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O TIBETE E A TEOSOFIA 
 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 

Pelo Dr. Roso de Luna  
 

XXI 
 

AS PRIMEIRAS EXPLORAÇÕES DA SRA. DAVID -NEEL NO TIBETE 

 

Iniciação musical 

 

Fecundíssima em ensinamentos, foi para a Sra. Alexandra sua mística estadia na 
lamaseria de Podang. Naquele isolamento restaurador de suas forças, recebeu, antes de 
mais nada, a emoção musical que se reflete nestas suas palavras: 

“O que mais me encantava na lamaseria de Podang era a música sacra, que ouvia 
duas vezes ao dia: ao romper da aurora e ao por do sol. A orquestra não podia ser mais 
simples: dois gyalins (espécie de oboés), ragdons, trombetas de perto de quatro metros 
de comprimento e dois timbales. Graves repiques de sinos preludiavam com seu ritmo 
oriental característico. Para, depois de um breve silêncio, o soar lento em surdina, dos 
ragdons, seguidos dos gyalins que, entoavam, sós, uma frase lenta, infinitamente emotiva 
em sua melódica simplicidade. A seguir reajustavam a frase, com variações sustentadas 
em notas baixas, os ragdons, cujas variações acabavam por se unir ao rufo dos timbales, 
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imitando o ruído de longínqua trovoada. A melodia, em tom menor corria em uníssono 
com as águas de um rio profundo, sem acentuações apaixonadas, nem estrépitos ou 
aprestamentos; transcendendo, assim, desse misterioso conjunto musical, uma impressão 
de infinita tristeza, como se a própria dor humana, ao decorrer de sua peregrinação desde 
o início das idades, explodisse em lamentos desesperados e infindáveis... 

Que gênio musical teria arrancado ao Mistério, este leit-motiv da miséria universal? 
E ainda mais, com tão insignificante orquestra de elementos musicais tão disparatados, 
em poder de músicos aos quais se poderia julgar desprovidos de qualquer sentimento 
artístico, mas que realizavam, entretanto, esse prodigioso milagre? Tão enigmático 
problema, que ninguém seria capaz de me esclarecer, obrigava-me, apenas, a senti-lo 
internamente, em místico enlevo, conduzindo-me aos nevados cumes das montanhas, ou 
a contemplar, como o céu crepuscular se ia apagando”... 

Diante de tão emocionante descrição, não podemos, por nossa vez, deixar de 
evocar a nossa excelsa trindade: Bach-Beethoven-Wagner, com a celestial ária da Fuga 
em ré, do primeiro: os cem religiosos adágios, do segundo, e aquele Prelúdio do “Oiro do 
Rhin” (“Rheno ou Reino”), do terceiro, em que, precisamente dois fagotes e duas trompas 
quebram o silêncio primordial das “Águas genesíacas”, com a lenta melodia criadora; para 
logo, se apoderarem, harpejando, os “humanos” violoncelos, seguidos da quarta corda 
dos violinos. Em resumo, no desenvolver de 136 compassos, sem sair a orquestra inteira, 
do fundamental acorde!... Cujo número de compassos considerado pelo lado cabalístico, 
nos dão a soma DEZ, que é o próprio “Reino” ou Malkuth, imitando, assim, as Nove 
Sinfonias beethoveanas, ou as que o genial músico ofereceu ao mundo dos mortais, 
guardando consigo a Décima ou última, por ser a do mundo-Jina, onde dentro em pouco 
iria dar entrada... 

E não se deve esquecer, tampouco que, a própria China, influenciada talvez pelo 
primitivo Tibete, conta pelo menos com oito espécies diferentes de instrumentos 
orquestrais – para o que já propende ou procura imitar a música moderna – tão raros ou 
exóticos, como são, por exemplo, os de barro, seda, cabaça, pedra, cristal, etc. 

 

VÁRIAS APRENDIZAGENS 

Alexandra, se tivermos de continuar na crença de suas emocionantes narrações, 
aprendeu em Podang outras coisas ocultistas referentes ao Bardo ou outro mundo; no 
domínio dos elementais “do Astral” mediante os quatro processos graduais, exigidos pelas 
respectivas categorias dos “dominadores”, a saber: a dos médiuns (paos ou homens e pa-
mos ou mulheres), ou antes, das pobres vítimas, que servem de joguete em suas mãos: a 
do feiticeiro ou “mago negro”; a dos sacerdotes, já como gelugpas, já como lamaístas do 
culto primitivo; e enfim, o nags-pa ou nagas-pa: mago branco, quase sempre solitário 
asceta que, por sua ciência, submetida a leis fixas e cognoscíveis, como qualquer outra 
das que conhecemos, gozam do mais perfeito domínio sobre aqueles “elementais” ou 
“espírito dos elementos”, até o ponto de poder provocar a chuva, a neve, a tempestade, o 
granizo, o vento, etc.; como evitar, a sua ação devastadora. E guiar com mão segura, as 
almas dos mortos pelos complicadíssimos caminhos do Além, segundo nos relata a 
mesma autora, sem falar, no que de forma velada, se encontra no “Livro dos Mortos”, ou 
das iniciações egipcíacas, conforme se verá em outro capítulo que lhe diz respeito. 

Conheceu, ainda, Alexandra um religioso de nome Kali-Kumar (isto é, um antigo 
Kumara ou homem puro) da escola filosófica do sul, que havia chegado a Gartock, em 
missão especial do rajá, à fim de promover os meios de afastar seus súditos da 
intemperança alcoólica e anti-budista em que se encontravam. Conduzimos o leitor para o 
detalhe da cena de “perfeita intervenção elementar”, relatada no mesmo livro de 
Alexandra, Místicos e Magos do Tibete. 
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Consignaremos apenas que, no decorrer de uma conversa que teve Alexandra com 
o referido rajá, à respeito do grande Padma-shambhava histórico, tranformado pelos 
“bonés vermelhos”, do Sikkim, no “herói da embriagues”, tal como fizeram com Baco e 
Dionisio, os gregos, Alexandra se viu interrompida em tal conversação “por um terceiro 
interlocutor invisível”, que lhe falou com voz que não produzia nenhum som ou ruído: 
“Nada de quanto intentardes terá êxito; essas míseras criaturas deste país são minhas 
escravas; eu sou mais forte que vós”. E, com efeito, a nobre empresa projetada, 
fracassou com a morte do rajá, semelhante ainda ao que lhe havia prognosticado o seu 
horóscopo... 

