
RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº   82 –  Outubro a Dezembro de 1934 – ANO IX 

Redator: Henrique José de Souza 

 1

SUMÁRIO 

– TIBETE E A TEOSOFIA – Roso de Luna 

– O CASO JINARAJADASA – Eng. Civil Eduardo Cícero de Faria 

– AOS QUE NOS NÃO PODEM ENTENDER – Dr. Castaño Ferreira 

– ZOROASTRO E OS MAGOS 

– EXPEDIENTE: 

– Trabalho das Lojas da S.T.B. durante o último trimestre 

– Comemoração do 4o Aniversário da Loja Kut-Humi 

 

 
O TIBETE E A TEOSOFIA 

 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 

XVI 
 

Os modernos exploradores do Tibete 
 

ALEXANDRA DAVID-NEEL 
 

Deixando de lado outros exploradores do Tibete, aparece diante de nossos olhos, 
como uma figura gigantesca, aliás, pouco apreciada ainda, a da senhora Alexandra 
David-Neel, de quem já tivemos ocasião de falar nos capítulos anteriores. 

Sua admirável obra de investigação veio completar, sob outro ponto de vista, a de 
Blavatsky e Olcott, tornando-se, por isso mesmo, indispensável para um conhecimento 
completo das doutrinas da moderna Teosofia. Os livros escritos pela intrépida viajante 
tibetana durante quatorze anos, estão sendo traduzidos em todas as línguas 1. 

As proezas desta singular mulher, algo parecidas com as da mestra Blavatsky, são 
dignas, por várias razões, de especial menção. Ninguém melhor do que ambas falou com 
tanta clareza e tão profundamente do mistério espiritual e histórico do Tibete. 

Em 1910, por ocasião de achar-se o Dalai-Lama ou Soberano espiritual do Tibete, 
desterrado em Kalimpong, devido a uma revolução política contra a China e sob a 
proteção do pavilhão inglês 2, Alexandra foi visitá-lo à fim de saber se era possível viajar 

                                            
1 São estes os títulos de seus livros: Viagem de uma parisiense a Lhassa, À pé e mendigando, Da China à Índia através do Tibete 
(Edições Iberia, Barcelona, 1930). – Místicos e magos do Tibete (Prefácio de A. d’Arsonval, da Academia de Ciências e Academia de 
Medicina, Le Plou, Paris, 1923). – O modernismo budista e o Budismo de Buda (Alcau, Paris). – As teorias individuais na filosofia 
chinesa (Giard, Paris). – Socialismo chines. A Filosofia Meh-zi e a idéia da solidariedade (Luzat, Londres). 
2 Os estrangeiros são os únicos que chamam Dalai-Lama (“o lama oceano”, pela intensidade de sua grandeza espiritual) ao soberano 
do Tibete, título que lhe foi conferido por um antigo imperador mongol. Os tibetanos o denominam Gyalva-Rimpotché, “o precioso 
conquistador ou jina. Só vai ao Potala ou imensa acrópole que coroa a Lhassa nas grandes solenidades, pois, de ordinário, habita seu 
palácio de Norbuling; rodeado de vastos parques e com um luxo imponente em suas vilas de estilo chino, hindu e inglês. É tal a fé que 
nele depositavam todos os habitantes da Alta Ásia, da Sibéria à Índia e da China ao Mar Cáspio, que o vulgo chega a crer que referida 
categoria espiritual é compartilhada, naquele “telhado do mundo”, constituído pela Alta Ásia, pelo lama Pantchen-Rimpotché “o 
precioso sábio da província de Tsang” (vizinha à província de U, cuja capital é Lhassa), avatar de Eu-pamed, “o Buda místico da Luz 
infinita” e de Subbhuti, um dos principais discípulos do Buda de Kapilavastu. Habita este último a enorme lamaseria de Phagri, que é 
de uma imponente e bárbara suntuosidade, e da de Chorten-Nyima, na grande planície que se abre hoje, uma vez transposta a 
fronteira com o Nepal e o Sikkim, sob o protetorado ingles, em um caminho acessível, embora que dificultoso, muito além do Everest 
(8.850 metros de altitude) do Kintchingjinga (3.450 metros) do pico fronteiro de Jongson (7.300 m.). Tal caminho se acha atualmente 
fechado, por isso mesmo, é preciso cruzar por portos como o de Nago (5.450 metros) ou os de Kuro e Sepo (5.000 m.), ou seja, por 
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através do “País das Neves” – vedado ao estrangeiro – com o fim de “colecionar 
elementos para uma biblioteca tibetana, com obras originais que não figurassem nas duas 
magnas enciclopédias do Khandjur e do Tandjur; falar com doutos e autênticos lamas, 
com místicos e adeptos do país, reputados como eminentes por suas desconhecidas 
doutrinas esotéricas e conviver, se possível fosse, com eles, penetrando desse modo em 
um mundo mil vezes mais estranho, ainda que as altas e ignotas solidões do Tibete, 
mundo dos ascetas e magos, cuja vida transcorre oculta nas cavernas e elevados cimos 
das montanhas. Através de um olhar profundo, que pareceu penetrar no imo das 
intenções da interlocutora, o Dalai-lama respondeu finalmente: “Aprendei o tibetano. 
Tereis um mestre”. 

E assim o fez aquela vontade viril em corpo feminino. Sem se preocupar com 
doenças nem sacrifícios, aprendeu as inúmeras formas dialéticas da extensa região 
tibetana e associada ao jovem lama Yongden, dirigiu-se para a China, a fim de voltar dali 
para a Índia, cruzando de Este a Oeste todo o país, após uma prévia estadia naquela 
parte meridional do Tibete, que confina com o Nepal e o Sikkim, sob o pretexto da visita 
ao Dalai, estadia de que nos vamos ocupar agora, por ser mais ou menos a repetição de 
certos fatos ocultistas que constituem “as preliminares da Iniciação” para todos esses 
valorosos que põem pela primeira vez o pé na Vereda, isto é, “provas do candidato à 
Libertação”. 

Nesse caso, se positivista fosse o leitor, melhor faria em não ler o que se segue, 
porquanto, somos obrigados a dar como reais determinados fenômenos e leis ocultas que 
não enquadram muito bem no marco oficial da observação e da experiência, a não ser 
que o interessado em esclarece-lo reuna em si todas as condições necessárias de 
progresso espiritual, para que possa por si mesmo realizar a experiência, como – sem dar 
conta de tal coisa – a realizou Alexandra, fracassando em parte, segundo vamos 
descrever. 

Nas primeiras páginas de Místicos e Magos do Tibete nos relata a intrépida 
parisiense, que uma vez realizada sua visita ao Dalai-Lama em Kalimpong e dele 
recebida a benção com aquelas animadoras palavras de “se quiseres penetrar aprende 
o tibetano”, foi forçada a notar, um tanto afastado da multidão de fiéis vindos de 
longínquas paragens, um indivíduo estranho, assentado à moda hindú e cuja desalinhada 
cabeleira aparecia debaixo de um enorme turbante, à maneira dos ascetas, embora que 
levando um hábito monástico, um tanto descuidado e cheio de rasgões. Tal personagem 
olhava a multidão com uma indiferença algo sarcástica. Perguntou ela ao seu intérprete 
quem poderia ser aquele Diógenes himalaico, obtendo como resposta, que deveria ser 
um naldjorpa bhutani, ou seja, “um homem dos que alcançaram a serenidade perfeita”, 
um desses peripatéticos peregrinos solitários, habitantes nômades, já das cavernas mais 
agrestes, já de antigos edifícios abandonados, e que ali se encontrava de passagem. 
Admirou-se grandemente Alexandra do que acabava de ouvir e acompanhou-o com o 
intérprete até chegar ao seu retiro. 

