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O TIBETE E A TEOSOFIA 
 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 
 

Pelo Dr. ROSO DE LUNA 
XIX 

 
SHADUS E NALDJORPAS  1 

                                            
1 Quem vem acompanhando os vários capítulos de “O Tibete e a Teosofia”, deverá lembrar-se que, no número 80 desta revista (anotação 1 do 
Capítulo XI), levamos ao conhecimento de seus leitores, a valiosa oferta dos diletos filhos do autor (o insigne Teósofo e cientista Dr. Mario 
Roso de Luna), de vários originais e recortes encontrados no seu arquivo, para futuros capítulos de uma obra mais completa. Do mesmo modo 
que, a revista El Loto Blanco, que se edita em Barcelona (e onde colaboram os mais ilustres Teósofos do mundo) havia publicado os 21 
primeiros capítulos, não fazendo, portanto, dos demais, pelo autor não os ter ainda preparado, como prova, inúmeros deles, só possuírem os 
títulos; outros, recortes apenas de jornais e anotações para uma futura obra devidamente correta. E ainda mais, nos 21 capítulos publicados 
por aquela conceituada revista espanhola, não figurarem os de nos 19 e 20, por não os ter o autor, do mesmo modo, preenchido. Nesse caso, o 
presente capítulo finaliza, segundo a nomenclatura verdadeira por nós adotada, a série publicada por El Loto Blanco, embora as diversas 
anotações nossas (da primeira série), como tradutor da obra que o autor nos “ofereceu para ser publicada na querida língua de Camões”. E 
seus filhos, completando os espirituais sentimentos de seu querido e saudoso Pai, faziam oferta de tudo quanto o mesmo possuía em 
referência à sua última obra, infelizmente por acabar, devido o seu inesperado e prateado desaparecimento da arena da vida. 
Nesse caso, o esforço do tradutor tem sido até agora, relativamente insignificante, para doravante, tornar-se – não valioso – mas, de fato, 
imensamente difícil de levar a bom termo, como já dizíamos naquela mesma anotação do número 80 desta revista: “Assim é que o trabalho a 
que nos propusemos, exige esforço sobre-humano, dificílimo, portanto, 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 de imorredoira gratidão, amizade e respeito à memória do autor, cujos 
transcendentes reflexos, como dissemos, se acham naqueles dois entes a quem tanto amava: seus dignos filhos Ismael e Sara. Por isso 
mesmo, o tradutor de tal obra, deverá ser tomado, apenas, como um péssimo escultor querendo dar os últimos retoques na obra-prima de um 
gênio desaparecido da Terra, antes de haver realizado seus sonhos de artista incomparável”, etc. 
E foi ainda assim que, por uma homenagem ao autor e sua digníssima família, começamos a ilustrar tão valiosa obra, com fotografias 
adequadas, não só de nosso Arquivo particular, como de ofertas de outras pessoas que, por sua vez, nos são mui caras. 
Até agora já foram publicados 19 capítulos. Do futuro em diante, terão eles os seguintes títulos: 

XX – Os Naldjorpas tibetanos e Alexandra David-Neel; 
XXI – As primeiras invasões da Sra. David-Neel no Tibete; 
XXII – Da China à Índia através do Tibete; 
XXIII – Deuses e Homens; 
XXIV – A Religião do Bon e a Primeva Sabedoria; 
XXV – O Reto Caminho e as religiões positivas; 
XXVI – Os eremitas tibetanos e a Sabedoria Perdida; 
XXVII – A Grande Loja Branca e as Jerarchias na Sudha-Dharma-Mandalam; 
XXVIII – Algo sobre o sufismo parsi e mulçumano; 
XXIX – O Lamaísmo ário ou a religião do lar e do espírito; 
XXX – Lamaserias, línguas e Panorama religioso tibetanos; 
XXXI – Os Jinas tibetanos e seus Tulkus; 
XXXII – As crianças tulkus tibetanas e seus prodígios; 
XXXIII – Mais sobre a doutrina dos Tulkus – A vibração do Logos através de Jinas e Tulkus; 
XXXIV – A religião totêmica: Chamanismo ou Camanismo; 
XXXV – Mais sobre religião totêmica: Homens e Demônios; 
XXXVI – Magia e Feitiçaria; 
XXXVII – Agnus Dei quitolis peccata mundi...; 
XXXVIII – O TUMO; 
XXXIX – O TCHEND; 
XL – Magia funerária; 
XLI – Cerimônias e banquetes funerários; 
XLII – O Bardo Todol; 
XLIII – Os Lung-Gom; 
XLIV – Kyikhores Tulpes e outros elementos mágicos; 
XLV – Budismo e Bodismo; 
XLVI – A Sankhya: A Reforma Gelugpa; 
XLVII – Mongólia !... Mistério dos Budas Vivos...; 
XLVIII – O futuro Buda Branco; 
XLIX – O Buda Vivo do Ocidente !... Mistérios Jinas do Brasil ! A Missão da 7ª sub -raça ou dos Sete Raios de Luz !  



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº  84 –  Abril a Junho de 1935 – ANO X 

Redator: Henrique José de Souza 

  
 
 

2 

 
O curiosíssimo tema ocultista desenvolvido nos últimos capítulos, pode ser ampliado 

até o infinito, porque as leis do ocultismo diferem das humanas leis ordinárias, que saem 
aparentemente de toda regra, fato esse a que fez alusão o grande iniciado São Paulo, ao 
pronunciar aquela incompreendida frase de “quando conheci o pecado, conheci também a lei”. 
De fato, queria ele dizer com isso que as elevadas questões do espírito se acham muito acima 
de todas as leis correntes, por obedecer a um cânone superior e incompreendido para o vulgo, 
tal como o são as leis da puberdade para os impúberes 2. 

O coronel Olcott em seu Old diary leaves (História autêntica da S. T.), refere-se a 
diversos encontros parecidos, de misteriosos personagens, que logo são reconhecidos como 
seres superiores, pois além do mais, o enchem de espanto em seus primeiros passo como 
discípulo... Ora, é aquele sábio que depois de “lhe fazer ver a luz astral”, dá-lhe os sinais de 
sua morada, para o mesmo acabar descobrindo que se tratava... de uma livraria católica. Ora, 
a própria H. P. B., que lhe faz presenciar os fenômenos mediúnicos da granja dos Eddys; 
quando não é a própria a precipitar outros mais surpreendentes, ainda, “pelo poder de sua 
força mágica, vontade e pensamento”. Mais tarde, obriga seu “Guia espírita” a dizer que é a 
alma desencarnada de um velho pirata inglês, até que, finalmente, ouve dizer a tal “Guia”, que 
ele não passa de um manequim, um tulku, que veremos depois, manejado à distância pela 
vontade daquela verdadeira naldjorpa (com vistas à sua iniciação na senda do oculto...). 

Por sua parte, Alexandra, no decorrer de sua narração sobre Tilopa, o bengalês, dá-
nos estes outros de análogo alcance: 

“Narota ou Naropa – diz Alexandra – nasceu no século X, em Caxemira. Era filho de 
brâmanes, muito culto e tido por mago. Quando desempenhava as funções de capelão junto de 
certo rajá, foi por este seriamente maltratado, resolvendo Narota vingar-se de seu ofensor por 
meios ocultos. Com efeito, procurou isolar-se e traçou um círculo mágico, com o fim de matar à 
distância o príncipe. Ao realizar as respectivas conjurações, apareceu-lhe uma Dakini que logo 
lhe interpelou se se achava em condições de encaminhar a alma do futuro defunto para uma 
esfera luminosa, ou se era capaz de fazê-la entrar novamente no corpo, com isso 
ressuscitando-a. O mago viu-se forçado a confessar que sua ciência não ia mais além do que 
poder matar o rajá... A fada logo o recriminou severamente, dizendo que não se tinha o direito 
de destruir, senão, aquilo que se pudesse construir, ajuntando: “por causa de um ato tão 
indigno e inconsiderado, seria ele a reencarnação do morto em um dos múltiplos purgatórios do 
Bardo”. 

Aterrorizado, Narota quis saber o meio de evitar tão dolorosa sorte, obtendo da fada o 
conselho de ir procurar o sábio Tilopa, rogando-lhe que o iniciasse no “Reto Caminho”, que 
destrói os resultados dos atos, sejam quais forem, além de assegurar a obtenção do Nirvana 
em uma única encarnação, porquanto, acertando o sentido desse ensinamento e assimilando 
seu resultado, escaparia a um novo nascimento. E, por conseguinte, aos tormentos do 

                                                                                                                                                         
Conclusão. 
Como se vê, a obra possuirá 49 capítulos, como um símbolo perfeito do mistério do Setenário Divino, desde uma Ronda completa de 
7 Raças-Mães, cada uma delas com suas respectivas sete sub-raças; a escala cromática ou de 7 oitavas; as 49 letras do verdadeiro 
alfabeto esotérico sânscrito, etc., etc. 
Resta apenas repetir o que já foi dito em o número 80, isto é, de que se não nos for facultado levar avante tão gigantesco 
empreendimento (o que aliás é bem provável acontecer...), não faltará na S. T. B. quem o faça de modo talvez muito mais valioso, 
não só para a memória do autor e de sua digna família, como para os não menos dignos e ilustres leitores desta revista. – Nota do 
tradutor. 
2
 “A letra mata e o espírito vivifica”, diz o Evangelho. E, com efeito, o primeiro passo no Ocultismo, é aprender a diferençar o abstrato 

do concreto (“Salta nas trevas”, de certas iniciações ocidentais); o permanente do transitório; o real do ilusório; o essencial do 
acessório, em resumo: a Verdade, de seus “isíacos véus” ou vestiduras. Assim, o famoso Baphomet dos Templários não era mais do 
que uma dessas provas que chegam até nós, com a crença vulgar de que “pisavam o Cristo”... Do mesmo modo que, o “escarrar tres 
vezes sobre “um livro santo”, da bruxa sábia, que iniciou a Tilopa, porquanto, nem o Cristo era o símbolo em madeira ou marfim, etc., 
que se conhece, nem a Doutrina, era propriamente o livro, como veículo material das idéias nele expostas, mas sim, o que se achava 
nas entrelinhas e... que bem poucos são capazes de o divulgar, a não ser, os que o fazem através da Intuição. O vulgar, em troca, 
retrocede inevitavelmente horrorizado, ante o que ele aceita como o maior dos sacrilégios. 
Nas “Mil e Uma Noites”, como livro iniciático, quando se lê, também, em entrelinhas, surgem por toda parte, passagens semelhantes 
que “se tomadas em seu morto sentido sexual” (como “a violação da rainha das fadas por Tilopa, ou a de Wotan com a Mãe-Terra, 
para arrancar-lhe seus segredos, do drama vagneriano), não pode, senão, conduzir à magia negra. Enquanto, salvador se torna, no 
mais elevado grau, quando se interpreta a passagem no sentido do heróico esclarecimento da verdade sem véus, pelo candidato 
(véu este, dizemos nós como tradutor da obra, que mesmo em sentido grosseiro, possui também o do “desvendar da deusa Ísis, pelo 
discípulo adiantado, quando aplicado ao véu, velário, cortina... ou “membrana Hímen” da flor em botão, relacionado, nesse caso, à s 
virgens. Daí, o termo: Himeneu, para casamento, festa nupcial, etc., porquanto, tal termo procede do grego Humenaios, como nome 
da divindade pagã que presidia aos casamentos). – Nota do autor. 
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purgatório. Narota, impressionadíssimo, abandonou seu Kyilkhor (círculo mágico) dirigindo-se 
para Bengala, onde vivia Tilopa. 