 

DOIS GOMTCHENS OU ASCETAS MÍSTICOS 

Nas explorações feitas pelas vizinhanças de seu retiro, Alexandra encontrou-se 
com outros gomtchens ou ascetas contemplativos do Tibete oriental. Um deles, grande 
orador e homem afastado, como bom nadjorpa, dos moldes excessivamente místicos, 
talvez do Budismo ortodoxo, lhe disse uma vez mais, que fosse ao interior do Tibete 
oriental, para ser ali iniciada por um verdadeiro mestre dos altos segredos do Caminho 
Direto. “Há em meu país”, disse ele aludindo a tais ensinamentos, “homens muito mais 
sábios que em U e em Tsang” (ou seja, nas duas províncias centrais, cujas respectivas 
capitais são Lhassa e Chigat-sé), a que ela acrescenta: “A idéia de introduzir-me no 
Tibete pela China não tinha ainda assaltado meu cérebro. A hora não havia ainda 
chegado”. 

O segundo gomtchen era um solitário, frio e altivo, habitando há longos anos, 
próximo de um dos nevados cumes vizinhos a Daling e respeitado naquele agreste retiro 
pelo supersticioso terror dos camponeses, devido seus grandes poderes taumatúrgicos. 

Quanto ao mistério que envolve sempre o caráter e conduta dos naldjorpas, é, por 
sua vez, descrito na obra de Alexandra, na emocionante cena acontecida com o príncipe 
ou rajá, quando este último suplicou ao gomtchen que consultasse, em seu nome, e astral 
ou psiquicamente, “a seu mestre distante”, acerca de certos fatos relativos ao seu futuro 
casamento. A cena dessa consulta foi uma verdadeira “possessão mágica” (um “avatara” 
parcial, dizemos nós) do corpo do gomtchen pelo duplo do mestre, que se limitou a 
proferir estas sibilinas palavras: “a respeito não haverá nenhum problema a resolver”. E 
com efeito, “o casamento do príncipe não teve lugar, devido ter ele falecido dentro de 
poucos dias e de maneira muito estranha”. 

De outros dois asperos, ou antes, revoltados eremitas (revoltados, dizemos, contra 
os homens vulgares, por viverem afastados da Lei...) e procurados insitentemente, em 
suas grutas, nas selvas, pelos servos do príncipe, nos diz a mesma autora: “Um deles 
deixou-lhe um amuleto em sinal de gratidão, por ter ela contribuído para que lhe fosse 
dada a liberdade”. 

 

UMA TEBAIDA LAMAÍSTA NO PAÍS PROIBIDO 

Antes de terminar sua estadia em Podang, nossa heroína pode internar-se, à pé, 
alguns quilômetros no país proibido, por ocasião de certa viagem que fez o príncipe-lama 
(do mesmo modo – à pé), de Zintchindjinga, cujo pico é apenas inferior ao do Everest, em 
400 metros, atravessando o vale de Lonak, junto à colina de Jongson (7.900 metros) que 
demarca a fronteira de Sikkim e o Negral com o Tibete. O príncipe abandonou-a naquele 
lugar, donde a mesma, franqueando a colina de Nago (9450 metros) chegou à célebre 
lamaseria de Chorten-Nijima. “É impossível fazer idéia de algo mais aterradoramente 
solitário, que essa Tebaida lamaísta”. Não só por estar a comarca completamente 
desabitada, como também, por sua altitude faze-la um quase deserto, cercado por uma 
paisagem exclusivamente mineral ou “lunar”, de uma majestade e serenidade 
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inexprimíveis; com suas linhas altíssimas, seu sereno lago montanhês e nevados cumes. 
Aquele “relicário solar”, como é chamado, dizem, foi milagrosamente transportado da 
Índia, por terem vindo dali, com Padma-Shambava, seus primitivos construtores. Diz a 
tradição que em tal lugar são guardados, secretamente, numerosos manuscritos 
relacionados com as excelsas doutrinas julgadas de difusão prematura. Cento e oito 
mananciais frios e termais, existem em redor da lamaseria, sendo que alguns deles, 
segundo as tradições, “só podem ser divulgados por aqueles, cujas almas sejam muito 
puras”, o que nos faz lembrar certas profecias sibilinas, dos póstumos Panteons 
existentes em determinados “Montes Santos”, “onde vivem almas, que deles se fizeram 
dignas por sua transcendental evolução”, isto é, por serem sábias e perfeitas... 

Em tal religião, encontrou apenas Alexandra quatro religiosas da seita “dos Antigos 
ou dos gning-pas (Jinas antepassados?). Mulheres essas de excepcional bravura, 
vivendo completamente sós ou em grupos de quatro ou cinco, durante muitos anos, 
praticando a mais indecifrável vida eremita: onde as neves as isolam durante oito meses, 
cada ano, e com o risco de serem assaltadas por bandidos e por feras, ou o que, na sua 
opinião, é muito pior, por terríveis espíritos malignos. 

Vejamos o que a respeito nos conta a autora: 

“Tudo isso não representa, em si, grande coisa – me dizia uma das monjas 
solitárias de Lha-khangs (“Casa dos deuses”) do mosteiro de Chorten Wyina, ao pé do 
Kintchindjinga, mostrando-me as cores das estatuetas de barro cozido, representando “as 
aparições que surgem em torno das almas dos mortos, ao atravessarem o “Bardo”. A 
alma obriga-as a sair do vazio e... nele, depois, as dissolve. Assim me ensinou meu 
Lama, um gomtchen que vive perto do lago Mo-te-tong”. “Vem ele, alguma vez, aqui?”, 
perguntei-lhe. “Não”, respondeu, “é um nagagpa (mago) que vive na opulência em 
Tranglung, rodeado de sua família e que realiza toda espécie de prodígios, a começar por 
fazer chover, cair granizo; curar ou fazer enfermar à distância, tanto a homens como a 
animais. Certa ocasião em que os aldeãos o desobedeceram, celebrou o rito dos tormas 
(pastéis rituários) e estes viajando como pássaros, invadiram as casas dos 
desobedientes, causando-lhes inúmeros prejuízos”... Dois anos mais tarde, tive o prazer 
de me ver hospedada na própria casa do referido mago... e de receber seus 
ensinamentos”. 

