
também se diz que “o santo baixou ou chegou”, não havendo, portanto, nenhuma diferença entre o que se pratica nas Antilhas, etc, e 
no nosso país – a não ser os nomes dos santos, pois que até o canto, a roda, etc, fazem parte dessa “baixa magia”. 
18 Dizer-se que a pessoa está “completamente desenvolvida”... para nós – Teósofos-ocultistas de outra Escola muito diferente – tanto 
vale por dizer que a pessoa se tornou “passiva”, “sujet”, paciente, em resumo, “um degenerado psíquico e fisiológico”, porquanto, não 
mais senhor é de sua vontade. Tanto pode estar perdido para aquela vida, como para outras vindouras, pois se despojando da última 
parcela  de espiritualidade – que de nenhum modo poderia adquirir com semelhante “passividade” ou doença, quase sempre incurável 
– caminha para a “Segunda Morte” ou “8ª  Esfera” (abaixo da 7ª  inferior, onde começou a evolução das cousas, e por isso mesmo, em 
sentido contrário é involução e... fatalmente “a morte da alma”... porque fugindo – cada vez mais – do Espírito, só poderia acabar nas 
regiões terríveis do Não-Ser!... 
19

 Melhor dito, corpo astral. 
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estado mórbido, que finalmente se torna crônico, encontram-se impossibilitados por essas 
“influências” de se entregarem a uma outra ocupação... por isso mesmo, física e 
mentalmente inutilizados para qualquer obra. Quem poderá, portanto, julgá-los 
severamente – quando sem nenhum outro recurso material – se virem obrigados a aceitar 
a mediunidade como profissão? E sabe Deus, como recentes acontecimentos provaram 
em demasia se tal ofício é digno de ser invejado por alguém!... Não é aos verdadeiros e 
genuínos a quem sempre censuraremos, mas aos seus partidários; os espiritistas”. (Vide 
Ísis sem Véu, t. I, pág. 620 a 623, etc.) 

A maioria desses indivíduos entusiastas a quem se chama a atenção sobre esses 
dois aspectos, invariavelmente respondem: “Se nos sentimos impulsionados para tais 
estudos e fenômenos, como poderemos fazer a investigação necessária senão por esse 
modo?” 

A todas as pessoas que nos respondam com estas e outras interpelações 
semelhantes, devemos contestar do seguinte modo: 

Que estudem, de preferência, as obras de Teosofia, como sejam: Ísis sem Véu, O 
Plano Astral e o Devakan, o Budismo Esotérico, Conferências de Chatergy, Protetores 
Invisíveis e outras mais 20, onde verão comprovado, de maneira clara e precisa, de que 
natureza são as entidades que se comunicam e o perigo a que estão expostos, se as 
mesmas forem mal intencionadas ou inferiores. Além disso, causa-se grande prejuízo 
evocando a alguém que tenha morrido e esteja no momento de semelhante evocação 
recebendo uma instrução, que lhe era proveitosa para a sua futura encarnação, pois a 
energia da evocação chega até o mesmo e, na maioria dos casos, o atrai de modo 
irresistível para o apelo que lhe fazem do plano físico seus parentes e amigos. 

Suponhamos que nem o evocador, nem os médiuns, sejam perturbados pelo uso 
de tais processos; que acontece então? Esse primeiro entusiasmo – principalmente se na 
referida sessão houve algum fenômeno mais ou menos interessante – leva um desses 
indivíduos desenvolvidos em médiuns a repetir sozinho a mesma façanha e... não é raro 
constatar-se que o resultado de tamanha imprevisão, ocasione um desses muitos casos 
que a medicina qualifica de loucura, mas cujo verdadeiro diagnóstico, é o de obsessão ou 
possessão, isto é,  que uma das tantas formas que pululam no astral se apoderou por 
completo do médium e... depois, já está entendido... os ingentes esforços empregados 
para que a má entidade abandone o médium 21 . 

                                            
20

 Chamamos a atenção do leitor interessado no assunto, para mais estas outras obras, dado o valor inconfundível de seu autor – o 
Dr. Mario Roso de Luna: “El Libro que mata a la muerte ó libro de los jinas” e “De gentes del otro mundo”. Nas suas “Conferencias 
teosoficas en America del Sur”, o insigne polígrafo espanhol trata do assunto mui detalhadamente. 
21 De modo algum desejamos negar que várias pessoas tenham sido curadas em centros espíritas que se especializaram no assunto. 
Porém, até mesmo nesses “Centros” os curados são em número relativamente insignificante, pois – como dissemos em outras 
anotações – o fato é uma consequência cármica (Karma patológico). Daí acontecer que tenham passado tais doentes pelas mãos de 
vários médicos e até de centros espíritas e... justamente por terem esgotado seu karma, acabem encontrando o centro (e até o médico 
determinado) que lhes cure do mal de que sofriam! E a prova disso é que nos Rio, Niterói e outros Estados brasileiros – como acontece 
no mundo inteiro – não faltam doentes incuráveis e... que frequentaram centenas de médicos e de centros espíritas (em todas as suas 
categorias, desde o mais baixo Espiritismo – como chama o vulgo – até o mais alto ou de elite!...). Ninguém acreditará que milionários 
– como alguns conhecidos da América do Norte – possuidores, portanto, de recursos para lançarem mão dos meios mais complicados, 
a fim de obterem alívio aos seus males – inclusive pelo Espiritismo – continuem com úlceras no estômago, alimentando-se somente de 
leite: outros com “tabes dorsalis” e outras muitas moléstias, sem que toda a sua fortuna lhes possa servir de cousa alguma!... Quando 
um homem qualquer é atingido por moléstias como a referida (“tabes dorsalis” ou “ataxia locomotora”), uma “esclerose lateral 
amiotrofica” (moléstia de Charcot), uma “paralisia agitante” (doença de Parkinson) e outras muitas... só há um tratamento: mudar de 
veste por outra!!! 
O dito atribuído ao Nazareno de que “aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra”, é bastante claro para se 
compreender que bem poucos são os homens na terra, em condições espirituais (um homem sintético ou com seus 3 corpos – físico, 
psíquico e espiritual – perfeitamente equilibrados), não só para julgar os atos alheios, como também, dar alívio a todos os males que 
afligem a Humanidade (física e moralmente). Bem diz o adágio popular: “Quem não tem não pode dar” ou “Quem tem dez não pode 
emprestar vinte”. 
E é por isso que o número limitadíssimo de Homens (Super-Homens, portanto), em condições tais – sabendo que o único mal que 
ocasiona os demais, é Avidya (Ignorância ou falta dos Conhecimentos Superiores), preferem despertar a humana Consciência – já que 
todos, sem exceção alguma, possuem esta Verdade (os referidos Conhecimentos) em estado latente no seu próprio ser. 
Quem ousará, portanto, expurgar de outro os mesmos seres (devatas criados e nutridos por atos e pensamentos contrários à Lei) que 
habitam em torno e dentro de si mesmo – já que a Humanidade, em sua grande totalidade, sofre do mesmo mal – para não dizer, é 
“doente ou pobre de espírito”? 
E como não foi esse o Caminho que a referida Lei nos traçou... não seremos nós que ousaremos fazê-lo!!! 
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Como exemplo gráfico do abandono em que fica o médium às influências do astral, 
temos o caso do “sujet” hipnotizável que, cada vez que fosse à rua, algumas pessoas – 
como divertimento estúpido – o hipnotizassem repetidamente. O resultado seria tal 
pessoa acabar gravemente enferma. 