O mestre Tilopa gozava de grande reputação, quando Narota foi em sua procura. 
Depois de sua iniciação, tinha-se transformado em uma espécie de asceta avadutha, ou seja, 
daqueles que “nada mais amam ou odeiam, nem se rebaixam ou buscam glórias”, 
desprendidos, portanto, de todo liame terreno, seja religioso, social, familiar, etc. Narota, ao 
contrário, era um ortodoxo hinduísta, cônscio de sua superioridade como letrado e membro da 
casta superior dos brâmanes. O encontro desses dois homens de tão diferentes caracteres, 
parecia favorável a desenvolver uma recreativa comédia, mas nunca, um drama comovente 
como esperava Narota. 

“O primeiro encontro com seu guia espiritual teve lugar no claustro de certo mosteiro 
budista. Tilopa, quase despido, sentado no chão, comia peixes fritos, cujas espinhas ia atirando 
despreocupadamente, para os lados. Não desejando macular a pureza de sua casta, Narota ia 
afastar-se do comensal, quando um monge, saindo da cozinha, dirigiu-se ao primeiro 
repreendendo-o por ser tão desrespeitoso e pouco compassivo para com os seres vivos, 
alimentando-se com o que havia custado a vida a vários animais e, pior, no recinto sagrado de 
um pagode; pelo que, o expulsava de tal lugar. Tilopa, impassível, não se dignou sequer, a 
olhar àquele que o repreendia tão severamente, cingindo-se apenas a recitar um mantram, com 
o qual, as espinhas começaram a cobrir-se de carne e os peixes assim redivivos, voaram pelos 
ares, desaparecendo por completo no horizonte. Nada restava, pois, do ímpio banquete... logo 
o asceta abandonou o recinto... 

Narota, diante de tal milagre, ficou como se estivesse petrificado; mas, súbito, uma 
idéia luminosa atravessou a sua mente: Tão singular taumaturgo não podia ser outro, senão 
Tilopa, a quem ele procurava. Porém, o yogi tinha desaparecido. Iniciou-se, então, para Narota, 
uma série de peregrinações que seus biógrafos desenvolvem de modo quase infindável, mas 
que possuem, provavelmente no fundo, algo de autêntico ou verdadeiro. De povoação em 
povoação, o aspirante a discípulo, perseguia o invulnerável Tilopa. Quando ouvia dizer que o 
mesmo se achava em tal lugar, corria pressuroso em sua busca, porém, invariavelmente, o 
mestre Tilopa havia partido no momento justo de sua chegada. Vêm logo encontros que 
parecem fortuitos, mas que, de fato, são provocados pelo mago, que multiplica assim suas 
ilusórias aparições. 
 
Ilustração: foto  
Legenda:  

A Sra. Alexandra David-Neel no célebre mosteiro de Chigat-sé, no Tibete. 
 

Ilustração: foto  
Legenda:  

Na região onde vivem os eremitas contemplativos. O acampamento da Sra. David-Neel. 
 

Certo dia, em plena estrada, junto a uma casa, convidam a Narota para comer. De 
fato, um homem lhe abre a porta da casa oferecendo-lhe vinho, que o mesmo recusa como 
bom brâmane. Dissipa-se, então, a ilusão, desaparecendo a casa e fica Narota só na estrada, 
embora que ouvindo a irônica voz de Tilopa, que lhe dizia: “Era eu quem estava na habitação!” 
Mais adiante, um aldeão pede que o auxilie a retirar o couro de um animal morto, o que é 
apenas próprio dos párias “intocáveis”, pois só com a simples aproximação (e não um contato 
direto com o animal), é motivo para macular qualquer hinduísta das três castas puras. Narota, 
repugnado e irritado, afasta-se do lugar, mas sem que mesma voz do invisível Tilopa, deixasse 
de se fazer ouvir em tom de sarcasmo: “Era eu quem estava ali!” De outra vez, vê um homem 
arrastando pelos cabelos uma pobre mulher, que banhada em lágrimas pedia socorro. O 
bárbaro esposo diz ao viandante: “é minha esposa, quero matá-la, ajude-me, ou então siga seu 
caminho!” Narota, porém, indignado, lança-se sobre o miserável, mata-o, livrando assim a sua 
vítima de ser morta por ele. Mas..., encontra-se só como um simples joguete de outra 
fantasmagoria, ouvindo sempre a voz sarcástica: “Eu me encontrava ali!” As aventuras se 
multiplicam cada vez mais, sempre de modo enganador ou ilusório para Narota... 

“Por mais valioso que fosse Narota na arte da Magia, jamais poderia pensar que 
houvessem semelhantes processos ilusórios que o ameaçavam enlouquecer. Entretanto, seu 
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desejo de encontrar Tilopa e por ele ser aceito, se avolumava cada vez mais, obrigando-o a 
vagar através do país, clamando em altas vozes pelo grande mago. E como o considerasse 
capaz de tomar esta ou aquela forma, prosterna-se diante de quantos encontra no seu 
caminho. Certa tarde, finalmente, chega a um cemitério: restos de uma fogueira existiam a um 
canto; uma pequena chama ergue-se de quando em vez, deixando ver entre os tições, restos 
humanos queimados e enegrecidos. Narota distingue vagamente uma silhueta estendida no 
solo; procura reconhece-la melhor e... um estremecimento singular agita seu ser; 
compreendendo Narota de quem se tratava, cai de joelhos agarrando-se aos pés do Mestre, 
que desta vez já não desaparece, como fazia outrora. 

“Durante muitos anos o ex-capelão segue seu mestre sem que este procure, de 
nenhum modo, instruí-lo, preferindo antes, exercitá-lo, expondo-o às provas de silêncio, 
obediência, confiança, etc. Falarei apenas de algumas destas provas: 

“Segundo o costume dos ascetas indianos, Narota tinha ido mendigar e voltava com 
uma grande vasilha contendo arroz e guisado, com a qual presenteou a seu mestre, porquanto, 
a regra exige que o discípulo não coma até que o mestre esteja satisfeito... Tilopa devorou todo 
o conteúdo do prato, declarando que o mesmo estava excelente e que comeria ainda mais. 
Sem esperar nova ordem, o discípulo tomou novamente da vasilha e foi à hospitaleira casa 
onde havia recebido a refeição, que tanto havia agradado o mestre, porém, encontrou a porta 
fechada. Nem por isso esmoreceu o solícito discípulo; entrando na casa, descobriu na cozinha 
o caldeirão ainda no fogo, do qual se serviu largamente, enchendo a vasilha que levara. Foi 
justamente na ocasião em que chegavam os donos... para logo lhe darem tremenda surra. 
Muito mal pôde arrastar-se Narota até junto de seu mestre, que nem ao menos se dignou em 
demonstrar qualquer compaixão pelo discípulo, dizendo friamente: 

– Em que triste aventura te meteste por minha causa. Não te arrependes com isso em 
seres meu discípulo? 
“Quantas forças restavam ainda ao pobre Narota, teve ele de empregá-las para 

demonstrar ao seu mestre de que jamais sentiria arrependimento em seguir um gurú como Ele, 
e que se considerava feliz por tamanho privilégio, embora que isso lhe viesse a custar a vida. 

“Certa vez, passando diante de imunda cloaca, que se achava descoberta, Tilopa 
perguntou aos seus discípulos, qual deles era capaz de beber daquelas águas, se tal lhes 
ordenasse? 3 Como se deve prever, não se tratava apenas de vencer uma repugnância natural, 
porém muito mais, de contrariar uma impureza ritualística, coisa gravíssima para um indiano 
pertencente a uma das três castas puras. E que se a realizasse, faria dele, ipso facto, um pária. 
Entretanto, enquanto os outros resistiam, o brâmane lançou-se de bruços sobre a borda da 
cloaca e bebeu do imundo líquido. 

“Mais bárbara ainda a seguinte prova: 
“Mestre e discípulo viviam em uma gruta na entrada de um bosque. Certo dia, ao 

regressar de uma viagem, Narota notou que durante sua ausência, Tilopa havia cortado várias 
setas de bambu e as endurecia ao fogo. Admirado, perguntou-lhe que ia o mestre fazer com 
elas. 

“O yogi sorriu de modo singular. Interrogando-o, por sua vez, se resistiria 
estoicamente a qualquer padecimento que ele lhe infligisse. E como o discípulo respondesse 
que se sujeitaria a todo e qualquer, Tilopa fincou-lhe uma daquelas setas debaixo de cada uma 
das unhas dos pés e das mãos e... fechando o paciente na cabana, foi-se tranquilamente, 
ordenando-lhe que o esperasse até seu regresso. Vários dias se passaram até que o feroz 
gurú regressasse. E quando o fez encontrou ao fiel discípulo de cócoras na gruta e com as 
agulhas fincadas onde o mesmo as havia deixado. 

“Em que tens pensado enquanto estavas só – perguntou-lhe Tilopa. Não vês que sou 
um mestre desalmado e que é preferível para ti o abandonar-me? 

– Sonhei, replicou Narota, na vida tão atroz que levarei no purgatório, se não alcançar 
por vossa graça, a iluminação na doutrina do Caminho Direto, escapando desse modo 
a novos nascimentos 4. 