 

ALEXANDRA FAZ VIDA DE EREMITA 

Uma das experiências de nossa heroína, em sua visita à região tibetana 
transhimalaia, se acha na difícil quão sedutora vida para a qual propende sempre a parte 
mais pura de nossa alma, embora o lastro corpóreo filho de nosso karma ancestral, 
semelhante ao lastro que prende o aerostato à terra, e até, o que é necessário, a mantê-lo 
em equilíbrio, no espaço por onde o vento o conduz... Neste mundo, para viver 
calmamente, “ou sobra a matéria ou sobra a alma”, como nos diz Espronceda. A vida 
eremítica, da qual oferecem inúmeros casos extraordinários, todos os tempos e países, 
representa nesta luta, a morte que constitui todo o argumento do Drama da Vida, como 
um dos graus mais elevados em que as almas grandes (maha-atmas) emancipadas do 
laço social, se “defrontam, heróicas, com o infinito”... 

De Chorten-Nyima voltou Alexandra para o Sikkim, receosa da proibição que sua 
viagem acaba de violar, e ao mesmo tempo, de voltar à Europa, por haver começado a 
grande guerra. Teve, portanto, de resolver o caso, desfrutando uma vida puramente 
eremítica, não longe de Thangu, a 80 quilômetros de Gartock, e na mesma fronteira 
tibetana, ao lado de um famoso gomtchen a quem antes conhecera na pequena aldeia de 
Latchen. E ao tentar a visita, “inexplicável acidente demoníaco teve lugar, como protesto 
dos elementais, ante a heróica decisão”. Instalada robinsoneamente em uma gruta 
próxima à do gomtchen e as de seus outros discípulos, gozou Alexandra, durante muitos 
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anos, uma vida de franca taumaturgia. “A primeira noite passada naquela mansão pré-
histórica”, diz ela, “uma estrela projetava misteriosa luz através de sua janela sem 
vidraça”... 

Parecia interrogar-me, e ao mesmo tempo, obrigando-me a recordar aqueles 
versos de Milarespa, que cantam: “Oxalá possa eu esperar a morte neste sublime retiro, 
para assim ficar contente comigo mesmo, na paz do Absoluto!”... 

E adaptou-se tão bem a essa estranha vida, ao lado do prodigioso asceta, que a 
nossa heróica Alexandra, exclama em sua citada obra: “Quanto aprendi, em verdade, 
durante aqueles anos de completo isolamento do mundo? Difícil seria precisá-lo; não 
obstante, posso assegurar que adquiri inúmeros conhecimentos, por mim jamais 
sonhados. Ademais, do estudo da língua tibetana em que fui iniciada, acima de 
gramáticas e dicionários, minhas conversações com o gomtchen, li com ele as vidas dos 
grandes místicos do País da Religião, interrompendo ele, frequentemente, a leitura para 
citar fatos análogos de que fora testemunha. Com semelhantes dissertações penetrei, 
assombrosamente, nos retiros dos ascetas e nos palácios dos lamas opulentos; viajei por 
todos os caminhos do inacessível país, fazendo por toda parte as mais curiosas 
descobertas. Por outro lado, o que assim me era revelado, representava o próprio Tibete: 
seus costumes, história e maneira de pensar de seus antigos e modernos povoadores. 
Porém, jamais fez ele alusão, aí de mim! De que aquela dulcíssima vida eremítica fosse 
definitiva. Inúmeras causas exteriores lutavam contra o desejo experimentado de ficar ali 
para sempre, atirando para longe, o absurdo fardo de idéias, cuidados e deveres 
rotinários de que me achava ainda sobrecarregada. Como ignorava eu que tal situação de 
anacoreta fosse um simples episódio de minha errática vita atual! Em resumo, um preparo 
para minha liberação futura descortinando frequentemente, com verdadeiro terror, a 
vereda que descia até o vale, desaparecendo entre as montanhas fronteiras, que me ia 
conduzir até o mundo que lhe ficava oculto por trás, com todas as suas febris paixões e 
misérias. Insopitável sofrimento me assaltava, então, pensando no terrível momento em 
que seria arrastada de novo para a voragem da vida social. 

 

A GRANDE LAMASERIA DE TRACHIL-HUMPO 

Abandonou, finalmente, Alexandra seu cenóbio, porém, antes de regressar a 
Gartock, tinha-se iniciado, como dissemos, no Tibete, até a célebre lamaseria de Trachil-
humpo, próximo a Chigat-sé 1 e morada do “Precioso sábio da província de Tsang”, o 
Trachil-lama 2, cuja categoria espiritual não é inferior à do próprio Dalai. De passagem 
visitou ainda Tsang-lung, a formosa cidade tibetana, convencendo-se de que se tratava 
não mais de um país semi-selvagem como o são os dos contrafortes do Himalaia, mas 
perfeitamente civilizado, a ponto do Trachil-lama, lhe ter falado com perfeito sotaque 
frances (?), como se estivesse em Paris, seu longínquo Paris!... O maravilhoso 
personagem insistiu, ainda, para que a mesma ficasse em tal mosteiro 3, à fim de ser 

                                            
1

 Jigat-sé ou Tijgad-jé e Gyanté ou “Jina-té”, são, com Lhassa, as três maiores cidades tibetanas. Qualquer das duas primeiras, tanto 
pode significar “caminho-Jina”, como também “cidade Jina” (ou dos jinas, que tanto vale). 
2
 Segundo dissemos em outros capítulos, como humilde tradutor de tão preciosa Jóia, como é a última do grande gênio que se 

chamou M. Roso de Luna, o Trachil-lama, com mais propriedade, Teshu-lama, serve de escudo a um outro personagem mais distinto, 
que foi, talvez, aquele que falou em frances à Sra. Alexandra David-Neel. E paremos aqui... por ser vedado tratar de tão excelso 
mistério. 
3
 No Capítulo XIX (nº  84 desta revista) tivemos ocasião de publicar dois clichês: um, relacionado com a estadia da Sra. David-Neel no 