Em ali chegando, encontrou novamente o naldjorpa que acabava de comer. À 
atenciosa saudação que lhe fez Alexandra, correspondeu-lhe apenas com um grunhido. 

                                                                                                                                                 
uma altitude maior do que a do Monte-Branco, repletos de retiros de ascetas e de pobres lamaserias, como a de Latchen, aliás, 
importantíssima, nas expedições da autora. 
As simpatias do Trachi-lama pela China anti-militarista o fizeram vítima, em 1910, de traiçoeiras perseguições políticas que, apesar de 
seu “caráter semi-divino”, esteve a ponto de ser aprisionado ou morto nas revoltas daquela ocasião, narrando-se a respeito, grande 
quantidade de lendas, como aquela de que ao fugir para as lamaserias da região oriental, como a de Tchiamdo, pátria do reformador 
Tsong-khapa, deixara, em seu lugar, no palácio que habitava, um tulku ou fantasma, ocupando todas as suas habituais funções, até 
encontrar-se em segurança o seu criador. Outros, porém, afirmam que o fantasma foi quem fugiu, ficando seu criador invisível na 
lamaseria durante dois anos e meio. Tais lendas reproduzem aquelas que os bardos tibetanos cantam relativamente à epopéia análoga 
do grande rei Gueser de Link, o “messias guerreiro”, cuja volta é anunciada por várias profecias, para quando tal fuga acontecesse, foi 
causa, talvez, de outras semelhantes da Sudha-Dharma-Mandala, aos recentes messianismos de certos devocionais teósofos, que 
assim continuaram (pese à “doutrina do Reto Caminho”, característica da moderna Teosofia) a eterna lenda dos “libertadores” ou 
redentores, com que, de Prometeu e de Jesus até hoje se vem consolando, em suas dores, o mundo dos vulgares. – Nota do autor. 
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– “Que disse ele?” perguntou Alexandra ao intérprete. 

– “Perdoai, senhora, mas... tais pessoas são quase sempre muito rudes na 
linguagem...” 

– “Diz-me, seja o que for”. 

– “Pois bem”, replicou simplesmente o intérprete: “Que vem fazer aqui esta 
idiota?” 

– “Diz-lhe que vim perguntar-lhe porque razão ridicularizava daqueles que tinham 
vindo para que o grande Lama os abençoasse”. 

– “Vaidosas de suas valiosas personalidades e do importantíssimo papel que 
representam” – mastigou o asceta – “não são mais do que vermes que se agitam na 
lama”. 

– “E vós”, contestou Alexandra, “estais salvo de tamanha imundícia?” 

– “Tratar apenas de evitá-la é emporcalhar-se mais profundamente... Eu nela 
debato como o porco; digiro-a e transmuto-a em pó de oiro e em regatos de pura linfa... 
Fazer estrelas com excremento de cães, eis aí a grande obra!” 

– “Meu interlocutor, pelo que se viu” – comenta trivial e incompreendidamente a 
notável Alexandra – “gostava decididamente das comparações escatológicas, como o 
melhor caminho para chegar a ser um super-homem”. 

 

E acrescentou o asceta: 

– “Estes piedosos leigos têm razão de aproveitar a presença do Dalai, pois são 
simples e boas gentes que desejam receber sua benção, já que seu espírito não pode 
ainda elevar-se às altas concepções filosóficas”. 3 

– “Para que uma benção seja eficaz” – continuou o naldjorpa – “mister se faz que 
aquele que a dá possua em si uma força capaz de ser comunicada e essa força 
empregada de diversos modos. Nesse caso, se o Dalai, ou seja, “o Precioso Protetor” a 
possui, por quem tem ele necessidade de soldados para combater os chineses ou outros 
quaisquer inimigos? Não pode ele, por si mesmo, por fora do Tibete a quantos lhe 
desagradem, cercando o país com uma barreira invisível e infranqueável? ‘O Gurú 
nascido do Loto’ (Padma-shambava) se possui semelhante poder e sua benção alcança 
realmente a todos seus devotos, embora morando hoje entre os distanciados 
Rakshasas... eu não sou mais do que um humilde discípulo seu e, portanto...” 

O intérprete, ajunta Alexandra, sentia-se desassossegado, porém, antes de nos 
separarmos do asceta, oferecemos-lhe algumas rúpias para provisões na sua longa 
caminhada, moedas que rejeitou, dizendo não necessitar delas. Mas, como o intérprete 
insistisse em que as recebesse, adiantou-se para aquele que logo pôs as mãos no ventre, 
onde, a meu ver, havia recebido um tremendo soco astral, como uma repulsa um tanto 
rude do estranho asceta, pelo que, cheio de terror, foi ocultar-se mais adiante. 

– “Eu” – terminou comentando, na sua frivolidade parisiense Alexandra – “achei 
que se tratava apenas de um desequilibrado”. 

E aqui foi precisamente – disse em termos do maior respeito – seu erro e seu 
fracasso ocultista. Se, ao contrário, houvesse compreendido “o significado iniciático da 
entrevista”, ser-lhe-ia franqueada a entrada imediata no Tibete, como a outros muitos, que 
as crônicas ocidentais não fazem menção, isto é, “teria encontrado seu Mestre”, como o 
encontrou Jesus, segundo o Evangelho apócrifo da Pistis-Sophia; ou Mateus ao passar 

                                            
3 Com vistas aos que preferem buscar fora aquilo que se acha dentro de si mesmos, contrariando o aforismo délfico do Gnosce te 
ipsum. E como tal, em eterna adoração a falsos ídolos, pouco importa se encarnados ou desencarnados; ou mesmo um certo Deus 
antropomorfo criado pelas religiões ocidentais. E, muitíssimo pior, os esculpidos por mãos humanas. – Nota do tradutor. 
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diante de Jesus; ou Paulo, a caminho de Damasco; ou mesmo, tantos outros bem 
intencionados e fervorosos discípulos, de acordo com o aforismo ocultista de que, 
“quando o Discípulo está preparado o Mestre aparece”, fato provado por todos quantos, 
sem o suficiente preparo, aliás em grande número 4 deram boa fé e com a candura 
natural das crianças (segundo o “deixai que venham a mim os pequeninos”!; ou então, 
“não entrarás no Reino do Pai se não te fizeres criança”, do Evangelho), os primeiros e 
vacilantes passos da Vereda. 

 

Ilustração: Foto  

Legenda: 

A Sra. Alexandra David-Neel e o lama Yongden em costume de viagem. 

 

XVII 
 

UM FRACASSO OCULTISTA? 

 

No capítulo anterior tratamos de algo que, no mais alto sentido, poderia passar por 
um fracasso ocultista de Alexandra David-Neel, ao dar, precisamente, seu primeiro passo 
no caminho da iniciação tibetana. Nossa heroína, com efeito, mal se dirige ao Dalai-Lama, 
e este lhe promete um mestre que, como sempre, chega oculto às vulgares apreciações, 
sob um ínfimo traje de naldjorpa e através da desconcertante aparência do mais gráfico e 
genial dos cínicos que, em resumo lhe diz: “Fazer estrelas de excremento de cão, eis aí a 
Grande Obra!”, a obra alquímica por excelência, de transformar em rosas do Ideal, os 
estercos da realidade impura. A ainda inexperiente Alexandra, em vez de levantar o véu 
das francas palavras do asceta, o toma como louco... 

