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LEVY MAHIN, em seu artigo citado no capítulo anterior, julgando o estado de 
confusão hoje reinante na S. T., acrescenta: 
                                            
1
 Os leitores de Dhâranâ deverão congratular-se conosco pela valiosíssima oferta que acabam de fazer os dignos e ilustres filhos do 

insigne autor de O Tibete e a Teosofia, ao presidente da S. T. B., secundando assim a de seu saudoso pai, quando alguns dias antes 
de partir deste mundo, a oferecia, “para ser publicada na querida língua de Camões”. 
No carinhoso afã de colecionarem toda correspondência de seu ilustre pai (para uma futura biografia sua) e tudo mais quanto fazia 
parte de tão valioso arquivo, encontraram eles inúmeros apontamentos relativos a O Tibete e a Teosofia, que, é de supor, quisesse o 
autor oferecer, naturalmente, ao mundo, uma obra de maior vulto do que a que foi publicada na conceituada revista teosófica El Loto 
Blanco (hoje com o nome “Teosofia”), em 21 capítulos, embora os de nos 19 e 20, a mesma revista não os ter publicado, por motivos 
que ignoramos. 
Conhecedores, mais do que ninguém, dos estreitos laços que uniam seu venerando pai e o presidente da S. T. B. e da primitiva oferta 
que o mesmo havia feito a tal pessoa, logo se apressaram em enviar-lhe o inestimável tesouro, acompanhado de uma gentilíssima 
missiva, cujos dizeres preferimos conservá-los no recôndito de nosso coração, embora o dever se nos impõe de repetir, de público, 
que “os dois filhos de nosso queridíssimo mestre e amigo Mario Roso de Luna são, sem nenhum favor, o espelho sem jaça onde se 
reflete a sua alma generosa, nobre e ilustre”. 
É, pois, a essas duas mui prezadas criaturas a quem se deve o complemento de uma valiosíssima obra que, foi de fato, “o canto de 
cisne” do maior gênio, talvez, de nosso século. 
Assiste-nos, no entanto, o dever de prevenir a quantos se interessam pela leitura de tão monumental obra que, os originais – tão 
carinhosamente colecionados pelos ilustres filhos do autor – de modo algum poderiam ser publicados nas condições em que se 
acham: alguns capítulos estão em branco, trazendo apenas o título; outros com apontamentos à margem de recortes de revistas e 
jornais, para citações e comentários que só a pena inigualável do genial polígrafo espanhol era capaz de os fazer. Porém, tudo isso 
com aquele cuidado, disciplina, e até amor, por ele dispensados a tudo quanto de belo e grandioso oferecia ao mundo, para não dizer, 
a todos quantos procuraram e procuram ainda, banhar-se no oceano de Luz, que são as suas obras. 
Assim é que, o trabalho a que nos propusemos, exige esforço sobre-humano – dificílimo de ser levado a bom termo por quem não 
possui outros dotes, senão, os da melhor boa vontade para com os leitores desta revista, além da imorredoira gratidão, amizade e 
respeito à memória do autor, cujos transcendentes reflexos, como dissemos, são aqueles dois seres a quem ele tanto amava: seus 
dignos filhos Ismael e Sara. 
Por isso mesmo, o tradutor de tal obra só deve ser tomado como um péssimo escultor, querendo dar os últimos retoques na obra-prima 
de um gênio desaparecido da terra, antes de ver realizados os seus sonhos de artista incomparável. 
Como uma homenagem, ainda, ao grande Mestre da Teosofia e à sua digníssima família, do presente número em diante, 
procuraremos ilustrar sua monumental obra com fotografias adequadas ao assunto de que trata cada capítulo, cujas (fotografias) serão 
extraídas de nosso Arquivo particular, isto é, de livros, revistas, etc., etc., sem falar nas que diretamente recebemos de outras pessoas 
que, por sua vez, nos são mui caras, inclusive, residentes no Tibete, Egito e outras partes do mundo. 
Permitirá Carma levarmos avante tão difícil empreendimento? Em caso contrário, da própria S. T. B. surgirá um outro que o fará, 
talvez, com maiores vantagens para os leitores desta revista. – Nota do tradutor. 
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“O assunto é tão importante que, mais de um teósofo tem procurado saber se na 
presente época a Sociedade Teosófica possui ainda algum trabalho a realizar e se seu 
movimento é capaz de sofrer as modificações necessárias para tal empreendimento. 2 