Em uma conversação tida entre Gorres e alguns hindus de Malabar, refere o 
mesmo autor que, lhes perguntando se aos mesmos se apresentavam espíritos, logo 
responderam: “Sim, porém sabemos que são maus espíritos... Os bons só podem 
aparecer raríssimas vezes. Na maioria dos casos, são suicidas ou pessoas assassinadas, 
ou melhor, que morreram violentamente. Esses espíritos revoluteiam constantemente em 
nosso redor e aparecem como fantasmas. A noite lhes é favorável; enganam as pessoas 
ignorantes e tentam de mil maneiras diferentes às demais pessoas”. (Vide Gorres, 
Mystique, Livro III, pág. 63) 

Assim é que esses perigos que assinalo são em grande escala para a mediunidade 
provocada ou desenvolvida artificialmente, e não para os médiuns naturais, porquanto, é 
provável que exista uma jerarquia com o nome de Missionários que, encarregada da 
proteção destes últimos – desde criança – observem o seu sistema nervoso para que não 
vibre em demasia e... com isso se escape excessivamente o fluído nervoso. E é por esse 
motivo, que a psicologia oriental – já faz tempo – anunciou ao mundo “ser a mediunidade 
uma enfermidade”. Porém, como o Ocidente nenhuma importância houvesse ligado ao 
aviso, mister se faz agora – que se nota essa atração para o desconhecido – dar a tempo 
o alerta salvador. 

Para terminar: recomendo – como uma veemente súplica espiritual – a reprodução 
deste artigo, que evitará maiores males futuros”. 

George O’Bourke 
Cienfuegos (Ilha de Cuba), Março de 1912 
 
 

COLUNA À PARTE 
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E com isso, a opinião dos mais abalizados no assunto (por nós acatados) de que a minoria ou elite da Humanidade é a que está em 
condições de perfeição absoluta ou quase absoluta”... se desmorona por completo, diante do número avultadíssimo de “Centros 
espíritas”, que se arrogam o direito de curar “á tort e á travers”...! – Notas do tradutor. 
22 Em outros artigos nossos – além de provarmos que a Igreja se apossou dos mitos e lendas antigos e rituais e objetos do culto de 
outras religiões – principalmente do Budhismo – (vide Dans de Thibet, do Padre Huc – obra que lhe valeu a excomunhão de Roma e 
expulsão da Academia francesa, por ter escrito verdades que outros preferem silenciar ou negar...), demonstramos aos olhos de todos, 
a insubsistência, ou melhor, nulidade da tão apregoada “infalibilidade do papa”, já que eles são os primeiros a se contradizerem. 
Por exemplo: a Igreja repele toda e qualquer outra religião que não seja a sua; no entanto, Pio X (Joseph Melchior Sarto) – o papa que 
era mais religioso do que político e dos poucos que veneramos a sua memória – quando da conflagração européia lança uma encíclica 
a todos os Chefes de religiões da Terra, a que implorassem ao Deus único – venerado por todas elas – para que fizesse sanar a luta 
entre os homens, etc, etc. Qual outro teria esse gesto maravilhoso de tolerância e respeito para com as demais religiões? 
Julio, o africano, que viveu no século III, não acreditava na autenticidade da Bíblia e duvidava mesmo da existência histórica de Cristo. 
(Que de razões, dizemos nós, tinha esse sábio para pensar com tanta justeza! Verdadeiro teósofo!...). Um frade do século V negou 
abertamente que Jesus houvesse existido. (Outro não menos sábio!). 
O papa João XXIII não acreditava em Deus (com certeza o Deus antropomorfo de sua religião... sobre uma montanha luminosa, 
cercado de raios e trovões, vingativo e feroz!... Não menos sábio tal homem!) 
Bonifácio VIII afirmava que os evangelhos ensinam mais mentiras do que verdades, que “a prenhez da Virgem era absurda, a 
encarnação de Cristo ridícula e a transubstanciação uma tolice”, acrescentando mais, que “as religiões haviam sido criadas por 
ambiciosos para enganar os homens e que eram incalculáveis as somas de dinheiro que a fábula de Cristo havia produzido aos 
padres! “ (Outro teósofo digno de nota, no ponto de vista dessas asserções!...) 
Leão X abundava nas mesmas considerações (pena é que fosse um tipo sem caráter. Consulte-se a História a seu respeito); mas 
antes dele, Alexandre VI já tinha dito não ser cristão, nem crer na existência de Deus. (De tudo quanto se disse nestas linhas, consulte-
se Roma perante o Século – Carlos von Koseritz). 
Paulo III também afirmara que “Cristo era o Sol, adorado pela seita mitrica e que Deus era o mesmíssimo Júpiter-Amon dos pagãos”. 
(Os crimes dos Papas – Lachatre). Este bateu o “record” na maneira de se expressar. 
Em matéria de ignorância, veremos a opinião de outros: Em 987, o Papa João XV mandou uma comissão de frades “até aos confins da 
Terra” para que verificasse não ser ela redonda, e refutar assim, tão herética quão perniciosa doutrina (La Religion – Ibarreta). E o 
Papa era tão sábio e infalível sucessor de São Pedro, em terem avançado tanto para os confins da Terra, que foram obrigados a 
abaixar a cabeça para não bater com ela no céu e evitar furá-lo. (Sem comentários!...) 
Uma ciência divinamente revelada – ensina Draper – não admite progresso nem regresso. – Mas, como mui judiciosamente pondera 
este autor: “se a Igreja tem errado tantas vezes nas coisas visíveis e materiais, como havemos de aceitá-la por árbitro infalível nos 
assuntos invisíveis e espirituais?” 
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“E amaldiçoarei as vossas bençãos” 

