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FRANCISCO DE ASSIS 
 

No florilégio dos budhas católicos, existe uma personagem, que qual estrela de 
primeira grandeza rutilando pelos espaços siderais, esparge ainda vivificantes raios de luz 
dulcíssima, fortificando a Fé periclitante de toda a cristandade. Chama-se Francisco de 
Assis, alcunhado “o pobrezinho de Deus”, o “rico esposo de D. Pobreza”, e fundador da 
venerável Ordem Franciscana. 

A sua vida, os seus verdadeiros arrojos de santidade, o seu devotamento de amor 
por todos os seres da Criação, chegam até nós sob um aspecto tão comovente e 
maravilhoso, que julgamos ter ante os olhos uma figura legendária de romance, cujo valor 
é preciso realçar a golpes de exagero e fantasia. 

A vida do venerável Francisco de Assis, é um repositório sublime de atos 
altruísticos, de desprendimento eloquente pela própria personalidade, para dedicar-se 
exclusivamente ao bem do próximo, na prática concreta da genuína fraternidade. Dir-se-ía 
que o Santo reclinou a sua alma nos outros homens, nos animais e nas cousas, 
esquecendo quase que por completo, as necessidades vitais do seu próprio corpo físico. 

Exemplos de semelhante renúncia só encontramos nas vidas de Jesus e de 
Gautama, padrões fidedignos de Amor e Compaixão pelos homens, mas, que ainda hoje, 
estes não compreenderam suficientemente, para tornar a existência humana digna do 
afeto daqueles seres iluminados e herdeira da felicidade que Eles lhe ensinaram a viver. 

O que mais realça, porém, na vida do venerável Francisco de Assis, é a humildade 
que dela ressume, como um precioso perfume de singela flor agreste e desapercebida. A 
sua principal preocupação é fazer o bem indistintamente a todas as criaturas. O santo, na 
prática de sua caridade, não distingue os beneficiados, todos lhe merecem igual carinho. 

Uma planta, uma ovelha, uma pedra, uma criança, são tratadas com a mesma 
benevolência. Às vezes, temos a percepção nítida de que o virtuoso varão se comove e 
se extrema com os mais brutos, adivinhando-lhes o atraso na conquista do progresso 
racional. Faz mais o iluminado velhinho: estende aos faltosos na vida, aos egressos da 
comunidade social, por delitos que esta não soube ou quis resguardá-los, a sua 
compaixão, o seu incomensurável amor! 

São Francisco de Assis reparte igualmente o mesmo pão que lhe deram por 
esmola, com o “irmão ladrão” ou com quem quer que seja que lhe apareça faminto! 

Em peregrinação pelas cercanias de Assis, o santo deparou com um leproso todo 
aberto em chagas. Depois de saudá-lo afetuosamente, perguntou-lhe o venerável 
franciscano em que poder-lhe-ía ser útil. Respondeu-lhe o leproso com uma saraivada de 
doestos, chamando-o de hipócrita e imprestável, “igual nos outros frades que por ali 
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passaram, que vendo-o e ouvindo os seus pedidos, fugiram a passos largos com medo do 
seu miserável estado”. 

Pediu-lhes perdão, por eles, o Pobrezinho de Deus e insistiu em prestar ao 
lazarento qualquer serviço que lhe atenuasse as queixas e as amarguras. Ainda 
ressentido e irado, desejou o infeliz um banho. 

Arranjado o local, S. Francisco de Assis, cheio de desvelos e com o mais sublime 
desprendimento, colocou o leproso na bacia e arregaçando as mangas de seu hábito 
começou a banhá-lo. E enquanto ia animando a desfigurada criatura a ter coragem e 
resignação, via-se desaparecerem  as suas pústulas cancerosas sob a leve pressão das 
mãos do improvisado banhista... 

E se a estupefação e o abalo do lazarento, agora limpo e perfeito, foram grandes, 
menor não foi a confusão do santo, que de joelhos pedia, chorando, perdão a Deus por 
ser indigno de produzir semelhante milagre, pois tal não fora a sua intenção. 

E de fatos como este, se entretece toda a vida do venerável franciscano, cujo 
centenário é celebrado agora por todo o mundo católico. 

A Sociedade “Dhâranâ”, que aprende com os seus Dirigentes a honrar e a cultuar a 
memória dos budhas, isto é, dos Seres Iluminados, dirige fervoroso apelo ao venerável 
santo franciscano, para que nos conceda o supérfluo de Suas luzes, de modo a favorecer 
o ensino, hoje tão desprezado ou esquecido, de que a síntese de todas as ciências, 
filosofias ou religiões, consiste ainda na prática da sublime máxima: 

“Amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos”. 

 

AOS QUE ME COMPREENDEM 1 

(ou o Domínio de Maya) 

 

Quando a Verdade Divina tem que transparecer lúcida e sublime, de acordo com 
as necessidades da época, os Eternos Vigilantes, quais sentinelas avançadas, nos seus 
postos de observação, transmitem os Eflúvios sacrossantos do Fogo Central, aos 
pequenos satélites, esparsos aqui, ali e acolá, sejam eles quais forem, desde que se 
tornem instrumentos dóceis, obedientes e humildes à Suprema Vontade de Parabrahm. 

Já deveis ter compreendido que os Eternos Vigilantes somos nós, os da Grande 
Fraternidade Branca; e os pequenos satélites são aqueles que, sujeitando-se 
conscientemente ao grande desideratum, isto é, a missão que lhes foi confiada, já pelas 
suas vidas anteriores, já por uma complexão física toda especial, servem de porta-voz ao 
Verbo Sagrado. 

Recapitulando a vida atual de um desses satélites, encontrareis o aleijão moral que 
todos vós já conheceis, repleto de contradições, de erros, de vícios e crimes, inclusive “o 
de praticante de Maya Yoga” (Yoga da Ilusão). Mas, o aleijão moral eleito do Mestre, não 
possuindo outra cousa, senão, essas faculdades que ele não pediu, mas que vós 
condenais agora, cumpre rigorosamente a sua Missão no mundo, sem temores nem 
restrições desde a idade de 21 anos, embora antes dessa época, a sua vida de criança 
não ter sido outra cousa senão surpresas para seus pais, mistério, incompreensão para 
todos aqueles que o cercavam, além dos incidentes físicos e morais por que sempre 
passou, desde os 7 primeiros dias de sua existências. 

Reproduzir todos os fatos dessa época, seria enfastiar os JUÍZES e jurados da 
Obra, quando o meu intento é demonstrar o “porque” das cousas, no limite máximo da 

                                            
1 A presente mensagem foi lida na sessão de 31 de Outubro. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   8 a 12 – Agosto a Dezembro de 1926 – Ano II 

Redator : Henrique José de Souza 

 3

situação atual, obrigado a trazer para o mundo profano, assuntos que ainda faziam parte 
das nossas futuras revelações. 

Reproduzir, ainda, o que ele, o aleijão moral tem feito em prol da Grande Obra da 
Fraternidade Branca, somente os SEUS COMPONENTES o podem dizer ou julgar. Daí o 
silêncio neste ponto, mesmo porque isso não vos pode interessar. 

Renovo as minhas palavras de outra Mensagem, respondendo aos que não 
compreenderam a razão de ser das provas a que nós lhes submetemos: 

“Todas as vezes que vos apresentarem qualquer cousa com caráter divino, não 
procureis perscrutar se essa cousa é ou não REAL, no que julgardes de bom ou de mal, 
na pessoa que vos faz a oferta graciosa, mas na natureza ou verdade 2 que a mesma 
encerra. O Loto nasce do lodaçal imundo; e se o julgardes pela aparência do local onde 
ele foi gerado, jamais descobrireis os encantos transcendentes de sua alvura imaculada, 
nem o perfume inebriante que ele desprende de suas pétalas lindas e mimosas; e muito 
menos ainda, a expressão oculta nos planos ou mundos superiores como a graça, a 
realeza, a perfeição, a iluminação, enfim, de um Ego que, tendo saído do lodaçal imundo 
da matéria (a Ilusão ou Maya), ergue-se altaneiro em busca da Verdadeira Vida, que o Sol 
Espiritual lhe oferece como A FONTE DO TODO E DO TUDO”. 

Assim são as provas por que passam os CHELAS (discípulos), no mundo material, 
onde Maya, a Ilusão ou o Astral, interpenetrando-se em tudo e em todos, põe uma venda 
negra sobre os olhos dos discípulos, até que estes, com as suas próprias mãos, estejam 
em condições de retirá-la no grande momento em que, através da SOMBRA que lhes 
obscurece a vista física, comecem a divisar um tênue Raio da Luz Verdadeira: a ÍSIS 
DESVELADA ou a Verdade Eterna e Sagrada conservada há milênios de anos nos 
grandes Templos do Egito e do Tibete. 