                                            
2 Segundo pensamos e, aliás, um número elevadíssimo de Teósofos no mundo, (sendo que a maior percentagem, dos que 
abandonaram as fileiras da Sociedade de Adiar), sem falar na famosa The Theosophical Society, de Point-Loma, em Norte-América 
(que se diz “a verdadeira fundada por H. P. B., etc.”), é fato indiscutível que tal Sociedade, como teosófica, terminou seu ciclo no 
mundo, principalmente agora, com a escolha do nome que fez para o cargo de Presidente, em lugar daquele que seria, talvez, o único 
capaz de tapar as largas fendas que de há muito se notavam nas paredes de um Edifício, que foi argamassado com as lágrimas e 
sacrifícios de seus primeiros obreiros ou fundadores. 
Como associação vulgar ou de cunho religioso (já que Teosofia e religião não se coadunam, como mui bem prova o seu próprio lema, 
hoje vilipendiado, isto é, “Não há religião superior à Verdade”), ela poderá continuar com qualquer missão que lhe queiram dar. Quanto 
à “camouflage” do termo “Teosofia”, ficar-lhe-á tão bem como o de uma velha armadura para qualquer combate com armas de 
antanho, mas nunca, para medir forças com as usadas na atualidade. Ao demais, o campo “religioso” é vastíssimo, por isso mesmo, 
ótimo para explorações desse gênero, dado o fato de que a maioria da Humanidade (isto é, a quantidade, e não, a elite ou qualidade) 
prefere “a lei do menor esforço”, ou a que evita o estudo, pois, como pensa a mesma maioria, as práticas religiosas por si sós são 
suficientes para salvar uma alma, por mais criminosa que tenha sido na vida... embora contrariando o axioma délfico do “Gnosce te 
ipsum” e da sábia sentença atribuída a Jesus: “Faze por ti, que eu te ajudarei”... 
No entanto, como sabem os verdadeiros Teósofos, as religiões não são mais do que, “duplos véus lançados sobre a Sabedoria 
Iniciática das Idades”, que foi antes de tudo, uma Ciência: ciência perdida que é mister descobrir”; ou, como dizia o grande Mestre da 
Teosofia: “Todas as religiões positivas não são mais do que degeneradas facetas da primitiva Religião-Sabedoria, às quais se 
conservam apenas veladas pelo mito, a alegoria e a mais baixa superstição industrial àquelas verdades superiores”, principalmente, 
dizemos nós, se se tomar como Religião-Sabedoria, o verdadeiro sentido etimológico da primeira palavra, isto é, provinda de “re-
ligare”, religar ou tornar a unir os homens entre si (pelos laços da fraternidade, etc.), mas, através do Conhecimento (a Gnose) ou 
Sabedoria dos deuses, super-homens ou “mahatmas”, já que somos de estirpe divina”, ou “deuses fomos e nos temos esquecido”, 
como diziam Pitágoras, o próprio São Paulo e outros mais, sem falar no de Santo Agostinho, de que “vimos da Divindade e para Ela 
havemos de ir”, e até mesmo a parábola bíblica do “Filho Pródigo que volta à Casa Paterna”, cujo verdadeiro sentido não é outro. 
A mesma H. P. B. considerou todas as religiões como “róseos contos infantis e objetos de exploração e domínio”; por isso mesmo, 
dizemos nós, mui apropriadas às almas jovens ou “impúberes psíquicos” que, para se guiarem na vida, necessitam de peias religiosas. 
A Teosofia, no entanto, é a lei fundamental da Ciência Oculta, de que a profana não é mais do que uma tênue projeção – para não 
dizer que, a Teosofia começa onde a ciência oficial termina – pese isso a opinião dos mais conspícuos positivistas... E à qual 
(Teosofia) H. P. B. chamou de “unidade radical e última essência de tudo quanto existe na Natureza, desde o átomo e o homem, até o 
astro; do ínfimo infusório ao Anjo ou Dhiani mais elevado, tanto no mundo físico que conhecemos, como no mundo psíquico e 
espiritual, que não percebemos”, segundo o dito de 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 – plagiando o incomparável Roso de Luna – que é conservada na língua dos Mistérios ou das raças 
pré-históricas, por Seres Superiores – “frutos excelsos de evoluções passadas”, com o nome de Shudra-Dharma-Mandalam. 
Muito antes do genial polígrafo espanhol Roso de Luna ter escrito O Tibete e a Teosofia, onde existem vários capítulos provando que a 
S. T. (de Adiar), afastou-se do “Caminho Direto”, ou o seguido pelos “Shamanos ou jinas do deserto de Gobi” (de que faziam parte 
alguns dos Mestres de H. P. B., etc.) e provar que, aqueles que de tal Caminho se afastam, estão na iminência de cair na Magia Negra 
(a própria H. P. B. já afirmava que, “entre a mão direita e a esquerda, só existe um tênue fio de teia de aranha”), já lutava 
denodadamente, por escritos e conferências públicas, com o fito único de salvar aquela sociedade de uma completa ruína. A nós 
mesmos, enviou ele valiosíssimo artigo, que foi publicado em vários jornais do Rio e Niterói, com o título de “Um moderno erro de 
orientação na S. T.” 
Em resumo, a razão de seu proceder – como, aliás, tem sido a do nosso – foi a de salvaguardar a missão que tal Sociedade possuia 
para o mundo, especialmente, a de preparar o terreno onde deveria fazer o seu aparecimento a 6ª sub -raça: América do Norte. E outro 
não foi o motivo da própria Lei ter influído para que a sua fundação ali tivesse lugar. O que apenas faltou, foi um “braço forte” ao lado 
de H. P. B., para que tal Sociedade não fosse obrigada a transplantar-se para as Índias, como aconteceu. 
Já dissemos outrora (por esta mesma revista) que ambas Sociedade se completavam, no ponto de vista de suas missões: a S. T. para 
a 6ª sub -raça e a S. T. B. para a 7ª. Hoje, tais palavras não teriam cabimento, porque dentro de tal Sociedade não existe quem 
conheça nada do que acima ficou dito. Por isso mesmo, é provável que a INTUIÇÃO se manifeste nos que dirigem a de Norte América 
(que se diz “a verdadeira fundada por H. P. B., etc.) e assim, as missões se completem de modo espiritual, já se vê: uma na América 
do Norte e outra na do Sul. Mesmo porque, Índia nada tem a ver com o assunto... 
E foi assim que a S. T. B. de Adiar preferiu “ambos os bocados”, embora que seja forçada a vomitar o excesso de alimento que 
introduziu a mais no estômago, porquanto, a segunda (a S. T. B.) lhe há de provar que seu papel (o dela) no “mundo teosófico” – pois a 
Teosofia é muito anterior ao movimento “blavatskyano”, além de não ser privilégio de ninguém nem de nenhuma Sociedade portadora 
deste nome, inclusive a nossa – não é semelhante àquele que pretende ter o Vaticano para o chamado “mundo cristão”. 
Nesse caso, todos aqueles que hoje se interessam “pela intromissão indébita” da The Theosophical Society, em terreno que lhe não 
diz respeito, vão ver de que lado se encontra a Lei, porquanto, será esta quem se há de manifestar para provar a verdade. 
Começa-se, desde já, por demonstrar que tal “intromissão indébita” é oriunda da decadência daquela sociedade, pois, não 
encontrando outra tábua de salvação, no momento justo em que estava para afogar-se  no mar tempestuoso das suas próprias 
imprevidências (a “messiânica missão”, o Catolicismo Liberal, a Távola Redonda e outros muitos enxertos aplicados no seu debilitado 
corpo), trata de enviar à América do Sul o Sr. Jinarajadasa (“que antes de ser budista é Teósofo”, como ele próprio o diz), para fazer o 
papel de João Batista, anunciador do Cristo, desta vez, divinamente expresso na “missão da 7ª Sub -Raça”, ou a Nova Civilização de 
que ele quis passar como Arauto aos olhos do cultíssimo povo brasileiro, farto aliás, de saber que tal Arauto não foi outro, senão, o 
insígne Teósofo e sábio espanhol Roso de Luna, com esse único fito. Como sabe, também, que antes de tomar semelhante resolução 
– na sua incomparável bondade – foi ouvir a Sra. Besant a respeito (a famosa “entrevista dos três minutos”...) e esta lhe responde com 
dois secos Rien! Rien! quando o mesmo lhe pergunta o que achava sobre a sua idéia. Para logo, o infatigável e inigualável Teósofo 
tomar a deliberação de – abandonando Pátria, família e outros interesses pessoais – vir anunciar aos povos sul-americanos, o papel 
que lhes incumbia na História futura da Humanidade. 
Do mesmo modo, pela entrevista concedida pelo Presidente da S. T. B. ao conceituado matutino Diário de Notícias, logo após a 
desencarnação do grande Mestre da Teosofia (publicada na sua edição de 1º de Dezembro de 1931), onde consta que o Sr. 
Jinarajadasa, quando foi a Madrid fazer uma série de conferências, procurou o mesmo Roso de Luna para lhe pedir que o 
apresentasse no Ateneu de Madrid, o qual aproveitou a oportunidade para lhe dar o paternal conselho: “quando pensardes em 
semelhante trabalho, NÃO VOS ESQUEÇAIS QUE HÁ DE SER ATRAVÉS DE NOSSAS ORGANIZAÇÕES, porquanto, de há muito 
que assumimos o pesado dever e altíssima honra de preparar a 7ª Sub-Raça, do mesmo modo que, vós outros, a 6ª. Lembrai -vos, 
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ainda, que, em todos os sentidos, Inglaterra tem muito que aprender conosco e não que nos ensinar, pois, quando ainda estava ela em 
plena barbaria, no século IX, nós já possuíamos a grande cultura hebréia e árabe...” 
Coincidência digna de nota: somente depois de desaparecer da arena da vida o gigante da pena e da palavra, lembrou-se a The 
Theosophical Society de trabalhar pela 7ª sub -raça, porém... esquecendo que deveria ser ATRAVÉS DE NOSSAS ORGANIZAÇÕES, 
como disse o seu verdadeiro Arauto ao “ilustre filósofo hindu, Sr. Jinarajadasa”. 
E isso por ignorar ou fingir ignorar (dado o fato de que os membros da Seção brasileira de tal Sociedade estão fartíssimos de o saber e 
até comentar a seu modo...) os seguintes trechos de uma carta do eminente polígrafo espanhol ao Presidente da S. T. B., também 
citados naquela entrevista concedida ao Diário de Notícias, que são: “nada mais posso fazer do que já fiz quando aí estive em 1910. 
Sabeis perfeitamente que o meu lugar é aqui, como o vosso é lá”. Para logo acrescentar: “continuai sereno... que a vitória será nossa, 
porquanto, estamos agindo com a Lei (Dharma)”. E mais adiante, com um amor transcendental pelo Brasil e a elevada missão em que 
de há muito estamos empenhados: “sentir-me-ei imensamente feliz se a minha próxima encarnação for no Brasil”... Em outra carta (a 
última que recebemos de suas carinhosas mãos, ou a de poucos dias antes de sua desencarnação, referindo-se à “Montanha 
Sagrada” existente no lugar onde, se pode dizer, teve início espiritual a Obra grandiosa em que a S. T. B. é “o expoente máximo”: “Ela 
é bem a capital espiritual do Brasil! Quem me dera poder visitá-la!...” 
Que mundo de revelações estas palavras encerram! Que poderá dizer a respeito o Sr. Jinarajadasa e... até mesmo, os Srs. Membros 
da Seção Brasileira da The Theosophical Society, a não ser as nossoas próprias palavras, centenas de vezes repetidas nas colunas 
desta revista? RIEN! RIEN! dizemos nós, parodiando a Sra. Besant, mas desta vez não sendo a ignorância da parte de quem as 
pronuncia, mas daqueles que são forçados a ouvi-las!... 
Quem mais ignora no Brasil a existência de uma Sociedade genuinamente brasileira, trabalhando desde o ano de 1924, para essa 
Nova Civilização de elite, quando os seus próprios clarins têm ressoado do Amazonas ao Rio Grande do Sul, não só por mensagens 
que a mesma tem dirigido ao Povo Brasileiro, artigos por vários jornais do Rio, Niterói e até do Norte do País, onde a mesma possui 
uma Loja (em Belém do Pará). 
Do mesmo modo, por seu órgão oficial – que não tem feito outra coisa, senão, anunciar esta Era Nova para o mundo e cujo (órgão 
oficial) é distribuído gratuitamente, por entre as pessoas simpáticas à tal Causa? 
Quem ignora, ainda, que a S. T. B. – quando no início de sua vida (com o nome DHÂRANÂ) já possuía valores tais que o Governo 
fluminense (gestão do Dr. Feliciano Sodré e Vila Nova, como Prefeito), lhe foi doado um terreno para nele ser construída a sua Sede, 
embora que a mesma fosse forçada a não tomar posse de tal terreno, já pelas grandes despesas que no momento o mesmo lhe ia 
acarretar, já por ter de mudar a sua Sede para a Capital da República? E mais: que a sua Rama de Belém do Pará (de nome 
“Hilarião”), criando a “Liga da Bondade Helena”, onde estão filiadas inúmeras crianças – que são essa “Semente bendita da Nova 
Civilização”, de acordo com o nosso lema  de Spes messis in semine ou “a esperança da colheita reside na semente” – foi a causa 
principal do Sr. Interventor daquele próspero Estado do norte brasileiro, reconhecê-la como “de utilidade pública”? Ainda: que a Sede 
Central da Capital da República também possui vários  pupilos educados nos sãos princípios teosóficos, e que na mesma, funcionam 
as suas duas Ramas (Moria e Kut-Humi), cumprindo fielmente o vastíssimo Programa que a S. T. B. possui para o Brasil, ou seja, o de 
seu engrandecimento moral e intelectual? Que além das suas sessões privativas e (as da Sede Central) realizam elas duas sessões 
públicas, semanais, sempre repletas do que de mais culto possui a sociedade carioca? 
E quanto à parte jurídica da questão – se é que em assuntos tão elevados a justiça terrena possui valores – aí estão os seus próprios 
Estatutos, devidamente legalizados, em cuja alínea b (do Capítulo 1º), se pode ler: “embora os três referidos princípios se trata de um 
Núcleo independente e autônomo, CRIADO COM O FIM ESPECIAL DE PREPARAR O TERRENO ONDE FARÁ SEU 
APARECIMENTO A “RAÇA DE ELITE A QUE ALGUNS DENOMINAM DE IBERO-AMERICANA, e outros, de 7ª SUB -RAÇA DO 
CICLO ÁRIO”. 
Só ignoram ou fingem ignorar todas essas coisas, para não dizer, PREMISSAS, o Sr. Jinarajadasa e os que o fizeram vir, 
principalmente ao Brasil, representar o papel de “cavaleiro da triste figura”. 
Mas a prova que não o ignoravam está na própria crítica surda que nos moviam, já dentro de suas Lojas – como vimos a saber por 
filiados seus, que não compartilhavam desse sistema de crítica – já quando o faziam em rodas de amigos – em plena Avenida, 
apontando-nos em tom de mofa: “lá vão ali os representantes da ‘7ª sub -raça’”, fato este que nos obrigou, não, a dar-lhes a resposta 
que mereciam de público, mas, pelas colunas de nosso órgão oficial, ensinando-lhes o que nos é dado saber a respeito, sem 
julgarmos, no entanto, que disso se servissem para a CÓPIA INFIEL que hoje queriam apresentar ao mundo como coisa sua! 
Traduttore, Traditore! 
Não se pode conceber tão súbita transformação por parte dos Srs. de ADIAR, a menos que fosse para se declararem convencidos de 
que éramos nós que estávamos com a verdade. Contrariamente, deveriam ADIAR a vinda do Sr. Jinarajadasa para daqui a milênios, 
“quando tal Raça aparecesse”, como eram os primeiros a afiançar, criticando o nosso trabalho! E como tal, no corpo de um verdadeiro 
representante daquela raça, por isso mesmo, nascido nesta parte do Globo. Quanto ao fato de “sua encarnação multi-secular entre 
incas, astecas, quitchuas, ou mesmo no corpo de um velho pajé guarani”, não possui valor bastante para o caso, porquanto, “águas 
passadas não moem moinho”. O presente, no caso vertente, é tudo! Nós também sentimos um cheirinho esquisito de “múmia 
faraônica” no corpo e, no entanto, nascemos hoje no Brasil!... 
Outros quaisquer, comparariam o gesto pouco espiritual dos “adiarescos” ao de certos seres de que nos fala o Sr. Ossendowski, em 
sua obra “Bêtes, Homes et Dieux”, que se apresentam de improviso aos raros viajantes que ousam transpor os perigosos desertos da 
Mongólia e proximidades do Tibete, mais ou menos com estas palavras: “meu caríssimo e nobre irmão, vós vedes que o frio é intenso 
e vosso servo muito humilde só possui os miseráveis trapos que lhe cobrem o corpo; dá-me vossas confortáveis roupas e tudo mais 
quanto trazeis convosco, para não passardes pelo desgosto... de me verdes morrer de frio ou de fome”... E o pobre viandante, 
estupefato diante de tais atitudes religiosas, em contradição com o gesto convincente de uma pistola, que desde o começo lhe aponta 
o peito, não tem outro remédio, senão, despir-se de tudo quanto possui, embora, para cair morto de frio mais adiante. 
Assim, é o “espírito religioso” de muita gente no mundo, algo também parecido com o da Igreja de Roma, que só aceita como bom e 
verdadeiro o que é genuinamente seu, inclusive no caso dos chamados “milagres” feitos por seus “santos”, serem tomados como “obra 
divina”, enquanto os “mesmíssimos” realizados pelos que a tal Igreja não pertencem, passarem como “arte diabólica” ou de “Magia 
Negra”!... 
No caso ora em discussão, nada mais lógico do que a seguinte pergunta: Onde estão os valores dos “mahatmas” de Adiar, que só 
viram tal trabalho depois dos “diabinhos negros” de S. T. B. (segundo os “religiosos” de Adiar e de Roma) o terem lançado aos quatro 
ventos há longos DEZ ANOS? Respondam os homens de bom senso!... 
Bem diz o velho brocardo: “Ninguém é profeta em sua terra”!... 
Estamos fartos de afirmar que, embora tenhamos o privilégio espiritual da Obra – que de passagem se diga, não há forças humanas 
que no-lo possam retirar – ela pertence a todos os homens de boa vontade, desde que se achem iluminados pelas mesmas luzes que, 
em 1921, nos inspiraram a trabalhar por Ela, quando por vez primeira fomos atraídos – por mãos ocultas – ao lugar onde a S. T. B. 
mantém, em edifício próprio, o Governo Supremo ou Oculto da referida Obra. 
E, com franqueza, quem por tais Luzes não estiver instruído e quiser palmilhar, sozinho, um Caminho que desconhece por completo, 
terá por sorte aquele outro, em cujo termo se acha o dantesco Portal do Lasciate ogni speranza o voi qui entrate”!... 
Por isso mesmo, louvabilíssimo seria o gesto do Sr. Jinarajadasa – que de passagem se diga, outro juízo até então fazíamos a seu 
respeito – se ao contrário do que fez ou o obrigaram a fazer os Srs. membros da Seção Brasileira da The Theosophical Society – 
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“Parece que o intenso labor do Sr. Krishnamurti foi o que determinou esse dilema 
atual, revelação ou realidade a que temos aludido, e que alcançou maiores proporções, 