(Malaquias, 11,2) 
 
Tantas vezes vai o púcaro à fonte, que se acabará partindo, diz o velho brocardo! 
 
Com a Igreja Romana, por exemplo, de há muito que o velho púcaro ameaça partir-

se em mil pedaços, tantas e tantas têm sido as vezes que ele tem ido à “Fonte da Mentira 
e da Maldade”... buscar a água que jamais saciou nem saciará a sede dos que me 
aspiram a Luz sublime da Verdade! 

Do mesmo modo que sujeita se acha a esta outra sentença atribuída ao próprio 
Jesus: “Quem semeia ventos colhe tempestades” e... que concorda perfeitamente  com a 
de “Pedro, quem com ferro fere com ferro será ferido”, semelhante, ainda, à do bendito 
Mahoma: “Dente por dente, olho por olho!”.  Para o verdadeiro teósofo, todas essas 
sentenças nada mais são do que palavras veladas para exprimirem a lei infalível de 
Karma, ou melhor, “lei de ação e reação ou retribuição”, “causa e efeito”, etc., etc. 

Por isso mesmo, soou a hora da sua própria condenação! O Anjo da Justiça paira 
sobre a Igreja Romana, disfarçado com as negras vestes da Morte! 

O seu prestígio – para não dizer a sua “santidade e infalibilidade” desaparece cada 
vez mais aos olhos do mundo! 

Do presente número em diante vamos provar essa decadência da Igreja Romana, 
a começar pelos fatos mais próximos de nossos dias até os do presente e assim 
sucessivamente, para que os nossos ilustres leitores não nos queiram tomar como 
supersticiosos e, até, doentes imaginários!... 

Principiemos pela fatalidade que pesa sobre as pessoas e coisas abençoadas 
pelos Papas: 

                                                                                                                                                 
Lactâncio, querendo refutar a herética doutrina da forma globular da Terra, acrescenta: “É possível que haja homens tão loucos que 
creiam que na outra face da Terra há árvores e homens, que têm raízes e os pés por cima da cabeça? (História Intelectual de Europa – 
Draper). 
São Basilio ensina que a luz do Sol é uma coisa e a luz do dia outra. (História da Luta entre a Ciência e a Teologia – André Dickson 
White). 
E os argumentos mais fortes de Santo Agostinho (tido como uma verdadeira intelectualidade) contra os antípodas ou habitantes do 
outro lado da Terra, são que “entre os descendentes de Adão, as Escrituras não mencionam semelhante raça; e demais, no dia do 
‘juízo final’, Cristo não poderia ver os outros homens do lado oposto da Terra! (O quanta species, cerebro!...) 
Vem depois Indicopleusta e ensina, na sua “Topografia cristã”, que: – “segundo o verdadeiro sistema  da geografia sagrada, a Terra é 
um plano retangular, com 400 jornadas de este a oeste e duzentas de norte a sul; está rodeada de montanhas sobre as quais o céu 
descansa; uma dessas montanhas, mais alta que as outras, situada ao norte, intercepta os raios solares e produz assim a noite; e 
quanto à divergência da luz, é proveniente de ser o Sol 1/8 apenas da grandeza da terra” (História da Luta entre a Ciência e a Teologia 
– André Dickson White e História intelectual de Europa e Os conflitos da Ciência com a Religião – Draper). 
Beda, o venerável, que viveu entre os séculos VII e VIII, depois de afirmar que o “céu é de natureza ígnea e gira ao redor da terra com 
extraordinária velocidade” (daí o que sofreu o pobre Galileu... por esta e outras opiniões semelhantes!...) concluindo, que o mesmo 
está temperado com água gelada para que não se inflame com o fogo das estrelas fixas, mas, na opinião de alguns, esses depósitos 
de água gelada estão reservados para produzir um novo dilúvio no dia de Juízo” (Será que “A Manha” já existia naquele tempo e Beda 
fosse o seu “caríssimo Diretor?”). 
Na Biblioteca de Turim ainda se conserva um comentário ao Apocalipse, manuscrito, acompanhado de um mapa-múndi, onde “a Terra 
é representada plana”. (História Universal – César Cantu). Com certeza é em referência aos homens de 1 dimensão!!! 
Origenes compara as ciências humanas às pragas do Egito; Tertuliano condena “todos aqueles que descobrem coisas novas, que 
deviam permanecer ignoradas”. (Nem é para menos, se isso pode concorrer para a ruína da Igreja, que vive da “ignorância” de seus 
prosélitos!...) 
São Jerônimo faz juramento de nunca ler os livros pagãos, especialmente Virgílio (pobre Eneida!). Santo Agostinho ensina, como 
Tertuliano, que não devemos admitir nada que contradiga a Bíblia (faz ele muito bem...) e Damiano, chanceler de Gregório VIII (o 
célebre Gregório!...), no século XI, dogmatizava que “todas as ciências humanas são absurdas e tolices”. (A Igreja e a Liberdade – E. 
Bossi). 
Que se pode desejar mais? Chega, finalmente, o “Fides Intrepida” – que horas diz que “a Igreja está cada vez mais firme e logo depois, 
que a mesma está passando pela sua fase mais dolorosa”, ou então, nega ao Mahatma Gandhi (o grande Ghandi!...) uma audiência, 
pela sua maneira de trajar, esquecendo que é a mesma que usava seu mui amado Jesus Cristo – sem falar, em que O mantêm 
erguido a uma cruz fálica (contrariamente à verdadeira cruz simbólica de 4 braços iguais, muitíssimo anterior ao Cristianismo) e... de 
tanga – aliás bem curta, à guisa, quase, da “folha de parreira de Eva”... 
Mas é que o “Fides Intrepida” sabia perfeitamente que o Mahatma Gandhi não lhe ia tomar a benção – como fez S. M. II Duce – mas 
dizer-lhe coisas um tanto desagradáveis, isto é, aquilo que ele (Ghandi) prometera à mocidade inteligente de sua Terra: “que os 
missionários estrangeiros seriam retirados do País, a menos que dedicassem as suas atividades aos trabalhos humanitários, porque o 
proselitismo vinha-se fazendo sentir em toda Índia; e logo acrescentava: “A Índia não necessita de fazer a conversão de uma fé em 
outra”. E que nós, por nossa vez, acrescentamos: Do Oriente nasce a Luz que banha o mundo inteiro! A Índia, não poderia, pois, 
aceitar a sua própria “mercadoria”. (A Sabedoria ou Verdade primitiva, ou melhor, na sua original pureza) vinda de contrabando, e pior, 
adulterada ou podre!... 
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O Papa abençoou à Carlota de Bourbon, quando voltou a Roma e antes dela sair 
do Vaticano, enlouqueceu. 