                                            
3
 Anotação não publicada – Nota do digitador 

4
 Que dirá a isso o jovem e prezado Krishnamurti, que não admite a necessidade de se seguir a um mestre ou Gurú, pertencer-se a uma 

sociedade ou Escola Iniciática quando ele, com essas teorias não está fazendo outro papel senão o de Gurú? E quando o chamamos de 
jovem, porque, de fato, “jovens há aos 80 e mais anos...” e velhos (ou “experimentados”) aos “5 anos de idade”, como o foram, por exemplo: 
Tun-Tyne, “a criança prodígio”, que em Rangoon e outros lugares da Índia, assombrava os mais doutos em filosofias orientais, principalmente, 
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Citarei, enfim, outra prova de firme caráter, ao menos para quem não foi seu herói: 
Passeando Tilopa com alguns de seus discípulos, encontrou um cortejo nupcial, que 

conduzia os recém-casados ao seu domicílio. O yogi disse aos que o rodeavam: “Quem de vós 
será capaz de apoderar-se dessa mulher para m’a trazer? Eu a desejo”. Antes que Tilopa 
acabasse de falar, Narota atirou-se sobre o cortejo, que, ao reconhecer nele a um brâmane, 
todos abriram alas, julgando que fosse abençoar a recém-casada. Mas quando 
compreenderam que sua intenção era raptá-la, caíram-lhe em cima, maltratando-o com 
quantos objetos encontraram ao seu alcance, enquanto o obediente discípulo ficava por terra 
sem sentidos. Quando tornou a si do desmaio, teve apenas forças para voltar onde se 
encontrava Tilopa, o qual tornou a fazer-lhe a mesma pergunta de após; cada uma das provas 
a que o submetia, isto é, “se não estava arrependido de o seguir, etc.”, respondia sempre 
Narota de que, “mil mortes lhe pareciam bem pouca coisa, em troca do altíssimo privilégio de 
ser seu discípulo”. Finalmente, em outras ocasiões, sob a ordem do mestre, realizou façanhas 
extraordinárias, como por exemplo, a de atirar-se do alto de um telhado, atravessar as chamas 
de uma fogueira e outros atos temerários, que puseram mais de uma vez sua vida em perigo. 

“Ao cabo de todos esses sofrimentos, Narota recebeu a recompensa, porém, não sob 
a forma de uma iniciação e ensinamentos regulares. Se formos obrigados a crer na tradição, 
Tilopa pareceu empregar nesse caso um método estranho, bastante parecido ao de que se 
servem certos mestres chineses da seita de Ts’an. Não resta dúvida de que, embora nada se 
lhe houvesse ensinado, Narota havia aprendido grande número das doutrinas professadas por 
seu mestre. Não obstante, a iluminação veio ao discípulo segundo se segue: 

“Estava Narota sentado junto a uma fogueira, em pleno campo, com seu gurú, quando 
este, sem proferir uma só palavra, descalçou um pé e com a sandália lhe deu um golpe no 
rosto. Narota viu, como vulgarmente se diz, “estrelas ao meio-dia”, mas, logo o profundo 
sentido do “Caminho Direto” iluminou seu espírito. 

“Narota teve numerosos discípulos, aos quais, contrariamente à tradição, preferiu 
dispensar todas aquelas provas, cuja dureza e crueldade conhecia por experiência. Depois de 
se ter distinguido como filósofo, consagrou doze anos consecutivos à contemplação, à espera 
do “sublime acontecimento”, ou seja, a condição de Buda. Em idade bastante avançada, 
retirou-se aos Himalaias, para ali dedicar-se à vida de eremita. 

                                                                                                                                                         
Budismo, etc. Ou um Jeoshua (segundo a própria Bíblia, embora com o nome errôneo de Jesus e fatos que não lhe aconteceram 
absolutamente...) que, aos 13 anos de idade, já discutia com os doutores no templo; sem nunca, qualquer dos dois, haver frequentado 
academias, inclusive, a de Oxford, onde esteve o jovem Krishnamurti (cujo nome significa: “corpo preparado para Cristo ou Krishna” como 
propositadamente lho foi dado). Do mesmo modo, Jeoshua, depois daquela idade foi aperfeiçoar-se nos colégios essênios (contrariamente à 
opinião de Krishnamurti) e um Pitágoras, por exemplo, no Egito e outros lugares. O que acontece, porém, é que Krishnamurti não é mais do 
que um “revoltado” contra a escravidão a que o submeteram seus “tutores”, durante longos anos de sua vida atual, onde, nem ao menos o 
direito de estar só lho permitiam, receosos de que ele desenvolvesse assuntos propriamente seus... que comprometessem a missão que a viva 
força lhe queriam dar entre os homens! E a prova se pode encontrar, quando o mesmo prefaciando um de seus opúsculos, agradece a sua 
tutora, ao bispo Arundale e outros mais, o seu auxílio na confecção da obra (de 20 e poucas páginas?...), o que nos obriga a perguntar: o que 
lhe resta como autor de tais opúsculos? A assinatura? 
E pelo que nos consta, já ele afirmou tal coisa!... 
Outras discordâncias: se os Adeptos não lhe merecem nenhuma distinção, ou mesmo, não tem crença neles, por que razão começa a sua 
obra – Aos pés do Mestre – dizendo: “Minhas não são estas palavras, mas do Mestre que m’as ditou”... Que dizem dessa contradição palmar 
os seus fiéis seguidores, que já pretendem, até, deixar a Teosofia, ou antes, a Sabedoria Iniciática das Idades, para “gozar ou viver a vida?” 
Pobre Krishnaj! Até de “cachorro do Mestre no planeta Marte” lhe fizeram, nas suas vidas passadas! Como não aborrecer os Mestres, embora 
estes não tenham culpabilidade alguma em tão doloroso caso!... 
O fato é que defender Krishnamurti é julgar criminosos seus tutores. E defender seus tutores, é reduzir à zero o inofensivo e inculpável 
Krishnamurti! 
Bem razão tínhamos nós, há longos anos, quando através das colunas desta revista, já afirmávamos que “havia de ser por sua própria boca 
que ele recriminaria aos que o sujeitaram ao ridículo perante o mundo, a começar pela dissolução da Ordem da Estrela, de que era seu Chefe”. 
Entretanto, a quantas inimizades e fraternais epítetos nos sujeitamos, por essa nossa opinião redentora... dos que palmilhavam vereda incerta, 
embora fôssemos nós que “estivéssemos com falsos Mahatmas” que não erraram, aliás, até hoje... E eles com os verdadeiros, que foram 
coniventes na comédia, que quase termina em tragédia, se não fora o passo acertado do próprio protagonista. O fato é que os Verdadeiros 
seriam os primeiros a dizer: “Muito pode a falta de vigilância dos sentidos”. E logo secundados por H. P. B. com aquela sua famosa frase: “E 
comigo se foram os Mestres”... 
E se não explanarmos idéias a seu respeito, enquanto esteve entre nós, foi apenas como um dever de cortesia, já para com aquele que soube 
atirar para longe as férreas cadeias com que o manietaram; como por não ter arrogado a si, o papel ou missão de outros, como o fez o primeiro 
convidado da Seção Brasileira da The Theosophical Society, quando aqui esteve pela segunda ; além de outras razões que não vêm ao caso 
explicar... 
Desejávamos apenas que Krishna tivesse outras idéias à respeito dos Mestres (pese a opinião dos que o julgam até hoje superior Àqueles!...) 
dos quais ele está e não está afastado... Porque, então, não teria errado, como errou, a porta onde esteve perto!... Porta esta, que os próprios 
que o acompanham, estão mui longe de saber qual ela seja, quanto mais o resto do mundo, completamente alheio ao que de espiritual lhe diz 
respeito!... 
Diremos, apenas: Feliz viagem, ou antes, brilhante futuro, Krishna ! Sem esquecer o “Libertas quae sera tamen”, de que tanto carecíeis, para 
serdes menos vulgar que os demais homens!... – Nota do tradutor. 
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“Narota é conhecido, sobretudo no Tibete, como o gurú de Marpa, quem, por sua vez, 
o foi do célebre asceta poeta Milarespa, cujo nome, história e cânticos religiosos (por escrito), 
são popularíssimos entre os tibetanos. 

“Se Narota foi indulgente com seus discípulos, outrotanto não aconteceu a Marpa, 
que torturou durante anos a Milarespa, ordenando-lhe a construir e destruir inúmeras vezes a 
mesma casa, cuja existe até hoje no país de Lhobrag (Tibete meridional). 

Digamos, enfim, que os tibetanos não duvidam sequer um só ponto a respeito da 
autenticidade de todos esses relatos. Se não podemos, alcançar essa confiança, devemos, 
entretanto, evitar considerarmos como puras invenções, as estranhas aventuras dos noviços 
naldjorpas, ou de pensar que se trata apenas de fatos antigos impossíveis de ser hoje 
repetidos”. 

Examinemos, por nossa parte, tais assuntos no próximo capítulo. 
 

––––––– 
DE UM MARCADOR DE LIVROS 

“Prova de amor à cultura é aquela de quem lendo um livro várias vezes, o deixa como 
novo”. 

“Um livro tanto pode ser um poderoso auxiliar, como um formidável destruidor de tua 
mente e de tua alma: tem cuidado na sua escolha”. 

“Grande é aquele que deseja instruir-se; maior, o que se instrui; porém, muito maior 
ainda, o que oferece seus conhecimentos aos demais”. 

“Lê pouco e pensa muito”. 
“A leitura e o alimento são semelhantes, porque, se não assimilados, não nutrem”. 
“Dizer o que se leu É COPIAR; porém, quando da meditação da leitura formamos 

novos pensamentos, É CRIAR”. 
“Não aceites nem repilas o que leres; medita, raciocina, para depois então 

decidires...” 
“Discutir o que não se conhece... é de néscios”. 
“Diz-me o que lês e te direi quem és”. 
“O bem-estar de tua mente depende de teus pensamentos, tal como o de teu corpo, 

dos bons alimentos que ingeres”. 
 
 
Ilustração: Figura 
Legenda:   

O Rei Artur (ou Artus , Sutra, etc.) com os Doze Cavaleiros da “Távola Redonda” – 
Clichê de um quadro existente no castelo de Westminster, na Inglaterra. 
 
 

MOVIMENTOS OCULTOS DOS ÚLTIMOS SÉCULOS 
 

Por L. P. Domiciani 
 

“Todas as vezes, ó filho de Bharata! que Dharma (a lei justa) declina 
e Adharma (o contrário) se levanta, Eu me manifesto para salvação 
dos bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu 
nasço em cada Yuga (idade). – Bhagavad-Gîta”. 