A Mestra H. P. B., típica naldjorpa que fez reviver no Ocidente a clássica doutrina 
iniciática, gostava também de falar e de agir segundo aquele da narração precedente. 
Assim no-lo testemunhou diversas vezes, nosso pranteado amigo D. José Xifré, que tão 
intimamente conviveu com ela. Ninguém, de outro modo, poderá duvidar que tal proceder 
constitui uma admirável tática probatória capaz de afugentar o profano não preparado 
para o caso, ou levado ainda “por mundanos motivos”, enquanto que fortifica em seus 
propósitos o candidato em condições, ou aquele que sabe separar de tais ilusórias 
escórias, o ouro fino do Ocultismo que se oculta por baixo, embora a incompreensão e 
quase escândalo da parte de nossa parisiense, que não acertou em sua desculpável 
frivolidade européia, em penetrar nas profundezas da sabedoria que ali se continha, pois, 
com efeito, miséria e “imundícia” são todos os ilusórios “tesouros” deste mundo em que 
vivemos como simples peregrinos; não sendo outro a nossa missão, isto é, de transformar 
as “imundícies” materiais e a vida animal em que vivemos no “pó de oiro” do 
Conhecimento e das límpidas “águas” do Amor, em relação a esse admirável 
metabolismo operado continuadamente pelo homem, de transformar o paralelismo 
perfeito com aqueles de naldjorpa: os alimentos em forças, as forças em Pensamento, o 
Pensamento em Amor e o Amor em Vontade de Libertação... Todo aquele que medita um 
pouco vê outro similar maravilhoso no também “escatológico” símbolo do Escaravelho 
sagrado egípcio, o Anjo ou Espírito-condutor da Terra (a que aludiram homens como 
Tomás de Aquino, Kepler, Kant e Wagner) levando por espaços sidéreos esta mísera 

                                            
4 Aparte qualquer espírito de vaidade, mas tão somente por obrigatória homenagem à verdade, recordamos algo parecido com o que 
ocorreu conosco e que se acha relatado no capítulo “Vários fenômenos psíquicos de minha vida”, de nosso livro No Umbral do 
Mistério. Contos análogos temos também ouvido de outras pessoas que nos merecem todo crédito, cujos contos serão conhecidos se 
muitas dessas pessoas não pedissem reserva por diversos motivos  que não vêm ao caso citar. (Veja-se, ainda, as Cartas que me têm 
ajudado de Jasper Niemermand). 
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pelota de lodo, que se chama Terra? E quem não vê que todo Ideal humano não é outra 
coisa, senão, o contínuo semear de flores de ilusão, como esterco da Realidade impura, 
que tanto entusiasma aos nossos positivistas? 5 

Nada de mais verdadeiro na Ciência e na Vida como as comparações 
“escatológicas” que tanto escandalizaram a nossa admirável francesa, muito menos, 
talvez, que o fariam a qualquer bem educada miss. Todo o problema da produção que é, 
com efeito, a arte de aproveitar “as obras”, “os estercos”, tanto na agricultura como na 
indústria, e também na Música, segundo aquele ingrato tema musical de Diabeli, do qual, 
entretanto, o rude naldjorpa Beethoven soube fazer 33 variações, algumas delas 
verdadeira delícia, muito acima do “imundo” ou baixo tema em que da moderna 
opoterapia ou o da velha ciência daquele outro naldjorpa Frederico Aureola Teofasto 
Bombast de Hohenhein, mais conhecido como Paracelso, que se vendo perseguido pelos 
pedantes mediços de sua época, para que lhes desse a chave de seus maravilhosos 
diagnósticos, e... aborrecido com tão maldosa insistência, fez trazer os restos do 
banquete e... em bandeja de prata, uma amostra daquelas secreções que, por serem 
fundamentais na economia de nosso corpo, dão, com efeito, pese a toda a “escatologia” 
enganadora, as verdadeiras revelações de quanto fisiológico ou patológico acontece no, 
aparentemente repugnante laboratório de nosso corpo... 6 

Mas o estranhável do caso, é que nossa admirável David-Neel, que não pareceu 
ter compreendido todo o alcance iniciático de sua primeira aventura ocultista tibetana, 
narra-nos, no entanto, magistralmente outra cenas inciáticas análogas, que além de 
coincidirem com a referida, ainda a suplantam. 

Com efeito, a própria Alexandra nos diz em seus Místicos: 

“As peripécias que precedem à admissão de um discípulo por um mestre; os 
primeiros anos de seu noviciado; as provas a que é submetido e as circunstâncias em que 
se opera sua iluminação espiritual, constituem o tema para a novela mais curiosa. 
Relatarei em primeiro lugar a história, completamente legendária e simbólica do modo por 
que Tilopa, o bengalês, foi iniciado na doutrina que, depois dele foi importada pelo Tibete 
e que se lhe transmitiu de mestre a discípulo na seita dos Khagyudpas, da qual é o tronco 
espiritual. 

Tilopa está sentado estudando um tratado de filosofia, quando uma velha mendiga 
surge por trás, procurando ler algumas linhas por cima de seu ombro, e lhe pergunta 
bruscamente: 

– Compreendes o sentido daquilo que estás lendo? 
                                            
5 A base de todo ensinamento ocultista está em sobrepujar as rotinas, preocupações e demais erros de nossa vida ordinária como 
pessoas bem e pouco shokings. Assim, longas são as torturas que a educadíssima Condessa de Wachmeister (torturas ou provas 
referidas por ela própria em suas Memórias), teve de submeter a Mestra H. P. B. para despojá-la de seus prejudiciais títulos 
aristrocráticos, que poderiam servir-lhe de outros tantos obstáculos mundanos na Vereda. E nada digamos de outras iniciações, como 
a jesuítica contida nas célebres regras dos Exercícios Espirituais de Inácio de Loiola, onde toda vulgaridade mundana fica de fato 
abolida, como se pode verificar lendo as passagens que a tal respeito consagra a História interna e documentada da Companhia de 
Jesus, do Padre D. Miguel Mir, e que os seus sequazes estão empenhados em fazer desaparecer das bibliotecas. – Nota do autor. 
6 “Sadhus” e “naldjorpas” e “mestres” mereceriam, não meros capítulos, porém, obras inteiras a eles consagradas e que algum dia, 
quando houver verdadeira cultura psicológica no Ocidente, haverão de ser escritas. 
O homem comum, com cultura ou sem ela, faz recordar bastante nas orientações, ou melhor, nas “desorientações” de seu espírito, 
sempre atraído pelo exterior, ao personagem daquela parábola que David-Neel nos transmite de alguém que caminha para um lago 
situado à Este, porém, que ao perceber o fumo de uma cabana, que divisa ao Norte, muda de rumo e se dirige para ela, a fim de tomar 
um bule de chá. Alguém, uns fantasmas, aliás, lhe embargam o passo no novo caminho, o que o faz fugir aterrorizado para o Sul. Aí se 
encontra com outros que o fazem fugir para Oeste, indo com eles também, não sem que logo novos incidentes lhe façam mudar, uma 
e outra vez de rumo, segundo aquele jocoso dito de Campoamor de “Ai daquele que vai do mundo a alguma parte e se encontra com 
uma ruiva no caminho... Semelhantes homens poderão ser tudo no mundo, menos naldjorpas nem tulkus, por não reunirem a condição 
fundamental do verdadeiro discípulo que, deslumbrado, não pelo mestre, mas pela sua doutrina, doutrina cujo primeiro fulgor o 
deslumbra como a Mateus diante de Jesus, pela primeira vez, ou a Paulo no caminho de Damasco, não só não vacilam, como também 
desejam outra coisa, senão, Àquele. A santa chama da “vocação” que através da história feriu, com a rapidez do raio, a todos os 
eleitos (o “juro ser Beethoven ou nada”, de Wagner, ao ouvir pela primeira vez a magia da Quinta Sinfonia), é algo divino e iniciático; do 
mesmo modo, em todo discípulo apto a sentir o primeiro contato espiritual com a salvadora doutrina do Mestre. 
Perdoe-nos o leitor, ou melhor, a autora de Místicos e Magos do Tibete, a longa citação, quase um saque, que nas últimas páginas 
deste último livro vamos realizar movidos pelo nobre desejo de por, pela primeira vez aliás, ao alcance do público algo que lhe convém 
saber, pese aos costumeiros ceticismos com que acontece serem olhados estes santos problemas. – Nota do autor. 
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Tilopa fica indignado por uma vulgar mendiga lhe ter dirigido pergunta tão 
impertinente; porém, aquela descobre seu pensamento e escarra irreverentemente sobre 
o livro. O leitor ergue-se indignado: 