O Papa enviou a sua benção a Maximiliano, ao partir para o México e ali em 
Queretaro, ele foi fuzilado. 

Abençoou o exército francês em 1870, e logo depois o exército foi completamente 
derrotado. 

Abençoou a imperatriz do Brasil e logo depois ela quebrou uma perna. 
Abençoou o príncipe Napoleão IV, antes de partir para a Zuzulândia e de lá só 

voltou o seu cadáver. 
Abençoou o príncipe Rodolfo da Áustria e ele suicidou-se. 
Abençoou o imperador da Áustria e... não houve na Europa soberano mais infeliz. 

Ele mesmo foi um dos provocadores da grande guerra, que derribou seu trono e dissolveu 
o seu império, no reinado de seu sucessor. 

Abençoou a D. Affonso XII que pouco tempo depois morreu em idade prematura. 
Abençoou o arcebispo do Peru e 43 dias depois foi o mesmo envenenado com um 

cálice que tomou em Viernes Sanctus (Sexta-feira Santa). 
Abençoou a Isabel II e pouco depois foi deposta do trono. 
Abençoou a Francisco José, imperador da Áustria e poucos dias depois sofreu a 

derrota de Sadowa. 
Abençoou a Napoleão III e logo depois caiu o mesmo prisioneiro do rei da Prússia 

em Sedan e foi destronado. 
Abençoou o vapor inglês “Santa Maria”, porque a bordo vinham onze irmãs de 

caridade e... pobre vapor! Em sua primeira viagem perdeu-se diante de Montevidéu. 
Abençoou o vapor “América”, que fazia a carreira entre Buenos Aires e Montevidéu 

e o vapor incendiou-se a 24 de Dezembro de 1871, tendo a bordo mais de cem 
passageiros. 

Foi depois da benção do Papa Pio IX (“Urbi et orbi” das célebres profecias de 
Malaquias, arcebispo finlandês, nascido em 1904 e falecido em 1148) que ele mesmo foi 
derrotado e Roma foi tomada a 20 de Setembro de 1870, por Vitor Manoel, tornando-se 
capital da Itália. 

O Papa abençoou a princesa Isabel e pouco depois foi expulsa do Brasil e 
proclamada a República. 

O Papa abençoou as armas espanholas na última guerra com os Estados Unidos e 
realizou-se logo depois o desastre de Cavite. A esquadra de Cervéra saiu de Cadiz com a 
benção do papa e daí a pouco foi completamente destruída pela esquadra americana em 
Santiago de Cuba. 

O banco católico de Lión – “L’Union Générale” – foi solenemente abençoado pelo 
papa e... pouco tempo depois quebrou. 

No ano de 1889 o Núncio do Papa foi à Resistência, no Chaco, para abençoar a 
igreja e ao voltar, a igreja desmoronou-se completamente, devido a um medonho furacão. 

A festa de caridade (“Les Dames de Charité”) em Paris, no mês de Maio de 1897, 
foi abençoada pelo papa e pouco depois a casa onde deveria se realizar a festa foi em 
poucos momentos destruída por um medonho incêndio, onde pereceu a duquesa de 
Alençon e muitas outras pessoas da aristocracia francesa. 

Há anos o Brasil recebeu a benção papal; o câmbio desceu, o café barateou e a 
peste bubônica apareceu. 

Por ocasião do quarto centenário, o papa abençoou o Brasil, e logo depois os 
bancos principais do Rio de Janeiro se declararam falidos e seguiu-se intensa crise de 
trabalho, que causou a miséria a inúmeras famílias, chegando a haver vários suicídios por 
esse motivo. 

Em Dezembro de 1905, o papa abençoou de novo o Brasil e em seguida se deu a 
catástrofe do “Aquidaban”, que enlutou toda a nação; veio a praga de gafanhotos em São 
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Paulo e a seca no Sul; manifestaram-se inundações como nunca houve no Brasil, 
causando mortes e prejuízos colossais. Até o mar se revoltou! 

Na mesma ocasião, a pedido do cardeal brasileiro, o papa abençoou a América, e 
daí a quatro meses, violento tremor de terra e consequentes incêndios destruíram São 
Francisco da Califórnia. 