 
Além dos grandes ciclos bramânicos, existem outros menores, inclusive os de 

cinquenta anos, chamados nos Colégios iniciáticos do velho Egito, de “o florescer dos Lotos 
nos lagos sagrados”... 

Correm as lendas que ao ter lugar semelhante fenômeno “um Ego mais ou menos 
elevado se manifesta na Terra, como portador de missão especial entre os homens”. Ou então: 
“que ao começar cada curto período, somos afetados por um movimento tendente a levantar 
um ante-mural contra a vaga do imperialismo imperante”; o que tanto vale, por se encontrarem 
os homens afastados da “Lei justa” ou Dharma. 
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No século XIV, por exemplo, constata-se o trabalho grandioso de Christian-
Rosenkreutz, fundador da Rosacruz na Alemanha 1. 

No século XV, a Renascença e as grandes invenções. A Descoberta da América por 
Cristóvão Colombo 2. 

No século XVI, a Restauração; as obras de Robert Bayle e a fundação da “Real 
Sociedade de Ciências de Inglaterra”. A Descoberta do Brasil, por Pedro Álvares Cabral, fato 
este que tendo lugar a 21 de Abril de 1500, é como se disséssemos que se deu no começo de 
um ciclo maior que os anteriores, embora que complementar ao trabalho de Colombo, que 
finalizava um outro, oito anos antes3. 

No século XVII, o Ocultismo da Renascença e as grandes invenções. A Revolução de 
Olivier Cromwell, na Inglaterra. 

No século XVIII, a Revolução Francesa e a misteriosa trajetória dos Condes de 
Cagliostro e São Germano, de cujos personagens muito se fala... mas pouco se sabe...4. 

No século XIX, o aparecimento da heróica princesa russa e famosa ocultista chamada 
Helena Petrovna Hann Fadeef de Blavatsky, trazendo para o Ocidente o Facho sagrado da 
Doutrina Secreta (por outro nome, Teosofia), como o desfolhar de uma nova página na História, 

                                            
1 Antes de H. P. B., o verdadeiro fundador do Espiritualismo, foi Christian Rosenkreutz, portador de toda Ciência esotérica dos sábios árabes, 
por sua vez, herdeiros da cultura de Alexandria. Rosenkreutz criou, com outros “Doze Mestres” (cópia fiel do “Rei ARTUS”, palavra que lida às 
avessas, é Sûtra ou Sutratma, como “Fio de Oiro”, ou antes, “o fio que liga o Eu à Mônada e ao Segundo Logos”. E como diz a lenda, Aquele 
se achava no centro da Távola Redonda, cercado pelos Doze Cavaleiros, que outros não são, senão, os “Doze Signos Zodiacais”) fundou a 
célebre Instituição da ROSA-CRUZ. Cada um desses Doze Mestres tinha, do mesmo modo, um discípulo adequado, apto a perpetuar a 
respectiva Ciência do Mestre. 
Dizem que, Rosenkreutz reencarnou em Hunjadi Jainos, o célebre defensor da Hungria contra os turcos. E depois, em Bacon Verulamio, o 
grande escritor e filósofo inglês, fundador de outro organismo de caráter rosacruciano. E depois, no húngaro “Racowsky, príncipe real que, 
desaparecendo a tempo do cenário do mundo, salvou seu país na luta com a Áustria. E sua personalidade, diz-se, continua através dos 
séculos, é a mesma do Conde de Saint-Germain no século XVIII, preclaro discípulo da Loja Branca ou dos arhats, mas, com maior 
propriedade, membro das grandes assembléias nos reinos subterrâneos de Agardi (ou Agharta, Asgarda, Erdemi, etc.). 
Um amigo e discípulo, por sua vez, de Saint-Germain, foi o austríaco Zimsky, conhecido também por “o irmão José”, havendo quem afirme (?) 
ter sido a anterior encarnação de H. P. B. 
Saint-Germain e Zimsky, trabalharam juntos no século XVIII, fundando muitas Sociedades Secretas, algumas delas de caráter maçônico e nas 
quais eram admitidos, indistintamente, homens e mulheres. As referidas Lojas e outras mais, fizeram quanto lhes foi possível para estender o 
Ideal da Fraternidade entre os povos, porém o mundo não estava ainda preparado para semelhante movimento. Este ensaio teve, sim, êxito na 
América, que estava em melhores condições de recebê-lo, com a instauração e independência da grande república (logo seguida de 
semelhante movimento na do Sul, inclusive, no Brasil), enquanto fracassava, aparentemente, na Revolução Francesa, porquanto, a semente 
germinou desde aquele movimento... com a “Destruição da Bastilha”). Podemos mesmo afiançar que Saint-Germain e Cagliostro não foram 
alheios a tal movimento e, até, que se completavam para a sua auspiciosa Realização, à parte as idéias que o vulgo ou profano queira fazer 
dos termos “Bem e Mal” e todos os opostos que em casos tais, como em tudo na vida, é forçoso a se manifestar. 
E quanto a H. P. B. ter sido (como afirmam alguns) em sua encarnação anterior, “O Irmão José”, é semelhante àquela outra de que, logo se 
desencarnou “passou-se para o corpo de um marinheiro” e a seguir, para o de uma menina, etc... afirmativas essas que têm sua origem na 
mesma das “Últimas encarnações de Alcione”, isto é, na “sesquipedal clarividência” do famoso autor (hoje desencarnado) dessa nova Tragédia 
do Gólgota, que acabou em verdadeira comédia, com a dissolução da Ordem da Estrela, pelo próprio protagonista: o Novo Messias, mas o 
próprio “Jesus-Cristo”, como o afirmou a Sra. Besant em inúmeros artigos e conferências (Vide revista “Sophia” dos anos de 1912 e 1913, etc.). 
No Brasil, por sua vez, apareceu uma senhora que se dizia um novo “avatar” de H. P. B., porém, desta vez, como mãe de um messias 
arranjado à última hora... na nossa capital por um S. José que até hoje não quis adotar seu pequeno rebento... deixando que a moderna Maria 
fugisse só para o Egito... sem ao menos o auxílio de “Três Reis Magos” para que a criança  não viesse a cair nas mãos de um pretenso 
“degolador de Inocentes”, como a Bíblia o faz com Herodes, o grande rei da Judéia... E quando citamos “o milagre sem apontarmos os santos”, 
foi apenas para demonstrar as belezas deste fim de ciclo apodrecido e gasto, onde se confundem coisas da mais transcendental 
espiritualidade, com as do mais baixo sensualismo. E não se diga que o caso é único; existem outros bem semelhantes, senão piores! Fora 
dessas “Aberrações psíquicas do sexo”, como diria o grande Roso de Luna, aparece de quando em vez “messias” espíritas, protestantes e 
outros mais, sem falar num oficial de nossa Polícia Civil, que se dizia a encarnação do próprio Jesus! 
Quem se reportar às “Profecias do Rei do Mundo”, que o próprio Ossendowsky cita em sua obra “Bêtes, Hommes et Dieux”, e já foram 
transcritas por esta revista, em artigos do Chefe da Obra, em que a S. T. B. se acha empenhada, ficará pasmo em ver como as mesmas se 
realizam em toda linha, desde os fatos já apontados, (sem falar os que se passam pelo mundo, inclusive, de inúmeras cópias do “Barba Azul”), 
como de guerras, revoluções e tudo mais!... São fenômenos naturais de todo ciclo nos seus últimos estertores!... 
2
 Cristóvão Colombo, quer queiram ou não os mais entendidos, foi um Ser Superior, cuja missão não era mais do que “abrir as portas de um 

Novo Mundo” (embora que velho, mas abandonado, devido a convulsões cósmicas anteriores... à verdadeira barbaria, como Karma natural do 
que restou da infeliz Atlântida, em grande parte no fundo do oceano). Razão de sua frase tão conhecida pelo mundo: “Com tres caravelas 
conquistarei um Reino... que não é o meu”, semelhante àquela outra, atribuída a Jeoshua: “O meu Reino não é deste mundo”... 
3
 Pedro Álvares Cabral, como português, completa a obra do anterior (como espanhol), pese a opinião de S. M. Il Duce e outros mais, que à 

viva força o querem dar como italiano, o que nos faz repetir uma frase do Diretor-Chefe da S. T. B., no seu artigo Poder Temporal e Poder 
Espiritual (em número atrasado desta revista): “Fiquem, se quiserem, com as glórias do homem, mas deixem ao menos, a quem morreu num 
catre miserável, a Pátria de seu nascimento”. Nesse caso, Colombo e Cabral iniciavam o trabalho das “mônadas Ibero-Americanas na sua 
fusão com as raças autóctones” para hoje, um prosseguimento mais espiritualizado, ainda, através de nossa Obra e quantos por Ela trabalham 
direta ou indiretamente. 
Com mais clareza, esse trabalho está expresso – de modo sintético – na própria letra do Hino da S. T. B., que vem publicado no presente 
número, Hino este que tem por título: “O Alvorecer de uma Era Nova” (ou da 7ª su b-raça, que tanto vale). 
4 Como se conhece, até mesmo, através das Memórias de um médico, do ilustre iniciador de homens, que foi Mr. Alexandre Dumas (iniciador 
não só nesta obra, como na do Conde de Monte Cristo, etc.), Cagliostro trazia no peito, como Grão-Copta da Maçonaria egípcia, um emblema 
com as iniciais: L. P. D., isto é, LILIUM PEDIBUS DESTRUENS, já que seu papel era de “destruir a flor de lis”, completamente contrária ou 
caótica à “flor de lis egípcia” que, como se sabe, simboliza o próprio Loto sagrado das antigas iniciações daquele país. Além de, em forma 
ternária, estar de acordo com a “Lira sagrada” ou “Vina de Shiva” (as 3 cordas ou gunas, qualidades de matéria, etc.). Mr. Dumas recolheu 
vários dados para a sua obra, em arquivos de valor, embora que, uma grande parte fosse pura fantasia sua. O LPD, podemos afiançar, é uma 
das poucas coisas que ali figuram como verdadeiras. 
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onde se subscreve o movimento mais intenso e mais valioso de quantos se conhecem em 
matéria de espiritualidade para o mundo5. A Proclamação da República Brasileira (1889) ou um 
século justo depois da Francesa (1789), por isso mesmo, estreitamente ligados (os dois fatos) 
ao futuro movimento espiritualista que se ia dar em Sul-América. Desencarna na Índia (1883) o 
grande Ramakrishna e nasce no Brasil, nesse mesmo ano, à meia-noite (tal como a hora do 
nascimento de H. P. B.) de 15 de Setembro, aquele que se acha à frente da Obra em que a S. 
T. B. está empenhada: JHS. 