mosteiro de Chigat-sé, e o outro, “seu acampamento na região (por sua vez Jina...) onde vivem os lamas contemplativos. Inúmeras 
vezes temos falado de outros lugares que, por todos os seus mistérios... são considerados dessa mesma natureza. E isso por toda 
parte do mundo, inclusive a Montanha Sagrada ou Jina, onde em 1921 fez a sua eclosão espiritual, a Obra grandiosa em que estamos 
empenhados. O próprio nome São Lourenço (que a Igreja festeja em 10 de Agosto, por ser o de seu martírio, e foi quando se fundou 
materialmente a mesma Obra, conforme se poderá verificar pelos nossos Estatutos Sociais), é um nome puramente jina. Sem falar em 
que tal santo foi martirizado em uma “grelha incandescida” (por sinal que, o rei Felipe II, devoto de tal santo, manda fazer o “Escorial” 
em forma de grelha, etc.), símbolo do Fogo Sagrado, Agni ou o Verbo Solar, como o da Verdade dos deuses, super-homens, 
Mahatmas, Gênios ou Jinas (razão do termo grego Teosofia, ou “Ciência dos deuses”, etc. Outrotanto, aconteceu com inúmeros 
mártires, a começar por Giordano Bruno, etc., etc., e mui especialmente, Jeanne d’Arc, cujo nome, conforme já explicamos por esta 
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iniciada pelos melhores gramáticos e letrados, nas mais sublimes doutrinas místicas. Ao 
lamentar-se mais tarde, Alexandra, de não haver aceito semelhante convite, exclama: 
“não me achava bastante livre, ainda, para renunciar aos meus laços terrenos. Pobre de 
mim! Quanto me restava a aprender, e que de transformações morais me faltavam ainda 
a sofrer para chegar gloriosamente ao que teve, finalmente, de acontecer alguns anos 
mais tarde: uma pobre peregrina através de todo o Tibete!... De minha paradisíaca 
estadia em tão delicioso lugar, trouxe o diploma de graduada “honoris-causa” na 
Universidade de Trachil-humpo. Vi-me, ainda, sob tetos de oiro e esmagada sob o peso 
de indescritível suntuosidade; porém, envolvida em uma atmosfera de grande elevação, 
entre aqueles verdadeiros gigantes espirituais, com alma de crianças. E a quem, por 
nossos próprios prejuízos ocidentais... nem sempre alcançamos compreender”. 

 

CADA VEZ MAIS ASCETAS CONTEMPLATIVOS 

Em seu regresso a Sikkim, pode ainda Alexandra visitar a caverna-castelo de certo 
anacoreta que nele vivia, diz-se, há mais de 19 anos, como sucessor de outro, que ali 
habitou durante 30 anos, imitando, por sua vez, outro grande mestre espiritual que, não 
viveu em tal lugar, menos tempo, limitando-se os três a não ver durante tantos anos, nem 
mesmo o céu tibetano, com suas prodigiosas torrentes de luz solar, suas estrelas e 
tempestades de neve. Tem ela, ainda, especial menção para o gomtchen de Sakgong 
“cujos longos cabelos, não sendo de um laico, é um dos sinais característicos dos ascetas 
ermitãos (ginósofos e “nazarenos”), como dos místicos contemplativos (naldjorpas). Em 
realidade, dizia-lhe um deles, “só conhecemos nossas próprias idéias, porém, as causas 
que determinam permanecem desconhecidas. Quando intentamos alcançar tais causas, 
só encontramos novamente a idéia que de tais causas temos”. E a semelhantes 
exposições filosóficas, além das quais nada foi até hoje à Europa, nem o nominalismo de 
Loke, nem o pessimismo de Schopenhauer, seguiam sempre “more graecorum”, 
dramáticas dissertações, nada ortodoxas, dentro do lamaísmo ou do budismo, relativas, 
por exemplo, ao Nirvana, “como ausência total, de toda crença pessoal e cessação de 
qualquer imagem representativa do mundo exterior, e de qualquer atividade ainda mental 
concreta, criadora dos mais falsos reflexos perturbadores”: a doutrina mística, enfim, da 
Voz do Silêncio, naquelas estrofes de: “A Mente é a grande destruidora do Real: mate o 
homem ao destruidor!, aliás, de tão difícil compreensão para as inteligências ocidentais. 

 

 