O Papa também abençoou o ex-presidente Dr. Campos Sales até a terceira 
geração e... em seguida seu irmão foi assassinado em sua fazenda. 

O Papa enviou a benção ao Presidente da República, Dr. Rodrigues Alves, e ao 
ministro da Justiça – Dr. J. J. Seabra – e, por ocasião da lei da vacina quase pagavam 
com a vida, à semelhança do “irlandês, que pagou o mal que não fez”. 

Afonso Pena morreu um mês, pouco mais ou menos, depois de receber a benção 
papal, por intermédio do cardeal. 

O Papa abençoou o General Nobile, quando partiu para a sua infeliz expedição 
aérea ao Polo Norte e, ainda mais, ofereceu a tal expedição, que ainda repercutiu no 
mundo com o desaparecimento do explorador Amundsen, indo em busca do primeiro. 
Quanto ao General Nobile, passou ainda pelo vexame de entrar em “conselho de guerra” 
e ser considerado como o único culpado pelo acidente havido, etc. 

O próprio Cardeal atual trouxe a Benção papal para o Brasil... e desde esta época 
que a nossa cara Pátria se transformou na mãe de São Pedro, isto é, “nem bem no céu, 
nem bem na terra...” tais as incertezas que perduram sobre o mesmo, para não dizer, a 
dolorosa expectativa em que está vivendo o povo brasileiro! 

E agora com a sua intromissão na política do país... o que não acontecerá? O 
futuro o dirá! 

Conhecemos dezenas de firmas comerciais que no dia da inauguração de suas 
casas, foram abençoadas... e hoje não mais existem!... 

Vox populi, vox Dei! O povo já vive tão assombrado com semelhante “jetatura” que 
pesa sobre a Igreja de Roma, que é rara a pessoa que ao ver um padre tomar o mesmo 
bonde ou barca onde se ache, logo não exclame: “Estamos perdidos, este bonde jamais 
me levará até em casa, etc.”. “Esta barca vai a pique”. E assim por diante. 

Levaríamos o resto da vida escrevendo sobre tal assunto, se o próprio leitor não 
quisesse lançar mão de sua memória para recapitular inúmeros fatos que a História 
subscreve – se é que em sua vida não existam vários. Pela parte que nos toca, a nossa 
família recebeu duas bênçãos de Leão XIII (estamos prontos a provar a quem duvide!) e... 
desde logo toda a sua fortuna “foi por água abaixo!”. 

Passemos a outras benção menos “infalíveis ou sagradas” do que as de S. S.: 
Certa vez – pelo aniversário do antecessor do atual cardeal brasileiro (único 

homem que morreu na véspera... como breve explicaremos porque...) – os alunos do 
“Colégio dos Salesianos de Santa Rosa” (em Niterói), foram cumprimentá-lo e receber a 
sua sacrossanta benção. O que disso resultou todos o sabem: o naufrágio da barca 
“Sétima” – de tristíssima memória, pois com isso morreram diversos alunos de tal Colégio 
e, se maior não foi o número de vítimas, se deve ao desprendimento e heroicidade do 
prof. Octacilio, que vinha acompanhando tais crianças, juntamente com dois ou três 
padres daquele estabelecimento, mas... que não imitaram o gesto humanitário do referido 
professor, que pagou com a vida tanto heroísmo! 

Quanto ao valor de tais bênçãos, pureza e santidade da Igreja de Roma – só quem 
o dá é a plebe ignorante ou os que preferiram seguir as religiões de seus pais – como 
adeptos que são da “lei do menor esforço”... Porquanto eles (os sacerdotes de tal Igreja), 
são os primeiros a colocar pára-raios nas suas igrejas e... até na “estátua do Redentor do 
Corcovado”, para que não sejam fendidas de alto a baixo pelos elementos enfurecidos – 
embora que tal providência seja inútil quando a Lei se manifesta em toda a sua 
magnitude! Haja visto o que se passou há dois anos, mais ou menos, com uma estátua 
existente no morro dos fundos daquele colégio, conhecida como Nossa Senhora 
Auxiliadora. Um dos foguetes com que os sacerdotes católicos costumam saudar – para 
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não dizer acordar – seus santos em dias de festas, para saberem que estão sendo 
louvados pelos seus generosos fiéis desta mísera Terra – elevou-se garboso pelos ares 
e... arrancou, irreverentemente, a cabeça do deus menino, que se achava nos braços da 
santa! Mas, para que não caísse no domínio público procurou-se tapar imediatamente a 
estátua com panos apropriados e... hoje a nova cabeça lá está sorridente... desafiando a 
fúria dos foguetes e das bombas com que os salesianos despertam, alarmada, a 
população da pobre cidade de Ararigboia!... 

Na “semana santa” do ano retrasado “o senhor morto” de um dos templos católicos 
de certo subúrbio carioca... caiu e despedaçou-se. Os jornais não noticiaram o fato, mas... 
as beatas que não têm a língua presa, agiram contrariamente às ordens do senhor 
vigário! Contaram elas o feio pecado, na próxima vez que se confessaram? Talvez, quem 
sabe! 

Todos os jornais noticiaram a grande hecatombe havida na Igreja de Cotechti, no 
distrito de Pitechi, na Rumania e “A Noite” chegou a trazer, até, fotografias e a descrição 
feita por um sobrevivente (vide edição de 9 de Junho de 1930). 

O sino de um convento da Espanha caiu, com o temporal, matando uma e ferindo 
tres religiosas. (Telegrama de Madri, 11). 

Um grave desastre na cidade do Vaticano (Cidade do Vaticano, 22): Toda a ala 
direita do edifício da biblioteca do Vaticano, construída em 1558, desabou hoje à tarde, 
por haver cedido violentamente o assoalho de um dos andares. Ficaram sobre os 
escombros um estudante e três operários, etc. ...” 

Enquanto isso, o mesmo Vaticano cogita de ofuscar o mundo.. com a beatificação 
de 1.102 santos!!! E ainda há quem afirme que “no mundo só existe gente má!...” 