Voltemos ao plano material e só tratemos dos assuntos relativos à Obra de hoje, ou 
melhor, as provas por que fizemos passar, não só o aleijão moral que está à frente de 
Dhâranâ, como também, todos aqueles que a Ela foram atraídos, na ânsia de perscrutar o 
mistério da deusa, sem se lembrarem que nem todos os homens têm o direito de 
aproximar-se dela, sem sofrerem as mesmas consequências fatais da bruxa que, 
fascinada pela chama da vela, acaba queimando as suas lindas asas. 

De há muito que dizíamos: “está chegando o número que desejamos”. Muitos 
revoltaram-se com essas nossas palavras, querendo adivinhar aquilo que ignoravam. 
Mas... “a nossa Obra é de qualidade e não de quantidade”. 

Os arautos da Grande Revelação de amanhã, necessitavam demonstrar aquilo que 
eram e não aquilo que aparentavam ser. Como confiar ao discípulo, virtudes que este 
deve possuir inatas, para que o seu próprio Mestre apareça? O Mestre aponta o Caminho; 
o discípulo segue sozinho até encontrar novamente o Mestre, mas desta vez, dentro de si 
mesmo. 

Sim, para edificar os primeiros alicerces onde vai ser construído o Grande Edifício 
de amanhã, mister se faz conhecer as boas intenções dos operários, para que, dentro em 
breve, as ferramentas não sejam atiradas sobre a argamassa ainda por fazer. E daí... as 
provas por que todos passaram! 

Comecemos por aquelas que foram impostas ao aleijão moral que dirige Dhâranâ. 
Ei-lo jovem ainda, cheio de aspirações, contemplando o mundo material repleto de 
promessas e de honras, onde Maya, a Ilusão, oferece ao homem tudo quanto ela possui 
de falso e transitório. E que faz ele, diante de todas essas promessas, que a maior parte 
não rejeita? Ouve a voz interna, a voz da consciência, ou melhor, a voz do MESTRE, que 
lhe segreda: “Esta não é a Vereda que escolheste no passado. Lembra-te, ó alma 

                                            
2 “Fazei o que eles disserem e não o que eles fizerem”, disse a Centelha Cristo, no corpo de Jeoshua, o profeta de Nazaré. 
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peregrina, que eu sou tu e tu és eu...” E... começam as primeiras reminiscências do 
passado, recordações de uma era longínqua, eco distante que vem quebrando as regiões 
infinitas do espaço, para chegar ao ouvido do discípulo sincero e obediente à voz de seu 
Mestre. De fato, é a Voz do Silêncio que fala! 

E começa o discípulo a vogar sobre a superfície ondulada, do caudaloso Rio da 
Vida Espiritual. Das margens, os seus amigos e afeiçoados, acenando-lhe, imploram a 
sua volta daquela jornada incerta, com promessas de outros gozos e delícias que eles 
reconhecem  como verdadeiras... 

Mas, a sua marcha é ininterrupta e... o seu olhar triste e amargurado, busca um 
ponto no Infinito: o Porto de Salvação. 

Os laços estavam, novamente, estabelecidos entre nós e ele. 

Com os poderes congênitos, que o Karma lhe confiou, começa a transpor o Grande 
Portal, guardado por horríveis dragões, sedentos de ódio e de sangue. 

Como a criança que começa a andar, eleva-se sobre as pernas titubeantes, dá dois 
passos avante e cai novamente, tateando o solo. 

Falemos mais claramente: a vida lhe corria docemente sobre os rails da grande 
estrada a percorrer, quando, por encanto, tudo se transforma, como se a noite viesse 
substituir o dia. 

No momento mais doloroso, em que as amarguras, as lágrimas e todo um rosário 
de martírios se fizeram sentir, a mão incógnita de seu Mestre, disfarçada na Sombra, 
envia-lhe uma Mensagem, oferecendo-lhe honras e riquezas, se abandonasse a 
Sociedade Teosófica, da qual era membro e fundador de uma das suas Lojas ou Ramas. 
O discípulo abnegado (sou eu quem o diz), repele a oferta desonesta, pensando tratar-se 
dos nossos inimigos gratuitos: os irmãos da Sombra ou Magos Negros. 

Perde todos os seus haveres e vê-se na contingência de abandonar a cidade onde 
nasceu, amigos e a própria Obra que havia começado... E como a ave solitária da floresta 
incendiada, procura abrigo para descansar, água e alimentos para poder viver juntamente 
com os filhinhos amados, salvos da grande catástrofe. 

Era a sua primeira iniciação! 

Mais uma vez, foi a mão oculta do Mestre, que dirigiu seus passos para um outro 
lugar, para uma outra missão, aliás irmã gêmea da primeira. 

Reproduzir todas as dores, todas as aflições por que tem passado desde essa 
época para cá, seria um pleonasmo, porque quem diz missionário 3, diz: misérias, 
sofrimentos, traições, ódios e intrigas mesquinhas, que aniquilam corpos, retiram as mais 
belas esperanças, mas nunca desilusão ou traição ao mandato espinhoso que lhe foi 
confiado. 

... 

Mais uma vez, de parceria com alguns amigos e almas dedicadas à Causa do 
Bem, funda um outro núcleo de estudos, aliás, onde já era praticada diariamente, uma 
Corrente Mental em prol da Paz Universal. E... também, mais uma vez, o Mestre 
disfarçado em Patanjali 4 começa a pregar a Verdade Divina. Tudo parece concorrer para 
a realização dos nossos desejos! Mas... o deus terreno prevaleceu (O OURO) e... não 
poder o aleijão moral (e nessa época, material) carregar sozinho o madeiro pesado até o 
cume da grande Montanha da Vida. 

                                            
3 Tanto faz ser verdadeiro como falso. O primeiro sofre tudo quanto é natural aos missionários. O segundo, além dos sofrimentos 
naturais aos incompreendidos na vida material, tem mais: a confusão estabelecida na sua mente e nas dos seus irmãos em 
humanidade e como tal, têm que dar contas ao KARMA individual e coletivo. 
4 O nome do Centro era SAMYAMA ou um dos passos da Yoga de Patanjali. 
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Entra uma fase de aparente tranquilidade, após muitos dias borrascosos, 
precursores de um naufrágio certo 5. Ei-lo, novamente, a pensar na construção de novo 
barco para o conduzir ao Porto de Salvação, tripulado por abnegados marujos. 

Daí, a sua vinda para esta cidade, onde misteriosamente uma nova Ordem aparece 
pela boca de uma moça ignorante, como vós todos o sabeis. 

Reproduzir o que foi o primeiro ano de Dhâranâ, seria remover cadáveres para a 
flor da terra e empestear todo o ambiente sagrado. Além disso, todos vós acompanhastes 
essa época terrível de provações, que seriam capazes de desarmar os mais valorosos. 
Basta que vos diga: que a Verdade para ser imposta, necessita do Véu espesso da 
própria matéria, refletida no Astral. E daí, as sessões de Psicologia Experimental, até 
mesmo, perante a Imprensa a fim de que os profanos atraídos pelo que eles denominam 
de milagres, viessem receber a Verdade oculta através a camada grosseira que Maya 
vinha construindo, para satisfazer os exigentes 6. 

O rebanho até então, pequenino, aumenta como por encanto e... mais uma vez, 
aparecem as nossas esperanças de melhores dias para os homens! 

Infelizmente, os indesejáveis começam a se manifestar! 

Novas torturas, novas lágrimas, para ele, ele só, o aleijão moral, o escorraçado dos 
amigos e dos que até então lhe afirmavam apoio, sinceridade, amizade e tudo mais 
quanto a boca promete, o coração falha e a mente engana. 

Os menos maus ficam ainda, na esperança de curar os seus males físicos 7; 
outros, querendo encontrar a Verdade nua, enlaçando-se nos seus corpos, num doce e 
lascivo contato de carne humana, tresandando a odor femina... 

Mas, a Verdade dentro de cada um deles, dormitava tristemente, à espera que um 
gesto mais sincero, lhe viesse despertar daquele letargo. Infelizmente, tal não aconteceu 
e... Ela, tão perto de todos, desaparecia cada vez mais no horizonte, como uma sombra 
que se esvai, perdendo todos os seus contornos. 

Continuam as provas para ele, o aleijão moral e para os poucos em quem 
depositávamos esperanças futuras. Começam as quedas, começam as contradições, 
começam as exigências; mas também, continua a Verdade oculta nas dobras da própria 
confusão estabelecida pelos que nada compreenderam, ou melhor, do que encontravam a 
Verdade, justamente no lugar onde ela não se achava. 