A ENERGIA ATÔMICA 1 

                                                                                                                                                 
mesma revista, em outros artigos nosso, quer dizer: “a Jina da Arca ou Agarta”, que tanto vale por Shamballah. Dizem as lendas que, a 
mesma “santa”, ao expirar, deixou sair da boca uma pomba, símbolo, como se sabe, do Espírito Santo ou FOGO que vive no seio da 
Terra. Daí, o termo: Laboratório do Espírito Santo. 
Chamamos a atenção do leitor inteligente, para a anotação 3ª  na pág. 446 do número anterior desta revista, onde se fala sobre todas 
essas coisas, a começar pelo termo Arca, Agarta, etc. E isso, no artigo: A Esfinge da Serra do Mar. 
Além das partes complementares aos recortes e apontamentos deixados pelo ilustre e digno autor de O Tibete e a Teosofia, as 
anotações também são do tradutor. 
1 O conferencista começa por se congratular com todos os presentes pela “Pacificação do Chaco”. Ainda mais, pelo preponderante 
papel que teve o Brasil em tão auspicioso acontecimento, através da figura respeitável e inteligente de seu embaixador, o Dr. Macedo 
Soares. Que nenhumas outras Instituições ou pessoas mais felizes, no momento, do que a S. T. B., cujo fim principal de sua 
existência, não foi outro senão, o de preparar o terreno, onde estabelecerá seu glorioso Reino, a Futura Civilização portadora de 
melhores dias para o mundo. A começar pelo congraçamento entre todos os povos de origem Ibero-Americana, que tanto vale, pela 
Família Espiritual Sul-Americana. Nesse caso, o BRASIL, em posição de destaque, segundo seu próprio Nome, como Conservador do 
Fogo Sagrado do Advento da Nova Era para o mundo. 
Outrossim, que antes de entrar na parte principal de sua palestra daquele dia, pedia vênia para fazer a leitura de um estudo teosófico, 
intitulado “Energia Atômica”. Assim sendo, a parte teórica a se juntar à prática, que era levada a efeito com os meios materiais de que 
dispunha no momento: antes de mais nada, a sua própria Palavra – como Verbo Divino na Boca de todos os homens; uma lanterna 
projetora (Zeiss), um piano, o quadro negro e demais objetos de que pudesse lançar mão. 
Do mesmo modo que, aquela primeira parte representava um ramalhete de lindas e perfumosas flores colhidas nos jardins da 
Inteligência de alguns Teósofos de escol, principalmente de origem Ibérica (Homenagem, portanto, que lhes fazia). Sendo que, a parte 
iniciática ali introduzida por mãos de criança, eram as únicas flores do ramalhete que não mereciam louvores, por serem as suas. 
Como suas, eram todas as da segunda parte, por serem colhidas no jardim de suas pobres experiências, através da sua clarividência 
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congênita, sujeita entretanto, à crítica e até formais desmentidos, por parte dos mais entendidos ou versados no assunto, inclusive, em 
matéria de integral clarividência, isto é, físico-etérica, psíquica e mental, cuja síntese é a própria visão espiritual alcançada no plano 
Búdico, da Intuição ou Espírito... 
Ainda mais: que sendo sua função exclusivamente Interna ou Esotérica na Obra, procurava, como sempre, não ultrapassar as raias do 
permitido. Mesmo porque o dito atribuído a Jesus: “Não atireis pérolas aos porcos”, nada tinha de depreciativo para ninguém, mas, 
fundamentalmente iniciático como o era e é, o de não se ensinar , mesmo em Escolas profanas, a quem quer que seja , o que a sua 
mente não estiver ainda preparada para o receber. Haja visto: o de não se dar a quem começa a ler, complicados problemas 
algébricos. E era a razão porque Jeoshua (o chamado Jesus na Bíblia) falava por parábolas ao povo, e de modo revelado aos seus 
apóstolos ou discípulos. Do mesmo modo que Gotama, o Buda, e todos os demais. E logo acrescentava: “quer a Bíblia, quer os 
demais livros nesse gênero, não possuem os erros que são apontados, mas, o véu que só pode ser compreendido por verdadeiros 
Iniciados nos Altos Mistérios. Que os próprios sacerdotes do atual Cristianismo estavam mui longe de interpretar “o Espírito que 
vivifica”, mas sim, “a letra que mata”. Razão da positiva decadência da sua religião. A começar quando ridicularizam a um Budista, etc., 
por ignorarem que os termos Buda e Cristo não pertencem a esta ou aquela personalidade histórica, mas, como graus de Perfeição a 
que podem chegar todos aqueles que, de fato, aspiram a Luz Sublime da Verdade. Porquanto, Buda provém do termo sânscrito Bodi, 
que quer dizer, Iluminação, Conhecimento Perfeito, etc. E Cristo, do termo grego Krestus (ou Chrestus), que quer dizer: “o Ungido, o 
Iluminado”. Nesse caso, ambos os termos com o mesmo significado. Que não insistia nesse ponto, por já estar farto de explicar todas 
essas questões em suas conferências e artigos publicados no órgão oficial da S. T. B. 
Citou ainda a razão de ser da “morte física” do senhor Gotama, (o Buda) e de outros mais. E o verdadeiro sentido iniciático de quando 
se diz que aquele Ser “morreu de uma indigestão de carne de porco”, que tanto foi ridicularizado pelos sacerdotes do atual 
Cristianismo, por ignorarem (como tudo mais) a razão de ser da frase que é: “por ter revelado em demasia (ou “atirado pérolas aos 
porcos...”) os mistérios Ocultos, não mais poderiam permanecer no mundo. Outra chave reveladora da frase, é: como sabem todos os 
entendidos nas escrituras orientais, os diversos Avataras de Vishnú (que se diga de passagem, são 10), são representados por 
animais sagrados, que por sua vez possuem sentido iniciático. Cada um deles representa a vinda da Divindade à Terra, não para 
redimir os homens, que o devem ser por esforços próprios; mas, para lhes apontar o Caminho que devem seguir, desde o momento 
que se acham afastados da Lei, conforme está mui claramente indicado na seguinte passagem do Bhagavad-Gîta (do poema épico 
Mahâbharata): “Todas as vezes, ó filho de Bhâratâ, que Dharma (a lei justa) declina e Adharma (o contrário a Dharma) se levanta, EU 
ME MANIFESTO PARA SALVAÇÃO DOS BONS E DESTRUIÇÃO DOS MAUS. Para o restabelecimento da Lei, EU NASÇO EM CADA 
YUGA (idade)”. 
Nesse caso, comprova nossa afirmativa de que, nem Buda é mais do que Cristo, nem Este do que Aquele (sem falar nos termos, que 
não indicam personalidades, mas sim, categorias elevadas). Do mesmo modo que se faz necessário explicar que nenhum deles 
concorre para nenhuma “destruição”, e sim, que aparecem antes desses momentos fatais ou catastróficos, por serem o peso cármico 
(de Karma ou a “Lei de Causa e Efeito, Ação e Reação, etc.”) do próprio mundo, segundo aquele velho adágio oriental: “Quanto mais 
pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti”. Sem falar no “quem com ferro fere, com ferro será ferido”. No “Dente por 
dente, olho por olho” e outros mais. 
Outrossim, que não redimem a ninguém, pois, como já foi dito, “todo homem deve redimir-se por esforço próprio (“Faze por ti, que Eu 
te ajudarei”...); do mesmo modo que não fundaram nenhuma religião, como já o têm provado inúmeros Teósofos de valor, inclusive o 
grande Roso de Luna, quando nos ensina: “...nenhum deles fundou a religião confessional que se lhe atribui, mas, o imperialismo 
psíquico de seus pretensos discípulos”, etc. Pregaram, sim, a Lei expressa nas verdades possíveis de ser reveladas nas várias épocas 
em que vieram ao mundo, embora que, sempre a mesma verdade através dos vários nomes com que é conhecida: Teosofia (no 
grego), Gupta-Vidya, Brahma-Vidya, Sanatana-Dharma, etc., etc. (no sânscrito). Budismo, Cristianismo, etc., para expressar o que 
em nosso idioma, além do mais, significa: Iluminação, Conhecimento Perfeito, etc. Teosofia, não significa “Sabedoria Divina”, como 
julgam profanos no assunto, mas Ciência dos deuses, super-homens, Mahatmas, Homens Perfeitos, Sábios ou Iluminados. Daí muita 
gente pensar que Teosofia é religião, quando Ela é a origem das religiões, das filosofias, ciências e tudo mais quanto o mundo já 
conhece e está ainda por conhecer. 
E por ignorarem todas essas coisas, inclusive, o que diz a admirável obra conhecida como o Rig-Veda, quando nos ensina que “A 
Verdade é uma só, embora os homens lhe dêem nomes diferentes” não fazem outra coisa tais religiões, senão, se darem combate 
mutuamente. Ou quando não, chegam a lançar encíclicas ou coisa que o valha (como fez S. E. o cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro) 
concitando suas ovelhas “a que não auxiliassem a construção nem manutenção do Abrigo Teresa de Jesus, por ser espírita ou obra do 
Diabo”. Recebendo, entretanto, espórtulas desses mesmos espíritas e de outras religiões para manterem as suas Instituições. “A 
recíproca, como em matemática, deveria ser verdadeira”. Ademais, diz a Bíblia, “quando Jesus entrou no Templo (templo pagão, 
portanto, por já existir antes dele, como dizem em contradição palmar os cristãos de hoje...) expulsou dali os vendilhões, chamando-o 
de “Casa de meu Pai”. Que têm a dizer a isso os intolerantes daquela religião? Procurou, por acaso, saber Jesus, que templo era 
aquele ou antes, proferiu de outra vez: “Quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu Nome, Eu aí estarei”. E para fazer 
a caridade (Fora da Caridade não há salvação) não procurou indagar daqueles a quem socorria, qual era a sua religião... “Vendilhões 
do Templo!” sim, os que fazem “mercado vil com as coisas divinas”, transformando o Templo de Deus em sórdido balcão! 
Volvamos às escrituras orientais: Já falamos anteriormente nos Dez Avataras de Vishnú. Assim é que, o referente ao ciclo em que 
apareceu o Príncipe Sidharta, por outro nome, Gotama, o Buda, era representado pelo “Javali”, que tanto vale por “Porco selvagem”, 
etc. Do mesmo modo que existe o do PEIXE, do Cavalo ou Kalki-avatara (Cavalo Branco), que será o Décimo ou o da Redenção final 
do mundo, mui longe ainda dos nossos dias. E cujo foi sempre cantado desde o tempo das sibilas, dos profetas, rishis, munis, etc. E 
até, pelo próprio Virgílio na sua Eneida, como a “Idade de Oiro” (ou “Satya-Yuga”, como a chamam as mesmas escrituras orientais”. “A 
República” de Platão, “O País da Utopia” de Thomas Moore (que foi morto pelos jesuítas e agora acaba de ser canonizado...), etc, etc, 
não são mais do que representações dessa Era de Felicidade para o mundo, também chamada de “Eterna Primavera”... 
Outros símbolos plagiados, ou se o quiserem, representativos do “Cavalo Branco” (Idade de Oiro, etc.), são: Perseu e Andrômeda, ou o 
Cavaleiro que salva a princesa acorrentada, e mata o Dragão que a ia devorar; São Jorge ou o Príncipe da Capadócia, da Igreja 
romana, copiado do mitológico (Perseu e Andrômeda), também é o cavaleiro que mata o Dragão que ia devorar a princesa. Outrotanto, 
o D. Quixote de Cervantes, onde não falta o cavalo (Rossinante), a dama para ser salva de mãos inimigas, embora que desta vez 
numa pobre camponesa, que serviu de ridículo ao conselheiro Sancho Pança (como voz da Consciência para o “Cavaleiro da Triste 
Figura”), pois era sempre quem prevenia ao seu Senhor, dos erros em que elaborava, como: o de “lutar contra moinhos de vento”, e 
dar “combates a fantásticos exércitos, em pacíficos rebanhos de ovelhas”. Princesas e outros quaisquer personagens  a serem salvos, 
não passam dessa mísera Humanidade a que pertencemos... aprisionada nos grilhões de sua pertinaz Ignorância pelas coisas divinas 
ou Superiores. Como Guerreiros ou Cavaleiros salvadores ou Redentores, o Eu-Interno, a Consciência Imortal, o Cristo dentro de cada 
Homem, que deve ser encontrado por esforços próprios, embora que, muitas vezes, através de fantásticos “combates contra moinhos 
de vento” (que são as nossas ilusões da vida) ou “pacíficos rebanhos de ovelhas”, quando nos revoltamos contra inofensivas pessoas 
que nada têm a ver com as nossas misérias pessoais... 
Do mesmo modo que, representam tudo isso e muito mais ainda: Prometeu sobre o Cáucaso, acorrentado e “com um abutre que lhe 
devora as entranhas, à espera do Epimeteu libertador. Sem falar, como mui bem explicou o grande Iniciador de gentes, que foi Roso 
de Luna, que a palavra “Cáucaso”, é o próprio “cárcere de carne”, em que vivemos, sujeitos a constantes iniciações, para chegarmos a 
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(CIÊNCIA E TEOSOFIA) 