No século XX, a Conflagração européia. As Revoluções na Rússia, no México, em 
Portugal, Espanha (nesta com a proclamação da República, etc.); em vários países da América 
Latina, inclusive o Brasil (movimentos todos tendentes a uma modificação geral, quer política, 
social ou religiosamente falando, etc., embora que mui longe ainda de expressar a sua 
verdadeira razão de ser) 6. 

As grandes descobertas que dia a dia vêm maravilhando o mundo, a começar pela da 
aviação (“o mais pesado que o ar”) que coube ao ilustre brasileiro com o nome de Santos 
Dumont. A Radiotelegrafia, a Televisão, o Cinema falado e inúmeras outras, que seria 
fastidioso enumerar. Sobressai como o maior movimento espiritualista, o da fundação da Obra 
em que a S. T. B. se acha empenhada, ou seja, o do Advento da 7ª sub -raça ariana, por outro 

                                            
5
 H. P. B. além de todos os seus valores, lutou ao lado de Garibaldi, na batalha de Mentana, contra o poder papal. Razão porque até hoje o 

clero a abomina e a seu respeito se manifesta de cristianíssima maneira, principalmente, quando ousa atacar a sua honorabilidade e outras 
coisas mais, que esse mesmo clero deveria envergonhar-se em citar, por serem “prata de casa”, isto é, propriedade sua. A História que o diga 
em nosso lugar!... 
Foi nessa mesma batalha, em que H. P. B. mortalmente alanceada no peito, foi salva por um daqueles Seres que futuramente a guiaram no 
excelso movimento teosófico que todos conhecem, embora que durante muitos anos, ainda, aquela chaga se abrisse e dela vertesse sangue... 
Por uma dessas coincidências estranhas, o Chefe de nossa Obra, quando criança, caiu sobre uma lança da grade do jardim em que residia 
sua família e escapou miraculosamente. Tal marca traz ele até hoje no peito... e a respeito fala a sua Biografia publicada em número atrasado 
desta revista. E que se não vá julgar que ele pretende passar por H. P. B. 
Por mais honroso que isso pareça, prefere ele dizer com Cagliostro: Ego sum qui sum !, isto é, um simples discípulo, que muito mal suporta o 
peso do madeiro de sua missão... 
O nascimento de JHS em 15 de Setembro de 1883, lhe dá como signo Virgo e planeta MERCÚRIO. De sua companheira de missão (em 13 de 
Agosto de 1906), Sol e Leo como por coincidência, foram os mesmos de H. P. B. 
Coincidência mais estranha ainda: ambos trazerem os mesmos nomes dos fundadores da S. T. na América: Henrique e Helena. 
Do mesmo modo que, J. H. S. (ou H. J. S., como o quiserem), nasceu 52 anos depois de H. P. B. 
Além de ser um número de acordo com meio século (e mais 2 anos) do mistério dos “lagos egípcios”, possui profundos sentidos cabalísticos, já 
do baralho de jogar, ou 13 cartas em cada um dos 4 naipes, onde, além do mais, figuram: Rei, Rainha e Conde, ou Pai, Mãe e Filho para cada 
naipe, ou sejam, 12 figuras ao todo, como “os Doze Cavaleiros da Távola Redonda”, em torno do Rei Artus, sobrando 40 cartas brancas (como 
vulgarmente são chamadas). E que esse número (40) representa “a idade da razão”, ou a do manifestar de Kundalini (o Fogo cósmico) em 
certas pessoas já evoluídas. Ademais, Kundalini – qual “Bela Adormecida no bosque”, dos “Contos infantis”, dorme no Chakra Raiz (ou 
Muladhâra), embora seu despertar ou “câmara”, seja no Chakra do coração. E como sabem os entendidos, o primeiro possui 4 pétalas, valor 
das 4 Rondas já decorridas: Mineral, Vegetal, Animal e Humana. Multiplicando-se esse número de pétalas pela potência máxima esotérica, que 
é 10 (da Árvore Sephirothal cabalística... e até, dos 10 avataras de Vishnú), obteremos o número 40. Além disso, o calor de Kundalini, até certo 
ponto, é igual ao febril, pois acima de 40º a vida se acha em perigo. Daí o delírio, as alucinações, que são um estado caótico, do fenômeno que 
se dá com o “despertar de Kundalini”, isto é, a verdadeira visão espiritual dos grandes Iluminados !... 
6 Figura, ainda, como um dos muitos acontecimentos de valor no século atual, o movimento indiano, levado a efeito pela figura insuperável de 
Gândhi, a favor da liberdade daquele povo, há bastante tempo, sob o peso cármico de suas passadas imprevidências. 
Desse movimento surgiu a odiosidade por parte da maioria indiana, principalmente dos intelectuais, contra a Sra. Besant, que além de ter 
“atiçado a Inglaterra sobre o mesmo Gândhi” (como noticiaram vários jornais do mundo, inclusive, em nosso País, o Correio da Manhã e outros 
mais), lançou uma Mensagem transcrita por El Loto Blanco, que se edita em Barcelona (Novembro de 1930), “Aos Membros da Sociedade 
Teosófica”, cuja começa assim: 
“Quando pela primeira vez recebi do Rei (?) o encargo de trabalhar pela liberdade da Índia, em Shamaballah, etc.” 
Em tal Mensagem ela criticava Gandhi, porque, a seu modo, não haveria derramamento de sangue, e com o daquele o fato se deu. Ora, se a 
Índia esperasse a sua redenção pelos processos silenciosos da Sra. Besant (embora que louváveis no ponto de vista espiritual...) teria que o 
fazer por mais alguns séculos, aguardando até a nova encarnação de quem não poderia durar por tão longo tempo. Enquanto, com Gandhi, se 
a liberdade não foi perfeita, muita coisa já usufrui a Índia, pelo seu espírito de sacrifício, como o mundo inteiro está farto de saber. 
E foi tal esse espírito de animosidade contra a Sra. Besant, que a The Theosophical Society (de Point-Lama), na América do Norte (que se diz 
a verdadeira fundada por H. P. B. e Olcott, etc.), lhe ofereceu hospitalidade, embora a mesma senhora não a aceitasse, num gesto digno de 
louvor. E... como “fatalista, que era, crente apenas no Karma, mas nunca na “lei do livre arbítrio”, que permite ao homem, este ou aquele 
caminho a seguir... deveria ter compreendido que, se Karma não erra, logo foi ele quem permitiu a Gandhi a missão que ela afirmava ter 
recebido das mãos do Rei do Mundo, diferente, portanto, de uma Jeanne d’Arc (cujo significado verdadeiro é: Jina da Arca, Agarta, Shamballa, 
etc., onde reside esse mesmo Rei citado em sua Mensagem). E pelo que sabemos... Jeanne d’Arc (cujo significado verdadeiro é: Jina da Arca, 
Agarta, Shamballa, etc., onde reside esse mesmo Rei citado em sua Mensagem). E pelo que sabemos... Jeanne d’Arc não venceu os inimigos 
da França com sermões teosóficos, por mais eficientes que eles o sejam. 
Em resumo, não somente esses fatos apontados, como os da dissolução da Ordem da Estrela e o rumo diferente que o próprio protagonista ou 
Chefe daquela deu à questão messiânica, que lhe colocaram sobre os ombros (ela, Besant e o bispo Leadbeater) – já que “o messianismo 
sempre foi o achaque dos débeis”, como diria o grande Roso de Luna – precipitaram sua morte, que se diga de passagem, no ponto de vista 
puramente teosófico, foi uma grande perda para o mundo, principalmente em uma época, como a atual, onde é aterradora a confusão de ideais 
grosseiros ou estúpidos..., pois, só a espiritualidade pode redimir as criaturas humanas. 
E como provas insofismáveis da decadência do ciclo, para o alvorecer de um outro portador de melhores dias para a Terra, essa mesma 
confusão idealística, a começar pelo já intitulado “Von Sovastica”, que preferiu o símbolo da involução, repudiado pelos jainos e budistas, como 
da “fatalidade”, ao invés da SVASTICA (cujo movimento é, como tudo mais, da esquerda para a  direita), por isso mesmo, progresso, evolução, 
espiritualidade, etc. 
Daí, com aquele outro símbolo de barbaria ou involução: a perseguição atroz aos judeus; a pena de morte a machadadas, as castrações e tudo 
mais quando o mesmo Von Sovastica, está pondo até hoje em prática. O pior é que outros povos desprecavidos, não ligando importância ao 
sábio aforismo de que “cada povo tem o governo que merece”, queira imitar tamanhas belezas, para retardar, por exemplo, o Trabalho 
espiritual em mãos de quem possui espírito mais lúcido... – Notas do Autor. 
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nome, Ibero-Americana. Movimento este que não poderia deixar de ser no Brasil, cujo nome 
bem exprime que “é nele onde se mantêm vivas e crepitantes as BRASAS de Agni, o Fogo 
Sagrado”. 

Em resumo, os fenômenos cíclicos estão dentro da própria Lei Universal, pois, como 
disse o grande vidente sueco Emmanuel Swedenborg: “A lei mais essencial da Natureza, é a 
da vibração. Um ponto morto, um ponto imóvel é absolutamente impossível dentro do nosso 
sistema. Os movimentos sutis, que chamamos de vibrações ou ondas; os mais vigorosos, que 
chamamos de oscilações; as trajetórias dos planetas, que chamamos de órbitas; as épocas da 
História, que conhecemos como Ciclos... tudo é um movimento ondulatório, cíclico, de ondas 
no ar, no éter, na água, na aura, na terra, por nebulosas, pensamentos, emoções de tudo 
quanto é imaginável”. 
 
 

A PRÉ-HISTÓRIA EM MATO-GROSSO 
 

(Transcrito de velhos jornais – Comentários de L. P. D.) 
 

Depois de Santos Dumont, Marconi e Ford, assinalando com a glória de seus inventos 
o paroxismo da civilização do século vinteno, acreditava-se que o espírito arguto da época 
repousasse desvanecido à sombra capitelina de tão sublimes lauréis. 

Tal, porém, não acontecera. 
Se por um lado a atividade humana, firmando-se jubilosa sobre o imperialismo dos 

altos domínios, realizava o impossível do saudoso homem-alado, estabelecendo um hífen entre 
nós e o além-céu; por outro lado, operando em plano completamente oposto, a investigação 
arqueológica desvendaria aos olhos da modernidade os mistérios da vida de ultra-eras e as 
curiosidades da mais remota civilização. 