Aos mais inteligentes ou os que demonstravam um pouco mais de compreensão da 
Obra, como incentivo, galardoamos-lhes com faixas iniciáticas, verdadeiras promessas de 
melhores cousas. Trouxemos Mensagens precipitadas, até na presença de profanos, e de 
maneiras insofismáveis 8. Demos-lhes honrarias, tecemos-lhes elogios, ainda. Foi 
muitíssimo pior. Envaidecidos com tudo quanto dissemos e fizemos, já encontravam a 
Obra dentro de si mesmo quando a semente verdadeira ainda não tinha sido semeada em 
terreno fértil, a fim de começarem a despontar na flor da terra, os primeiros rebentos, 
promessas de colheita farta. 

Vêm as últimas provas, não só para o aleijão moral, como para a Obra e todos que 
nela estão envolvidos. 

                                            
5 Sempre nos piores momentos, o Mestre se fazia sentir por um auxílio inesperado. 
6 Jesus sofreu e morreu pelos seus próprios milagres. Todos os Mestres condenam a prática ou demonstrações da Verdade, por 
intermédio daquilo que o vulgo chama de milagres (manejo dos sidhis inferiores). Leiam o meu artigo “O Futuro próximo do mundo”, 
publicado nesta revista. 
7 A nossa missão não é de curar o físico, e sim o moral. Com o saneamento moral, não existirão males físicos. 
8 Algumas vieram como resposta imediata a perguntas feitas, em plena reunião e com o timbre das Confrarias. A plêiade abnegada de 
discípulos que acompanham com amor e carinho, a VOZ do Mestre, continuando na Obra, são testemunhas oculares, cujos 
ensinamentos, provas, etc, etc, não podem ser revelados ao mundo profano. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   8 a 12 – Agosto a Dezembro de 1926 – Ano II 

Redator : Henrique José de Souza 

 6

Anunciamos que “o dia 15 de Setembro, aniversário do Diretor-Chefe, caia 
justamente este ano, quando a Sombra encontrava-se com a Luz, etc., etc.,... Todo 
cuidado é pouco, dizíamos nós, e mais ainda: notai que ha... (omitimos o fato por ser do 
domínio oculto da Sociedade). Na presença de todos, o Diretor-Chefe recebe uma 
Mensagem nas costas (ainda uma vez, nós, para aumentarmos o valor da prova) 9. 

Chega o dia 15 ou o seis somado cabalísticamente. Note-se que o aleijão moral 
ignorava todas as provas. Ele tem que lutar contra o Fantasma do Umbral, como bem 
afirmou Lord Lytton; estabelece-se a luta na presença de todos (simbólico) e... o fantasma 
do Umbral é vencido, por ter sido transposto o Portal do Templo 10. 

O Santuário transposto, representa a VITÓRIA do ESPÍRITO contra a Matéria ou a 
Luz contra a Sombra. 

A Centelha que havia subido, já deveis ter compreendido que não passa de um 
símbolo, isto é, a Verdade que se afasta para voltar depois da prova final. 

Acrescentando 6 ao número 15, era o 21 ou o dia anunciado para a Centelha 
baixar ou a Verdade. 

De fato, no dia 21 Ela manifestou-se deixando o seu rasto que nada mais foi do 
que o próprio sangue do discípulo (por um metabolismo todo especial), dado em 
holocausto, mais uma vez, pela Obra grandiosa que lhe foi confiada. 

Infelizmente nada disso foi compreendido pelo discípulo ocidental, que só se deixa 
levar pela letra, quando esta mata. 

A um dos mais ligados à Obra, fizemos entrega dos vestígios dessa prova, 
pedindo-lhe... Horas depois, ele tinha palavras desairosas não só para com o fato, mas 
também para com os seus irmãos componentes da Corrente. Pedimos-lhe que se 
retratasse perante a sua própria consciência; ele revolta-se e... começam as contradições 
e... todas as mazelas encontradas no dia de hoje, no aleijão moral, até então: “um homem 
de vida pura como jamais se havia encontrado”. 

Chega o dia 27, mais 6 dias ainda ou a síntese de tudo: “A UNIÃO MÍSTICA 
NÁRADA” (Anadir e Anadika se unem, isto é: o seis no sete. Anadir tem 6 letras e 
Anadika, 7) 11. 

A Zeladora do Templo (Nárada) ou Dhâranâ, ia unir-se à Centelha Budha, 
recebendo, portanto, a própria Verdade dentro do Seu Santuário. Além do simbolismo 
oculto 12, uma jovem demonstrava de público que, entre o Espírito e a Matéria, ela preferia 
o primeiro. De todas as más interpretações dessas provas, nasceu tudo quanto já sabeis; 
o afastamento reprovável de alguns; a maledicência e a odiosidade de outros 13. Mais 
ainda: o juramento feito pela Sacerdotisa, representa: os dharanianos jurando fidelidade à 
própria Obra. 

A outra pessoa que revoltou-se contra o juramento, o fez irrefletidamente (devo 
acrescentar que essa pessoa nunca esteve propriamente ligada à Obra, por ser 
descrente, o que aliás, nunca o condenamos) e daí: não ser uma prova para ela, mas sim, 
para quem ainda não tínhamos sujeitado a nenhuma outra prova ou aquele a quem 
chamávamos de representante do Povo, de Chela Taijas, etc, etc, a fim de que ele se 
definisse entre a Mulher (a matéria) e a Obra (o Espírito). 

                                            
9 Omitimos a palavra, pois como já deve ter compreendido o leitor inteligente, Dhâranâ é uma Escola Iniciática oculta, cujos 
ensinamentos, provas, etc, etc, não podem ser revelados ao mundo profano. 
10 Por efeitos CÁRMICOS, mais um outro fato já conhecido do Mestre, havia de fatalmente ser cumprido... 
11 De há muito estava prometido pelo Mestre: a história de Anadir e Anadika. Quem tiver boa memória, que se recorde e não queira 
com antecedência, julgar aquilo que não sabe. 
12 Eis aí, julgadores inconscientes, mais uma lição... 
13 Uns não querem retratar-se perante a sua própria consciência. Porém, exigem de mim que vá ao seu encontro para me julgarem: 
com um entendimento que eu não podia ter. 
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A aliança entregue, é a aliança dos homens, ou melhor, dos dharanianos com a 
Verdade, com a Obra e até mesmo, do discípulo com o Mestre, a sua própria consciência 
14. 

Devo acrescentar mais uma prova, para esclarecer as vossas mentes, embora o 
destino de Dhâranâ não vos interesse e apregoeis por toda a parte que haveis de arruiná-
la materialmente. Essa prova, também vem responder a muitos outros, que como vós, 
interpretaram mal as cousas: refiro-me à criança eleita para receber o futuro Mestre de 
Dhâranâ. Simbolicamente, é: a Verdade ou a Luz que íamos depositar nas mãos de um 
Ego que em existência anterior, nada mais era do que um representante legal dos irmãos 
da Sombra 15 para que ele fosse humilde, obediente e sincero, transmitindo, de fato, a 
Verdade pura e imaculada, ao Filhinho amado. Infelizmente tal não aconteceu. 
Envaideceu-se com a honra fictícia de ser pai do... preferindo acalentar a Mentira nos 
braços, ao em vez de procurar em si mesmo, o Mestre de Sabedoria, com os esforços e a 
perfeição que esta prova lhe exigia... 

E direis vós... Por que fizestes o mesmo com o filho do aleijão moral? Mesmíssima 
prova para reconhecer se ainda poderia persistir algum vislumbre de vaidade na sua 
pessoa!... Tanta importância ligou ao fato, que ainda não começou a dar a acurada 
educação que vós outros dizeis por aí, que o pobre pequeno não possui. Era mais um fato 
para ser divulgado no dia da Grande Revelação, ou seja: o 10 de Agosto de 1927 ou o 10 
no 10 16 se não fôra a vossa inconsciência em matéria que não podeis, de modo algum, 
julgar. 

Os Mandamentos de Dhâranâ, a Comédia finita (que dizeis, ir começar agora com 
a vossa difamação, etc., etc.) não passaram de uma armadilha, como muitas outras que 
preparastes para apanhar o pobre pássaro, para não dizer: “o hipopótamo disfarçado em 
avestruz”, o vosso conto predileto. 

E é Dhâranâ, rama Budhista!.. todo templo é uma rama da religião que professa... 
O resto fica para o dia da Grande Revelação; isso não vos pode interessar... 

E... querieis vós, simples mortais do Ocidente, que nós, os fiéis depositários da 
Ciência Eterna e Sagrada dos deuses, guardada ciosamente, no nosso seio 17, 
fizessemos entrega graciosa da mesma, sem vos tornardes dignos de tal honra, sem vos 
conhecermos, sem dardes provas de vossa humildade, respeito, obediência e tudo mais 
quanto se deve exigir de profanos? A Verdade não pode ser reduzida a cinzas, espalhada 
aos ventos ou calcada sob os pés profanos... 