                                                                                                                                                 
aproveitando o motivo do “4º Congresso Teosófico Sul -Americano” – aqui viesse, não só para induzir os referidos membros da sua 
sociedade a trabalhar pela 7ª sub -raça ou a “Nova Civilização” de há muito anunciada, como ao povo brasileiro, chamar a sua atenção 
para o trabalho que, embora estivesse o mesmo povo farto de conhecer, no entanto, muito poderia fazer a favor daquilo que havia 
nascido de suas próprias grandezas materiais, morais e intelectuais, como a síntese da verdadeira espiritualidade, que desde já o 
caracteriza. 
E pelo que nos consta, apontando “o ilustre filósofo hindu”, tal Trabalho já em plena efervescência no Laboratório Espiritual da S. T. B. 
de forma alguma desprestigiaria a sua sociedade e, muito menos, obrigaria a ambas a que se fundissem em uma só (os próprios 
Estatutos da S. T. B. o proíbem terminantemente) para levar avante tão nobre quão elevado empreendimento. Cada qual que 
trabalhasse a seu modo, desde que a Seção brasileira da The Theosophical Society não fosse de encontro às diretrizes de tal Trabalho 
– que se diga de passagem, o próprio Sr. Jinarajadasa é o primeiro a desconhece-las, como o são – à parte toda e qualquer idéia 
vaidosa – todos os Teósofos e Associações (de qualquer caráter) no mundo. 
Mas, preferiram ambas as partes – contratantes e contratado, já que se mancomunaram para tal fim – o “quinhão da raposa de La 
Fontaine”, para não dizer, deixar de ouvir “outras organizações” empenhadas no referido Trabalho – principalmente, a genuinamente 
brasileira, como Foco Central donde se irradia semelhante trabalho, pese isso à opinião dos seus já inúmeros chefes ou arautos, 
inclusive os que se fizeram seus infelicíssimos inimigos. 
Mas... o arrependimento virá tardiamente, porquanto, foi esta a melhor oportunidade que poderia encontrar semelhante sociedade, de 
recuar alguns passos do cairel do abismo em que se achava há longos anos. 
Fomos os primeiros a dizer por esta revista: “nascer no Brasil e não trabalhar pela ‘7ª sub -raça’, é o mesmo que ser peixe e querer 
viver fora d’água”. 
Nada conhecendo o Sr. Jinarajadasa, nem aqueles que o contrataram para dizer velharias ao nosso povo, a respeito da “7ª sub -raça”, 
começaram a “meter os pés pelas mãos” – como se costuma dizer de quem não é apto para certos serviços – e... toca a elogiar a 
“Deus e o mundo”, a começar pela Igreja Romana, ou a mesma que era gratíssima ao Sr. bispo Leadbeater por ter estabelecido a 
confusão no seio da The Theosophical Society (como prova tê-lo convidado para tomar parte em um dos Congressos Eucarísticos, em 
Sidney, coisa raríssima nos anais da mesma Igreja). 
Assim, nas suas famosas conferências (cultíssimas para “beatas” de ambos os sexos e todas as idades), invocou o nome de “Deus” 
dezenas de vezes e, se não nos enganamos, o da Virgem Maria; comparou a mulher com “Sancho Pança” (esquecendo dizer onde 
estava o “Rossinante”...) e formou uma barafunda tremenda em torno do nome incorruptível da Teosofia, prejudicando-o mais ainda, do 
que já o fez a sua sociedade. Mas, tudo isso sem alcançar “popularidade” – como almejavam os seus conspícuos prosélitos – mesmo 
porque, o povo brasileiro, por mais cego que aparente ser aos olhos do “iluminado hindu”, já começa a compreender os verdadeiros 
valores das religiões, a começar, pela sua “intromissão indébita na política do País”, isto é, querendo açambarcar os dois poderes (“o 
espiritual e o temporal”), de acordo com os seus gananciosos desejos de todas as épocas. 
Finalmente: que sabem “o ilustre filósofo hindu” e os atuais “mahatmas” da The Theosophical Society a respeito de “4 LIVROS DE 
REVELAÇÕES” (que vem preparando o chefe dessa mesma Obra), cujas REVELAÇÕES giram em torno do “Advento da 7ª sub -raça” 
ou última do Ciclo ário, para não dizer, estão de acordo com a própria evolução humana, depois de mais de meio século do 
aparecimento de H. P. B. no mundo? 
Nada, absolutamente nada, sem o que “o grande budista” não viria dizer infantilidades a um povo culto, como é o do Brasil, inclusive, 
quando afirma em tom sentencioso que “tal Raça possuirá a tez doirada” e suas características são as mesmas da raça grega, isto é, 
artísticas”!... 
Heresia das heresias, para não aplicar um termo mais apropriado! 
Oiçam, pois, o Sr. Jinarajadasa e seus conspícuos prosélitos: “Uma raça puramente artística” (igual ou não à grega), não seria mais do 
que uma raça involuída, por estar de acordo com uma fase anterior da humanidade. 
A “7ª Sub -Raça”, que é, portanto, um por-venir (porvir ou futuro), não poderia de modo algum ser semelhante a qualquer raça do 
passado. Ela é a raça-síntese por excelência, pois, representa os frutos da experiência, colhidos de todas as sub-raças do Ciclo Ário. A 
parte artística, portanto, é uma das múltiplas características e provém da 3ª sub -raça ou céltica, que se espalhou pela Grécia, Itália, 
França, Irlanda e Escócia. 
Mas, se se quiser, por exemplo, buscar nas características do povo brasileiro (não me refiro aos demais povos sul-americanos, porque 
estou defendendo apenas a parte que nos diz respeito, isto é, à S. T. B.), tudo quanto de belo e grandioso possuem ainda os principais 
ramos ou famílias raciais subsistentes no mundo, encontraremos: da indiana, o espírito religioso – não o fanático de quase toda a Índia 
(principalmente sua parte Sul) – mas no seu verdadeiro sentido etimológico, isto é, de fraternidade, de ânsias de progresso espiritual, 
etc., etc. Porque mesmo a Índia, está muito longe desse espírito de fraternidade e de hospitalidade que possui a alma brasileira, sem o 
que, ela não manteria até hoje a diferença de castas, para cujo nivelamento trabalha o grande iluminado que é Gandhi, contra quem a 
Sra. Besant, atiçou a Inglaterra, como os próprios jornais nos anunciaram e foi a causa da mesma (Sra. Besant) ser odiada por quase 
toda a Índia, como prova a The Theosophical Society (de Point-Loma, na América do Norte), lhe oferecer hospitalidade, à fim da 
mesma não sofrer os ultrajes que já a ameaçavam de há algum tempo para cá. E por isso mesmo, não podendo ser ela a salvadora da 
Índia, embora as pretensas “ordens recebidas do Rei do mundo”, nesse sentido, como foi a primeira a afirmar em mensagem que 
temos em nosso poder. Continuemos: da germânica, a cultura, embora o Sr. Jinarajadasa a chamasse (a brasileira) de “cega”, por “não 
conhecer as suas belezas naturais, nem os seus altos destinos no futuro da Humanidade”, quando ele, “na sua privilegiada iluminação 
de arhat” (somos nós que dizemos) sabia ou enxergava todas essas coisas e muito mais ainda! Formidável! Da anglicana (embora 
nada tendo esta de comum, como a primeira, com as “mônadas Ibero-americanas), a firmeza de caráter, principalmente, quando 
deseja levar avante um nobre e elevado empreendimento; da francesa, a jovialidade, a finura de espírito, a delicadeza, etc.; da 
espanhola, a música alegre, saltitante, o espírito gracioso, a cordialidade e o cavalheirismo da fidalga raça castelhana; da portuguesa – 
a Pátria querida de nossos avós, o sangue nobre, altivo, generoso e bom, porém, vertido ou em fusão, nas veias da não menos nobre, 
altiva e guerreira Raça dos Tupis. 
Tudo isso e muito mais ainda, se encontra na alma brasileira. Tudo isso, e muito mais aperfeiçoado, ainda, são as características da 
“Raça de elite” para a qual estamos trabalhando: a espiritual Raça Ibero-Americana, por outro nome, “a 7ª e última sub -raça do ciclo 
ário”. 
E quanto ao “doirado” da sua tez, como prognosticou “o ilustre filósofo hindu Sr. Jinarajadasa” – deixando-se levar pela “letra que 
mata”, do que está velado nas escrituras indianas – não é mais do que os áureos reflexos da Aura dessa Raça-Sintética, porquanto, 
como deve saber o Sr. Jinarajadasa, o amarelo-oiro é a côr da mais alta inteligência, para não dizer, da mais elevada espiritualidade. 
Em resumo: tudo quanto acabamos de dizer em referência à vinda do Sr. Jinarajadasa ao Brasil, por mais doloroso que tivesse sido 
para nós outros – “os verdadeiros obreiros do Edifício da 7ª sub -raça”, na Pátria Brasileira – representa no entanto, a maior de todas as 
vitórias alcançadas pela S. T. B., porquanto ficaram provados, de modo insofismável, todos os seus justos e reais valores, sem o que, 
outra sociedade (muito mais antiga no mundo e que se dizia “senhora única da Verdade”), não teria deles se servido para salvar-se de 
uma completa ruína ou dissolução, causada por todos os seus erros do passado. 
Valha-nos, pois, essa imensa satisfação! – Nota do tradutor. 
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devido o artigo de um conspícuo teósofo – o Dr. J. J. Van der Leeuw – quando o mesmo 
foi apontado para o cargo de Secretário Geral da Seção Holandesa da Sociedade 
Teosófica, cujo efeito produzido por suas palavras abalou as quarenta e seis seções 
internacionais. 

“O Sr. Van der Leeuw sustenta, pelo que a vida da mesma sociedade diz respeito, 
que seu primeiro objeto, e único obrigatório, está baseado nessa realização que os 
tempos atuais reclamam, dizendo: ‘Constituir na Humanidade um núcleo de fraternidade 
universal, sem distinção de raça, credo, sexo, classe ou casta’, não é mais do que pela 
experiência da Vida, única e eterna, como pode a fraternidade ser um fato. 

“Realização essa, continua ele, que é, do mesmo modo, apontada como princípio 
básico, no segundo objeto: ‘Fomentar o estudo das religiões comparadas, da filosofia e da 
ciência’, pois, mister se faz compreender que a experiência espiritual é uniforme através 
das idades, enquanto que, as formas religiosas são múltiplas e diversas. 

“Atendendo ao terceiro objeto: ‘Estudar as leis inexplicadas da natureza e os 
poderes latentes no homem’, a investigação de ambas as coisas tem apenas um alcance 
científico, extensivo a regiões ainda por explorar. E a isso ajunta o Sr. Van der Leeuw: 

“Aqui, tal como na música, o objeto visado é o exame dos fatos, já por meio dos 
sentidos ordinários, já por meios outros. O método consiste em percepção paciente e 
exata, em comparações, em provas e inspirações, para chegar a um conhecimento 
irrefutável dos fatos. Com tudo isso, por generalizações, o conhecimento das leis e o 
emprego das forças podem ser obtidos”. 

“Há um antagonismo entre este terceiro objeto que adota a Sociedade Teosófica e 
os dois primeiros; antagonismo este por nada ter a ver com a vida espiritual e seus 
propósitos. 

“Certo é que, desde seu início, tal erro se firmou no movimento teosófico, porque 
sendo tal sociedade fundamentalmente ocultista e, portanto, de realização, transformou-
se em espiritualista e mística, apresentando a revelação com importante papel, onde 
desempenhavam funções de categoria, desde a fundadora até hoje o próprio Sr. 
Krishnamurti, junto com outras personalidades, cujo saber puramente subjetivo, era dado 
aos filiados como voz do alto, isto é, revelada por guias invisíveis da Humanidade: os 
mahatmas ou mestres. 

Tudo isso foi um erro ou acerto? 

“Quem ler a história da Sociedade Teosófica, escrita pelo co-fundador com a Sra. 
Blavatsky, o Sr. Olcott, pode ver que todos, mais ou menos, abusaram dessa exaltação 
de misticismo; primeiro com cartas, e depois, com mensagens dos mahatmas, às vezes 
em ocasiões pouco propícias, que na vida da Sra. Blavatsky, o Sr. Olcott teve que obrigá-
la, em diversos períodos, a afastar-se de Adiar – sede da Sociedade Teosófica; do 
mesmo modo que, o Sr. Sinett a afastava da Europa por motivos semelhantes, já que se 
afirmava o sistema de teosofia revelada e era o mesmo nutrido de fantasias e 
complicações, de hipérboles que o sócio teria que aceitar como ‘artigo de fé’. 

“Assim, como diz o Sr. Van der Leeuw, criava-se um instituto de governo divino 
que, francamente em nossos dias o Sr. Krishnamurti atacou em seus alicerces, 
rechaçando totalmente toda espécie de cerimônias e cultos, dizendo aos próprios 
teósofos, que sua doutrina não satisfazia por parecer-lhe uma geringonça 
demasiadamente complicada”. 

“Tal coisa foi, portanto, o principal motivo para a dissolução da Ordem da Estrela, 
por seu próprio Chefe, tão impregnada a mesma se achava do inquietador perfume de 
santidade. 

Nisso, o jovem ex-messias (ou “messias”, se admitirmos que todos nós – grandes e 
pequenos – temos neste mundo uma missão a cumprir), está com a razão e não faz, 
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senão, seguir os antigos ensinamentos asiáticos sobre o Caminho direto. Diz David Neel 
que o budismo ortodoxo proíbe todo rito religioso e os lamas letrados admitem, 
voluntariamente, sua inutilidade no que diz respeito ao alcance da iluminação espiritual, 
que só pode ser adquirida pelo esforço intelectual. Entretanto, a maioria deles preconiza 
certos processos ritualísticos para a obtenção de objetivos, tais como a cura das 
enfermidade, a prosperidade material, a subjugação de entidades perversas e a direção 
ou guia do defunto no outro mundo ou o Bardo, isto é, para fins infinitamente inferiores ao 
da liberação ou a transição evolutiva e iniciática a uma super-humanidade de “deuses”, de 
“jinas” ou de “shamanos”, como os que habitam o deserto de Shamo ou Gobi, transição 
essa que não pode ser alcançada, senão, com o estudo e a espiritualidade, que do 
mesmo modo deve ser ótimo fruto, porquanto, muito mal se pode amar aquilo que se não 
conhece ou o “nihil volitum quin precognitum, ignoti nulla cupido”, como diziam os 
escolásticos. 