Palermo, 3 (U. P.) – Ontem pela manhã, realizava-se na histórica igreja de St. 
Domenico, uma cerimônia religiosa. Pouco antes de terminar o ato, a assistência foi 
repentinamente tomada de medo pânico. Todos se projetaram na direção da porta da rua, 
havendo uma confusão indescritível. Uma mulher e uma criança morreram esmagadas, 
enquanto mais de cem pessoas outras ficaram feridas, das quais trinta em estado 
gravíssimo. Acredita-se que a maioria não resistirá aos ferimentos recebidos. O templo 
achava-se repleto e até agora não foi possível apurar a causa daquela confusão”. 

Só o diabo o sabe, dizemos nós... já que ele se manifesta através das diatribes de 
semelhante Igreja!... 

Dos jornais dos últimos dias: “Uma onda de hostilidade contra a Igreja! Suspensos 
no México, os ofícios religiosos! A ação dos incendiários na Espanha! Desconhecidos 
incendiaram a Igreja de São José e o Convento das Monjas de Granada! Política ou 
sacrilégio? Assalto e roubo à famosa catedral de Valência! O Museu Lapidário do 
Vaticano ameaçado! Apareceram  ontem algumas brechas nas suas paredes!... 

Cidade do Vaticano. Janeiro (I. I. N.) – O governo federal recentemente baixou um 
decreto estabelecendo que, no Distrito Federal (México) somente deveria haver uma 
igreja para cada 50.000 habitantes, o que fecharia 219 das 244 igrejas católicas desta 
capital. O arcebispo primaz do México, protestou contra esta medida e declarou que 
ignorava a decisão do governo”. 

Enquanto isso, a faina de se construir, dia a dia, no Brasil, igrejas e mais igrejas – 
assim como se se quisesse fazer, por exemplo, do Rio de Janeiro, a vetusta cidade de 
Lhassa – capital do Tibete, onde quase toda a população é composta de “lamas” 
(sacerdotes lamaístas ou budhistas). 

Só a Bahia possui 365 igrejas, ou seja, uma para cada dia do ano!... 
Cidade do Vaticano, 10 (U. T. B.) – Ecoou desfavoravelmente no Vaticano a notícia 

de que o governo da Tchecoslováquia se negou a atender a solicitação que lhe foi feita 
pelo Núncio Apostólico em Praga, no sentido de ser proibida a representação do drama 
“O Papa”, do autor tcheco Haistynecz, e que contém ofensas à Igreja!” 

Muito pior do que isso, sofreu o Papa na própria Sede do Cristianismo (Roma), 
quando do famoso caso chamado “O Fascio e o Vaticano”: Por toda parte não se ouvia 
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outra cousa, senão, Morra o Papa e... frases outras nada decentes para serem transcritas 
por esta revista, e que chegou a um ponto tal de exaltação, que S. S. tomou a providência 
de mandar fechar “a sete chaves” o portão principal do Vaticano!... Mas, aparentemente 
tudo serenou! O Duce já foi beijar a mão de S. S. – de joelho em terra e... acompanhado 
de toda a sua corte! Já dissemos uma vez e repetimos agora: Qui nescit dissimulare, 
nescit regnare (Quem sabe dissimular, sabe reinar).23 

Contrariamente às visões de Malaquias, ao em vez de “Fides intrepida” nós vemos 
sobre S. S. a mesma frase do festim de Baltazar: “Mane, Thecel, Phares”, isto é, Pesado, 
Contado, Dividido... mas que preferiríamos traduzir como: Contados serão os teus dias 
(da Igreja...) 

Continua no próximo número. 
H. J. S. 

 
 