A esfinge na sua imobilidade e frieza, ainda conserva o mistério dos seus templos e 
a Verdade que vós outros jamais encontrareis nesta existência!... 

Perdoe-me, irmãos; mas vós nos obrigais a rir dessa vossa santa ingenuidade, que 
outra cousa não prova, senão, que a vossa mente representa um balão que, tendo viajado 
pelas regiões mais elevadas do espaço, perdeu todo o gás contido no seu bojo; e agora 
repousa no solo, murcho e envergonhado de ter subido tanto, e de encontrar-se vazio e 
imprestável. 

Quanto mais alto elevar-se o homem, maior será a sua queda, se ele não tiver 
conhecimento das leis ocultas que o mantêm firme! 

Dhâranâ é o que é e não o que se quer fazer dela... 18 

... 

                                            
14 O Mestre existe. Onde, como, quem, etc., etc., não vos interessa mais... 
15 Magos Negros 
16 O ano de 1927 somado cabalisticamente, dá o 10 (o decálogo). 
17 Egito, Norte da Índia e oeste do Tibete. 
18 Omitimos as palavras do Mestre, pois não podem ser reveladas ao Mundo profano. 
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A maior das provas quem passou foi o aleijão moral que já sabeis, porque 
depositava as mais belas esperanças em todos vós, confiança e amizade (muitas vezes 
demonstradas) e viu ruir por terra tudo isso, por não ter o direito de pronunciar uma só 
palavra reveladora (depois de conhecer todas as verdades) e por vós na vossa 
desconfiança (muito natural no Ocidental) e má vontade, só procurardes na Maldade, a 
resposta do enigma. 

Continuai, pois, a vossa doutrinação, já que estais isento de faltas e lhe poderdes 
“atirar a primeira pedra”. 

Mas, lembrai-vos bem destas minhas palavras: “O mal que lhe fizerdes, fareis à 
Obra que dizeis não esta mais nas suas mãos, fazeis a vós mesmos, perante a Deus, eu 
vos afirmo, e perante as sábias leis da Reencarnação e Karma”. 

... 

E, não havendo um só que não tivesse passado pelas provas necessárias, muito 
natural é, que a própria Obra não estivesse sujeita a elas. Daí... a sua miséria material de 
hoje, por lhe retirardes todos os móveis, inclusive um harmonium (harmônio) e os livros da 
sua biblioteca... Fizestes mal, deveríeis ter levado a própria imagem do Budha, que de 
nada nos serve, pois só O devemos encontrar na Centelha (Budha ou Chrestos) dentro de 
nós mesmos, pela perfeição absoluta de nosso caráter!... 

Para entoar o Mantram de Dhâranâ, os devas que nos acompanham, o farão muito 
melhor, com os acordes da Grande Lira do Concerto Setenário Divino, do que um 
harmonium imprestável e velho, embora acompanhado por um número tão pequeno de 
sinceras almas que não nos quizeram abandonar para não serem abandonadas. 

Não era intento nosso, falar de uma personalidade que deveria ficar encoberta com 
um certo TOM de mistério. Porém, mais uma vez, fostes vós os culpados. 

Fizestes desta pobre moça goiana, o “breveté” da Obra, simplesmente, por 
havermos afirmado há muitos meses passados, ter o Senhor T. L. se manifestado por ela 
uma certa vez, quando ainda sob as encantadoras e benéficas influências naturais dos 
campos de vossa pátria, longe dos ruídos e bulícios da grande urbis, afastada ainda das 
bajulações mundanas, dos sacrifícios impostos à sua natureza débil de criança ainda e... 
finalmente, do comércio ignóbil que se vem fazendo com o seu nome irresponsável. 

Para vós, ela é o expoente máximo da Verdade divina, no momento atual. Para 
nós, nada mais é do que uma missionária ocidental, que nada tem a ver com a Missão 
que desejamos confiar ao mundo, mas que hoje, pobrezinha, está prestes a ser devorada 
pelos dragões que tão ciosamente guardam os umbrais do MUNDO ASTRAL. 

Iguais a ela, aparecerão muitos, mas bem poucos saberão resistir à vaidade de ser 
profetas ou de possuir aquilo que só lhes pertence aparentemente. 

O momento da grande revelação é chegado e... por isso mesmo, muitas bocas 
falarão, embora poucos ouvidos escutarão! 

Por uma lei que nada tem de oculta, e sim... porque não dizer, toda material, essa 
grande “médium” vem repetindo frase por frase, palavra por palavra, tudo quanto já saiu 
expendido na revista Dhâranâ (?). Já é um terceiro que fala por ela copiando aqueles 
estudos e cuja missão é ensacar moedas para fazer entrega ao seu senhor... 

Se fizerdes um estudo equilibrado, obediente a quem já tenha feito um pequeno 
controle de sua mente superior, verificareis que essa moça “breveté”, não só de nossa 
Obra, como de todos os ramos do Espiritualismo, nada mais é, atualmente, pobre 
criaturinha irresponsável, do que a semelhança do balão a que me referi em outra parte 
desta Mensagem: cheio, eleva-se às regiões sublimes do espaço, transformado em Deva 
sublime e divino, mas vazio e murcho, jaz atualmente, imprestável sobre o solo, até que, 
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sendo recambiada para os campos, após um estágio salutar de descanso, esteja em 
condições de, novamente, reerguer-se às sublimes alturas do Infinito sideral. 

... 

... 19 

... 

Esta Mensagem é de defesa ao aleijão moral. Se fôra de acusação a vós outros, 
quanto teria eu para dizer? 

Mas... como nada se perde na vida, fostes o instrumento inconsciente dos 
Senhores do Karma, para que o aleijão moral se tornasse mais digno, não aos olhos do 
mundo, que não pode julgar ninguém, mas aos olhos de sua própria consciência: O 
MESTRE. 

... 

... 20 

... 

Na vossa exigência de tudo quererdes saber, até mesmo antes do tempo 
designado, é natural que nos pergunteis: E de que serviram dois anos de ilusões em 
Dhâranâ?21 A resposta já vos dei: a Verdade não poderia ser entregue a pessoas que não 
tinham dado provas sobejas de obediência, humildade, respeito, etc, etc, para nos 
merecerem a devida confiança. Além disso, achais pouco uma CORRENTE MENTAL 
efetuada diariamente em prol da Paz Universal? Achais pouco a lição que eu vos dou hoje 
graciosamente, vós que até agora, nada sabeis da Ciência Eterna e Sagrada, a não ser o 
que os livros falam sem dizer, explicam sem demonstrar? Isso vai servir para vos 
conduzirdes melhor na vida, para que não julgueis, jamais, aquilo que a vossa mente não 
pode descobrir no fundo das águas: o Loto Sagrado. 

No Tibete, discípulos de outra envergadura, sujeitam-se a duras provas, inclusive 
de mendigar nas ruas... E, nenhum deles ousa erguer a voz contra a Ordem recebida. 

No Egito, existem as grandes provas iniciáticas de OBEDIÊNCIA PASSIVA, 
SILÊNCIO ABSOLUTO, CORAGEM, etc., etc., e... nem um só dos discípulos se revolta 
contra aquilo que eles mesmos o pedem. 

O Ocidente quer um OCULTISMO revelado, sem provas e com todas as exigências 
que ele desejar fazer. 

Essa Verdade Oculta, não encontrareis jamais, a não ser nas vossas divagações 
pelo Mental Inferior. 

Quando o discípulo está preparado, o Mestre aparece. Estais preparados? Então 
ouvi o vosso Mestre. 22... 

... 

Nada mais temos para vos dizer, senão que, para os vossos atos irrefletidos, algum 
dia a vossa consciência vos acusará e ela própria vos perdoará, ó almas pequeninas que 
tendo começado a erguer o Véu Espesso de Ísis, deixastes pender o vosso braço, num 
gesto irrefletido, perdendo a mais bela ocasião desta existência, para divisardes a Luz 

                                            
19 Entra um grande período onde o Mestre faz certas interpelações à consciência dos inimigos da Obra, mas nós LHE suplicamos não 
trazer a lume. 
20 Nova série de considerações, que foram retiradas a nosso pedido. 
21 Budhismo ou Lamaismo, tem o nome sânscrito MAYA VADA ou doutrina da Ilusão, argumentação ilusória, etc. Daí os 
ensinamentos nas confrarias, por meio da Ilusão, nos 3 primeiros anos iniciáticos. Compreendestes sapientíssimos Egos que quisestes 
julgar aquilo que ignoráveis?... 
22 Omitimos as palavras do Mestre. 
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mais bela que poderíeis encontrar, para iluminar a verdadeira Vereda que vos guiaria até 
os Pés do Mestre, no dia da Grande Revelação. 

Justus 

 

AVISO 

A Sociedade DHÂRANÂ faz ciente a quem interessar possa, que por 
determinações anteriores, não recebe mais inscrições de SÓCIOS EFETIVOS e sim de 
Correspondentes. 