Do mesmo modo se expressa o hinduísta ou vedantino Manava-dharma-shastra, 
como demonstram os seguintes parágrafos: 

“Revelou-se-vos por completo a retribuição devida aos atos; conhecei agora quais 
são os atos que podem conduzir um brâmane à felicidade suprema (Moksha ou 
Nihsreyasa): estudar e compreender os Vedas; praticar a devoção austera; reconhecer 
em si o próprio Brahmã; dominar os órgãos dos sentidos; não fazer mal a ninguém nem a 
coisa alguma e honrar ao seu Guru ou mestre espiritual, são as principais obras que 
levam à beatitude final”. Porém, entre todos esses atos virtuosos praticados neste mundo 
– disseram os santos, interrogando ao Senhor – não há nenhum que seja considerado 
mais poderoso que os demais para conduzir à felicidade suprema”? “De todos estes 
deveres – respondeu Bhrigú – o principal é adquirir pelo estudo dos Upanishads o 
conhecimento de Para-atma, a Alma Suprema, pois, deve ter por mui certo o estudo do 
Veda ou a Lei com o fim de conhecer a Alma Suprema do Universo, foi olhado pelos 
sábios como o meio mais eficaz para conseguir a felicidade tanto neste mundo como no 
outro, já que nesta obra e na adoração da inefável Alma Suprema, estão inteiramente 
compreendidas todas as regras de boa conduta que vão acima enumeradas”. (VV. 82 a 
87 do Livro). 

E noutra passagem, continua o venerável Código fundamental da raça ária: 

“Assim como um fogo violento queima até as árvores ainda verdes, o homem que 
estuda e compreende os livros santos, apaga em si toda mácula nascida do pecado, e 
aquele que conhece perfeitamente o sentido do Veda-shastra (preceitos ou ensinamentos 
do Veda ou da Lei), qualquer que seja seu estado, prepara-se durante seu estudo neste 
mundo para a identificação com Brahmã (liberação). Os que muito estudaram valem mais 
do que os que pouco leram; os que possuem tudo quanto leram, são preferíveis aos que 
leram e logo depois se esqueceram; os que compreendem, possuem mais mérito do que 
aqueles que o sabem simplesmente de memória; os que cumprem com o dever, uma vez 
este conhecido, são preferíveis aos que simplesmente o conhecem mas não o praticam. 
O conhecimento da Alma Suprema e a devoção para com Ela são, para um brâmane, os 
melhores meios de chegar à felicidade da liberação: com a devoção apaga suas faltas; 
com o conhecimento de Brahmã, consegue a imortalidade. O que procura adquirir um 
conhecimento efetivo de seus deveres, possui três maneiras de provas: a evidência 
intuitiva, o raciocínio discursivo e a autoridade dos diferentes livros deduzidos da Santa 
Escritura. Somente aquele que raciocina, fundando-se no Veda, é o que pode conhecer 
muito bem seus deveres religiosos e sociais. As regras de conduta que se acham 
enumeradas para alcançar a liberação foram declaradas como exatas e completas; por 
baixo delas está revelada a parte secreta deste Código do Manu”. (VV. 101 a 105, pa.). 

“Que o brâmane, concentrando em tudo isso sua atenção, veja a Alma Divina em 
todas as coisas visíveis e invisíveis, pois, considerando a Alma Divina em tudo e, 
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reciprocamente, tudo na Alma Divina, não entrega seu espírito à iniquidade. A Alma 
Suprema, com efeito, é a síntese de todos os Deuses e aquela que pulsa no fundo de 
quantos atos realizam todos os seres animados. Que o brâmane contemple em suas 
meditações, o éter sutil que inunda todas as cavidades de seu coração; o ar que atua em 
seus músculos e nos nervos do tato; a suprema luz do Fogo e do Sol, em seu calor 
digestivo e em seus órgãos visuais; a água, nos fluídos de seu corpo; a terra, em todo seu 
corpo. Veja também a Lua (Hindu) em seu coração; aos Gênios das oito regiões do 
espaço, no órgão de seu ouvido; a Hara, em sua força muscular; a Agni, em sua palavra; 
à Mitra, em sua faculdade excretória; a Pradjapati, em seu poder procriador. Porém, 
acima de tudo isso, deve representar ao grande Ser (Para-purusha), como o Soberano 
Animador do Universo: mais sutil que o átomo, mais brilhante que o oiro, mais puro e 
único capaz de ser concebido pelo espírito no sono da mais abstrata contemplação. Uns 
adoram a Para-purusha no Fogo elemental; outros, no Manu, senhor de todas as 
criaturas; outros em Indra; outros, em Vayú e Tejas; outros, no eterno Brahmã; porém, 
este Soberano Senhor é aquele que, envolvendo a todos os seres com um corpo formado 
dos cinco elementos, faz-lhes passar, sucessivamente, do nascimento ao crescimento; do 
crescimento à dissolução, com movimento semelhante ao de uma roda quando gira. Por 
isso, o homem que reconhece a sua própria alma na Alma Suprema Universal, presente 
em todas as criaturas, mostra-se igual perante todos e tudo, e alcança a mais feliz das 
sortes: a de ser, finalmente, absorvido no seio de Brahmã. Assim terminou o sábio Bhrigú 
e o dwidja (ou “duas vezes nascido”): aquele que ler este código do Manu, por ele 
promulgado, será sempre virtuoso e obterá quanta felicidade desejar”. 

Vê-se, pelo transcrito, a importância fundamental que ao estudo de tudo (segundo 
e terceiro objetos constitucionais da S. T.) concebe a antiguidade sábia, porque no 
Universo “tudo conspira” ou é solidário, como disse o clássico; ou como ensina São 
Paulo: “é preciso tudo estudar e investigar, para poder escolher o que é bom”, já que a 
característica essencial do homem sobre os animais, é a de Manas, o Pensamento. E daí, 
seu nome man no sânscrito e demais línguas indo-européias, ou hu-man, o homem, deus 
pelo pensamento. O mesmo apóstolo das gentes e verdadeiro fundador do cristianismo, 
diz, por isso, aos seus discípulos: “pois que, haveis esquecido que poderíeis julgar até 
aos anjos?”, o que foi logo glosado pelo Alcorão nesta notável passagem: 

“Quando Allah, em sua infinita sabedoria, decidiu estabelecer o homem na Terra 
para que fosse seu símbolo e sua divina semelhança, os anjos ou gênios lhe 
interrogaram: “Ides estabelecer por vigário vosso na Terra a um ser feito do barro, como 
preferência a nós, que somos de tua divina Essência? Eu sei bem o que vós outros 
ignorais, respondeu o Senhor. E assim chamando a Adão e a todos os animais, perguntou 
seguidamente aos anjos, pelos seus respectivos nomes. Ao que responderam os anjos: 
“Senhor, nós não temos outra luz senão a que vemos refletida ao contemplarmos teu 
divino Ser!” “Pois então, ides ver do que é capaz  este “homem de barro” a quem assim 
desprezais”. E fazendo igual pergunta a Adão, este, sem titubear, foi classificando a todos 
eles, segundo as suas diversas espécies. E Allah terminou, dizendo: “este que assim 
maneja com a divina chispa de sua Mente – chispa desprendida da Minha Infinita – é por 
ela vosso natural Senhor”. 

Por isso, também, consignou Mahoma que “mais preciosa é a tinta do sábio do que 
o sangue do mártir”. 

Devoção, em troca, vem de “deva” ou “anjo”; por isso mesmo, todo ato de devoção 
não é mais do que o de adoração ou reconhecimento de inferioridade por parte do devoto, 
que fica assim por baixo da sua divina superioridade – já que “o Homem é de divina 
estirpe”, como ensinava Pitágoras – além de que, se devoção é amor, continuaremos 
sempre diante da exigência do estudo, porquanto, aquilo que não é conhecido não pode 
ser amado. “Conhecimento”, “Liberdade” e “Responsabilidade” são essencialmente as 
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características do homem e também do Caminho direto de seu progresso para outros 
estados superiores. 

Porém, como a lei destes novos estados evolutivos seja diferente da ordinária lei 
humana – tal como esta o é da animal – as características desse superior Caminho 
chocam quase sempre com as correntes da humana vulgaridade. Razão por que o 
naldjorpa ou seguidor de tal Caminho sempre passou para a maioria dos mortais, como 
raro, herético ou louco. 

Curiosos exemplos desta natureza nos darão tema para o próximo capítulo. 

 

XII 
 

AS LEIS VULGARES NÃO SE REGEM COM O OCULTISMO 

 

Com razão se disse que o gênio, ou seja, o “jina em embrião”, está acima da Lei, 
da lei vulgar, se entende, porque a cada estado uma lei – já que “ele sabe, como Allah, 
segundo o referido no capítulo anterior, o que ignoram aqueles que não são gênios. 
Razão porque sempre foram incompreendidos por seus conterrâneos; do mesmo modo 
que os animais não têm direito a compreender o homem. “Uma coisa pensa o cavalo e 
outra o que o sela”, como diz o velho adágio castelhano. 

São Paulo, iniciado, conhecia esta verdade, ao dizer, “quando conheci o pecado, 
conheci a lei que o sanciona”. Igualmente a conhecia Mahoma, segundo a apreciável 
passagem do alcorão, que narra a iniciação de Moisés por Dhul Karnein (o “Apolo 
Karneio” grego), seu mestre, nestes termos (sura XVIII). 

“Um dia disse Moisés a seu servo Josué, o filho de Num: 

– Asseguro-te que não cessarei de caminhar até que alcance, com meus pés, 
a confluência dos dois mares, embora que tenha de empregar mais de vinte e quatro 
anos. (O “mar da vida humana” ou mare-vita, como chamavam os místicos medievais). 

Partiram, pois, ambos, levando apenas por alimento um pescado (o peixe ou 
“piscis” gnóstico-cristão e o signo “Piscis” astrológico). No final da penosa jornada, dia 
após dia, chegaram ambos à confluência dos dois mares, ou seja, o mar da ciência 
exterior e o de Dhulkarnein, que é o oceano da ciência interior. Quando se detiveram, 
Moisés disse a seu servo: 

– Temos já passado por demasiadas fadigas na viagem: Serve-me, pois, com 
que comer. 

Josué, obediente, encheu sua marmita com água e nela pôs o pescado levando-a 
ao fogo; porém, mal a água começou a ferver, quando o peixe, que estava morto, tornou a 
viver e saltou da marmita ao mar. 3 

– Este é o sinal que eu esperava, pois, aqui é o lugar que me foi predito, teria eu 
de encontrar Àquele para o qual a minh’alma se sente atraída como o ferro para 
o imã – exclamou alegre Moisés. 

Com efeito, um sublime Desconhecido se achava de pé à sua frente. Moisés logo 
se prosternou diante dele, cheio de veneração, suplicando-lhe: 

– Permitirás que te siga, ó Mestre? 

– Se o desejas, poderás fazê-lo – respondeu o Desconhecido – porém receio que 
não tenhas paciência bastante para permaneceres comigo. Poderás, por acaso, 

                                            
3 Convém notar que esta passagem coincide com a inicial de As Mil e Uma Noites, ou seja, a do Pescador. – (Veja-se nossa obra “O 
Véu de Ísis” e “As Mil e Uma Noites Ocultistas”). – Nota do autor. 
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suportar em silêncio muitas coisas, cujo verdadeiro alcance à primeira vista não 
as compreendas? 

– Se o Senhor deseja – respondeu Moisés humildemente – serei reservado e 
obedecer-te-ei. 

– Pois bem, já que estás decidido a me seguires, não me interrogues a respeito 
do que eu te haja falado primeiro. (Silêncio do discípulo – dizemos nós) – 
ajuntou o Mestre. 

Mestre e discípulo tomaram um pequeno barco e logo alcançaram a outra margem. 
Aquele, sem mais preâmbulos, a fez soçobrar, ao que Moisés não pôde deixar de 
perguntar: 

– Por que razão, ó Mestre, destróis assim a embarcação que poderia ainda servir 
para voltarmos? 

– Noto com pesar – disse este – que careces da paciência exigida para te 
manteres em silêncio, diante do que quer que vejas. 

Um pouco mais adiante do lugar do desembarque, encontraram um jovem de mau 
aspecto. Logo o avistou o Desconhecido mestre, sobre ele se atirou matando-o. 

– Ó Mestre – exclamou Moisés – nada te fez este inocente! 

– Já te fiz ver que carecias de bastante paciência para te tornares um dos meus 
discípulos, replicou apenas o Mestre. 

 

Finalmente, chegaram ambos à porta de uma grande cidade, cujos habitantes se 
negaram a recebê-los. O Desconhecido advertiu a Moisés que os muros da mesma 
ameaçavam ruir e este não pôde deixar de lhe perguntar: 

– Embora que, réprobos, ó Mestre! como podes consentir que essas muralhas 
continuem em tal estado e um dia venham a cair sobre eles matando-os? 