 

“O número Três reina por toda parte. 

E a Mônada é seu Princípio”... 

(De um dos oráculos de Zoroastro) 

 

“A Tríade Sagrada, imenso e puro símbolo, 

Fonte da Natureza e modelo dos Deuses”. 

(Dos Versos Doirados de Pitágoras) 

 

A LEI mais essencial da Natureza – já afirmava o grande Teósofo Emanuel 
Swedenborg – é a da vibração. “Um ponto imóvel é absolutamente impossível dentro do 
nosso sistema. Os movimentos sutis, que chamamos de vibrações ou ondas; os mais 
vagarosos, que chamamos de oscilações; as trajetórias dos planetas, que chamamos de 
órbitas; as épocas da História, que conhecemos como ciclos, etc. Tudo isso não é mais 
do que um movimento ondulatório cíclico de ondas no Ar, no Éter, na Água, no Aura 2, na 
Terra, por nebulosas, pensamentos, emoções de tudo quanto se possa imaginar”. 

A Ciência ao analisar a constituição da matéria, descobriu que existem “noventa e 
dois” elementos na Natureza. Um átomo de Urânio – como o mais pesado desses 
elementos – se compõe de “noventa e dois elétrons positivos”, que formam um núcleo; 
partícula tão diminuta que, para se tornar visível, seria preciso ampliá-la dez milhões de 
vezes. Em redor desse núcleo invisível, seria preciso ampliá-la dez milhões de vezes. Em 
redor desse núcleo invisível giram, por sua vez, “noventa e dois elétrons negativos”, 
descrevendo órbitas a grande velocidade. Se fosse possível ampliar o átomo dez milhões 
de vezes, a ponto de o tornar visível, a órbita que os “elétrons” descrevem em redor do 
núcleo formado pelos “positivos”, teria uns noventa centímetros de diâmetro. Tal núcleo 
de “elétrons positivos” é duas vezes mais pesado do que os “elétrons negativos”, que 
giram em seu redor. A força de atração da potente carga positiva, unida à ação mútua 
entre dois opostos é que mantém a coesão do átomo. 