– Quem é este diabo que assim ousa escarrar sobre as Santas Escrituras? 

Como resposta a bruxa escarra mais uma vez sobre o livro, pronunciando uma 
palavra, cujo significado Tilopa não pôde compreender, desaparecendo como por 
encanto. Por estranho sentimento, a referida palavra, que para Tilopa não foi mais do que 
um som indecifrável, fez-lhe calmar imediatamente a cólera. Uma penosa sensação de 
lassitude estendeu-se por seus membros e as mais estranhas dúvidas se levantaram no 
seu espírito. Nenhuma importância tem que ela, o próprio Tilopa ou outros mais houvesse 
compreendido a doutrina exposta no livro. O que importa saber é o que foi feito dessa 
misteriosa velha? Que palavra incompreensível havia ela pronunciado? Deseja sabe-lo 
Tilopa: averiguá-lo torna-se, para ele, indispensável. 

Tilopa parte, pois, em busca da misteriosa desconhecida. Após longas e fatigantes 
pesquisas, ele se encontra certa noite num bosque solitário (outros dizem que num 
cemitério). ‘Seus olhos encarnados fulguram como tochas no seio das trevas’. Porque, 
convém advertir, que a velha é uma Dakini, raça de fadas que desempenham importante 
papel no misticismo lamaísta, como iniciada em secretos ensinamentos, para os que a 
veneram ou mediante certos processos mágicos, sabem obrigá-las a isso. Dá-se-lhes 
com freqüência o título de “mães” e se lhes representam em forma de velhas encurvadas, 
mas cujos olhos são encarnados ou verdes. 

No decorrer da entrevista, a bruxa dá a Tilopa o conselho de que vá ao país das 
Dakinis para entrevistar a sua rainha. No caminho que ao mesmo conduz, esperam-lhe 
inauditos perigos, diz ela: abismos, furiosas torrentes, ferozes animais, horríveis 
aparições, traidoras visões, demônios insaciáveis... Se se deixar dominar pelo terror; se 
se afastar um pouco do estreito caminho, como um fio que atravessa tão terrível região, 
será implacavelmente devorado pelos monstros. E se acossado pela sede ou pela fome, 
beber nas frescas fontes ou comer dos frutos ao alcance de suas mãos, ou mesmo, se 
quiser descansar debaixo das árvores, que a tanto o convida a sua sombra agasalhadora; 
ou ainda, se cedendo diante da sugestão das formosas ninfas que tratam de o seduzir, 
fica imediatamente louco e incapacitado de encontrar o caminho. Como viático, enfim, a 
velha lhe dá uma fórmula mágica, que Tilopa tem que repetir incessantemente, com o 
pensamento nela unicamente concentrado e sem pronunciar uma só palavra: surdo e 
cego diante de tudo quanto o cerque. 

Alguns julgam que Tilopa levou a efeito esta viagem fantástica. Outros mais, ao par 
das percepções e sensações que costumam acompanhar a certos estados de êxtase, 
vêm na velha uma espécie de fenômeno psíquico. Não falta, enfim, quem suspeite ser 
tudo isso uma descrição simbólica. Seja o que for, narra a história que Tilopa encontrou 
em seu ordálio com as visões terríveis ou encantadoras que lhe havia anunciado a bruxa; 
franqueou abismos rochosos e torrentes avassaladoras; caminhou através da neve; sua 
pele foi queimada pelo sopro escaldante de arenosos desertos, sem deixar, no entanto, 
de meditar na mágica palavra. Finalmente, chegou diante de um castelo de muros de 
bronze que, batidos pelos raios do sol, espalhavam um reflexo ardente capaz de cegar 
àquele que os mirasse... 

E em cujas portas gigantescas, monstros femininos ameaçavam tragá-lo com suas 
ígneas fauces escancaradas; enquanto que, árvores não menos gigantescas, serviam-lhe 
de obstáculo com seus ramos e folhas afiadas como navalhas. Tilopa, entretanto, entrou 
vitorioso no encantado palácio; atravessou inúmeras salas e labirínticos jardins, sem se 
deter um só instante, até chegar à câmara da rainha. Esta, que era de uma divina beleza, 
vestida de sedas e coberta de pedrarias, achava-se sentada num trono maravilhoso, 
acolhendo bondosamente o herói que transpôs os umbrais do recinto, pronunciando 
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sempre, mentalmente, sua fórmula mágica. Mas que, sem reparar em detalhes nem 
convencionalismos, galgou rapidamente os degraus do trono; despojou brutalmente a 
rainha de suas jóias, flores e vestidos, violando-a sem seguida. A conquista de uma 
dakini, seja por violência ou por magia, é um tema corrente na literatura mística dos 
lamaístas, como uma alegoria relativa à conquista da verdade, mediante certo processo 
psíquico de desenvolvimento espiritual. 

Tilopa logo transmitiu sua doutrina a Narota ou Naropa e este a Marpa, que a 
introduziu no Tibete. O eminente discípulo de Marpa, o célebre asceta-poeta Milarespa, 
comunicou-a, por sua vez, ao seu discípulo Tagpo-Lhadji e a linha continuou assim até 
chegar aos nossos dias. A biografia do filósofo Narota, herdeiro espiritual de Tilopa pinta 
de modo pinturesco, porém, não tão fantasticamente como se pudesse crer à primeira 
vista, as provas imaginadas por um mestre do “Reto Caminho”, à fim de confundir ao seu 
discípulo. A história das doze grandes e doze pequenas provas do sábio Narota é clássica 
entre os místicos tibetanos e repetida com frequência e como exemplo aos jovens 
naldjorpas”, segundo se verá no seguinte capítulo. 

 

 

O CASO JINARAJADASA 

Colhido, embora incidentalmente, na sua parte editorial dos números 3 e 4 de 
Maio-Agosto do corrente ano, d’O Teosofista, órgão oficial da Sociedade Teosófica no 
Brasil, no trecho sob a designação “O caso da Sociedade Dhâranâ”, não posso deixar de 
vir trazer meu depoimento nesta Revista, em defesa do ato que pratiquei publicamente, 
sob minha exclusiva responsabilidade pessoal, em defesa dos interesses da Sociedade a 
que pertenço, que se viu inopinadamente envolvida na intempestiva pretensão do sábio 
hindu, sacerdote Jinarajadasa, de ter vindo lançar no Brasil as bases da elaboração da 7ª  
Sub-Raça da Raça Ariana, que, como é notório, corresponde justamente à razão de ser 
da constituição da própria S. T. B. 