O Desconhecido parou, firme e severo, e disse a Moisés: 

– Aconteceu como te prognostiquei: És um péssimo discípulo! E como já me 
tenhas desobedecido três vezes, contrariamente ao que havíamos combinado, 
deixar-te-ei aqui mesmo, entregue aos teus próprios recursos. Porém, antes, 
desejo provar-te o mau juízo que de mim fizeste, todas as vezes que, diante de 
ti, fui forçado a praticar tais coisas. Sabe, pois, que afundei o barco, porque, se 
dentro de poucas horas estivesse ele em poder de seus donos e estes se 
fizessem ao mar, teriam fatalmente caído nas mãos de piratas, que os 
enforcariam imediatamente. Quanto ao jovem que matei, assim procedi porque 
antes ele havia assassinado a outro e se dispunha a repetir a façanha com 
diversos mais, até cair fatalmente nas mãos do carrasco, o qual lhe causaria 
sofrimentos maiores do que aquele por mim empregado, sem falar na desonra a 
que se sujeitaria a família do assassino, à qual Allah, em recompensa, dará 
outro filho melhor. Quanto ao que diz respeito à muralha, direi apenas que 
apoiada nela se acha a casa de pobres órfãos, sob a qual está enterrado um 
grande tesoiro. Se os habitantes da cidade tivessem conhecimento do fato, 
destruiriam as muralhas para se apoderarem de tal tesoiro, que assim, ou iria 
pertencer a outros, ou chegaria às mãos dos pequenos órfãos antes do tempo, o 
que poderia concorrer para que eles trocassem a senda da virtude pela do 
vício...” 

Fato semelhante a esta passagem do alcorão sobre as originalidades dos seres 
superiores, no-lo relata A. David Neel, a propósito da reencarnação na doutrina budista e 
lamaísta. O fato é o seguinte: 
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Certo grande lama tulku empregara de modo absurdo toda sua vida. Apesar de seu 
nascimento elevado, da educação que teve em sua mocidade e da valiosa biblioteca 
herdada, mal sabia ler. Ao morrer este lama, vivia nos arredores um estranho 
personagem, taumaturgo e filósofo de grande envergadura, cujas excentricidades, 
algumas vezes grosseiras, embora que exageradas por seus biógrafos, deram lugar a 
numerosos contos rabelescos, mui do gosto das gentes do Tibete. Dugpa Kunlegs, que 
era seu nome, viajava segundo seus hábitos vagabundos, quando ao chegar à margem 
de um poético regato, encontrou-se com uma rapariga que vinha apanhar água da 
corrente. Sem dizer palavra, o vagabundo lançou-se inopinadamente sobre a jovem, 
tentando violentá-la, porém, esta, sendo mui robusta, enquanto que Kunlegs era já velho, 
defendeu-se vigorosamente, podendo assim escapar de suas mãos e ir contar à sua mãe 
a aventura que tivera. A boa mulher ficou admirada com o que lhe narrara a filha. As 
pessoas da localidade eram todas de excelentes costumes e de nenhuma delas era 
possível suspeitar-se. O miserável devia, pois, ser um estrangeiro; por isso, pediu ela 
seus sinais à filha. Logo ficou assombrada, por se lembrar de o ter conhecido durante 
uma peregrinação ao dubtob ou sábio mago. Os sinais coincidiram perfeitamente com os 
seus e a dúvida não era possível. Dugpa Kunlegs tinha querido abusar de sua filha. A 
velha aldeã, após alguns momentos de meditação, tomou um partido. Os princípios 
morais que regulam as condutas do comum das gentes, pensou ela, não concordam com 
os daqueles que possuem conhecimentos sobrenaturais. Um dubtob não está mais sujeito 
a tais leis nem a nenhuma outra, porque todos os seus atos são inspirados em 
considerações superiores que escapam à mente vulgar. 

– Minha filha – disse ela – o homem com quem te encontraste é o grande Dugpa 
Kunlegs, e tudo quanto este homem superior faz, é sem dúvida, bem feito. 
Volve, pois, ao regato; lança-te aos seus pés e consente em tudo quanto ele 
quiser de ti. 

Obedeceu a jovem e voltando ao mesmo lugar, encontrou ao mago ancião sentado 
em uma pedra e absorvido nas suas elevadas meditações. A jovem curvou-se diante do 
mesmo, pedindo-lhe mil perdões por lhe ter feito ignorante resistência e colocando-se 
inteiramente às suas ordens. O santo encolhendo apenas os ombros, disse: 

– “Minha filha, de há muito que as mulheres deixaram de me despertar desejos 
impuros; porém, eis o que ocorreu: o grande lama do mosteiro vizinho morreu 
como um ignorante, depois de uma vida inteira de indignidades, desprezando 
quantas ocasiões se lhe apresentaram de progredir e de instruir-se. Eu fui o 
primeiro a ver a sua alma errante no Bardo (lugar de purificação), 
irremissivelmente condenada a começar uma nova existência e, por simples 
caridade, procurei encontrar corpo humano para seu novo nascimento; porém, a 
força fatal de suas más obras não permitiram que tal se desse. Escapaste à 
minha agressão e enquanto foste à tua aldeia, uniram-se o asno e a jumenta que 
aí vês pastando, de cuja união nascerá, em breve, o desgraçado lama”.4 

O conto que precede faz lembrar o pouco conhecido tema ocultista que serviu ao 
iniciado Apuleio para sua célebre obra O Asno de Oiro, obra merecedora de um estudo 
especial sob o ponto de vista de nossas idéias teosóficas. Do mesmo modo que, seu 
espírito traz maiores luzes para uma mais correta interpretação da cena culminante do 

                                            
4
 Esta passagem daria para profundo tema de meditação, principalmente aos que não admitem a involução da alma. E muito menos, 

que exista a sua “Segunda Morte” nas terríveis regiões do Não-Ser ou “8ª Esfera”, por nós também chamada de “Zero Dimensão”.  
No entanto, desse assunto tratou mui desenvolvidamente o chamado Kut-Humi (Veja-se Les premiers enseignements des Maitres, 
onde, aliás, se encontra inúmeros ensinamentos completamente contrários aos que hoje a escola de Adiar apresenta, não só como 
sendo daquele Ser, como dos que dirigiam tais cartas a H. P. B. e os teosofistas da chamada “primeira hora”. Do mesmo modo, nas 
célebres cartas que figuram na obra Lettres des Maitres de la Sagesse. Quem as fez publicar, jamais poderia pensar que um dia 
servissem de libelo acusatório contra a sociedade a que pertence, sob diversos pontos de vista – principalmente o filosófico). 
Na primeira das duas citadas obras, K. H. nos ensina que “a cada momento nos acotovelamos nas ruas das cidades, com seres não 
mais possuidores de almas”. Em outras anotações de O Tibete e a Teosofia, citamos o fato e explicamos até o que ele denominava de 
alma, etc. – Nota do tradutor. 
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Baladro de Merlin, que faz referência ao encontro – desta vez não frustrado – do rei Artus, 
fundador da Távola Redonda, com uma belíssima donzela, de cujo encontro teve que 
nascer, como fruto de benção, o famoso cavaleiro conquistador do Santo Graal. 

Segue-se, enfim, como epílogo desta série de originalidades, a seguinte misteriosa 
passagem de David Neel, notabilíssima pelo que se pode relacionar com os sacrifícios 
humanos e com a Eucaristia. 

“Certa tarde, o lama Tchogs chamou repentinamente seu criado, ordenando-lhe 
que selasse os cavalos à fim de partirem os dois, e como o criado lhe observasse que a 
noite já estava próxima e que melhor seria deixar para o dia seguinte, aquele retrucou: 

– Não me contraries; partamos imediatamente! 

Logo ambos começaram a cavalgar por entre as densas trevas da noite, até que 
chegaram à margem de um ribeiro. Embora que a noite estivesse escuríssima, viram eles 
uma forma luminosa que flutuava sobre as águas. Era um cadáver que assim vogava, 
impelido pela corrente. 

– Desembainha tua faca e corta um pedaço deste cadáver e come-o – ordenou 
laconicamente o lama a seu criado, acrescentando: Tenho na Índia um amigo 
que a cada ano, nesta data, me envia um presente desta natureza. 

E assim falando, começou a comer tranquilamente a carne do morto. Admirado, o 
criado cortou, por sua vez, outro pedaço de carne, como lhe haviam ordenado; porém, 
não tendo coragem bastante para o levar à boca, ocultou-o em seu ambag ou saco que 
trazia a tiracolo. 

Logo depois voltaram ao mosteiro, onde chegaram ao amanhecer. Então o lama 
disse a seu servo: 

– Eu te quis fazer partícipe do favor e dos frutos deste banquete místico; porém, 
vejo que dele te fizeste indigno, não comendo o pedaço de carne que cortaste, 
ocultando-o em teu ambag. 

O criado desculpou-se como pôde de sua falta de coragem e tratou de reparar seu 
erro, retirando o pedaço de carne para come-lo, porém, era já tarde: ele havia 
desaparecido! 

A esta história, evidentemente fantástica, devo apontar detalhes que me foram 
dados discretamente, por certos anacoretas da seita de Dzogstan. Existem, disseram 
eles, certos seres que tendo alcançado o mais alto grau de espiritualidade, transmutaram 
a substância de seu corpo em outra de natureza mais sutil, possuindo qualidades mui 
diferentes das da carne grosseira. A maioria dos homens é incapaz de compreender a 
transformação operada naquela carne. Consumindo um pedaço da mesma, entra-se em 
êxtase, obtendo-se grandes conhecimentos e poderes sobrenaturais. 

Outro dos referidos anacoretas, ajuntou: 

– “Acontece com frequência que logo se conhece um desses seres maravilhosos, 
seus descobridores lhe suplicam para que lhes diga o dia de sua morte, à fim de 
poderem comer um pedaço de sua preciosa carne. Quem sabe se os aspirantes 
a semelhante comunhão – demasiadamente realista – conservam sempre a 
paciência necessária de esperar a morte natural daquele que lhe há de 
subministrar a matéria impulsionadora de seu progresso e, por isso mesmo, não 
apressam o momento? 

Diz-se ainda que alguns desses super-homens se sujeitam voluntariamente ao 
sacrifício. 

Tamanho problema se presta, sem dúvida, às mais profundas considerações. 
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Ilustração: Foto 

Legenda: 

O mosteiro de DRAPUNG, perto de LHASSA, que abriga 10.000 monges. 

 

XIII 
 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA E O RETO CAMINHO 

Até que ponto concordam os dois últimos objetos da S. T. com os princípios 
clássicos do Reto Caminho 5, provam os dados que a seu respeito, no Tibete, nos revela 
a referida obra de A. David Neel, quando aponta os delicados e, até mesmo, bárbaros 
métodos – se tal é permitido dizer – empregados pelos anacoretas de tal caminho, em 
relação com os seus discípulos. “A trilogia de examinar, meditar e compreender – (o aude, 
vide, tacet, de certa instituição européia que não vem ao caso nomear) – exige grande 
esforço, diz-se, da parte dos candidatos ao reto caminho. Toda atividade intelectual do 
Mestre gravita em torno do discípulo, com desusado peso – razão porque, dizemos nós, o 
termo sânscrito Guru, significa ao mesmo tempo “pesado” e “mestre”. Porém, tais 
aparentes originalidades bem examinadas – como vimos no capítulo anterior – acabam 
por se tornar razoáveis. Eis, em síntese, as etapas do caminho direto: 

1ª – Ler grande quantidade de livros sobre as diferentes religiões e filosofias. Ouvir 
os ensinamentos de diferentes mestres e experimentar os mais variados métodos, ou 
seja, dizemos nós, temperar a mente com o choque dos mais variados pensamentos. 