Como foi dito, os “elétrons negativos” descrevem órbitas diferentes em redor do 
núcleo. E tais órbitas se alterando, produzem diversos fenômenos: quando, por exemplo, 
um “elétron negativo” passa de uma órbita a outra, dentro do raio de um átomo, 
desprendem-se ondas de luz; quando um “elétron negativo”, em seu rápido movimento, é 
lançado fora do raio atômico, desprende energia. Este último fenômeno comprova a 
“teoria einsteiniana” de que, “ao desaparecer a massa, aparece a energia”. 

                                                                                                                                                 
ser redimidos por nossos próprios esforços, segundo já ensinava Jeoshua (o Jesus bíblico): Fazei por ti que Eu te ajudarei”. E não, 
clama por mim, que eu virei em teu socorro. 
Um simples conto infantil (como outros muitos) que é o da Bela Adormecida no Bosque, possui, por sua vez, o mesmo sentido 
iniciático: “Ela se acha encantada no seu palácio, com todos os da corte, mas guardada por animais ferozes inclusive, Dragões, até 
que um dia “Príncipe encantador a vem salvar daquele amargurado letargo”. 
Vejamos agora o símbolo do Peixe, que também é um dos avataras de Vishnú, conforme tivemos ocasião de explicar: Na Bíblia 
quando apresentam a Jesus a mulher adúltera, traça ele no solo um “peixe”, para logo dizer aos que se achavam em seu redor: 
“aquele que estiver isento de pecado, que lhe atire a primeira pedra”. O Cristianismo sempre propenso a interpretar a “letra que mata”, 
ao invés do “espírito que vivifica”, achou logo que era o símbolo do Pescador, tal como São Pedro (aquele que negou a Jesus 3 vezes 
e não teve coragem bastante para andar sobre as águas... Ó homem de pouca fé...!). Engano, puro engano. Piscis ou peixe, além do 
sentido já apontado ou de ser o avatara da própria Divindade, o Espírito de Verdade, que de tempos em tempos aparece no mundo, 
para mostrar aos homens afastados da Lei, o Caminho que devem seguir (sem cultos externos, nem pagando a outros que o façam por 
si...), é o signo Zodiacal estreitamente ligado ao mistério sexual, também chamado de “Queda dos anjos”, “Pecado Original” e outros 
tantos termos, que não possuem o sentido material ou grosseiro, que lhe dão os interpretadores da Bíblia e outras escrituras santas, 
inclusive, as da velha Índia. 
2
 O termo “Aura”, esotericamente falando, é masculino e não feminino. “O Aura humano”, e não, a AURA humana. Os gramáticos que 

pensem como quiserem, mesmo que ignorem Ocultismo ou Esoterismo, desde que a mania é: criticar, segundo estamos, por nossa 
vez, fazendo em assuntos que podem trazer maiores e melhores proventos ao povo. 
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Reduzindo-se o peso de um átomo, este se transforma em outro elemento. Assim, 
se eliminarmos uma das “noventa e duas” cargas – “elétrons positivos”, que formam o 
núcleo de um átomo de Urânio – este se converte em Urânio-X. A Ciência provou que são 
possíveis noventa e duas transformações entre um átomo de Urânio – o mais pesado 
elemento conhecido – e um Átomo de Hidrogênio, por sua vez, o mais leve elemento que 
se conhece. 

A desintegração da matéria, que concorre para que seja mutável e dinâmico o 
nosso planeta, é produzida por um processo de transformação na Natureza, chamado de 
“Radioatividade”. É bem possível que, em qualquer parte do Universo se dê um outro 
processo de desgaste radioativo. 

Há alguns anos, os físicos que trabalhavam com o Dr. Millikan (laureado do prêmio 
Nobel e cientista de renome mundial) conseguiram fundir os elétrons positivos e negativos 
de um átomo de hidrogênio, o que causou verdadeiro assombro no mundo científico: o 
átomo desapareceu fazendo surgir a energia. A tal energia se propôs chamar de “Raio 
Cósmico”. 

Tão notável descoberta parece a chave da formação dos elementos mais pesados, 
a partir do Hidrogênio até a sua própria formação. Nesse caso, descoberta que faz crer na 
existência de uma atividade Criadora, hoje reconhecida pela Ciência, desenvolvendo-se 
em torno de nós, não só, em relação com os tipos mais pesados da matéria, até chegar à 
gasosa, como ainda, nas longínquas estrelas e nebulosas. De fato, os elementos se 
acham por toda parte, pois, até agora o espectroscópio nada revelou que já não existisse 
em nosso Globo. 

Parafraseando George Meredith: 

 

“Les étoiles ne sont pas de lointaines étrangères, 

D’insensibles puissances; 

Du feu qui est en elles, nous sommes nés. 

La musique de leur mouvemente un jour sera nôtre”... 

 

Mas, em resumo, que vem a ser o “Raio Cósmico”, que tanto interesse vai 
despertando a todo físico e homem de ciência? Essa questão possui muito maior 
importância para o verdadeiro Ocultista, por ser claríssima indicação da Unidade da Vida, 
que se encontra invisível no fundo de todas as coisas, constituindo algo fundamental, 
donde nasceu tudo quanto existe na Natureza. 

A Ciência explicou em termos, tanto ao alcance de profanos, como de entendidos, 
a evolução da matéria. Não será agora possível, graças à descoberta do “Raio Cósmico”, 
completar aquele ensinamento com os rudimentos da teoria da involução? 

Assim é que, no “Raio Cósmico” dos físicos, o Ocultista reconhece a força 
Criadora, cuja Fonte se encontra no Imanifestado, onde toda objetividade possui sua 
origem. O que importa dizer que, a Ciência descobriu algo importantíssimo, que lhe pode 
fazer palmilhar um novo Caminho que, fatalmente, a conduzirá à nítida compreensão do 
“Princípio Imutável” e Onipresente... fora do alcance do Pensamento, desde que se sujeite 
a descer dos falsos e vaidosos pedestais em que (ela, Ciência) tem vivido até agora. 