Com o garbo e o arrojo dos navegadores da antiga Fenícia, na glória clássica de suas 
expedições marítimas, coroadas do êxito mais privilegiado, se agitam no presente, financiados 
pelos governos e pelos museus históricos das grandes metrópoles, os surtos vitoriosos da 
exploração da antiguidade, isto é, das cidades mortas, numa perfeita estabilização da verdade 
histórica das épocas milenárias. 

De triunfo em triunfo, das expedições científicas internacionais no Oriente e na África 
setentrional, não tardará que o próprio gênio da investigação cingisse com os loiros da coroa 
filosofal, a fronte do Sir Wooley, do Museu Britânico, e o maior arqueólogo de toda a Inglaterra, 
com a formidável descoberta da vetusta cidade de Ur, a primitiva, em terras da Mesopotâmia, 
por meio de um ladrilho do tempo de Noé (à parte o nome impróprio, dizemos nós...) ou seja, 
de 5.200 anos antes de Cristo. 

Encontrada estava a chave de todas as proposições arqueológicas presentes e 
futuras. No entanto, enquanto o mundo científico se reverencia ante a excepcionalidade desse 
“record”, o Estado de Mato Grosso, soberbamente alçado em seu pedestal geológico de rochas 
metamórficas, do mesmo zomba num sorriso sobranceiro. 

Mato Grosso, mercê da impressão causada pela pompa do seu próprio nome... a 
eterna região lendária, misteriosa, fantasmagórica, na visão pessimista, quase geral, isso no 
mais completo desconhecimento de sua valia intrínseca e de suas realidades esplendorosas, o 
que não resta a menor dúvida, é que é uma terra de eleição, privilegiada pelo Criador, para o 
exercício de função preponderante em torno do mundo, como já o é em torno do país, pela 
excelência de seus próprios cabedais de ordem natural. 

Quando as “rands” ou campos de oiro do Transwaal, faziam pasmar o mundo com a 
cópia fidalga de sua produção, alfinetando a cobiça de John Bull, as famosas minas do Subitil, 
em Cuiabá, efetivaram o descomunal da extração de quatrocentas arrobas de oiro em vinte 
dias. Se, segundo o padre Cristobal de Acuna, em sua importante obra “Nuevo descubrimiento 
del Grand Rio de las Amazonas”, “los fundamentos que hay para assegurar la Provincia de las 
Amazonas en este rio, son tantas y tan fuertes, que seria faltar a la fé humana el no darles 
credito”, porque, fechando-se os olhos à eloquência de dados mais positivos, rejeitar a 
possibilidade da existência de uma cidade soterrada em Mato Grosso? 

Na vidência dessa mesma hipótese se basificaram as persuasões de Charney e 
Bellicosp no passado; da mesma forma que se esplendorizou no presente, o grande sonho do 
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coronel Fawcett, morto pelos silvícolas, segundo uns, e tateando com embevecimento, a glória 
tangível de sua concepção sublime, segundo as comunicações telepáticas colhidas por sua 
própria família. 

Mato Grosso, como sobrepujara o Transvaal em produção aurífera, pretende também 
sobrepor-se à Mesopotâmia, na eminência dos “records” arqueológicos de todos os tempos. 

Se esta ofusca os olhos da atualidade com o brilho de um simples ladrilho do tempo 
de um Noé, isto é, cincomilquinhentista, aquele exibe aos olhos cintilantes de curiosidade da 
geração presente, no monte ARARINHAS (com vistas ao termo tupi “Matatú-Araracanga”, 
dizemos nós, que significa “Cabeceira das Araras”...) no município de Rosário-Oeste, um 
autêntico templo do período quaternário, ou seja, da época paleolítica da idade da pedra, de 
que fala a pré-história. 

No contraforte da serra da Canastra, a 145 quilômetros da capital do Estado, assenta-
se a pequena cidade de Rosário-Oeste, cabeça do município do mesmo nome, outrora o maior 
centro produtor da goma-elástica, e hoje, sofrendo a clorose profunda e oriunda da 
desvalorização crescente daquele produto. 

A 66 quilômetros na reta da Barra do Rio dos Bugres, na estrada que comunica o alto 
Cuiabá com o alto Paraguai, se eleva em cone extremado, numa altitude de 500 metros, de 
cujo cimo se descortina quase que inteiramente toda a parte setentrional do Estado, o monte 
Ararinhas, como uma sentinela avançada dos esplendores nortenses de Mato Grosso. 

Transpondo-se, em ascensão penosa, as suas escarpas quase que verticais, 
destaca-se em seu cume, encravado no paredão, à guisa de portal, uma grande abertura, 
oferecendo ingresso a uma ampla galeria. 

No interior da mesma, um mistério profundo através de densas trevas...! 
O viandante animoso, que com o auxílio indispensável de uma lanterna, ousasse ali 

penetrar, constataria, pasmo, a um canto, à direita, uma espaçosa mesa de pedra; na frente, a 
alguns passos de distância, talhado na parede da rocha, um altar de primitiva miniatura. 

Em direção deste, a uns dois metros de distância, nova abertura, à guisa também de 
porta. 

O interior? Completamente desconhecido. Ninguém ousou ainda desvendá-lo. 
Nele as trevas são mais densas, o mistério mais impenetrável, inspirando mesmo 

terror! 
Observa-se, no entanto, um fato curiosíssimo: uma pedra lançada da porta, de degrau 

em degrau, parece rola indefinidamente... 
Que será? 
Um campo novo esse mistério oferecerá à Ciência? 
O fio revelador da Atlântida? 
Uma cidade subterrânea? Talvez... 
E com isso, novas perguntas: 
Viverão seres humanos em tais entranhas? 
O fato é que, em torno do caso existem algumas lendas, inclusive, a de “certo Homem 

branco” – compatriota talvez do Coronel Fawcett – “que por tal abertura desapareceu para 
sempre, pois nunca mais se ouviu falar dele”...! 

Enquanto isso, os jornais vêm de anunciar sensacional descoberta na Serra do Mar, 
no Estado do Paraná, ou seja, de misteriosa Esfinge, algo parecida com a egípcia, fato esse 
que vem intrigando a quantos se acham alheios ao esplendoroso papel que já representou, o 
hoje Brasil, em longínquo passado do mundo! 

A mesma “cidade de Vila Velha”, naquele Estado sulino, não será um complemento 
direto à enigmática Esfinge, que acaba de ser descoberta? 

Nesse caso, Mato Grosso e Paraná são “verdadeiros Gêmeos”, unidos... por destinos 
passados, presentes e, talvez, futuros... mas, que os homens vulgares estão mui longe de os 
poder desvendar. 

Desvendou-o, entretanto, através esta mesma revista – à guisa de “Maya-budista”, tal 
como se iniciam os homens – o Diretor-Chefe da S. T. B. 

Mas é que, “a letra mata e... o espírito vivifica”. 
Acta est fabula... 
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TEOSOFIA E CIÊNCIA 
 

Do New and Notes 
 

O Ocidente se acha atualmente muito mais inclinado às teorias materiais do universo, 
do que ao ser publicada em 1889, pela primeira vez, a “Doutrina Secreta”. Sir James Jeans em 
The Mysterious Universe, novembro de 1930, diz “Tais conceitos reduzem o universo inteiro a 
um mundo de luz, potencial ou existente”... (pág. 77). Todo ele parece assemelhar-se mais a 
um grande pensamento do que a uma grande máquina. 

A mente já não nos aparece como um acidental intruso no reino material. Começamos 
a compreender que seria preferível saudá-la (a Mente) como criadora e governadora desse 
mesmo reino: não, nossas mentes individuais, mas aquela Mente em que os átomos, com os 
quais as nossas foram formadas, existem como pensamentos...” E mais adiante, à pág. 149: 
“...Descobrimos que o universo demonstra, evidentemente, um desígnio ou poder governante, 
que tem algo de comum com as nossas próprias mentes individuais. 

Compare-se tais idéias com o que expunha, quarenta anos atrás, H. P. B. na 
“Doutrina Secreta”: 

“...o mineral, que em si mesmo é luz cristalizada e imetalizada.” Vol. 11, 179. No vol. 
1, pág. 144: ...”As idéias existentes no Pensamento Divino são impressas na Substância 
Cósmica como Leis da Natureza”. 

Embora que não haja necessidade de crer na inspiração verbal da “Doutrina Secreta”, 
manifesta-se claramente que, quem quer que fosse, a houvesse escrito, Mestre ou discípulo, o 
fato é que, se empregou naquela ocasião um esforço para serem descritos certos processos na 
natureza. Os moderno filósofos, cientistas e psicólogos procuram descrever a mesma 
realidade, sendo dever para o estudante teósofo, adotar a mesma atitude para ambas as 
partes. 

Algo parecido com o que acabamos de transcrever do News & Notes, reproduzimos 
do sábio alemão Prof. Einstein. Em uma de suas recentes declarações afirmou que o universo 
não descansa em leis de energia ou de matéria, mas, de inteligência. O que equivale, em 
dizer que, o universo não é matéria nem energia, e sim, inteligência. Tal pensamento foi 
expresso há milênios pelos sábios da Índia, ao dizerem que “o universo é um pensamento de 
Deus”. E pelos Iniciados de todas as épocas, que “o Universo é todo Akasha, vibração, palavra, 
luz, uma manifestação de Deus”... 
 
 

O MACACO DESCENDE DO HOMEM 
 

(El Mercurio de Santiago) 
 

No final do século XVIII e quase na maior parte do século passado, o entusiasmo, o 
amor, a admiração e respeito pela ciência, constituíram verdadeiro fanatismo. Todas as coisas 
submeteram-se ao seu domínio. A própria arte, tão altiva, prostrou-se diante de seu carro 
triunfal. Darwin, com sua teoria da evolução, fascinou o mundo; Zola criou a novela 
experimental e Comte edificou o programa de religião positivista. 

A idéia de que o homem não passa de um humilde descendente do mono, 
enlouqueceu a todos os espíritos. Porém, no meio deste banquete de triunfos materialistas, 
surgiu uma mulher admirável, estranha e desconcertante heroína, que arremeteu contra as 
idéias vitoriosas, ao lançar em 1892, o segundo tomo de sua “Doutrina Secreta”. Na primeira 
parte desse volume, em sua gigantesca “Antropogênese”, Helena Petrovna Blavatsky investiu 
contra o ídolo... 