2ª – Assenhorear-se, desde logo, de uma única doutrina escolhida entre as demais 
6, como a águia que escolhe a sua presa entre o rebanho. Tal é a lei indiscutível de todos 
os gênios, que não são mais do que variados tipos do caminho direto. “Mateus, segue-
me”, disse Jesus ao bom cobrador de tributos, para logo Mateus o seguir, não o fazendo, 
no entanto, Nicomedes, que preferiu antes despedir-se de sua família e de seus 
interesses mundanos. “Juro ser Beethoven ou nada”, exclama imediatamente Wagner ao 
ouvir pela primeira vez os transcendentes acordes do Destino, na Quinta Sinfonia. “O 

                                            
5
 “Um dos resultados mais valiosos de Upasika (designação familiar de H. P. B.), disse um mestre, foi a de estimular os homens 

modernos a estudarem por si mesmos”, coisa que, desgraçadamente, e pelos erros já apontados, não o fez a maioria dos que se 
dizem seus discípulos, preferindo, em sua debilidade imprópria a teósofos, “a letra que mata”: o dogma cerrado, o messianismo de 
pretensos redentores; o psiquismo emocional e, em poucas palavras, tudo quanto é contrário ao caráter crítico, decidido e viril, exigido 
pelos dois últimos objetos da S. T. – Nota do autor. 
Todo o grifo acima é do tradutor, chamando assim a atenção dos que taxam a S. T. B. de “intolerante”, por adotar o espírito crítico, 
eclético ou sincretista da verdadeira Teosofia. No entanto, “tolerar” é fazer favor, isto é, suportar alguém ou alguma coisa e “intolerar”, é 
não tolerar ou não suportar – franca e positivamente – alguém ou alguma coisa que esteja fora da razão. Mas, perguntar-nos-ão: como 
se pode saber quem está com a razão? No nosso caso, é facílimo saber-se: nós provamos sempre de público tudo quanto 
concebemos como erro ou contrário à verdadeira Teosofia. Se nos provassem que o erro estava de nosso lado, então, seríamos os 
primeiros a pedir desculpas (do mesmo modo, de público), para que a nossa consciência não permanecesse intranquila. Porém, o que 
acontece é que, o silêncio evita muitas vezes que se tenha de dar as mãos a bolo, para não dizer, reconhecer seu erro e com isso, o 
amor próprio ou vaidade que bem raros não a sabem calcar sob os pés... 
As duas monumentais obras de H. P. B. – Ísis sem Véu e Doutrina Secreta – não são mais (principalmente a primeira) do que um 
estudo crítico sobre ciências, religiões, filosofias, etc., etc., além do expresso nessas suas palavras: “A crítica mútua é a política mais 
sadia e ajuda a estabelecer regras finais e definitivas na vida prática, não meramente teórica”. Para logo acrescentar: “Temos tido 
teoria de sobra”. 
Que seria de todos os povos da Terra, se os que lhes dirigem não sofressem oposição ou crítica sistemática a tudo quanto fazem 
contrariamente às suas plataformas ou programas políticos, por isso mesmo, indo de encontro à felicidade geral da Nação, 
representada pelo próprio povo, que é quem escolhe – entre os vultos proeminentes (de cada uma delas) – aquele que deve dirigir ou 
governar os seus destinos? 
No caso vertente, as responsabilidades são muito maiores, porque em jogo se acha a felicidade espiritual do mundo inteiro, a menos 
que se prefira fazer parte da esterqueira ou enxurrada natural do fim deste ciclo apodrecido e gasto... “To be or not to be”! – Nota do 
tradutor. 
6
 Este “assenhorear-se, desde logo, de uma única doutrina escolhida entre as demais”, é, na vida ordinária e dentro da eterna lei de 

harmonia, o que se chama vocação, isto é, a chamada poderosa, incoercível Voz Interior de nossa consciência (“Cristo no homem”, de 
São Paulo), indicando-nos imperativamente o caminho que devemos seguir. Quem escuta semelhante ordem de seu Eu-Superior, vai 
avante; triunfa de quantos obstáculos se lhe atravesse no caminho e “amadurece em gênio”, como o demonstra a história de todos os 
grandes homens. Em troca, quem não a procura ouvir, arrasta vida miserável como traidor de si próprio, criando um péssimo carma 
futuro – carma que a Lei evita algumas vezes de modo piedoso, cortando na flor da vida, aquele que se equivocou na escolha do 
caminho. Daí, os chamados “malogrados”, aos quais dedicamos um capítulo de nossa obra No Umbral do Mistério. – Nota do autor. 
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amor à Arte, aliado à idéia do Dever foi o que me impediu de por termo à vida”, proferiu 
várias vezes o autor dessa obra-prima, algo assim como o “levanta-te e anda!” dirigido a 
Lázaro no sepulcro e que o obrigou a erguer-se imediatamente, deixando andar atrás o 
Mestre que, “com sua garra poderosa”, segundo certa frase maçônica, o faz ressurgir do 
mundo dos “mortos” para o mundo dos “vivos”, já que a entrada naquele caminho, que 
conduz da vida humano-animal à super-vida divina ou jina, não é mais do que uma real 
ressurreição ou “um segundo nascimento”, razão porque ao brâmane verdadeiramente 
iniciado se denomina sempre de dwija ou “duas vezes nascido” – como diria São Paulo – 
primeiro da carne e logo do Espírito, Batismo de Fogo, enfim, ou “ígnea língua de 
Pentecostes (pente, panta, penta ou o simbólico cinco do Pensamento) ou a maneira pela 
qual o “Espírito Santo” desceu sobre o discípulo, dando-lhe a iluminação iniciática e 
completando, desse modo, ao outro Batismo da Água com o qual só foram lavadas as 
culpas...7 

3ª – Manter-se na vida em situação modesta (o aura mediocritas, de Horácio, 
equidistante da inerte miséria e da perigosa opulência); guardar humilíssima aparência (o 
“não chocar ou despertar a atenção de ninguém”, da regra pitagórica), sem nunca 
procurar ser “um dos grandes lamas para o mundo; porém, atrás de semelhante máscara 
de humildade (o hipo-kriptos, ou “escondido debaixo”, donde logo foi falseada a idéia do 
termo “hipocrisia”); elevar mui alto o espírito (o “eu sou Bramã!”, ou “eu sou Chispa 
Divina”, que é apontado nos textos orientais), mantendo-se sempre acima das glórias e 
honras mundanas. (Voto de renúncia). 

4ª – Ser completamente indiferente para tudo e diante de tudo. Agir como o preso 
ou como o cerdo, que se alimentam do que encontram no momento. Não escolher entre 
as coisas que se lhe apresentam, preferindo uma a outra. Não buscar, nem evitar, nem 
recusar. Manter-se imparcial, isto é, em perfeita indiferença, tanto para com a riqueza, 
como para com a pobreza; diante do elogio, como diante da censura (equilíbrio entre os 
contrários, ponderação ou balança da Justiça). Deixar de distinguir entre a virtude e o 
vício; o glorioso e o humilhante; o bem e o mal, segundo lhes compreende o mundo (ou o 
“Eu sou a virtude do bom e a maldade do perverso, etc.”, de Krishna a Arjuna na 
Bhagavad-Gita). Não afligir-se por coisa alguma, não arrepender-se; não sentir remorsos; 
não congraturlar-se, alegrar-se ou orgulhar-se de coisa alguma. 

5ª – Contemplar sem se emocionar e com o espírito mais emancipado possível, os 
conflitos e lutas de opiniões entre as diversas ordens de atividade dos seres, pensando: 
“tal é a Lei, a realidade das coisas e o modo d ser das individualidades diversas que 
povôam o Planeta!” Contemplar, enfim, o mundo inteiro, procurando vê-lo da mais alta 
montanha. 

6ª – “Esta etapa não pode ser descrita. Equivale à compreensão do vazio...” No 
que diz respeito à nossa opinião, cremos tratar-se da abstração em seu mais elevado 
grau; a elevação total acima do sensível e concreto, até o inteligível e abstrato, vendo, 
não as flores, mas a Flor; não o fato, mas a Lei, ou melhor, o Princípio donde emanam as 
leis e os fatos; não os bens e os males, mas o Bem e o Mal, ou melhor ainda, o Ser que 
se apresenta aparentemente dividido entre aqueles e demais contrários, como os ramos 
do Y grego, partidos do mesmo tronco – tronco que, por sua vez, se assenta sem 
assentar-se no Mar sem Bordas do Abstrato, Eterno, Infinito, Inefável e Incompreensível, 
o Nada-Tudo, donde tudo emana e para onde tudo volve, ou seja, o Seio Insondável do 

                                            
7
 Conta a lenda oriental que no “segundo nascimento” do Buda, acontecido em Uruvilva ou Uruvalva (“a matriz do Fogo”), Sujata lavou-

lhe os pés com água perfumada (tal como fez Madalena a Jesus) e ofereceu-lhe a clássica taça de oiro com arroz, leite e mel. Logo 
lançado o vaso ao rio, por Nairan-jana, ele voltou à superfície das águas, em sinal de que a ciência suprema já lhe pertencia, enquanto 
que ao recém-nascido foi necessário recolher-se sob a árvore de Bodi ou da Sabedoria para meditar. Essa “volta da taça á superfície 
das águas” é, em mil lendas, a característica da Magia, que vai sempre contra a corrente do vulgo. Assim, remonta as águas do Reno, 
o esquife de Sigfredo em O Ocaso dos deuses, de Wagner; do mesmo modo que surge do Tamesis, a pedra sagrada e iniciática do 
Lia-Fail, atravessada por misteriosa espada, que somente o herói da Távola Redonda foi capaz de a arrancar (Espada de Sigmundo na 
Árvore Norso, da “A Walkiria”; em resumo, a invencível Espada do conhecimento intuitivo). – Nota do autor. 
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Divino: Brahmã neutro, ou melhor, Brigh, da palavra sânscrita, que significa “Germe que 
se dilata e estende”: o Nirvana, em uma palavra, não como aniquilação, mas como 
superação estática ou epóptica 8... 

“Impossível reduzir a regras, termina David-Neel, os múltiplos exercícios educativos 
inventados pelos “padres do deserto” tibetano (ou antes, do Shamo ou Gobi). Não só 
divergem eles de mestre para mestre, como de discípulo para discípulo de cada mestre. 
Liberdade é a divisa que tremula nas cumeadas do “País das Neves”, que por um singular 
paradoxo, filho do eterno jogo dos contrários, os noviços fazem aprendizagem debaixo da 
mais estrita obediência a seu Guia ou Guru. Porém, tal obediência só se refere às práticas 
recomendadas pelo Mestre e suas relações com ele. Ouvi dizer a um lama que o papel do 
mestre do caminho direto consiste, em primeiro lugar, em promover um desenredo (isto é, 
a liberação das espessas redes de Maia ou Véu de Ísis). Deve, pois, o Mestre concitar 
seu discípulo a desembaraçar-se de crenças, idéias, hábitos e tendências inatas, de tudo, 
enfim, quanto o mesmo mantenha como tara ancestral ou ele próprio criou em sua alma 
como efeito de causas, cuja origem se perde na noite do passado...” 

Em seu devido tempo, insistiremos sobre estes interessantíssimos particulares. 
Basta-nos agora anotar que as anteriores etapas do Caminho Direto, se acham 
poeticamente resumidas naquela passagem de A Voz do Silêncio, que diz: “Antes que 
teus olhos possam ver, já devem ser incapazes de chorar; antes que os ouvidos possam 
ouvir, já deverão ter perdido sua sensibilidade, e antes que o discípulo possa elevar a voz 
em presença de seu Mestre, já trazer lavadas suas mãos no sangue de seu coração”, 
porque a passagem do mundo humano para o mundo dos schamos ou jinas, é uma 
escada tão alta ou mais do que a que mediar possa entre o mineral e o vegetal, entre este 
e o animal e do animal ao humano. Por isso, mister se faz passar pela epoptéia, nirvana 
ou suprema abstração e imersão no Logos ou Verbo, que anima o Universo, para 
renascer transformado em outro ser mudado, ao que quis aludir São Paulo naquela até 
hoje incompreendida frase de “todos ressuscitaremos (‘reencarnação’), porém, nem todos 
seremos mudados”. “As terríveis frases, antes citadas, de A Voz do Silêncio, de outro 
modo, aludem à admiração que produziria em uma mente não preparada, a verdade 
verdadeira – valha o pleonasmo – do terrível Drama da Vida, drama que, sob o 
piedosíssimo véu maternal de Ísis, passa desapercebido para nós, verdadeiros impúberes 
psíquicos, como para o terno recém-nascido, a angústia ou dor que se possa manifestar 
no peito da mãe que lhe está amamentando. Daí, as regras de indiferença a tudo, 
igualdade, etc., enumeradas por A. David Neel, regras que tão pouco devem ser tomadas 
ao pé da letra, senão, como meios indispensáveis, ao defrontar-se com o terrível Drama 
da vida humana – que não é, senão, o Drama de uma grande queda (“queda dos Anjos”) 
e uma heróica redenção para cada homem na vida: de superar aquele “puseste teu 
coração em harmonia com a dor imensa da humanidade; consentiste que fosse vertida na 
tua presença uma lágrima, sem que antes a tivesses enxugado?” expresso no referido 
livro místico, mediante a efetiva superioridade que pressupõe a prática de semelhantes 
regras. O divino Beethoven, naquele seu Quarteto de corda, número 1, no qual, à guisa 
de ilustração, anotara a frase de “um sauce no túmulo de meu irmão”, cuidou também de 
consignar, segundo as referidas regras que, como gênio conhecia e seguia em perfeito 
caminho direto: “se sentires assomar em teus olhos uma lágrima, reprime-a e não te 
deixes por ela avassalar”, o que dito de passagem, é o que caracteriza ao profissional nas 
diferentes ocupações humanas, por exemplo, a aparente insensibilidade do médico diante 
da dôr que inevitavelmente lhe causa o operado; a do juiz, diante da inevitável 
condenação que ao réu inflige, ou a do catedrático ao suspender ou castigar o seu 
aluno... 

                                            
8
 Relativo a epoptismo ou epopta. Epopta (gr. epoptes) – iniciado no epoptismo; inspetor dos mistérios de Elêusis. Epoptismo – 

terceiro grau da iniciação nos mistérios de Elêusis. – Nota do digitador 
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EXPEDIENTE 
 

AINDA SOBRE AS PRETENSAS PROFECIAS DO SR. JINARAJADASA A RESPEITO 
DA NOVA CIVILIZAÇÃO 

 

Segundo reza o § 1º do Capítulo 4º dos Estatutos da S. T. B., os Irmãos maiores ou 
Membros pertencentes à Seção Esotérica, “são os mantenedores e defensores da Obra 
em que a mesma se acha empenhada”, algo assim como se se dissesse, que são os seus 
verdadeiros esteios ou baluartes. 