Para a manutenção da parte ESOTÉRICA da Obra, o número já está completo, 
segundo a indicação do Verdadeiro Dirigente de Dhâranâ. 

A Diretoria 

 

ATENÇÃO 

Tendo 2 sócios, Irmãos da Diretoria se retirado da SOCIEDADE, por motivos de 
desobediência ao MESTRE, abrindo, por isso mesmo, uma campanha difamatória à Obra 
que nos foi confiada, eis a resposta do MESMO (o MESTRE) sobre todos os fatos 
ocorridos durantes os 2 primeiros anos da existência de Dhâranâ, com as suas 
respectivas explicações ocultas. 

 

A MISSÃO DOS SETE RAIOS DE LUZ 
OU A 

SEGUNDA LINHA TEOSÓFICA-BUDHISTA  23 

 

Para que os dharanianos e amados leitores desta revista, possam melhor ajuizar 
da Missão sublime que nos foi confiada, aos poucos iremos instruindo a todos, 
principalmente nos pontos que parecem mais obscuros ou incompreensíveis àqueles que 
não se acham diretamente ligados à mesma. 

Já está subentendido que nem tudo poderemos revelar ainda, para que a 
Missãonão venha a ser prejudicada com isso. 

Temos certeza absoluta de que, até mesmo este “pouco” que vai ser divulgado, a 
começar de hoje, só poderá ser compreendido por um número relativamente 
insignificante, e mesmo assim, entre os que fazem exceção à regra geral, isto é, entre os 
que sabem que a Verdade é uma só, embora manifestada de diferentes modos. 

A nossa situação perante a humanidade, é verdadeiramente difícil, porque pesa 
sobre os ombros frágeis, o grande fardo da responsabilidade de tudo quanto afirmamos, 
embora como discípulos, tenhamos que cumprir o nosso dever de levar até o fim da 
Vereda, a Missão espinhosíssima, mas verdadeiramente divina, que os nossos amados 
Mestres nos confiaram, em prol da regeneração humana, formando as bases para os 
alicerces do Grande Edifício da Paz Universal. 

Portanto, ligar ou não importância às nossas palavras, é do mesmo modo, 
obedecer Àqueles que dirigem os destinos de todos os homens; e julgar-nos, é querer o 
“réu” julgar o seu próprio juiz, que ainda uma vez são Eles. 

Preferindo “sermos escravos dos anjos no céu, para não sermos senhores dos 
homens na terra”, cumpriremos fielmente o nosso dever, sem tergiversações, sem 
temores de nenhuma espécie. Os homens que nos perdoem, quando nos nossos atos ou 

                                            
23 Vide “Notas” no final do artigo. 
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palavras, encontrarem erros ou crimes. Porém, Eles, os Verdadeiros Dirigentes da 
Missão, que nos julguem, punindo ou amando, na Sua Sapientíssima e Divina Vontade. 

Avante, pois, amados companheiros de peregrinação, obreiros do mesmo Edifício, 
até que um dia, novamente reunidos, possamos receber das mãos do mesmo Senhor a 
Quem todos nós servimos, o salário dos nossos trabalhos de hoje. 

... 

Vamos dar começo a esta série de Estudos ou divulgação dos Ensinamentos 
ofertados por Aqueles que nos confiaram a Missão Divina dos Sete Raios de Luz, pelo 
resumo sintético dos lugares e principais personagens que Nela se acham envolvidos 24. 

 

OS SETE RAIOS DE LUZ ! 

A Missão dos Sete Raios de Luz tem este nome, por ser dirigida pelos Sete 
Mestres ou Representantes dos Dhyans-Chohans  25 no mundo, e cuja repercussão é 
feita em 7 países diferentes, dentre eles: Índia, Egito, Rússia, Brasil, etc. 

A Rússia e o Brasil são dirigidos, ocultamente, pelo Mestre R... 26 ou Aquele que 
para os profanos, daremos o pseudônimo de JUSTUS. O atual Diretor-Chefe de Dhâranâ 
é seu discípulo desde existências anteriores, principalmente no Egito. 

A parte que cabe à Dhâranâ no Grande Concerto Universal da Cadeia Setenária, 
abrange toda a América do Sul 27. 

 

SHAMBALLAH ! 28 

 

É o Foco central de onde emanam todas as Irradiações que se espalham pelos 
sete países acima mencionados, os quais, formando a Grande Cadeia Setenária, circulam 
o mundo, num “doce e benéfico amplexo fraternal”, a fim de preparar a Aurora da Paz 
Universal. 

Shamballah é o país sagrado dos deuses, berço de Hermés, o Trimegisto (três 
vezes grande), de Apollonio de Tyana, de Rama Krishna, de Orpheu, de Maitréia, etc, etc. 
Está situado à oeste do Himalaia, 45º  a 50º  de latitude norte, no Deserto de Gobi ou 
Shamo. Começa no norte da Índia (subsolo), atravessa o oeste do Tibete e parte da 
Mongólia, onde finaliza com o nome sagrado de cidade de Agharti, pelos que são 
conhecedores dos mistérios insondáveis que as areias do grande deserto tão ciosamente 
encobrem às vistas dos profanos. 

 

SUB-FOCOS 

                                            
24 Todos os ensinamentos de ordem exotérica (revelada) que nos têm vindo da parte dos nossos Mestres, serão publicados nesta 
revista, de acordo com as minhas futuras Conferências, cujo Resumo já saiu no número anterior. 
25 DHYANS-CHOHANS – Espíritos interplanetários, Inteligências divinas encarregadas da direção do Cosmos, representadas de 
diversos modos. No Catolicismo, pelos Arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael, etc, etc, e até mesmo nos castiçais ou candelabros com 7 
colunas. Na Astrologia, pelos 7 planetas, 7 gênios, etc, etc. A mitra do Dalai-Lama, o Pontífice do Lamaismo, tem sete arestas, em 
honra dos 7 principais Dhyâni-Budhas. No ritual funerário dos Egípcios, faz-se dizer ao defunto: (já está entendido que o defunto não 
diz cousa alguma, do mesmo modo que nas missas fúnebres do Catolicismo, o padre diz pelo defunto, juto a eça fúnebre: “De 
profundis clamavit etc, etc) “Eu vos saúdo, ó Príncipes, que vos encontrais em presença de Osíris... Concedei-me a graça de ver meus 
pecados destruídos, como fizestes com os 7 Espíritos que acompanham Seu Senhor! A cabeça de Brahmã é ornada de 7 raios de luz, 
e isso, por sua vez, seguido pelos 7 Richis nos 7 Svargas”. E assim por diante. 
26 No Brasil (para toda a América do Sul), única e exclusivamente Dhâranâ, o 5º  Raio de Luz, dirigida ocultamente pelo Mestre R... 
27 De futuro, esta revista vai ser publicada em português para o Brasil, e em espanhol para os países da América do Sul. Atualmente, 
vem sendo distribuída no Brasil, de Norte a Sul, em países sul-americanos, e até mesmo, europeus e na própria Índia. 
28 Cidade Santa, no Deserto de Gobi ou de Shamo. Nome do continente imperecível ou Ilha Branca, refúgio dos Grandes Iniciados, e 
que nenhum cataclismo destruirá (Dicionário “RHEA”, pág. 133). 
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As Irradiações Divinas que partem do país sagrado de Shamballah, se refletem em 
algumas Confrarias Budhistas do Norte da Índia, do oeste do Tibete (mosteiros 
Lamaístas) e em poucas na Mongólia interior (Mongóis do Khoukhou-Noor). 29 

 

Grandes Personagens ou DIRIGENTES da 
MISSÃO DOS SETE RAIOS DE LUZ ! 

 

Os Quatro Kumaras 30 que vivem ainda no país sagrado de Shamballah.  

O MAHA-CHOHAN ou o Supremo Dirigente da Grande Confraria Branca dos 
Bhante-Yaul, nas vertentes do Himalaia. É um elevado personagem da classe de um 
Manu ou de um Bodhisatva. Conforme o seu próprio nome indica, trata-se do mais 
elevado Chohan ou Instrutor. 

O TESHU-LAMA, ou o grande Senhor que habita o Retiro privado de Tji-gad-jé 
também conhecido com o nome de Erdemi, é avatar de Tsong-kha-pa do Khoukhou-Noor 
(Amitabha). 

O DALAI-LAMA, ou o Pontífice da religião amarela ou Lamaica, em Lhassa, é 
avatar de Avalokiteshvara e cujo nome significa “Lama Oceano”, devido à Sua Sabedoria 
ou Oceano de Sabedoria, em relação com o mar de Sabedoria onde hoje é o Deserto de 
Shamo ou de Gobi. O Dalai-Lama representa a segunda pessoa do Teshu-Lama. 