A Europa inteira assegurou com elegante desdém, que essa senhora era uma louca. 
E Helena Petrovna Blavatsky, com sua certeza inabalável acrescentou: “Antes do homem não 
existiam macacos. E se extinguirão antes que apareça nossa Sétima Raça”. 

“Tal afirmação é um atrevimento contra a ciência”, clamaram todos. “Por que contra a 
ciência?” perguntou Blavatsky. Darwin será por acaso a ciência? Dar-se-á o caso que se tenha 
encontrado o elo perdido que une a mão terrível do símio com a sofredora destra do homem? 
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O doutor Max Westenhofer, que acaba de chegar de Santiago, obteve ruidosos 
triunfos com seus estudos antropológicos sobre a origem do homem. E no trabalho 
apresentado ao Congresso de Salzburg deixou provado, em forma brilhante, que é o macaco 
quem descende do homem, e não este daquele. Tal como dizia, H. P. B. 
 

– Comentários nossos: 
 

Na segunda palestra da série realizada no mês de Junho, pelo Chefe da Obra em que 
a STB se acha empenhada – o Prof. Henrique J. Souza – procurou o mesmo demonstrar (por 
meio de projeções luminosas e comentários de várias naturezas) como se reconhecer as várias 
jerarquias, pelo estudo clarividente do aura humano. Do mesmo modo, “não se conformar com 
a teoria de que seja o selvagem a primeira categoria humana, mas pertencente (aquele) a 
grupos isolados de civilizações extintas, para não dizer: desaparecidas por cataclismos de 
várias naturezas”. E que tais seres caídos em estado de selvagismo, nada têm de comum com 
o chamado “homem da caverna” (troglodita, etc.). 

Como conhecem todos os estudantes de Teosofia, restam ainda no mundo, 
descendentes da raça Lemuriana, como sejam: os aborígenes da Austrália e da Tasmânia 
(provenientes da sua 7ª sub -raça). Os Malaios, Papuas, Hotentotes e Dravidios do sul da Índia, 
provenientes de um cruzamento daquela 7ª sub -raça com os representantes da 1º sub -raça 
atlante. Todas as raças positivamente negras, possuem descendência lemuriana. 

E quanto à descendência do macaco, afirma o Ocultismo que “os antropóides são os 
últimos descendentes de um cruzamento de homens e animais levado a efeito no fim daquela 
mesma Raça. 

O animal, ao qual se uniram os degenerados do fim da Raça Lemuriana, não possuía 
rabo; assemelhava-se um pouco à nossa lontra, embora que, de pelo bronzeado e luzidio. Por 
ter os quadris um pouco mais altos do que o resto do corpo e muito desenvolvidos, quando 
andava, produzia requebros ou movimentos faceiros... Foi isso talvez... que fez despertar os 
inferiores ou “animalizados” instintos dos degenerados lemurianos do fim da raça... 

Pela constituição do homem atual e outras razões de ordem evolucional (número de 
espirilulas, potência dos centros de força ou Chacras e outras coisas mais), cruzamento 
idêntico não poderia ter lugar na presente época da Humanidade. A distância do homem para o 
animal, seja qual for, é enormíssima, o que não acontecia naquela época. Entretanto há quem 
afirme a possibilidade de um cruzamento, por exemplo, entre negras de certas tribos africanas, 
como as já enumeradas acima (por serem descendentes daquela Raça) e gorilas, etc. O fato é 
que, nessas mesmas tribos, quando desaparece uma jovem, ninguém se preocupa com seu 
destino... por saber que “teve a sorte de cair em mão de um daqueles corpulentos animais da 
África meridional”. 

É sabido, mesmo, que certas tribos africanas possuem presos vários gorilas; quando 
os homens vão à caça ou guerrear outras tribos, soltam aqueles que os devem substituir junto 
às suas esposas. Pelo que se vê, o estigma fatal perdura até hoje... nos descendentes daquela 
raça. 

Há bem poucos anos uma comissão de cientistas russos, levando consigo 
mulheres, etc., dirigiu-se para a África, com o fito de provocar semelhante cruzamento, ou 
antes, de poderem demonstrar ao mundo a sua possibilidade. O fato é que, não se pode 
ajuizar quais mais criminosos nessa questão: se os referidos sábios, ou se as mulheres e 
homens que se prestaram a uma vergonhosa e execranda união, que os nivelaram ao animal... 
que já de si é originário de um crime (mais tolerável, por ser o de uma época atrasada da vida 
humana). Do mesmo modo que, deve ser considerado como crime de lesa-evolução, o célebre 
“Processo Voronoff”, por ser o do enxerto de glândulas daquele animal, no corpo do homem. 

Bem razão tinha o grande cientista e incomparável Teósofo espanhol – Roso de Luna, 
em dizer que o número de Magos Negros no mundo, era avultadíssimo. E, quando não o 
fossem conscientemente, mereciam entretanto o título de “magos cinzentos”, por serem 
(cruzamento, por sua vez, do Bem com o Mal, Evolução com Involução, etc., dizemos nós) um 
misto de magos brancos e magos negros. Aos interessados no assunto, convidamos a que 
façam a leitura de Aberraciones psiquicas del sexo, daquele grande gênio de nosso século. – 
Nota da Redação. 
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EXPEDIENTE 

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

 
Nas Lojas MORYA e KUT-HUMI – além das aulas esotéricas reservadas aos seus 

respectivos membros – foi realizada uma série de conferências públicas, pelo Eng. Agr. Dr. 
Antonio Castaño Ferreira (membro da Diretoria da S. T. B.), com os seguintes títulos: “A 
ORIGEM DOS ÁRIOS; REMINISCÊNCIAS ATLANTES ENTRE OS POVOS DE ORIGEM 
IBERO-AMERICANA, através de restos ciclópicos de Fraternidades Jinas”. 

Tal série de conferências foi interrompida durante o mês de Junho, para dar lugar a 
que deveria fazer o Chefe da Obra em que a S. T. B. se acha empenhada – Prof. Henrique J. 
Souza – que, assim aproveitava a sua estadia na Capital, para cumprir a sua promessa feita, 
quando da última conferência, no ano passado, com o título de “Como conhecer pela 
clarividência as várias Jerarquias Humanas”. 

Tal série de 3 conferências obedeceu aos seguintes títulos e sumários: 
 

1º) – O Homem sob o ponto de vista Oculto (Exteriorização da Motricidade, 
Desdobramento Pessoal, Aparelhos de medir as forças psíquicas. Os perigos que correm 
operadores e “sujets”, médiuns, passivos, etc., que se dedicam à prática de tais poderes. Os 
Três corpos e os Sete Princípios (figurados nos próprios veículos de que se compõe o homem, 
etc., etc.). Com projeções luminosas e longos comentários sobre tão transcendente assunto; 
 

2º) – As diversas Jerarquias Humanas (O Ovo áurico do mundo, do homem e de tudo 
quanto se manifesta na natureza. As radiações humanas. O Aura de um obcecado, vendo-se 
larvas astrais, kamarûpas, etc., etc. Os de um matadouro de gado e de um cemitério, com os 
duplos etéricos baloiçando sobre os túmulos e “kamarûpas”, vagando por entre as quadras do 
referido cemitério. Condenando os modernos “profanadores” de túmulos (embora como 
arqueólogos), os processos opoterápicos, inclusive o chamado “processo Voronoff”, ou do 
enxerto de glândulas de um ser, que é o produto de um cruzamento criminoso entre os 
degenerados do fim da raça lemuriana com certo animal parecido com a nossa lontra de hoje, 
etc., etc.). Tal conferência foi iniciada com um estudo intitulado: “A Energia Atômica”, logo 
seguida de projeções luminosas, conforme já foi dito, inclusive, de um átomo químico 
(Occultum-X); 
 

3º) – Em sessão artística, para finalizar a série de conferências – “QUE É 
INTUIÇÃO?”, cuja foi iniciada com o antigo Hino DHÂRANÂ e terminada com o atual Hino, 
intitulado O ALVORECER DE UM NOVO CICLO. E durante o intervalo da conferência e das 
projeções (dos Gênios da Arte, etc.), foram executados alguns trechos de música clássica, 
pelas senhorinhas Lucilia e Julieta Faria. 
 

Tal série de conferências foi ouvida atentamente, por numerosas e seleta assistência, 
que deu demonstração do vivo interesse que lhe causaram esses valiosos (e inéditos, em 
grande parte) estudos de Ocultismo. 

Em vista de inúmeras pessoas desejarem uma cópia dessa série de conferência, a S. 
T. B. se comprometeu a fazer publicá-las, ou por seu órgão oficial, ou em pequenos folhetos. 
 
 
 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
 

CAPÍTULO I 
 

DA FUNDAÇÃO, SEDE, FINS, MEIOS DE AÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
Art. 1º – A S. T. B., fundada na cidade de Niterói (Estado do Rio de Janeiro), aos dez 

dias do mes de Agosto de 1924, sob o nome de “DHÂRANÂ”, modificado para o atual, a 8 de 
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Maio de 1928, com sede e fôro jurídico na cidade do Rio de Janeiro, desde 3 de Novembro de 
1932, tem por fins: 

a. disseminar, como Escola de Iniciação Teosófica, a sabedoria esotérica dos gnósticos, 
dos neoplatônicos, dos terapeutas e dos essênios – eco fiel das antiquíssimas doutrinas 
secretas do Oriente, revividas no Ocidente, no século XIX, por Helena Petrovna 
Blavatsky – tendo em vista a criação de um núcleo onde se cultue a Fraternidade 
Universal, sem distinção de raça, crença, sexo ou casta; bem como estudar 
comparativamente as religiões, ciências, artes e filosofias; investigar as leis ocultas da 
Natureza; e desenvolver os poderes latentes no homem, pelo esforço e sacrifício 
próprios, únicos permitidos ao verdadeiro teósofo; 

b. preparar o terreno onde, consoante as velhíssimas tradições, surgirá a raça de escol 
denominada 7ª Sub -Raça do ciclo ariano, oriunda da fusão dos povos ibéricos, 
possuidores da grande cultura arábico-hebraico do século IX, com os ameríndios, e que, 
no referente ao Brasil, nascerá do sangue nobre e aventureiro do português, infundindo 
no não menos nobre e guerreiro do tupi; 

c. procurar manter o mais amplo intercâmbio com as associações congêneres da América 
Latina, tendo como escopo principal que, desse mútuo e perfeito entendimento resulte o 
aprestamento da Nova-Era, portadora de melhores dias para a Humanidade; 

d. combater o analfabetismo, os vícios e maus costumes sociais, e tudo quanto possa 
retardar a evolução humana; 

e. desenvolver o espírito de livre investigação e crítica, único capaz de transformar o 
homem vulgar num livre pensador, num rebelde, num titã ou num Prometeu; 

f. educar a mocidade, por se conter nela a esperança de uma geração eminentemente 
culta e cujas aspirações sobrepujam as atuais concepções humanas. 