Nesse caso, é o mais do que razoável tivessem alguns deles erguido a sua voz, em 
sinal de protesto contra a apropriação indébita que o Sr. Jinarajadasa e os membros da 
Seção Brasileira da The Theosophical Society, quiseram fazer da Missão que a S. T. B. – 
uma associação genuinamente nacional e fundada há dez anos – possui na Pátria 
Brasileira. 

O primeiro que teve a nítida e perfeita compreensão dos seus altos deveres para 
com a Lei que exigiu fosse no Brasil assentada a Usina geradora dessa LUZ intensíssima 
que vai iluminar a todos os povos da Terra – a começar pelos de origem Ibero-Americana 
– foi o Irmão Maior e ilustre Bibliotecário da S. T. B., Dr. Antonio Castaño Ferreira, nome 
já firmado no mundo intelectual brasileiro. 

Seu artigo “Plagiando a Missão da S. T. B.”, publicado no conceituado matutino 
carioca Diário de Notícias, edição de 26/04/1934, foi transcrito no número anterior desta 
revista, como também na Folha do Norte, que se edita em Belém do Pará (edição de 
06/05/1934) – cujo valioso órgão paraense, tem prestado relevantes serviços à nossa 
Causa, principalmente, através da Loja Hilarião, que funciona naquela cidade e hoje 
“considerada de utilidade pública”, pelo Sr. Interventor daquele próspero Estado do Norte 
brasileiro. 

Logo a seguir, coube tal defesa ao intrépido obreiro da S. T. B., Dr. Eduardo Cícero 
de Faria – digno e ilustre Presidente da “Loja Morya” (sua 1ª Rama no Brasil), numa 
interessante entrevista concedida ao Diário da Noite de 08/05/1934. Secundou-o o Dr. 
Schleder de Araújo (2º Secretário da Matriz), num bem lançado artigo com o título de “A 
Sociedade de Adyar e a 7ª sub -raça”, publicado na edição do Correio da Manhã, de 23 de 
Junho próximo passado. 

São esses dois últimos artigos que transcrevemos hoje no órgão oficial da S. T. B.: 

 

“O SR. JINARAJADASA E A MISSÃO DA SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA” 

 

NUMA ENTREVISTA INTERESSANTE – O ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO 
CICERO DE FARIA, PRESIDENTE DA LOJA MORYA, DA MESMA SOCIEDADE, FAZ 

OPORTUNAS OBSERVAÇÕES 

 

A propósito da momentosa questão suscitada, pela chegada ao nosso país, do 
filósofo hindu, Sr. Jinarajadasa, que declarou, publicamente, ser o precursor da nova era 
de civilização para esta parte do continente americano, tivemos ensejo de ouvir o 
engenheiro civil Eduardo Cícero de Faria, Presidente da Loja Morya, da Sociedade 
Teosófica Brasileira, que, sem a menor hesitação, nos fez a seguinte exposição: 
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– “Não são as pessoas que interessam, mas as idéias. Defendo e me apego 
apenas a princípios. Os homens nada exprimem em si, passam e os princípios continuam 
a merecer a dedicação dos que a eles se consagram. 

Pessoalmente, o Sr. Jinarajadasa merece toda a consideração e respeito devidos à 
opulenta capacidade intelectual que incontestavelmente o faz sobressair nas savanas 
mais ou menos desertas do mundo teosófico a que está filiado, onde, forçoso é 
reconhecer, se nota evidente escassez de valores autênticos, porque sofre a influência da 
crise consequente da própria anarquia de sua constituição. 

A probidade intelectual exige, porém, que ele reconheça não poder legitimamente 
apresentar-se como o iniciador da nova Civilização que corresponderá ao término da 
Raça Ariana, conforme as declarações que concedeu a essa mesma ilustrada redação. 

Sancionar semelhante asserção, ou nela perseverar, seria verdadeiro agravo, de 
que não o julgo capaz, aos que selaram com seus formais compromissos os trabalhos 
precursores da nova era das gerações futuras que, com a simplicidade e sinceridade de 
seu programa, a S. T. B., como marco imortal, lançou publicamente, em manifesto 
oportunamente dirigido ao povo brasileiro. 

Tendo sido a ousada semeadora dessa fecunda semente, que está em franca 
germinação, a S. T. B. tem o direito de erigir-se como entidade máxima, neste Continente, 
de tais aspirações, tornando-se, portanto, o verdadeiro centro magnético em torno do qual 
devem ser coordenados todos os esforços nesse sentido, formando assim o reduto onde 
se devem reunir os que se dedicam à defesa desse ideal coletivo. 

A humanidade não pode parar na sua marcha evolutiva, e, seguindo o curso 
natural da civilização, o progresso da humanidade tem de ser contínuo, não sendo 
permissível regredir ao ponto de partida, porque isto poderia até modificar o curso dos 
acontecimentos para rumos imprevistos. 

Mantendo até o presente a indiscutível prioridade desse trabalho, pelo destemor de 
suas francas atitudes dentro da lei de seletividade, que por similaridade apenas mantém 
unidos os membros coerentes com os sãos e alevantados princípios que norteia, não 
havia ainda a S. T. B. esbarrado em oposições irredutíveis ao tácito reconhecimento desta 
sua primazia, porque quaisquer dúvidas que até então se tenham manifestado, nunca se 
afastaram do terreno técnico com o único propósito de combater qualquer tendência para 
a dissociação dos elementos vitais de sua organização que se tem mantido com a 
orientação invariável com que foi lançada no Ocidente a doutrina teosófica. 

Este estado de equilíbrio dinâmico é que se pretende romper com a ingênua 
pretensão do Sr. Jinarajadasa de ter vindo aportar ao nosso país, para, além de admirar 
as cerúleas claridades que envolvem nosso firmamento, implantar aquilo que já constitui o 
principal objetivo da S. T. B., conforme o item 6, artigo 1º dos seus estatutos, publicados 
no “Diário Oficial” desta Capital e registrados no 3º Ofício do Registro de Títulos e 
Documentos, para valerem contra terceiros. 

Nada impedia que o filósofo hindu aqui viesse trabalhar para o mesmo fim, 
podendo mesmo servir como uma útil e preciosa caixa de ressonância para facilitar e 
propagar o aprestamento e acelerar a marcha da nova era portadora de melhores dias 
para o mundo. 

Não é com outro intuito que a S. T. B., no parágrafo único do artigo 2º dos referidos 
estatutos, declara aceitar “em seu seio toda e qualquer pessoa, sem distinção alguma, 
desde que seja digna e capaz de assumir as elevadas responsabilidades que pesam 
sobre a mesma”, no sentido da Obra Grandiosa em que está empenhada. 

Na minha opinião, é tempo ainda de corrigir a errada deflexão que tomou e 
regressar á estaca de partida para a verdadeira e razoável solução do caso, antes que se 
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lhe deparem dificuldades maiores ou incompatibilidades que o coloquem num beco sem 
saída. 

 

A SOCIEDADE DE ADYAR E A “SÉTIMA SUB-RAÇA” 9 

A Sociedade Teosófica de Adyar está, positivamente, de pouca sorte quanto à 
orientação que os seus dirigentes vêm, de há muito, imprimindo aos seus destinos. 

Com o desaparecimento de H. P. Blavatsky, sua excelsa fundadora, os Mahatmas 
que com ela privaram, “foram-se”, como previra ela própria, “ficando apenas os seus 
retratos colocados às paredes”, como testemunhas mudas da comédia que se vem 
desenrolando... Os falecidos bispo católico-liberal Sr. Leadbeater e Sra. Besant, sua 
discípula, secundados por um exército de rezadores, arranjaram um messias, um novo 
instrutor, cujo fracasso como instrutor, dispensa comentários; e não era para menos... 

Um “instrutor dos homens, dos anjos e das religiões”, que não tendo tempo de 
aprender dos seus mestres, nos templos, o que procurou nas academias profanas, 
migalhas da ciência, que como instrutor deveria conhecer, não estaria certamente bem 
aparelhado para o desempenho da missão que lhe impuseram... Ficaram os teosofistas 
um tanto desnorteados, visto que o Cristo externo que viera a todos salvar, achou-se um 
tanto embaraçado para salvar-se a si próprio... E a sua missão, como instrutor, deve estar 
prestes a findar, se ainda não findou, pois, os seus apóstolos já vão desaparecendo do 
cenário da vida física... 

Fundaram, os Arhats, uma ordem para recebê-lo e, ó! decepção: o instrutor em 
uma das suas primeiras falas dissolve-a como coisa inútil! 

Sabem, os que estudaram verdadeiramente o assunto, o que é a Teosofia. Não é 
religião, no sentido corrente da expressão. Não é crença. É filosofia, no mais elevado 
sentido do termo. É o conhecimento das Leis Eternas da natureza, é a chamada Ciência 
Sagrada e Eterna, o que exclui radicalmente a idéia de crença, que é ignorância. Quem 
sabe não crê, sabe. 

O teósofo está, portanto, como crítico, como analogista, como filósofo, enfim, muito 
acima das religiões, das crenças. Pois bem: o bispo Sr. Leadbeater, depois de se impor à 
confiança dos seus cegos e incondicionais seguidores, com meia dúzia de obras 
vulgaríssimas, preparatórias do terreno, editou a sua célebre “Ciência dos Sacramentos” 
e eis atingido o objetivo único de sua interferência na Sociedade Teosófica: meter os 
expoentes da Teosofia (de Adyar, bem entendido), os “livres pensadores”, os “filósofos”, 
enfim, em bem talhadas batinas: (isto não é magia negra), a dizer missas à frente de 
altares, parodiando grotescamente àqueles a quem Blavatsky combateu de todo modo, 
inclusive de armas nas mãos10, como seculares inimigos da Verdade. Blavatsky sempre 
considerou, com muito acerto, o clericalismo como a antítese do espiritualismo. 

Que dirá o leitor, se for um verdadeiro teósofo? Onde está a razão, onde está a 
consciência dos teosofistas, “A cegueira do juízo e o amor próprio é muito mais que a 
cegueira dos olhos...” 

Agora o sr. Jinarajadasa descobriu o Brasil e, como tábua de salvação para si e 
tripulação do seu avariado barco, veio às pressas, para lançar sementes da “Sétima Sub-
raça”, sub-raça esta “profetizada por ele”, como afirmou o presidente da seção brasileira 
da The Theosophical Society, na 1ª sessão do “4º Congresso Teosófico Sul -Americano”, 
realizado no Rio de Janeiro pela mesma sociedade. 

                                            
9 Transcrito do Correio da Manhã de 23/06/1934. 
10 H. P. Blavatsky lutou ao lado de Garibaldi na batalha de Mentana contra o poder papal, onde foi mortalmente ferida, mas salva 
miraculosamente por mãos estranhas... – Nota da redação. 
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E de “parabéns” está o Brasil com “a altíssima honra” da visita, dentro em breve, do 
Sr. J. Krishnamurti, o ex-messias, pupilo da Sra. Besant e do bispo Leadbeater... 
Realmente a The Theosophical Society tomou coragem depois da desencarnação do Dr. 
Roso de Luna... Mas o Sr. Jinarajadasa está agindo como verdadeiro mestre... de obras 
feitas! 

Não foi, porém, mais feliz nessa iniciativa, que os seus antecessores, senhor 
Leadbeater e senhora Besant, nas suas. Não deve ele ignorar que há um Governo Oculto 
a que todas essas iniciativas cíclicas estão subordinadas. Teria o Sr. Jinarajadasa 
recebido ordens para o trabalho a que ora se aventura? Duvidamos, porque o Governo 
Oculto é um, único! Responda a sua consciência! Já esqueceu as sábias palavras que 
ouviu do imortal e verdadeiro Teósofo Dr. Mario Roso de Luna, ao passar por Madri, há 
dois ou três anos? Recordemo-las: “Quando pensardes em semelhante trabalho lembrai-
vos que há de ser através de nossas organizações, porquanto, de há muito assumimos o 
dever e altíssima honra de preparar a Sétima Sub-raça, do mesmo modo que, vós outros, 
a Sexta”, etc. 

Para o Sr. Jinarajadasa e seus seguidores, “as nossas organizações” de que falava 
o grande Roso de Luna não existem, certamente nunca existiram, porque ele não foi 
ouvido, não foi consultado ao serem criadas e Teosofia é, para ele, marca registrada, 
privilégio de Adyar, tal qual o Vaticano presume quanto ao Cristianismo. 

O tempo dirá quem está com a verdade, sendo lastimável apenas mais essa 
claudicação, que vem aumentar ainda mais a já enorme e sintomática confusão no 
espírito dos sacristães e bispos liberais... 

Aqueles a quem coube essa “altíssima honra” estão vigilantes e cumprem o seu 
dever protestando publicamente contra essa infeliz e desautorizada iniciativa do sr. 
Jinarajadasa e seus seguidores, que se vêm mostrando discípulos à altura do mestre 
comum, o bispo Sr. Leadbeater. 