 

MESTRES OU REFLEXOS DOS DHYANS-CHOHANS NO MUNDO 

 

Muito ao contrário do que pensam muitos ocultistas, e até mesmo teosofistas, os 
Mestres se contam às dezenas, embora aqueles que dirigem a Missão dos 7 Raios de 
Luz, de acordo com o próprio nome, serem sete. 

Por enquanto, é-nos vedado falar de todos Eles, a não ser do que se acha em 
contato direto com Dhâranâ, assim mesmo, fazendo uso do seu pseudônimo ou inicial. 

O Mestre R... que dirige ocultamente as Ramas do Brasil e da Rússia, representa a 
Linha Egípcia e além de outros trabalhos ocultos, procura reerguer a Maçonaria. Está em 
contato “direto” com o grande Mestre fundador da “The Theosophical Society”, H. P. B. 
(Cagliostro, Paracelso, Petronio, Phedro, Galileu, etc, etc). 

Os demais têm trabalhos diferentes, de acordo com as outras Ramas dos países 
supracitados. Os esforços, ou melhor, a união dos 7, forma a unidade Perfeita. 

 

LUZ E SOMBRA ! 

 

Ao leitor inteligente e bondoso, parecerá uma verdadeira profanação aquilo que 
vamos acrescentar neste pequeno estudo ou início de divulgação dos “mistérios” que até 
então encobriam o nosso verdadeiro meio de ação no mundo Espiritualista, e que 
somente agora nos foi permitido revelar, por ter Dhâranâ entrado na sua “terceira fase 
iniciática” (3º  ano de existência) e de acordo com as Ordens recebidas do nosso 
Venerável Mestre. 

                                            
29 Em algumas destas Confrarias se encontram os nossos Ven. Mestres e em duas delas, é que iremos no próximo ano, em visita, ou 
melhor, obedientes ao apelo que Eles nos fizeram. 
30 Os primeiros KUMARAS, são os 7 filhos de Brahmâ, nascidos dos Membros de Deus, na nona criação. Diz-se que este nome lhes 
foi dado, por haverem se negado à procriação. Em Shamballah ainda existem 4, de acordo com a ronda atual. 
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De fato, a Luz não ressai sem a sombra! Como poderíamos reconhecer o Bem, se 
o Mal não existisse? Desse mesmo modo, ainda nos assiste o dever de acrescentar que, 
o fator principal do nosso incentivo na prossecução da Obra grandiosa que nos foi 
confiada, não reside somente na certeza absoluta da Verdade que Ela encerra, e no muito 
que já nos foi desvendado pelo nosso augusto Mestre, mas, também, no MAL que se nos 
tem procurado fazer, conscientemente ou não, porque a Vereda do BEM, do Amor, da 
Verdade, da Justiça, não podia ser, de nenhum modo, reta, lisa e coberta de flores, mas 
sim, como tem ela sido para nós outros, tortuosa, repleta de espinhos e obstáculos de 
todas as espécies. 

Portanto, até mesmo aos nossos inimigos gratuitos, nossos amados irmãos em 
humanidade, cabe, também, uma parcela de esforços na Grande Missão de Paz, de Luz e 
de Progresso, entre os homens. 

Que Eles, os nossos Mestres, únicos atingidos com o Mal que se nos tem 
procurado fazer, sejam indulgentes e perdoem a todos os inimigos da Obra “que não 
sabem o que fazem”, pois nós, míseras criaturas, mentes pobres e pequeninas, incapazes 
de criar um Trabalho tão sublime, tão divino, para o mundo, todo Ele uma verdadeira 
Apoteose do Grande Amor do Supremo Senhor pelos homens, nem mesmo esse direito 
nos assiste. 

Estamos no começo da Obra, embora Ela seja tão antiga quanto o próprio desejo 
do Grande Senhor dos homens e das religiões. 

O que será o futuro? Aguardemos todos, a grande surpresa que não tarda no 
caminho. 

Paz a todos os seres. 

 H. J. Souza 

Diretor-Chefe de Dhâranâ 

 

Notas: Conforme já explicamos no número anterior desta revista, BUDHISMO 
escrito com um ‘D’ quer dizer Iluminação, Sabedoria Divina, etc., etc.; BUDDHISMO 
escrito com dois ‘D’ quer dizer sistema moral e religioso pregado pelo Senhor Gautama. 
Veja-se Doutrina Secreta de H. P. Blavatsky. 

O Budhismo do Norte (Ciência Divina, Iluminação, etc., é aquele que Dhâranâ 
prega e sob cuja dependência se encontra, aceitando a Missão grandiosa que lhe foi 
confiada. Todos os Ensinamentos dados por Blavatsky foram aí adquiridos, como também 
aconteceu a todos os Iluminados, pois o Budhismo do Norte e do Tibete é o Reflexo do 
país sagrado de Shamballah. 

Para que se possa avaliar da maneira pela qual o Fogo Sagrado é mantido nas 
Confrarias budhistas do Norte da Índia e do Tibete, reportemo-nos ao Yogi Ramacharaka 
(W. W. Atkinson), na sua obra “As Doutrinas Esotéricas das Filosofias e Religiões da 
Índia, onde ele fala sobre o Budhismo do Norte (págs. 197 e 198): 

“O Budhismo do Norte é tão rico em seus ritos e cerimônias, que os primeiros 
missionários jesuítas que lá chegaram, encontrando o  ritual e as formas tão semelhantes 
a algumas cerimônias e ao ritual da sua própria igreja, declararam que, indubitavelmente, 
isso era obra do diabo, que tinha inventado o Budhismo como um escárnio da verdadeira 
religião”. 

Acrescentamos nós: se o diabo inventou alguma cousa, (perdoem-nos a ofensa) foi 
o catolicismo, pois sendo o Budhismo anterior àquele, a cópia só poderia ser do 
Budhismo para o Catolicismo. Não precisa ser muito inteligente para coligir tal cousa. O 
Budhismo, Iluminação já existia muito antes do Senhor Gautama, o fundador do 
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BUDDHISMO, sistema moral e religioso, etc., e este último, 600 anos antes de Cristo. Daí 
a asneira do missionário jesuíta. 

No dicionário português de Frei Domingos Vieira, pág. 830, encontramos o 
seguinte: 

BUDHISMO – Sistema moral etc., etc., e abaixo: NO CRISTIANISMO HÁ MUITOS 
TRAÇOS QUE REVELAM A INFLUÊNCIA DO BUDHISMO NA SUA FORMAÇÃO. 

Vejamos, mais ainda, o que diz a obra insuspeita, do missionário católico, Ver. R. 
P. Huc, figura acatadíssima em toda a França, não só pelo seu alto saber, como grande 
interesse pela causa do Bem. 

Na pág. 39, falando das semelhanças existentes entre o Lamaísmo (Budhismo) e o 
Catolicismo, diz: 

“As vestes dum grande Lama (Budha vivo), que é o Superior de cada Lamaseria 
(Mosteiro Lamaico), são rigorosamente as dum bispo. Mitra amarela, um longo bastão em 
forma de coroça (croça, báculo episcopal) na mão direita; ombros cobertos por um manto 
de tafetá violeta seguro no peito por uma fivela.” 

Nas págs. 45 e 46, diz: 

“Por mais superficialmente que se examinem as reformas do Tsong-Ka-Pa no culto 
lamaico, não se pode deixar de notar as semelhanças com o catolicismo. A croça, a mitra, 
a dalmática, a capa ou pluvial, que os grandes lamas usam em viagem, nas cerimônias 
fora dos templos, o ofício a dois coros, a salmodia, os exorcismos, o incensório 
sustentado por cinco cadeias, podendo abrir-se e fechar-se à vontade; as bençãos dadas 
pelos Lamas estendendo a mão direita sobre a cabeça dos fiéis. O rosário, o celibato 
eclesiástico, os jejuns, o culto dos santos, os retiros, as procissões, as litanias, a água 
benta.” 

Eis as relações de culto que os buhistas têm conosco. Nós pensamos que foram os 
missionários cristãos do século XIV (o budhismo sendo anterior ao catolicismo, é errônea 
essa dedução), que aí estiveram e estas semelhanças seja inovações trazidas por eles. 
Mas não achamos nem tradições, nos monumentos do país, uma prova positiva desta 
influência (do cristianismo). Todavia, é permitido estabelecer conjecturas que são 
prováveis (não podem existir conjecturas, quando já ficou dito que o Budhismo é anterior 
ao Catolicismo). 