Respondendo aos termos em que está formulado o tardio revide do Sr. Professor 
Caio Lustosa lemas, cumpre-me apenas dizer que nunca ousaria publicar o absurdo de 
que, antes do advento da S. T. B., não tivesse havido qualquer referência à profecia da 7ª  
Sub-Raça no Brasil, porque esta asserção provém de remotíssimas tradições que estão 
no conhecimento dos menos versados em assuntos de tal natureza e na própria Doutrina 
Secreta de Blavatsky, existem citações concisas a tal respeito. 

O que afirmei, pese aos que lamentam não ter seguido em tempo oportuno tal 
orientação, foi que, no próprio Brasil, depois de Mario Roso de Luna, irmão maior da S. T. 
B., somente esta tomou a iniciativa de lançar os fundamentos desse grande 
empreendimento, dele fazendo até a base angular dos estatutos que a regem, como 
escola de iniciação filosófica que é, em sua essência primordial. 

Isto não pode sofrer a menor contestação, muito menos da seção brasileira da 
“Theosophical Society” que, sendo mera representante da Sociedade de Adyar, incorreu, 
pelo menos, em procrastinação, com a resolução de “adiar” até agora qualquer 
interferência no caso. 

O fato é que, enquanto os representantes da Sociedade de Adyar estabeleciam 
sua mentalidade num binômio expresso pelas alternativas de avanço e retrocesso em 
torno do Messianismo e de outras deflexões no traçado deixado pela precursora da 
Teosofia no mundo ocidental, a S. T. B. manteve sempre firme sua orientação e, deste 
modo, pôde tomar naturalmente a dianteira no trabalho, cuja prioridade se pretendia dar 
agora ao exótico sacerdote aqui aportado como turista, aliás, muito respeitável por seu 
passado ilustre, que lhe dá direito indubitável de figurar em qualquer célebre Museu 
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histórico de antiguidades, com todas as ornamentações arqueológicas que lhe são 
correlatas. 

Lógico seria, decerto, para agir “fraternalmente”, que os representantes da 
Sociedade de Adyar tivessem procurado a nossa, com suas energias afins, embora 
reconheçamos os pontos de vista divergentes dos que se aferram ao passado e dos que 
só atendem ao porvir, para, pelo menos, colaborar em trabalho de tal magnitude, mesmo 
porque, até o próprio zero demonstra sua eficiência quando se coloca à direita de 
qualquer número inteiro. 

Não o tendo feito, poderia porém reconhecer razoavelmente o motivo por que 
viemos a público e então seria nobre apresentar-se francamente para discutir com 
probidade o assunto, concorrendo assim para reabilitar a idéia que deve ser feita do que 
é, na realidade, a Teosofia, que se tem estiolado pelos golpes desferidos pelos que lhe 
têm criado somente decepções. 

Para tanto seria mister começar por despir-se completamente de qualquer manto 
de hipocrisia, para demonstrar a força de seus argumentos, mas sem arremedos 
rotineiros de catolicismos mais ou menos liberais, escombros de um passado enganador 
que não se adapta aos ideais presentes e futuros, muito mais amplos em sua verdadeira 
concepção, sendo inevitável a completa extinção de tais despautérios em face da 
evolução incessante da humanidade que não mais se conforma com os elementos que 
deturparam a orientação traçada por H. P. B., desde que tal evolução, como é sabido, 
passa forçosamente pelo Continente setentrional Americano, onde, com o trabalho da 6ª  
Sub-Raça, está sendo aberto o caminho para a 7ª , cujo alvorecer radioso cabe aos que 
se congregam sob a égide da S. T. B. para que se cumpram as profecias dos Mestres da 
Sabedoria. 

Nutro a convicção de que, agora, só existe, para o caso, um fator decisivo, que é o 
tempo, em função do qual se executam todas as operações mais ou menos implícitas no 
desenvolvimento da História. 

Enquanto, porém, se desenvolvem os acontecimentos, permitam que submeta à 
apreciação dos leitores o trabalho que na sessão pública de 13 de Maio do corrente ano, 
apresentei no nosso recinto social, sob a denominação de 

 

“A MISSÃO DOS SETE RAIOS DE LUZ” 

A ínfima relação entre a imaginação que me assalta a mente e o fraco enunciado 
com que consigo traduzi-la, vai certamente desmerecer este trabalho que só pode tocar 
de leve em assunto da mais alta transcendência, eivado desde logo da incapacidade de 
seu autor. 

Mas, permitindo-me servir do arrojado engenho do maior geômetra dos tempos 
antigos, peço apenas um ponto de apoio no ilustrado auditório para, com ínfima potência, 
poder agir no caso, como o faria a alavanca arquimediana com relação ao Universo. 

Numa reação que desperta energias adormecidas pela hipnose do comodismo, 
desde que o momento não é de vacilação, pois atravessamos incontestavelmente hora 
periclitante e amarga, que ameaça de submergir os melhores impulsos no desespero de 
uma confusa agitação mental, que procura embair as opiniões num mundo fictício de 
fantasias, venho concorrer, com minhas forças, para a vitória dos sãos princípios que não 
transigem com a desordem geral do mundo atual. 

Com severa disciplina mental desprezam-se facilmente as dificuldades que provêm 
da mentalidade objetiva de que se acha impregnada a facção que se nos apresenta em 
antagonismo, e que não passa de um agregado de fatores de ideologias diferentes onde 
desaparece, portanto, o mínimo de homogeneidade. 
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Não me detenho demasiadamente no apuro intransigente da forma; procuro 
apenas, sem parafrasear demasiadamente, fazer um estudo crítico, no seu alto sentido, 
compreendendo que a crítica não pode ser apenas destrutiva, mas deva atingir a margem 
oposta que é da construção. 

É erro supor que um trabalho desta natureza possa assentar em bases duvidosas. 
Deve unicamente apresentar características que não deixem lugar para contradições, 
para poder ter o mérito de criar a opinião legítima, de empolgar pela pureza e sinceridade 
de seus argumentos irredutíveis. 

Alentam-nos opulentas esperanças de poder, da maneira por que agimos 
desassombradamente, na S. T. B., terminar por impor a serena verdade dos fatos, que 
falarão por si só, às gerações presentes e futuras, desta época memorável que 
atravessamos na história da Civilização. 

Predestinados aos píncaros da sinceridade, deixemos que outros rastejem na rasa 
planície do embuste. 

A humanidade não possui ainda o mental superior ou matéria “satvica” de que é 
portadora a obra de que está investida a S. T. B., ou seja, a da Nova Civilização que se 
vislumbra como uma réstia de luz no horizonte longínquo que mal podemos lobrigar por 
entre as trevas que nos envolvem no mundo de ilusões em que vivemos, que se erige 
como um enorme interceptador das fontes da vitalidade inspiradora do poder espiritual. 

Desse cenário de proporções majestosas é que, entretanto, provêm as irradiações 
sutis que chegam, com carinho ilimitado, para esta vã humanidade pela missão universal 
dos SETE RAIOS DE LUZ. 

A missão dos SETE RAIOS DE LUZ é, como sabe certamente a maioria do 
auditório, que nos honra com sua atenção, a que se refere á divulgação de ensinamentos 
por Aqueles que dirigem o grande trabalho da evolução da humanidade. 