 

Em 20/06/1934 

DR. SCHLEDER 

 

 

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

 

LOJAS MORYA E KUT-HUMI 

 

Além das aulas esotéricas, dadas em sessões privativas, aos membros das lojas 
“Morya” e “Kut-Humi”, foram nas mesmas realizadas diversas conferências públicas – 
sempre com vultosa e seleta assistência – que tiveram por fim o estudo sobre as 
“Tradições egípcias” e sobre o “Mito de Satã”. 

A primeira série de conferências obedeceu à orientação seguinte: 

– o conceito dos infernos para os antigos egípcios: o Amenti, Kher-Neter, etc., 
região maravilhosa para onde iam os mortais. 

– Origens do sacramento cristão da Eucaristia. 

– símbolo de Osíris, protótipo do mito de Cristo. 

– Teofagia ritualística e a comunhão católica. 
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D. GRACILIA B. BATISTA 

 

Pelo paquete nacional “Pará”, seguiu para a capital paraense, em 8 de Junho p. p., 
a benemérita Irmã Maior, Sra. Gracilia de Bittencourt Batista. 

Longa foi a sua estadia entre nós, não só por motivos de saúde, como também, 
para receber novas Luzes, à fim de fazer delas partícipes, os valorosos marujos da 
preciosa barca, que com tanto amor e carinho, dirige: a Loja Hilarião. 

Além disso, já mantinha há longo tempo em seu coração o espiritual desejo de 
visitar o lugar onde fez a sua eclosão, a excelsa Obra em que a S. T. B. se acha 
empenhada. Por isso mesmo, logo lhe permitiram suas forças, dirigiu-se para São 
Lourenço, onde permaneceu perto de um mês, tendo ocasião, não só, de visitar o 
Governo Supremo da S. T. B., onde se achava naquela ocasião o Chefe da referida Obra, 
como também, a famosa “Montanha” a que o genial Teósofo espanhol, Mario Roso de 
Luna, cognominou de “A Capital Espiritual do Brasil”. 

Portadora, pois, de tão excelsas vibrações, partiu daqui a nobre Irmã Gracilia de 
Bittencourt Batista, em demanda da capital paraense, à fim de reassumir a direção da sua 
querida Loja, mais conhecida como a “Pérola do Norte”. 

Pelas notícias que acabamos de receber, a sua recepção foi a mais carinhosa que 
se possa imaginar. Ao transpor o limiar da referida Loja, era saudada com os primeiros 
acordes do Hino Social, executado por um afinado conjunto de instrumentos, e ao dar 
entrada na sala de reuniões, a seleta assistência que a aguardava de pé, irrompeu em 
prolongada salva de palmas. 

Comovida, dirigiu-se a cada uma das pessoas presentes, abraçando-as 
carinhosamente, para logo depois tomar posse do seu cargo de Presidente. 

Várias foram as pessoas que a saudaram, destacando-se entre elas, a venerável 
figura do desembargador Nogueira de Faria, em nome de sua digníssima família. 

A seguir, o Dr. Silvio do Nascimento – digno e ilustre Presidente da União Espírita 
Paraense, em nome da mesma e do grupo espírita Filhos Pródigos, que, de passagem se 
diga, têm sido de uma tão carinhosa prodigalidade para com a Loja Hilarião, para não 
dizer, com a grande Causa em que estamos empenhados, que não existem palavras para 
expressar a enormíssima gratidão de que se acha possuída a S. T. B. por tantas 
bondades. 

Logo depois, a homenageada foi saudada pela digníssima e ilustre Presidente da 
Associação das Damas de Caridade – da qual a mesma faz parte – cujas carinhosas 
palavras calaram profundamente em seu coração. 

Faltavam, porém, os pupilos queridos da Liga da Bondade, florescida de tão viçoso 
Ramo, que é a Loja Hilarião. Ali se achavam todos eles, numa disciplina digna de nota. O 
primeiro a falar, foi o mais velho: suas palavras tão meigas e amigas, eram como gotas de 
orvalho caídas no Loto do coração da homenageada, de cujos olhos outras tantas gotas 
desciam como pérolas, deixando um sulco amoroso em sua face, como mãe espiritual 
que é, daquelas bondosas criaturinhas. 

Há momentos na vida, em que lágrimas e sorrisos se confundem! Aquele foi um 
desses transcendentais momentos da vida humana. 

Porém, depois do primeiro, outros o sucederam. E era de admirar como cada um 
deles ia recitando ou dizendo tudo quanto a sua pouca idade lhes permitia saber. Uma 
verdadeira passarada a saudar os primeiros albores do dia! 

A seguir, foi a própria substituta de nossa irmã Gracilia, na direção da Liga da 
Bondade, quem a saudou num belo e expressivo discurso, terminando por lhe oferecer 
uma lindíssima palma de angélicas. 
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E foi assim – entre sorrisos e lágrimas de alegria; flores e música, inclusive a do 
verbo divino, pela boca humana de quantos a saudaram – com que a benemérita Irmã 
Maior da S. T. B. e Presciente da sua 3ª Rama no Brasil, reassumiu o elevado cargo, que 
há tanto tempo fora obrigada a deixar em outras mãos, por sua vez, dignas das mais 
sinceras demonstrações de gratidão, respeito e admiração, por parte da Matriz. 

Referimo-nos à não menos benemérita Irmã da S. T. B., Sra. Maria do Carmo de 
Faria, virtuosíssima esposa do desembargador Nogueira de Faria, nome que já figura, por 
sua vez, nas áureas páginas da História de nossa mui amada Obra. 

A S. T. B. torna extensiva essa sua imensa gratidão, não só aos demais membros 
da Diretoria da Loja Hilarião, pela maneira condigna com que se conduziram ao lado da 
bondosa substituta de sua Irmã Maior, Sra. Gracilia Batista; como também, a todos 
quantos se acham alistados no quadro social da mesma Loja, considerando-os como 
fervorosos e dedicados obreiros do Edifício da 7ª sub -raça, para cujo Advento é a sua 
missão no Brasil. 

 

OS DOIS GOVERNOS DA S. T. B. 

Como se sabe, o Governo Exotérico da S. T. B. se acha na capital da República, 
funcionando à rua Buenos Aires 81 – 2º andar, e sob a responsabilidade jurídica do Vice -
Presidente, pois, como rezam os estatutos sociais, é “o representante legal da S. T. B. em 
juízo ou fora dele”. E isso, auxiliado pelos demais membros da Diretoria (cada um 
segundo suas atribuições ou cargo) que, em sessão comum, resolvem as questões de 
emergência. 

Quanto às de interesse coletivo, são levadas a efeito por meio de assembléias 
gerais ou extraordinárias, presididas pela mesma Diretoria, mas apenas entre os Irmãos 
Maiores, porquanto, segundo os Estatutos sociais, são “os mantenedores e defensores da 
Obra em que a S. T. B. se acha empenhada”. Mesmo porque, os Irmãos Menores, só têm 
a ver com o que se passa nas Lojas ou Ramas onde são filiados, cujas (Lojas) possuem 
seus Estatutos próprios, embora que, sob as mesmas diretrizes da Sede Central ou 
Matriz. 

E quanto ao Governo Supremo ou Esotérico, relacionado com a parte interna ou 
oculta da Obra, para não dizer, a parte técnica, se acha em São Lourenço (Sul de Minas), 
funcionando em edifício próprio, sito à Avenida da Liberdade, com o nome de “Vila 
Helena”. 11 

                                            
11 No último número desta revista, foi publicada a fotografia do Governo Supremo da S. T. B. Presentemente, encontra-se o mesmo 
passando por alguns melhoramentos, de acordo com o que foi anunciado naquele mesmo número. E é a razão porque se encontrando, 
atualmente, na capital, o Presidente da S. T. B. achou por bem realizar duas conferências públicas no mês de Julho, cujos títulos e 
assuntos serão tratados no próximo número desta revista. Tudo mais quanto diz respeito ao Governo Supremo da S. T. B., já foi 
explicado no número desta revista, relativo ao trimestre de Julho a Setembro de 1933. 
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O ALVORECER DE UM NOVO CICLO  12 

 
(Hino da S. T. B. inspirado na sua missão para o Brasil) 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA MÉDICA GRATUITA 
A S. T. B., procurando, cada vez mais, desenvolver o seu vasto Programa em prol 

do engrandecimento material, moral e intelectual de nosso Povo – além das suas 
conferências públicas hebdomadarias, que são um valiosíssimo curso de ciências, 
filosofias, línguas e religiões comparadas (segundo seu programa de ensino); de seu 
órgão oficial – a revista Dhâranâ, que é distribuída gratuitamente, etc., etc., – cogitou de 
inaugurar uma Assistência médica gratuita, para as pessoas sem recursos. 

                                            
12 Este Hino, cuja letra e música são inspiradas na missão da S. T. B. para o Brasil, vem sendo cantado há alguns anos nas suas 
sessões solenes – quase todas públicas e, mais de uma vez, distribuído entre as pessoas presentes. 
Do mesmo modo que, foi irradiado em 21/03/1932 pela estação Mayrink Veiga, após a conferência realizada pelo Presidente da S. T. 
B. ou o Chefe de sua Obra para o Brasil. A execução coube ao autor do hino, em acompanhamento ao coro social. 
Tal conferência foi publicada no número desta revista relativo ao trimestre de Abril a Junho de 1932. 
Quanto ao enredo musical do Hino da S. T. B., é o seguinte: 
No relógio do tempo soam as 7 badaladas anunciadoras da 7ª sub -raça; 
O Brasil dorme desprecavido dos seus excelsos destinos, enquanto o sussurrar da brisa entre as “folhagens verdejantes e amarelados 
frutos” de suas incomparáveis florestas (cores, portanto, do seu pavilhão) é o próprio murmúrio do Som Inefável ou Palavra Sagrada: 
AUM; 
O Brasil desperta com os clarins da S. T. B. anunciadores da Alvorada de Paz, Amor, Sabedoria e Justiça entre os seres da Terra; 
Mantram a AGNI, o Fogo Sagrado, dedicado ao mesmo Brasil, cujo nome (proveniente de “brasa”) comprova que é nele onde se 
mantêm vivas e crepitantes as brasas do Fogo da Ciência Sagrada e Eterna; 
Marcha triunfal dos obreiros da 7ª sub -raça: os alistados nas fileiras da S. T. B. 

Salve, ó Pátria Brasileira! 

Cujas cores da Bandeira: 

PAZ - AMOR – SABEDORIA... 
 
Os teus primores 

São cantados 

Com louvores... 

Mui amados 

Neste dia...! 
 

Salve, madrugada!... 

Toda cheia de esplendor! 

Do teu Seio iluminado 

Sobem hinos de louvor!  

 

PAZ - AMOR – SABEDORIA 

Nossa legenda adorada, 

Vibra altiva na Bandeira 

Que por nós foi desfraldada. 
 
Eis que um novo ciclo avança 

Com passadas de gigante, 

Na vereda que traçamos 

Do Brasil (bis) no seio amante. 

Mônadas ibero-americanas, 

À luz deste céu azul 

Formarão a nova raça 

De americanos do sul. 

 

Esta missão gloriosa 

Dos Sete raios de Luz 

Do Brasil o povo eleito 

À glória sem par conduz 

 

Arautos da Nova Era, 

Obreiros da evolução 

Cuidemos da sementeira 

No crisol da perfeição. 

 

Salve madrugada! 

Toda cheia de esplendor; 

Do teu seio iluminado 

Sovem hinos de louvor. 
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E foi assim que, figurando vários médicos no seu Quadro de Irmãos Maiores, o 
primeiro que se apresentou para cumprir semelhante dever de humanidade, chegando ao 
ponto de oferecer sua residência particular e consultório, foi o Dr. Schleder de Araújo. 

A idéia, como tudo na vida, tornou-se realidade. 

Por isso mesmo, repetindo o que já foi noticiado pela imprensa local, esta revista 
(como órgão oficial que é da S. T. B.), faz ciente aos interessados que, tal “Serviço 
médico gratuito” já está em plena atividade, no 1º andar do prédio nº 116 da Praça Santos 
Dumont (Gávea), diariamente, das 13 às 15 horas, sob a proficiência médica do Dr. 
Schleder de Araújo. 

Dentro em breve, outros postos serão inaugurados (inclusive em Niterói), de acordo 
com os anúncios que a S. T. B. fizer pela imprensa local e esta mesma revista. 

E como seja um dos principais pontos visados no seu Programa, o do “combate 
intensivo ao analfabetismo, aos vícios e maus costumes sociais”, desde já a S. T. B. está 
pensando na fundação de escolas para a educação integral (física, moral e intelectual) de 
crianças pobres. 

Enquanto isso, já alguns irmãos tomaram a si o nobre encargo de instruir, na 
própria Sede Central, à rua Buenos Aires, 81 (2º andar), a vários pequenos – na sua 
maioria, jornaleiros, baleiros ou de outras profissões, que lhes não permitem a educação 
a que têm direito na vida. 