Nas págs. 199 e 200, o missionário R. P. Huc, diz ainda: 

“Em uma conversa ‘memorável’ que os missionários tiveram (O Rev. R. P. Huc, foi 
acompanhado de outros missionários, inclusive o Rev. Gabet, outra figura de destaque no 
clero francês), com o Regente do Tibete, souberam que este governava o país na 
menoridade do Dalai-Lama (isso foi no ano de 1840) e do Nomekhan, que governa 
temporariamente o Tibete e é nomeado pelo Dalai-Lama. Este, o Nomekhan, governa 
auxiliado por 4 Kalous. Na menoridade dos dois, quem governava era o 1º  Kalous ou 
Regente. Este regente era muito versado nas doutrinas lamaicas. E, observei-o (fala o 
Rev. Huc) várias vezes, na ocasião da expedição de negócios de estado; sua capacidade 
de trabalho era formidável. Sem deixar de conversar conosco, lançava os olhos nos 
despachos que chegavam e escrevia ordens, na margem. Ele resolvia todos os negócios 
com ligeireza e facilidade. O Regente gostava muito de se ocupar de questões religiosas, 
era o tema das nossas conversações. No começo, disse-nos estas palavras notáveis: 
‘Todas as vossas longas viagens foram empreendidas unicamente com um fim religioso... 
tendes razão porque a religião é a preocupação mais importante dos homens. Vejo que 
os franceses pensam do mesmo modo, neste assunto, que os tibetanos. Vossa religião 
não é a mesma que a nossa; é preciso saber qual a verdadeira. Nós as examinaremos 
ambas, atentamente e com sinceridade; se a vossa for a boa, nós a adotaremos (cúmulo 
da tolerância e da sinceridade que, infelizmente, não existe no nosso meio). Como 
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poderíamos recusá-la? Se ao contrário, for a nossa, a melhor, creio que sereis bastante 
razoáveis para segui-la’. (Seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, 
dizemos nós).” 

Continua o missionário Huc: 

“Estas disposições nos pareceram excelentes (pudera! Queriam converter os 
budhistas em católicos!); não podíamos, para o momento, desejar melhores. Começamos 
pelo Cristianismo (Budhismo com um D e Cristianismo, são uma só e mesma cousa, 
porque todos os Iluminados são Budhas). O Regente, sempre amável e polido nas suas 
relações para conosco, pretendia que, sendo nós seus hóspedes, deveríamos ter a 
prioridade. Passamos em revista sucessivamente as verdades dogmáticas e morais. Com 
grande admiração nossa, o Regente não ficou surpreendido com o que lhe dizíamos 
(pudera, velharias para ele!...). ‘Vossa religião’, nos repetia ele sem cessar, ‘é como a 
nossa; as verdades são as mesmas, somente diferimos nas explicações. Do que vistes e 
ouvistes na Tartaria (leia-se a Obra do Pe. Huc “Dans la Tartarie”) e no Tibete, tereis que 
discordar; mas é preciso não esquecer que os erros e superstições numerosas que 
notastes (isto acontece em toda a parte... Na Mongólia e no Tibete, nem todas as 
Lamaserias estão de acordo com o verdadeiro Budhismo, a Iluminação), foram 
introduzidas pelos Lamas ignorantes, e são rejeitadas pelos Budhistas instruídos’.” 

Continua ainda o missionário Huc: 

“Somente admitia dois pontos de discordância: a origem do mundo e a 
transmigração das almas” (nem podia deixar de ser assim, pois um sábio não pode 
admitir as fantasias da Bíblia, como a criação do mundo em 7 dias, nem que Adão viesse 
do barro e Eva da costela daquele. Os 7 dias de Brahma, representam vários períodos 
mavantaricos. Além disso, religião que não crer nas sublimes leis da Reencarnação e 
Karma, não é religião, não é cousa alguma. Que careta ridícula não teria feito o regente 
diante da ignorância de um sábio que ia converter os budhistas em católicos! Oh quanta 
espécies!...). 

A defesa física e moral, a hospitalidade, os ensinamentos e tudo mais quanto os 
missionários franceses receberam Daqueles seres privilegiados (alguns Deles, discípulos 
dos nossos Amados Mestres, dirigentes da Missão dos 7 Raios de Luz), demonstram 
“quae farte”, a tolerância, o respeito, a bondade e retidão, pregados e praticados por eles. 
Basta dizer que, os missionários franceses se negaram a entrar nos seus mosteiros, 
quando os Lamas e discípulos ouviram com todo o recolhimento possível, as missas que 
os ditos missionários ‘disseram’ em barracas armadas, com o auxílio daquela gente 
hospitaleira e boa. Tiveram mais, ocasião de ouvir dos seus lábios, a seguinte frase: “o 
Cristo era um justo e grande BUDHA do Ocidente, digno de ser imitado e venerado” 
(deixando com essas palavras, perceber que o Budha do Oriente nada mais é do que um 
Cristo, e que o Cristo do Ocidente nada mais é do que um Budha, Centelhas do mesmo 
Fogo). 

Ser Cristão ou budhista é uma só e mesma cousa. 

Não se deve confundir Cristianismo com catolicismo. 

E, desse modo, voltaram os missionários para a sua pátria, depois de exaustivas 
viagens, com riscos de vida, tendo apenas convertido um pobre “chinês”, como eles 
próprios o afirmam, e convencidos de que... “foram ensinar Padre Nosso a vigário”. 

Graças a Deus que esses servos do Senhor, embora intolerantes, tiveram a 
coragem de vir a público dizer verdades que muitos outros ocultariam ao mundo, 
receosos de prejudicar ou desprestigiar a sua própria religião, que nada mais é do que 
“TRAÇOS QUE REVELAM A INFLUÊNCIA DO BUDHISMO NA SUA FORMAÇÃO”, como 
bem diz Frei Domingos Vieira, no seu dicionário português. 
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Fazendo-se um estudo comparativo entre a obra do missionário francês, R. P. Huc, 
– Dans le Thibet – e a do Sr. Ossendovsky – BETES, HOMMES ET DIEUX – a primeira, 
passada em 1840, e a segunda, em 1921, não se encontra um só ponto discordante, quer 
nos personagens, nomes, lugares, etc, etc, quer na filosofia e religião por eles pregados. 

 

 

OS SEIS SISTEMAS DA FILOSOFIA HINDU 

 

I 

 

A “Vayshesika”, ou seja, o Sistema das Particularidades do “Rishi” Kanada 31 

 

A Vaysheshika considera que o Universo provém de uma combinação de átomos e 
moléculas. O Universo fenomenal se divide em 7 Padarthas ou categorias que 
compreendem tudo quanto é suscetível de conhecimento: 

1º  – Dravya ou substância 

2º  – Guna ou qualidade (atributo) 

3º  – Karma ou ação 

4º  – Samanya ou gênero (o que suscetível de constituir um gênero) 

5º  – Vishesha ou particularidade (aquilo que constitui a espécie, o indivíduo, a unidade) 

6º  – Samavaya ou coerência (não separatividade, interdependência) 

7º  – Abhava ou não existência (negação) 

Cada uma destas categorias compreende várias divisões. Assim, a primeira, 
Dravya, se agrupa em 9 substâncias: 

1 – Terra 

2 – Água 

3 – Luz ou Fogo 

4 – Ar 

5 – Éter-Akasha 

6 – Tempo 

7 – Espaço-Dish 

8 – Eu-Atman 

9 – Razão-Manas 

Porém estas substâncias não podem existir sem qualidades e estas são 17: 

1 – Cor 

2– Gosto 

3 – Olfato 

4 – Tato 

5 – Número 

6 – Extensão ou quantidade 

7 – Individualidade 

                                            
31 São os Rishi, os sábios da Índia antiga 
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8 – Conjunção 

9 – Disjunção 

10 – Anterioridade 

11 – Posterioridade 

12 – Pensamento 

13 – Prazer 

14 – Dor 

15 – Desejo 

16 – Aversão 

17 – Vontade (Esforço) 

As substâncias se acondicionam por 5 modos de movimento ou ação, a saber: 

1 – Movimento para cima 

2 – Movimento para baixo 

3 – Movimento de deslocamento 

4 – Contração 

5 – Expansão 

Todos os objetos de conhecimento (ciência) são, pois, uma substância, uma 
qualidade ou um movimento. Segundo Kanada, as quatro primeiras substâncias, que são 
nossos quatro elementos – Terra, Água, Fogo e Ar – são não eternas enquanto são 
agregações (de átomos). Porém, estes agregados o são de átomos mínimos, invisíveis ou 
impalpáveis, chamados anús (átomos primordiais), os quais são eternos. Estes átomos 
existem em forma de matéria orgânica ou inorgânica, ou como instrumentos de 
percepções sensoriais. 

Kanada define o átomo (anú) como partícula de matéria indivisível e sem 
dimensões perceptíveis. 