Tem tal denominação por ser dirigida pelos Mestres ou Representantes dos 
Dhyans-choans no nosso mundo, em número de sete, que recebem as irradiações do 
Foco Central, de Que tudo emana, tornando-se seus Raios de Luz, que se espalham 
pelos países destinados a fazer parte da cadeia setenária do Grande Concerto Universal 
que prepara a aurora de Paz, de Luz e de Progresso para a humanidade. 

Os cristãos e outros crentes igualmente teológicos, embora ligando-os ao seu Deus 
antropomorfo, admitem essas mesmas Entidades, também setenárias, as que dão os 
nomes genéricos de Anjos, Arcanjos, Serafins, Querubins, Estrelas da Manhã, etc., sendo 
concordes em que governam os elementos cósmicos e todas as leis físicas e mecânicas 
de que os demais se derivam. 

Tais Seres, embora invisíveis ou imperceptíveis para nós, existem conosco, junto a 
nós, em nosso próprio mundo, posto que não se tornem objetivos para as faculdades que 
possuímos, que são incapazes de os discernir de qualquer maneira. 

Apenas os Adeptos, por suas faculdades espirituais de supervisão, ou clarividência, 
que caracterizam o 6º  sentido, se tornam mais ou menos aptos a conhecer a presença ou 
a influência dos Seres que pertencem a outras esferas de existência e que só se 
comunicam com os mortais terrenos que se tenham elevado, por seus próprios esforços 
iniciáticos, aos planos superiores em que ELES se encontram. 

Os cientistas, ou melhor, aqueles que se arrogam este título, ridicularizam a 
existência dessa pluralidade de mundos outros que não sejam os que afetam seus fracos 
sentidos, esquecendo-se, entretanto, de que admitem o éter, a matéria radiante, sem falar 
nos átomos, elétrons, fótons e todo o mundo micrométrico incapaz de ser revelado pelos 
mais poderosos microscópios; nas forças mecânicas, etc., cujas existências não podem 
ser provadas por qualquer meio ao alcance dos sentidos, mas cujas hipóteses lhes são 
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necessárias, ou mesmo indispensáveis, para as demonstrações de tudo que procuram 
ensinar, com mais ou menos proficiência. 

Durante séculos de ignorância, a humanidade coabitou com a série inumerável de 
micróbios e bactérias de cuja existência a biologia só se preocupou depois que pôde 
devassar seu mundo, através dos aparelhos que vieram ampliar consideravelmente a 
capacidade de seus órgãos de visão. 

Durante outros longos séculos, depois da invenção do microscópio, que data do 
XVI século, a humanidade continuou a conviver com várias vibrações eletromagnéticas, 
de cuja presença nunca se apercebeu até que concebeu e construiu aparelhos detetores 
que fazem a delícia dos atuais amadores do Rádio. 

Forçoso é, pois, que se renda o mundo científico oficial à asserção já corrente, 
entre os que se dedicam ao estudo do Ocultismo, da existência dos Seres que habitam 
mundos muito mais sutis, que nos interpenetram e de cuja percepção, como disse, bem 
raros são ainda os que se tornam capazes. 

Sabemos, de fato, que cada um dos Sete Raios de Luz preside a uma determinada 
fase de evolução e a referência às Sete Criações se encontram em todos os Puranas e 
até na própria Bíblia quando, velando o texto das doutrinas esotéricas, fala nos sete 
períodos da Gênese Universal, referindo-se aos sete dias da Criação. 

Aliás, o termo “Criação” não é correto, porque ninguém mais pode concebe-la 
completa e acabada, como a aceitam os judeus e os cristãos, visto como só é 
logicamente admissível a evolução e transformação constante e progressiva de tudo que 
é manifestado. 

Assim como os fenômenos do mundo físico, é evidente que os morais e sociais 
estão sujeitos a análogas transformações de que, entretanto, o vulgo não tem a mínima 
consciência, porque para eles as horas se passam todas iguais, assim como as semanas, 
os meses e os anos na vertiginosa corrida dos séculos hodiernos. 

Segundo as estâncias de Dzyan, que são o repositório de Sabedoria, destinadas à 
interpretação pelo estudo e raciocínio lógico, a Síntese Unitária, o Vigilante Silencioso ou 
o Raio Solitário, divide-se para realizar o sacrifício supremo em favor da humanidade 
degradada, formando então os Sete Vigilantes cujo trabalho é fazer com que a balança 
evolutiva se equilibre, exprimindo tal equilíbrio que o Homem Divino e o homem terreno 
estão novamente unidos e demonstrando, assim, que a Grande Lei não está mais 
transgredida. 

Captando tão excelsas radiações, as Entidades que pertencem a essas Hierarquias 
Superiores que regem a evolução da humanidade, tornam-se devassadoras dos mistérios 
da Natureza, estudam as constelações siderais tanto quanto as entranhas terrestres, os 
mínimos fenômenos biológicos e tudo que forma as facetas do pensamento humano no 
domínio das Ciências. 

Uma antena áurea maravilhosa é destinada a abarcar o Universo, irradiando 
mensagens de Sabedoria, de Amor, de purificação, contínuas e benéficas, que deles 
partem para toda humanidade em sons harmoniosos que ainda lhe são inaudíveis. 

Qual célula fotoelétrica que transforma, como se sabe, os raios luminosos em sons, 
emerge assim a Verdade, ou seja, essa Luz que ressuma das cintilações da Sabedoria 
Antiga que nunca deixou de iluminar os que se nutrem com os eflúvios nimbados de suas 
invisíveis irradiações. 

O Logos manifestado é o que a terminologia sânscrita define com o vocábulo 
Padma-pani, que significa literalmente o portador do lôto, que é a planta que dá a idéia da 
criação humana e de sua evolução. 
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Como tal é também expresso pelo termo Avalokiteshvara que é o verdadeiro Avatar 
de Vishnu, cujas influências começam a ser anunciadas qual novo sol que – quem sabe? 
– se, no dia de hoje, com conjunções astrológicas favoráveis, desponta triunfante no 
horizonte longínquo da Obra da Civilização, que está em marcha, espargindo sua luz 
divina sobre todo o mundo! 

Oxalá que no rigoroso e infalível cronômetro da Evolução tenha soado a hora em 
que o Sol de Sabedoria e de Justiça deverá incidir primeiramente na vereda da iniciação, 
sobre aqueles que já ouviram a Voz do Silêncio ou do seu Mestre, para que estes 
possam, por sua vez, procurar dissipar as trevas da ignorância e ter assim suas 
consciências iluminadas, para que consigam vir a ser os felizes contemporâneos do 
término da evolução espiritual da humanidade. 

Rasga-se o velário para apresentação do magnificente cenário da Cidade Eterna 
em que devem habitar os que forem tocados pelos Raios de Luz, que vêm iluminar suas 
mentes e que só alimentam e saciam os que têm fome e sede dessa mesma Luz. 

Das vibrações puras do AUM Divino resulta o fogo sagrado para todos os que 
apenas aguardam uma simples centelha para que a chama viva que está abafada nas 
cinzas de seu íntimo, desperte em toda sua grandeza. 

Assim preparados, irão amainar o sáfaro terreno onde a 7ª  Sub-Raça da Raça 
Ariana virá surgir, sob os auspícios venturosos da S. T. B., que foi fundada especialmente 
para preparar o terreno onde fará seu aparecimento a anunciada raça sintética a que se 
dá o nome de Ibero-americana. 

Daí sua missão ser extensiva a toda a América do Sul, em cujo continente deverá 
ser implantada essa era feliz. 