EXPEDIENTE 
–––––– 

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

LOJA MORYA 
 

                                            
23

 – A razão – como se sabe – das grandes lutas havidas entre o Vaticano e o Fascio, foi pela intromissão indébita daquele nas 
questões políticas do País... e que fizeram o Papa afirmar que tal cousa não era verdade – mentindo vergonhosamente, quando o 
mundo inteiro sabe, como age o clero nessas questões! Haja visto o que se passou na Espanha e no México – embora que, 
hipocritamente, a Igreja se faça de “mártir”... “Quem procura trabalho, é trabalhador”... diz o velho adágio popular!... 
Quanto ao Brasil, não há necessidade de comentários. O leitor inteligente deduzirá pelos próprios jornais, já, quando se funda 
instituições para “defesa, propaganda, etc, etc, do Catolicismo – “através dos ex-alunos brasileiros da Companhia de Jesus” – os Srs. 
Condes e ‘demais barões assinalados’... do mesmo modo que, ao ser fundada a ‘Ordem Arquidiocesana do Cristo Redentor’ – sem 
falar de todos os processos de que eles (os jesuítas) lançam mão para se tornarem senhores de tudo e de todos, como 
detalhadamente tratamos no nosso artigo intitulado ‘Ontem e Hoje ou Poder Temporal e Poder Espiritual’, publicado nesta revista (ns. 
52 a 66). 
A “ordem Arquidiocesana do Cristo Redentor”, chegou a publicar pelos jornais, o seguinte (Vide “Diário da Noite”, de 29/10/1931): 
“Acaba de ser fundada nesta cidade a “Ordem Arquidiocesana do Cristo Redentor” – Finalidade da grande instituição. – Seus 
distintivos. 
A Ordem Arquidiocesana do Cristo Redentor, é uma associação civil (dirigida pelo clero, dizemos nós...) com finalidade jurídica, 
fundada ultimamente nesta capital como sucessora da Comissão do Monumento ao Cristo Redentor. 
Tem ela por fim continuar os trabalhos do monumento, na parte ainda não concluída, como velar pela conservação do mesmo e dos 
maquinismos instalados no Corcovado, entre os quais figuram elevadores, motores, bombas, projetores, etc. 
O custeio da conservação é grande e necessitava por isso de um aparelhamento adequado para prover a subsistência do pessoal 
destinado a esse fim. 
Há diversas categorias de sócios que contribuem com anuidade que variam de 10$000 e 100$000 anuais. Além dessa categoria há a 
dos grandes benfeitores que contribuem, de uma só vez, com maiores donativos que variam desde 600$000 até 5:000$000. A esses 
são conferidos diplomas e medalhas de prata ou oiro e títulos que asseguram certas vantagens e categorias (?) nas solenidades 
religiosas que se realizarem no Corcovado. (E é a isso que se chama de Associação civil!... Outrora e até mesmo hoje, a Igreja 
suprimia o termo “vender santos” por “trocar santos”. Hoje o que faz ela – contrariamente a isso? Cunha moedas do Vaticano com as 
efígies do Cristo, da Virgem Maria, etc. O pior cego é aquele que não quer ver!...) 
Na antiguidade foram fundadas ordens com fins especiais como a Ordem do Santo Sepulcro (como eles são espertos!...) a dos 
Cavaleiros de Malta, a de São Gregório Magno e mais recentemente a dos Cavaleiros de Colombo. A nossa tem uma finalidade 
particular, também, qual seja a de zelar pela conservação, conforme já foi dito e pela decência do lugar em que se acha a grande 
imagem recentemente entronizada. É uma associação nova que o tempo consagrará e dar-lhe-á grande prestígio. Haverá 
naturalmente uma seleção entre os grandes dignatários da Ordem (isso é para aguçar o apetite dos que se deixam levar por tais 
frivolidades, isto é, vaidosos e tolos!...) cujos nomes serão aceitos só depois de julgados por uma comissão competente. (Imaginem, 
como querem eles parodiar as Associações secretas!...) Estão sendo cunhadas as medalhas distintivas, as quais têm a forma de uma 
cruz de Malta e no centro a imagem do Cristo do Corcovado com as seguintes palavras em torno: POR CHRISTO, PELA IGREJA E 
PELO BRASIL. No verso, o Cruzeiro do Sul, tendo em torno os dizeres: Ordem Arquidiocesana do Cristo Redentor”. 
Embora a grande crise que nos avassala, não hão de de faltar espíritos vaidosos e... ignorantes (“em terra de cego, quem tem olho é 
rei”...) que deseje possuir todas essas “comendas de valor”, a fim de – “embandeirando em arco” o rijo peito, desafiar a todos quantos 
católicos não forem... para a grande luta que se vai travar em breve!... 
E para que se possa melhor avaliar de nossas palavras, basta o que eles mesmos o dizem: “Na antiguidade foram fundadas ordens 
com fins especiais (inclusive para dar combate à Igreja, dizemos nós), como a Ordem do Santo Sepulcro, a dos Cavaleiros de Malta, a 
de São Gregório Magno, e mais recentemente, a dos Cavaleiros de Colombo...” 
Ora, já tivemos ocasião de dizer o que representa tal Ordem na América do Norte – tão combatida pelos governos daquele país – no 
referido artigo publicado nos números desta revista 52 a 66, transcrevendo, até, o seu formidabilíssimo Juramento!!! A The Knight of 
Columbus (Cavaleiros de Colombo) é para o Catolicismo o mesmo que a Ku-Klux-Klan é para o protestantismo: meio de defesa... 
porém, servindo-se dos processos mais indignos que imaginar se possa (a traição, a mentira, o perjúrio e até o assassínio!!!) 
E é com tais Associações que se procura comparar a que foi fundada ultimamente no Rio de Janeiro!... 
Pobre povo brasileiro! O tempora, o mores!... 
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Além das interessantes conferências públicas que vem fazendo o Eng. agrônomo 
Dr. Antonio Castaño Ferreira sobre o SIMBOLISMO DAS RELIGIÕES e outras aulas que 
o mesmo tem dado para uso exclusivo (sessões privativas) dos membros da referida Loja, 
o Eng. civil Dr. Eduardo Cicero de Faria – Presidente da mesma – realizou a série de 
conferências anunciadas no número anterior desta revista, com o título “Reivindicando o 
nome inconfundível da Teosofia”, sendo que, cada uma das tres dessa série, tinha os 
títulos: Desmanchando confusões. Qual o papel da S. T. B. para o Brasil e Que é 
Teosofia? Essa série de conferências foi feita através do microfone da “Rádio Sociedade 
Mayrinck Veiga” e em uma delas, cantado o Hino Social pelo Coro da S. T. B. com 
acompanhamento ao piano. 

Em 14 de Março p. p. o mesmo senhor voltou novamente a ocupar o microfone da 
“Mayrinck Veiga”, dissertando sobre Vibrações, como preliminar da que ia fazer o 
Presidente da S. T. B. em 21 do mesmo mês ou sete dias depois da primeira, com o título 
de “Iniciando pelo Rádio”. 

De fato, no dia anunciado, o Presidente da S. T. B. ocupou o microfone da mesma 
Estação irradiadora, falando sobre o verdadeiro valor esotérico do Som e, ao mesmo 
tempo, explicando a significação oculta do Hino Social de sua autoria, que foi logo depois 
cantado pelo Côro Social e por ele acompanhado ao piano. 

–––––– 
 

LOJA KUT-HUMI 
Nesta Loja da S. T. B. que funciona provisoriamente em uma das dependências da 

Sede Central em Niterói, o mesmo Eng. Dr. Antonio Castaño Ferreira iniciou um Curso de 
Ciências Físico-Químicas, etc, a fim de preparar os irmãos da referida Loja (do mesmo 
modo que os da “Loja Morya” que não as perdem – numa assiduidade digna de louvores) 
para a nítida compreensão da Verdadeira Ciência, que outra não é, senão, a Teosofia 
propriamente dita – descrita magistralmente nas obras de H. P. Blavatsky – 
principalmente na Doutrina Secreta – nas incomparáveis do gênio imortal que se chamou 
Mario Roso de Luna e... nos 4 primeiros Livros de Revelações (para uso exclusivo dos 
Irmãos Maiores), que vem escrevendo o Presidente da S. T. B. 