Art. 2º – Não são permitidas na S. T. B.: manifestações de ordem político-partidária, 
por sua ação dissolvente; práticas religiosas, nem demonstrações psíquicas como: o hipno-
magnetismo e as evocações espíritas, que automatizam a vontade e, portanto, atentam contra 
a evolução atual da Humanidade, pela anulação do esforço próprio, como bem exprimem os 
termos “médiuns”, “sujets”, “pacientes” ou “Passivos”, contraste flagrante da fórmula socrática 
“Nosce te ipsum” (Conhece-te a ti mesmo), que é “dentro de si mesmo” e não fora, que o 
homem deve buscar a Verdade ou Suprema Síntese. 

Art. 3º – Manterá a S. T. B., para a divulgação dos seus ensinamentos, um órgão de 
publicidade, intitulado “Dhâranâ”, que será gratuitamente distribuído por todos aqueles que se 
interessarem pelo seu programa; promoverá, semanalmente, conferências públicas que 
versarão sobre assuntos condizentes com a sua finalidade; fundará, para facilitar a realização 
dos seus objetivos, Lojas ou Ramas nos diversos Estados do Brasil, e criará, quando possível, 
escolas de educação integral para as crianças, cujas características correspondam ao tipo da 
raça em preparo. 

Art. 4º – A S. T. B. compõe-se de duas seções: 
a) interna, ou esotérica, abrangendo os sócios efetivos internos; 
b) externa, ou exotérica, abrangendo as demais categorias de sócios; 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DA DIREÇÃO DA S. T. B. 
Art. 5º – A S. T. B. é dirigida em sua parte iniciática, por um Governo Oculto, cabendo 

a sua administração a uma Diretoria e um Conselho Fiscal, cujos membros são eleitos, em 
assembléia geral, pelos sócios efetivos internos, por tempo indeterminado. 

§ 1º – O Governo Oculto compõe-se de um Chefe Supremo, insubstituível, e dois 
auxiliares. 

§ 2º – A Diretoria compõe-se de sete membros: 
Presidente,  
Vice-Presidente, 
1º  Secretário,  
2º Secretário,  
Tesoureiro,  



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº  84 –  Abril a Junho de 1935 – ANO X 

Redator: Henrique José de Souza 

  
 
 

15 

Orador Oficial,  
Bibliotecário. 
§ 3º – O Conselho Fiscal compõe-se de três membros. 
Art. 6º – Compete ao Presidente: convocar e presidir as assembléias gerais e as 

reuniões da Diretoria, fixando-lhes as datas; nomear as comissões que se tornarem 
necessárias; representar a Sociedade em Juízo ou fora dele, sendo-lhe permitido constituir 
mandatário, cuja escolha e fixação de honorários serão feitas com a aprovação da Diretoria; 
assinar as atas das sessões e a correspondência para as autoridades. 

Parágrafo único – A cada um dos demais membros da Diretoria compete o exercício e 
responsabilidade de suas funções. 
 

CAPÍTULO III 
 

DOS SÓCIOS, SUA ADMISSÃO, DIREITOS E DEVERES 
Art. 7º – A S. T. B. compõe-se das seguintes categorias de sócios; 
Efetivos internos, 
Efetivos externos, 
Tutelados, 
Honorários, 
Beneméritos, 
Correspondentes.

 
§ 1º – São sócios efetivos internos, todos aqueles que pertencem à seção interna da 

Sociedade e os únicos que têm direito de tomar parte nas assembléias gerais e reuniões 
privativas. Seu número está fixado no Regimento Interno. As vagas só se darão por morte e 
serão preenchidas por escolha do Governo Oculto, através da Diretoria da seção interna, entre 
os sócios efetivos externos que mais se distinguirem pela assiduidade, conduta e 
aproveitamento dos ensinamentos que lhe são ministrados, e que se tenham emancipado, por 
completo, de crenças religiosas. Os seus deveres estão consignados no Regimento Interno. 

§ 2º – São sócios efetivos externos os filiados às lojas. A admissão, deveres e direitos 
(deles) são regidos pelos respectivos estatutos. 

§ 3º – São sócios tutelados os menores de 21 anos, nos quais a S. T. B. tenha 
encontrado as características da nova raça. Para serem admitidos, deverão apresentar 
permissão escrita de seus pais ou responsáveis. 

§ 4º – São sócios honorários todos que, tendo prestado relevantes serviços à 
Humanidade, forem julgados merecedores dessa distinção pela Diretoria da seção interna. 

§ 5º – São sócios beneméritos os que fizerem donativos valiosos à Sociedade, a juízo 
da Diretoria da seção interna. 

§ 6º – São sócios correspondentes todos que, residentes em lugares onde não 
existam lojas da Sociedade, se alistem nas suas fileiras, tendo o dever de pugnar pelo ideal 
que ela defende. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS REUNIÕES 
Art. 8º – Na sede da S. T. B. realizar-se-ão sessões privativas para os membros da 

seção interna, em dias e horas designados pelo Regimento Interno, e públicas, previamente 
anunciadas pela imprensa. 

Art. 9º – A Diretoria se reunirá em sessão ordinária, uma vez por mês e 
extraordinariamente, sempre que for necessário. 

Art. 10º – Anualmente, realizar-se-á uma assembléia geral ordinária para 
apresentação de contas e leitura do relatório da Diretoria, referentes ao ano anterior. 

§ 1º – Para que a mesma se realize, mister se faz que estejam presentes a metade e 
mais um dos membros da seção interna. 

§ 2º – Se na primeira e segunda convocações, o número não satisfizer as exigências 
do parágrafo anterior, a assembléia se realizará com qualquer número. 
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CAPÍTULO V 
 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL 
Art. 11º – O patrimônio social da S. T. B. será constituído pelos bens móveis e imóveis 

da Sociedade. 
Parágrafo único – A receita constará das seguintes verbas: 
a) mensalidades, 
b) emolumentos das carteiras de identidade, 
c) donativos, produtos e benefícios e subscrições, rendas de prédios, juros, 

dividendos dos títulos ou valores que a Sociedade possui ou venha a possuir. 
Art. 12º – Os sócios da S. T. B. não respondem moral, social ou financeiramente, 

pelos atos praticados pelos seus órgãos dirigentes. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 13º – O tempo de duração da S. T. B. será indeterminado e a sua dissolução só 

poderá ser levada a efeito por deliberação de uma assembléia geral, que resolverá sobre a 
aplicação do seu patrimônio, após a indenização do ônus que porventura houver. 

Parágrafo único – Em caso de dissolução de qualquer das lojas da S. T. B. o seu 
patrimônio reverterá para a sede central, a menos que haja ônus a satisfazer. 

Art. 14º – A S. T. B. não poderá ser desviada de seus fins nem incorporada a 
nenhuma outra sociedade, embora preste todo apoio moral àquelas cujos fins se harmonizem 
com os seus ou às que concorrem de qualquer modo para a consecução do grande ideal da 
Fraternidade Humana. 

Art. 15º – Terá a Sociedade como lema, a sentença latina “SPES MESSIS IN 
SEMINE” – A esperança da colheita está na semente – como o mais expressivo conceito do 
seu trablaho, que é o de preparar o advento da 7ª Sub -Raça do ciclo ário. 

Art. 16º – O emblema da S. T. B. compor-se-á de: 
a) um campo azul índigo, limitado por uma circunferência formada por uma 

serpente amarela que, ao morder a cauda, gera o movimento universal, 
simbolizado pela Swastika cor de ouro, inscrita num círculo; 

b) no centro do campo entrelaçam-se dois triângulos equiláteros e iguais, 
sendo: um branco, com o vértice para o alto e outro negro, em sentido 
contrário, que simbolizam, respectivamente, os elementos ativo e passivo 
dos alquimistas e de que são formados os universos; no centro deles está 
a palavra sagrada A U M das escrituras indianas. Este emblema deve ser 
de ouro de 18 quilates, artisticamente esmaltado. 

Art. 17º – A Diretoria da seção interna resolverá todos os casos omissos nestes 
estatutos, bem como os pormenores de sua execução. 

Art. 18º – Os presentes estatutos, lidos e aprovados na Assembléia Geral de 17 de 
Abril de 1935, conforme consta da referida ata, anulam os anteriores e começam a vigorar da 
data de sua aprovação, não podendo ser modificados senão depois de um ano. 
 

FALECIMENTO 
Aos 25 dias do mês de Junho p. p., após longos padecimentos, abandonou o mundo 

físico, nosso prezado e bondoso irmão OLAVO CORDEIRO DE MIRANDA. 
O extinto, além de sub-Oficial do Registro de Títulos e Documentos, de Belém 

(Estado do Pará), era 2º Secretário da “Loja Hilarião”, da S. T. B., que funciona na capital 
daquele próspero Estado do Norte brasileiro. 

Era, ainda, Olavo Miranda, um elemento dos mais expressivos da arte musical, como 
flautista de mérito. 

Seus últimos momentos revelaram os de um sincero e denodado Teosofista, tal a 
placidez de seu semblante: “Herói entre os heróis”, como diria o grande Roso de Luna. 

O extinto era casado com a Exma. Sra. Josefa de Miranda, deixando 14 filhos, dos 
quais 8 menores. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº  84 –  Abril a Junho de 1935 – ANO X 

Redator: Henrique José de Souza 

  
 
 

17 

À sua digna esposa e prezados filhos, a S. T. B. envia as mais fraternais vibrações de 
conforto e solidariedade, nesse angustioso transe por que acabam de passar, embora a 
certeza teosófica de que “a morte é a maior das mentiras”. 
 
 
Ilustração: foto  
Legenda: 

Partitura do Hino da Sociedade Teosófica Brasileira, “Alvorecer do Novo Ciclo”. 
 
 

LETRA DO HINO “O ALVORECER DO NOVO CICLO” 
 

 
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 (bis) 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 
Cuidamos da Sementeira 
No crisol da Perfeição. 

 
Salve, madrugada! 
Toda cheia de esplendor; 
Do teu Seio iluminado 
Sobem hinos de louvor. (bis) 

Côro 

Feminino 

Côro 

Masculino 

Côro 