Essa Nova Civilização, cujo trabalho primeiriço de adaptação ao nosso ambiente 
sempre foi anunciado por todas as maneiras, em todos os atos, em todos os números de 
sua revista, pela S. T. B., era até bem pouco tempo ridicularizado pelas Lojas da seção 
brasileira da “The Theosophical Society”, também conhecida pela “Sociedade de Adyar”, 
por ter refletido para o Oriente, donde havia emanado em evolução, valendo, pois, tal 
refluxo por um verdadeiro trabalho de involução. 

Forçada talvez pela influência homonímica, tal Sociedade achava naturalmente, 
com esta maneira de proceder, que “adiar” essa missão, por não encontrar nela razão de 
ser na atualidade, era o que se impunha ao programa de “Adyar”. 

Não é concebível, portanto, que queira tomar a si, agora, intempestivamente, uma 
missão que até então considerava um mito ou pelo menos digna de mofa e, sem a 
probidade de reconhecer o próprio erro, ou pelo menos de confessar a sua verdadeira 
origem, venha atribuir semelhante missão a um exótico personagem seu acólito, que só a 
veio conhecer depois de dez longos anos de trabalho de uma Associação nascida e 
desenvolvida no seio do país onde tal Civilização vai fazer seu oportuno surto, assim se 
exprimindo, porque é dentro de seu vasto território que se encontra incontestavelmente o 
centro de gravidade de todas as nações da América Meridional que, num concerto 
harmônico, deverão trabalhar intensamente em seu favor. 

Todos os teosofistas desta parte do hemisfério meridional da América, assim como 
de muitas outras nações do mundo civilizado, às quais é distribuído o órgão oficial da S. 
T. B., sabem que esta mantém sua sede espiritual no mesmo local onde ela fez sua 
eclosão; sabem mais que o verdadeiro Chefe da Missão em que a mesma S. T. B. está 
empenhada na nossa Pátria, cuja vida a ela foi inteiramente dedicada, já lançou a seu 
respeito revelações as mais precisas em 4 livros, que formam a verdadeira Lei ou 
estrutura da obra monumental que, por enquanto, só pode estar ao alcance dos que se 
tornaram até agora dignos de acompanhá-LO em tão alevantado labor. 
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Seja-me lícito, pois, fazer uma pergunta inocente aos teósofos autênticos: Com 
quem devem estar os verdadeiros Mestres de Sabedoria da gloriosa missão dos Sete 
Raios de Luz? Como os que já se acham na vereda com 10 anos de labor, ou com 
aqueles que nela se querem insinuar para salvar a situação em que se tinham envolvido? 

A vinda adventícia do hindu Sr. Jinarajadasa a esta Capital pode resumir-se ao seu 
papel de turista, admirando as paisagens naturais luxuriantes que emolduram seus 
horizontes, sobre os quais o Sol flameja invariavelmente mágicas vibrações em lindos 
arrebóis, de nascente ou poente, porque, fora daí, aturdido pelos que o insuflaram, só foi 
deplorável pela visionária idéia, que lançou em público incautamente, de uma prioridade 
que a verdade dos fatos forçou a desfazer-se imediatamente, como qualquer fumaça que 
se evola, ou melhor, com esses nimbos e cúmulos que tomam, por vezes, as formas mais 
grotescas para, em seguida, se decomporem e desaparecerem de nossas vidas, à mercê 
de qualquer corrente de ar atmosférico que muitas vezes mal se nos faça sentir. 

A sentença é atroz, mas irremediável: 

Quando o sábio hindu refluir para sua origem, como qualquer água de enchente, 
deixará, afinal, atrás de si, como depósito aluviano da sua enxurrada, apenas o descrédito 
da Seção brasileira da “The Theosophical Society”, cuja matriz está esdruxulamente 
implantada na Índia, a menos que a mesma não venha dignamente reconhecer em 
público o erro em que incorreu, e desta maneira, que caracteriza o proceder do verdadeiro 
teósofo, procure sinceramente colaborar, em seu próprio grêmio ou fora dele, no trabalho 
em que se acha empenhada a S. T. B., genuína propulsora da grande missão que, em 
comunhão de pensamento com os Dirigentes ocultos, que constituem os Sete Raios de 
Luz, lançou há dez anos à pobre humanidade que, no meio de suas desesperanças, 
cansada de tatear nas trevas da ignorância, qual lôto que emerge do fundo lodoso do 
lago, procura muito justamente encontrar a verdadeira felicidade, elevando-se para a Luz 
na paz e tranquilidade de sua consciência. 

 

Rio de Janeiro – 1934 

Eduardo Cícero de Faria 

Presidente da Loja Morya da S. T. B. 

 

 

AOS QUE NOS NÃO PODEM ENTENDER 
 

Um dos membros da Theosophical Society, na sua mal ajustada crítica à modesta 
nota que publicamos nos periódicos desta capital, a propósito de certa declaração do 
sacerdote budista, Sr. Jinarajadasa, usa de má fé, quando na transcrição dos tópicos 
essenciais do nosso artiguete por ele censurado, omite trechos, o que demuda 
inteiramente o motivo desse reparo. 

Faz crer aos desapercebidos, que increpamos nesse escrito, o ilustre visitante, por 
copiar-nos a profecia sobre o advento da sétima sub-raça do ciclo ariano. 

Unicamente aos desprevenidos, poderá iludir a jesuítica artimanha, que 
infelizmente não é original, pois já o incomparável pregador Antonio Vieira, aludia num 
dos seus maravilhosos sermões, ao perigo de se adulterarem textos, só em se trocando 
pontos e vírgulas, quanto mais sonegando-se-lhes palavras inteiras. E como ainda se nos 
não deliu da memória, tão formosa peça oratória, aqui a reproduzimos, para que o nosso 
censor, se mire nesse espelho, e não mais reincida em tão feio pecado: 
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“SURREXIT NON EST HIC” – (Marc. 16:6). Ressuscitou, não está aqui. Com estas 
palavras diz o Evangelista que Cristo ressuscitou. Ou com as mesmas (se se mudar a 
pontuação), pode dizer um Herege que Cristo não ressuscitou. SURREXIT? NON. EST 
HIC. Ressuscitou? Não. Está aqui. De maneira que só com o trocar pontos e vírgulas, 
com as mesmas palavras se diz que Cristo ressuscitou: e é Fé; e com as mesmas se diz 
que Cristo não ressuscitou e é heresia. Vede quão arriscado ofício é o de uma pena na 
mão”. (Sermões seletos, edição Roland. V. I., pág. 116). 

Escrupuloso ofício, o de manejar uma pena. Desavisado anda, o que emprega tais 
processos, para desacoimar créditos enxovalhados. Transpira-lhe por entre doçura dos 
vocábulos, a dobrez das intenções. Lembra a inocente túnica de Hércules, empeçonhada 
pelos ciúmes de Dejanira com o sangue corruptor de NESSUS, que levava embebida na 
trama do tecido, a morte traiçoeira. Assim foi conosco. Torceram o sentido da nossa 
argumentação, cerceando-nos os passos explicativos, que claramente mostravam a razão 
do que rebatíamos. Mas, isto só veio para relembrar o esquecido juízo do citado escritor: 
“TODAS AS PENAS NASCERAM EM CARNE, E SANGUE, E TODAS NA TINTA DE 
ESCREVER MISTURAM AS CORES DO SEU AFETO”. (Vieira, História do Futuro, ed. 
1718, pág. 181). 