–––––– 
 

LOJA HILARIÃO 
Esta nossa querida Loja – chamada “a Pérola do Norte” – “vai de vento em popa”, 

como se costuma dizer. 
Além das aulas privativas dos irmãos da referida Loja, dadas pela sua Presidente – 

a Irmã Gracilia B. Baptista – outros irmãos têm feito preleções interessantes, como por 
exemplo, o Sr. Francisco José Coelho de Morais, demonstrando com isso, o desejo 
intenso que possuem em galgar os mais elevados degraus da “grande escada da visão de 
Jacob”, ou seja, a da evolução humana. 

Em 13 de Março p. p. a nossa Irmã Presidente da “Loja Hilarião – Sra. Gracilia B. 
Baptista – realizou uma brilhante conferência teosófica na Sede da “União Espírita 
Paraense”, alcançando uma assistência de cerca de cem pessoas. 

O Exmo. Sr. interventor do Estado do Pará fez-se representar na pessoa de seu 
ilustre auxiliar de gabinete Dr. Antonio Dillon de Figueiredo, que foi convidado a presidir a 
mesma sessão e ao encerrá-la, não só agradeceu o convite feito à Interventoria daquele 
próspero Estado, como teve palavras elogiosas ao trabalho apresentado pela Presidente 
da “Loja Hilarião”. 

Parabéns à nossa irmã Gracilia B. Baptista e todos quantos pertencem à misteriosa 
“Pérola do Norte”, pelas provas de amor e dedicação que vêm dando à Obra grandiosa 
em que a S. T. B. se acha empenhada nesta parte do Globo. 

A “Sociedade Teosófica Brasileira” fundada na cidade de Niterói com o nome 
“Dhâranâ”, aos 10 dias do mês de Agosto de 1924 e passando a usar o atual em 8 de 
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Maio de 1928 – nada mais é do que uma “Escola de Iniciação filosófica”, cujos 
ensinamentos são os mesmos da gnóstica ou Neoplatônica alexandrina de Amonio Sacas 
– eco fiel das antiquíssimas doutrinas do Oriente – trazidas no século passado para o 
mundo ocidental pelo incompreendido Ego que teve o nome de Helena Petrovna 
Blavatsky. 

A Teosofia ou “Sabedoria Iniciática das Idades” – através dos seus múltiplos nomes 
de Sanatana-Dharma, Gupta-Vidya, etc., etc., nada mais é do que a chamada Doutrina 
Esotérica – essência de todas as religiões presentes, passadas e futuras, ou melhor, é a 
Verdade inabordável que coleta inatingível, sempre, no fundo de todas as religiões e 
filosofias. 

De fato, as religiões correntes ou exotéricas, não passam de pobres e embaciados 
espelhos onde se refletem pálidos raios da Religião-Sabedoria. 

A Teosofia, é a lei fundamental da Ciência oculta – de que a profana ou positiva 
nada mais é do que uma tênue projeção, e à qual Blavatsky chamou de “a unidade radical 
e última essência de tudo quanto existe na Natureza, desde o átomo e o homem até o 
astro; desde o ínfimo infusório até o Anjo ou Dhyani mais elevado, tanto no mundo físico 
que conhecemos, como no mundo psíquico e espiritual que não percebemos, tal como 
disse Platão na sua República, “de que somos durante a escravidão desta vida ilusória, 
como eternos prisioneiros que, de costas para a luz, tomamos como realidades as 
sombras que se projetam nas paredes de nosso cárcere”. Verdade, dizemos nós, que é 
conservada na “Língua dos Mistérios” ou das raças pré-históricas, por Seres Superiores – 
“frutos excelsos de evoluções passadas, com o nome de Doutrina salvadora da Shudra-
Dharma-Mandalam, ou a primitiva Religião-Sabedoria, da qual foram portadores todos os 
Iluminados que a este mundo vieram. 

Teósofos ou “neoplatônicos”, “ecléticos e harmonistas”, foram chamados os 
filósofos alexandrinos que, com Amonio Sacas, quiseram deduzir da “Gnoses”, o estudo 
comparado das religiões, normas científicas de conduta. 

O próprio Amonio Sacas (Vide Chave da Teosofia de H. P. Blavatsky, não 
conseguiu religião alguma concreta, e seus sucessores, embora procedessem de campos 
opostos, como: Porfírio (o mosaismo), Jâmblico (a Teurgia egípcia), Proclo (o 
ocidentalismo), Plotino (Gnosis Cristã), etc., foram chamados “filaleteos” ou amantes da 
verdade sem véu religioso. 

“Ecléticos ou sincretistas”, por seu espírito de crítica; “harmonistas”, por buscarem 
a suprema Síntese filosófica; “analogistas”, por aplicarem a chave hermética de que “o 
que está no alto é como o que está embaixo”; e Teósofos, enfim, por buscarem para o 
homem vulgar, a suprema ciência da “superação”, que lhe há de fazer um rebelde, um 
titã, um Prometeu, um herói. 

–––––– 
 

O Programa de ensino na S. T. B. está organizado nas Sete Linhas seguintes: 
1. Línguas sábias, RELIGIÕES COMPARADAS, Ética, Simbologia arcaica. 

Instrutores: Prof. Henrique J. Souza e Eng. agr. Antonio C. Ferreira. 
2. Matemáticas e Astronomia. Instrutores: Capm. de mar e guerra Tancredo de 

Alcântara Gomes. 
3. Ciências naturais. Instrutor: Eng. civil Eduardo Cicero de Faria. 
4. Ciências físico-alquímicas e agrícolas. Instrutores: Prof. Henrique J. Souza e 

Eng. agr. Antonio C. Ferreira. 
5. Antropologia, História, Direito e Ciências Sociais. Instrutores: os mesmos da 

Linha anterior. 
6. Belas artes, Estética. Instrutores: Diversos sob o controle do Presidente da 

S.T. B. 
7. Ciências aplicadas à vida. Instrutores: Diversos sob o controle do Presidente 

da S. T. B. 
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