O primeiro composto de átomos é de dois anús. Chama-se-lhe Dyanu ou molécula, 
e é igualmente invisível. O composto ou agregado das três moléculas ou átomos duplos 
forma um Trasarenon, o qual tem já dimensões visíveis. Estes compostos de átomos são 
destrutíveis, tanto quanto os átomos primordiais são indestrutíveis por natureza. Os ditos 
anús não se devem à Criação de Deus; são coeternos com Ele. No entanto, o poder que 
os combina procede de Deus, quem unicamente governa o mundo fenomenal. 

Segundo a Vaysheshika: 

O Éter-Akasha, o tempo, o espaço e o Eu-Atman e o Manas são substâncias 
eternas da Natureza. O Manas é considerado como sendo infinitamente pequeno, como 
um anú. É distinto do Eu ou Atman, que é grande e, embora Manas e Atman sejam 
eternos, são sem dúvida, inumeráveis. 

O Eu ou Atman é distinto dos sentidos e possui nove qualidades: Sabedoria, 
Vontade, Desejo, Felicidade, etc, etc. 

O fim da filosofia Vaysheshika (cujo nome é derivado da 5ª  Substância Vayesha) é 
alcançar a perfeição e a absoluta liberdade da alma com o auxílio do exato conhecimento 
das causas do Universo fenomenal. 
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II 

 

A Nyaya ou Sistema de Lógica do Rishi Gautama 

 

A Nyaya é, por sua vez, um sistema de lógica e de filosofia. Seu fim, como o dos 
demais sistemas, é chegar ao verdadeiro conhecimento da Natureza, da Alma, de Deus, e 
alcançar a libertação final. Está baseado na teoria atômica de Kanada e começa pela 
enumeração das dezesseis Padarthas ou matérias de discussão: 

1 – Pramana (meios de conhecimento, Provas) 

2 – Prameya (objetos de conhecimento) 

3 – Lansaya (dúvida) 

4 – Prayojana (motivo, objeto) 

5 – Dristanta (exemplo) 

6 – Siddhania (verdade estabelecida) 

7 – Avayava (Silogismo) 

8 – Tarka (raciocínio) 

9 – Nirnaya (conclusão) 

10 – Vada (argumentação) 

11 – Jalpa (sofisma) 

12 – Vitanda (disputa) 

13 – Hetvabhasa (perfídia, mentira, etc) 

14 – Chhala (argúcia) 

15 – Jati (falsa analogia) 

16 – Nigrahasthana (incapacidade para discutir) 

Segundo Gautama, os meios de conhecimento ou Pramanas, são 4: 

1 – Percepção sensória 

2 – Inferência 

3 – Analogia 

4 – Testemunho 

Os objetos de conhecimento ou Prameya, são 12: 

1 – Eu ou Atman (Alma) 

2 – Corpo 

3 – Órgãos dos sentidos 

4 – Percepção objetiva 

5 – Inteligência; Budhi (compreensão) 

6 – Razão (Manas) 

7 – Vontade (atividade) 

8 – Faltas 

9 – Estado post-mortem 

10 – Recompensa 

11 – Sofrimento 

12 – Emancipação final (beatitude) 
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Estes dois Padarthas constituem fundamentalmente a filosofia Nyaya, pois os 
restantes fazem somente referência à parte lógica que expõe. 

À vista disto, o objeto principal da filosofia de Gautama foi estabelecer os métodos 
exatos para o conhecimento e formar o perfeito silogismo. Isto consta na Índia de cinco 
partes: 

1 – Proposição 

2 – Razão 

3 – Exemplo 

4 – Aplicação da razão 

5 – Conclusão 

Suprimindo duas destas partes, teremos o silogismo aristotélico perfeito. 

Estas duas escolas de filosofia (Vaysheshika e Nyaya) se completam de um modo 
perfeito. Atualmente têm numerosos discípulos em muitas partes da Índia, principalmente 
em Bengala, e entre os Jainos. 

(continua) 

 
DIA 10 DE AGOSTO 

 
Festejando o segundo aniversário de sua fundação, a Sociedade “Dhâranâ”, reuniu 

em sua sede provisória, sócios, amigos e admiradores, comemorando com eles, numa 
encantadora intimidade, aquele auspicioso acontecimento. 

Às 20 horas, de acordo com as exigências do seu ritual, foi feita no Santuário, a 
Corrente Mental Setenária, acompanhada antes e depois pelo “mantram”. Terminada que 
foi, teve início a execução de um artístico programa litero-musical, que foi aberto pela 
palavra do Sr. Diretor-Chefe. Este nosso querido irmão, exortou aos dharanianos a 
olvidarem os dissabores e as decepções dos acontecimentos que a tanto nos levaram em 
apenas dois anos de existências, estimulando-os a prosseguir para a frente com a firmeza 
consciente dos que defendem ideais já compreendidos, que esta exortação não era 
lembrança sua, mas Daquele incansável e generoso Mestre, que nós todos conhecemos 
sob o nome de “Justus”, quando nos dirigiu as palavras de profundo alcance e 
maravilhosa interpretação, publicadas no número especial da Revista “Dhâranâ” 
intituladas “Saudação de Um Mestre” e, pedindo então vênia a todos os presentes, 
recitou-as novamente. 

Em seguida, a Exma. Sra. D. Gracilia Baptista, 2º  Secretário de “Dhâranâ” disse 
com muita precisão a sua belíssima composição poética “No pórtico de Salomão”, que 
teve os aplausos merecidos. 

As graciosas senhoritas Lucilia, Julieta e Edith de Faria, num requinte de cativante 
gentileza, desejando realçar mais a cordialidade da nossa modesta solenidade, 
concorreram com os seus brilhantes dotes artísticos, na organização de um programa 
muito interessante, apreciado e aplaudido. 

Igual procedimento tiveram o jovem Maestro Luiz de Moura e o nosso consócio Sr. 
Ananias Telles da Silva. Eis a organização do referido programa: 
 

1ª  PARTE 
 

a – Abertura da sessão, pelo Diretor-Chefe 
b – Poesia, pela Ven. Irmã Secretária Gracilia Baptista 
c – Scherzo (Chopin), piano, pelo maestro Luiz de Moura 
d – Chant Hindou – Bemberg 
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e – Ave-Maria - Carlos Gomes e canto pela senhorinha Lucilia de Faria 
(Acompanhamento ao piano) 

 
2ª  PARTE 

 
a – Thais – Meditação, Massenet. 
b – Réverie – Schumann e violino pelo Ven. Irmão Ananias T. da Silva, 

acompanhamento ao piano pelo maestro Luiz de Moura. 
c – Lotus Mystique – Schumann. 
d – Chanson Hindoue – Rimsky Korsakow, canto pela senhorita Julieta de Faria. 

Acompanhante ao piano. 
e – La Cloche du Temple – Woodford Finden, pela senhorinha Edith Faria e 

acompanhamento ao piano. 
f – Um estudo retrospectivo da Sociedade Dhâranâ, pelo Ven. Diretor social. 
g – Hino Dhâranâ, Côro e acompanhamento. 

 
No intervalo das duas partes, foram servidos aos presentes, doces e refrescos. 
Pelo Sr. Diretor Social foi feita uma rápida resenha da vida social de “Dhâranâ” e 

prestada uma sentida homenagem de congratulações com todas as Associações que, no 
Brasil, se batem por processos vários, para fixar no nosso povo, os verdadeiros 
sentimentos de Amor e de Fraternidade para com os Homens e as Cousas. Nomeou 
todas estas Sociedades, salientando a “Confederação Feminina de Paz Americana”, de 
Buenos Aires, na República Argentina, cuja fundação honra sobremodo a Mulher, em cujo 
coração estão lançadas as raízes da famosa Paz Universal. Aproveitou imediatamente a 
oportunidade para lançar a idéia de se fundar no Brasil uma associação congênere. 

Concluiu o Sr. Diretor-Social, agradecendo penhorado em nome da Diretoria da 
Sociedade “Dhâranâ”, a presença e o concurso inestimável por parte dos sócios, 
convidados, amigos e admiradores da Sociedade, afirmando que os seus diretores 
guardariam daqueles agradáveis momentos, a mais grata recordação. 

A festividade teve, para concluí-la, a execução do Hino “Dhâranâ”, a inspirada 
composição, já muito conhecida do Sr. Maestro Eduardo Souto, que foi cantada ao piano, 
por todas as pessoas presentes. 

Como soe acontecer em todas as solenidades da Sociedade “Dhâranâ”, os seus 
salões e demais dependências de sua sede estavam repletos de lindas flores naturais e 
verdejantes folhagens. 
 

 

 

ERRATA 

 

No número anterior desta Revista, pág. 5, 2ª  coluna (Os seis sistemas da filosofia 
hindu – Os princípios do homem) leia-se: ASTRAL ou Kamico, excluindo a palavra LINGA 
SHARIRA, que é aplicável ao corpo etérico e não ao Astral, como por engano saiu o 
corpo físico também é chamado de STHULA SHARIRA. 