Por isso ao nos retrucar, o zoilo, largamente molhou os bicos da pena, nas tintas 
da sua paixão. A exaltação dos sentimentos, vendou-lhes os olhos da inteligência, não o 
deixando perceber a Verdade serena, que desvestida se lhe oferecia ao entendimento. 

REVELA OCULOS MEOS: devia ter pedido, antes de tão desarrazoadamente nos 
criticar. Porque “se os olhos estão cobertos, e escurecidos com o véu do afeto, ou com a 
nuvem da paixão, se os cega o amor, ou o ódio, a inveja, ou lisonja, a Vingança, ou o 
interesse, a esperança ou o temor, como se pode entender a Verdade da profecia, por 
muito clara que nela esteja, quando o primeiro intento é negá-la, ou escurecê-la? As 
nuvens que Deus põe sobre a profecia, o tempo as gastas, e as desfaz; mas os véus que 
os homens lançam sobre os próprios olhos, só eles os podem tirar, porque eles são os 
que querem ficar cegos. – (Ib., pág. 203). 

Em dizeres humanos nada melhor poderíamos encontrar, que se enquadrasse com 
tanta justeza no caso que tratamos. Só a perturbação do ódio, poderia ver no que 
escrevemos, “a pretensão ridícula de monopolizar a profecia sobre a Raça Dourada”, 
como afirma o venenoso articulista encoberto com a capa mentirosa da bondade fraterna 
que tanto apregoa, mas não pratica. Claro, lá se acha o ponto combatido: a veleidade 
ingênua do Sr. Jinarajadasa e de alguns acólitos seus, de lançar as fundações desse 
novo e esperado ciclo. Só isso refutamos. Pois a profecia é anterior a ele, e à própria H. 
P. B., donde a copiou o forasteiro que se presume portador do facho deslumbrante que 
vai iluminar as rotas do porvir. 

Só nisso baseamos a nossa admoestação, sincera, apesar de rude; só nisso 
estribamos a nossa argumentação, de Plagiário, por ter querido agora fazer às pressas, o 
que de há muito nós e alguns outros estamos fazendo, laboriosamente e com diretrizes 
bem dirigidas. Pouco se nos dá, que julgue bem ou mal de nós, porque nos fortalece os 
ânimos inabaláveis, a Palavra dos Mestres, que nos confiaram a Direção Oculta desse 
Movimento. 

Quem tiver olhos para ver, que veja, mas tire antes o véu que os cobre. A verdade 
é candeia acesa, mas como se há de ver com os olhos cobertos? O Futuro mostrará com 
quem se acha a Razão. Esperemos o que nos reserva o Destino, porque lá disse, e bem, 
São Paulo: cada qual colhe consoante semeia. 

Antonio C. Ferreira 
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ZOROASTRO E OS MAGOS 
Atribuem os persas o Avestá, ao arqui-profeta Zarathustra, que foi o codificador da 

Fraternidade dos Magos, e reformador da religião vingente, na sua época. 

Parece que, o nome com o que conhecem, era nas primitivas civilizações assiro-
babilônicos, o título que usava o Sumo-Sacerdote, o Supremo hierofante dos mistérios 
iniciáticos, sempre consagrado à divindade que os presidia. Assim Zoro Ishtar, 
“consagrado a Ishtar” entre os caldeus, originado de Guru-Astara (adorador do sol), 
posteriormente corrompido para Goro-Astara, que lembra os Goros ou Lamas Perfeitos 
que cercam o Rei do mundo em Agardi, como ensinam as tradições mongólicas, e daí 
Zoro-Astara ou Zoroastro. Por isso Porfirio se refere a Zaradas, mestre de Pitágoras, que 
é o Zar-ad ou Na-zar-ad, o Nazar primitivo, ou Nazaruam persa, o ancião dos Dias. Todos 
os Pontífices (construtores da ponte entre este mundo de ilusões e o espiritual), toma 
esse nome, e somente isso mostra a razão dos vários clássicos falarem em Zoroastro, 
como tendo vivido em épocas muito diversas. Eudoxio de Cnido diz ter ele vivido 6.000 
anos antes de Platão; Teopompo de Quios, no-lo descreve 5.000 anos antes da guerra de 
Tróia; Beroso fá-lo nascer 2.200 anos antes de Cristo, e fundar uma dinastia médica em 
Babilônia; Xantus de Lídia, acha que ele veio ao mundo 600 anos antes de Xerxes; para 
Aristóteles floresceu 600 anos antes de Cristo, enquanto Hermipio de Alexandria dá-lhe 
por mestre Azonach (Azon-ach, o Deus Azon), e como tendo existido 5.000 anos antes da 
tomada de Tróia. 

É claro que esses autores descrevem alguns dos mais conspícuos Zoro-astros, que 
guiaram os povos do Eran. 

Os hebreus denominavam de Nazar àqueles que “se consagravam ao culto de 
Deus” e que correspondia ao Zoroastro persa. Eram também magos, e Rab-Mag era o 
grande Mago, segundo a Bíblia, ou o chefe dos mistérios. Diz Lenormand que Em-ga 
para os acadianos tinha o mesmo sentido: glorioso, exaltado, como Mag para os 
bactrianos. Assim a tribo dos Magos, era formada de Adeptos, e não de homens 
vulgares que se ligavam só pelo parentesco. Na língua zend Maz é grande, glorioso, e 
Maz-da, o Grande Sábio, é um dos nomes da Divindade luminosa dos persas: Ahura-
Mazda, Ahura, Asura ou Senhor do Hálito Criador (As, ah: sopro vital), e onisciente. 
Magec para os guaches, relíquias atlantes que viveram nas Canárias, eram sacerdotes 
adoradores do Sol, e Maga-lés as suas vestais, guardiãs do Fogo santo, símbolo da 
Grande Mãe, Deméter, Atacina, Hestia, etc. E o povo jina de Tuatha dê Danann, tinha 
Ogma ou Mago lido anagramaticamente como o “Deus da Sabedoria secreta” e da 
eloqüência. No dizer do Vishnu Purana, Magas eram os sacerdotes do sol para os árias 
antigos. Concluímos que Zoro-Astro era o Chefe dos iniciados persas ou Magos, como 
eram denominados. 

 

EXPEDIENTE 

––––––– 

TRABALHO DAS LOJAS DA S. T. B. DURANTE O ÚLTIMO TRIMESTRE 
LOJAS MORYA E KUT-HUMI 

 

Além das aulas esotéricas, dadas aos membros destas duas ramas, em sessões 
privativas, foram realizadas nas mesmas as seguintes conferências públicas: 

“O problema da morte entre os antigos egípcios” e “Símbolos, Mitos e Tradições 
Indianas”, pelo engenheiro Dr. Antonio Castaño Ferreira. 

“As forças sutis da Natureza” e “Os chacras”, pelo engenheiro Dr. Eduardo Cícero 
de Faria. 
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LOJA KUT-HUMI 

No dia 26 de Dezembro esta rama realizou uma sessão pública para comemorar o 
4º  aniversário de sua fundação. 

Os trabalho foram dirigidos pelo Presidente da S. T. B., Capitão de Mar e Guerra 
Tancredo de Alcântara Gomes, que deu a palavra ao engenheiro Dr. Antonio Castaño 
Ferreira para dissertar sobre a figura do patrono da loja. 

Ainda tomaram parte no programa as distintas senhoritas Lucilia e Julieta Faria, 
que deliciaram o seleto auditório com diversos números cantados. 

Por fim, o Presidente da S. T. B. encerrou a reunião com uma saudação aos 
presentes, cujo comparecimento agradeceu. 

 

 