Se quisermos comparar o “Raio Cósmico” com a teoria teosófica de “Fohat” – “a 
Inteligência Ígnea, ativa, base dos Fogos internos do sistema solar” – compreenderemos 
melhor que, é Ela a prodigiosa Força que lança o “elétron positivo através do espaço ou 
Éter. Que força, ou antes, Inteligência o guia para um “elétron negativo”, à fim de, unidos, 
formarem um Átomo? 
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Se acompanharmos tal “Átomo” em seu percurso através dos diversos elementos 
que compõem nosso Universo, descobriremos com que precisão e inteligência ele atrai 
para si a outros átomos, adquirindo nova forma e aumentando seu peso, para não dizer, 
sua Experiência, segundo o sentido oculto para tudo quanto se encontra em evolução. 

Tal fenômeno possui similar no dos “cometas positivos e negativos”, ou antes, 
“machos e fêmeas” (pese opiniões contrárias), que se incumbem da formação dessas 
nebulosas, que serão um dia... Um ou mais Universos, embora que hoje simples “poeira 
cósmica”, como por exemplo, a que conhecemos com o nome de “Via Láctea”... 

Quanto ao átomo, descendo ele ao mais denso e conhecido elemento, a forma 
parece incapaz de o manter cativo... e começa por desintegrar-se. Inicia-se, então, sua 
viagem ascensional (tal como os referidos cometas). Graças a essa desintegração, se 
torna cada vez mais ligeiro, funcionando em diversos elementos, em sua evolução para 
cima. Tão interessante é esse processo, que ficamos maravilhados, como o cientista, 
esperando o fim... se é que ele existe. 

Terminada a viagem, o átomo volve à sua Fonte ou Origem: o “Raio Cósmico”; 
mas, segundo parece, um pouco diferente de como era quando emergiu por vez primeira. 
O final de sua história é aparentemente igual ao seu começo: o “elétron positivo”, por 
meio de certa força invisível, atrai, do mesmo modo, um “elétron negativo” e os dois se 
fazem Um, tal como o fim da humana evolução, no referente ao fenômeno sexual: o 
Androginismo Perfeito. 

Assim, a forma desaparece e a energia se manifesta. A precisão e inteligência 
desenvolvidas em semelhante trajetória, acusam uma Consciência que se há de 
enriquecer, totalmente, com a Experiência. 

É, ainda, lógico supor que a energia resultante seja mais vitalizada. Do mesmo 
modo que, a Fonte para onde volve, se enriqueça com a Experiência da viagem ou 
peregrinação do Átomo. A sua História é igual à do Universo. Pode-se nela descobrir 
analogias com o próprio percurso da Mônada, ao estabelecer suas relações com o Ego e 
com a personalidade, segundo seu verdadeiro sentido etimológico de “per-sona”, ou 
“aquilo pelo qual o Som se manifesta”. Som este, que deve ser comparável ao da Palavra 
ou Verbo Solar, de que tratam as santas Escrituras. 

Ademais, no Átomo está escrita a genealogia do Logos... das estrelas e das 
poderosas Jerarquias, em cujos corpos se acha a base de uma célula dual ou duplamente 
centralizada; a qual, por sua vez, nos faz lembrar o mistério do “Pai-Mãe” das mesmas 
Escrituras. E de outro modo, a dos “Gêmeos Espirituais”; do fenômeno manúsico ou 
Racial. Senão, da própria forma-dual de todas as coisas, a começar pelo mistério do 
“Duplo” nas iniciações egipcíacas. 

Através de tão misteriosa História que o Átomo escreve, pode-se interpretar as 
grandezas do Uno, debaixo de sua manifestação, ao mesmo tempo, Una e Trina, como 
em cópia fiel – embora que, duplamente velada – o representam as religiões positivas, 
nas Três Pessoas distintas e Uma só verdadeira: no Cristianismo, por exemplo, como Pai, 
Filho e Espírito Santo. No Hinduísmo, na Trimurti (termo sânscrito que significa: Três 
Corpos), isto é, Brahmã, o Criador; Shiva, o destruidor, ou antes, transformador e Vishnú, 
o conservador. Do mesmo modo que, nas Três Normas ou Parcas mitológicas: Clothos, 
Lachesis e Atropos, uma que fiava, outra que cortava o fio e, finalmente, a última que 
sustinha a roca. E com mais propriedade, nas três forças: Centrífuga, Centrípeta e 
Equilibrante. 

Assim, todo esse percurso em busca da Experiência, através da escala cromática 
(e Setenária, já se vê) da “Hierarquia das Esferas”; como estados, ainda, de Consciência, 
que a Mônada é obrigada a percorrer, à fim de alcançar o máximo de sua evolução: a 
Unidade donde procede. E isso, como verdadeiro sentido da “Parábola do Filho Pródigo”, 
que volta à Casa Paterna (e não, a infantil interpretação que lhe dá a Igreja). Embora que, 
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na boca de Santo Agostinho, de modo claro e preciso: “Vimos da Divindade e para Ela 
havemos de ir”... Principalmente, se não tomarmos essa Divindade como o deus 
antropomorfo (das religiões ocidentais) “cercado de raios e trovões, raivoso, a castigar a 
obra de sua própria criação. Mas, um Sol, por exemplo, ao qual se pudesse chamar de 
Espiritual, pela sutileza e grandeza de sua Substância... Por isso mesmo, Fonte de 
Energia para todo o sistema. Já o comparamos, algures, a uma Usina Geradora de “Força 
e Luz”, segundo a mesma teoria Atômica que até aqui vimos desenvolvendo. Ou da 
Teosófica, que corresponde à Fohat e Kundalini, que no fim de contas são duas forças 
que acabam se fundindo em uma Só... Tal como uma “lâmpada de arco voltaico” que, ao 
se tocarem os dois carvões (positivo e negativo) se estabelece a Energia... Ou melhor, se 
dá o “Fiat-Lux”! 3 

Nunca é demais comparar o termo científico Átomo, como Atmã teosófico, cujo 
verdadeiro sentido é: Hálito de Vida, Eu-Supremo e tantos outros semelhantes, mas, 
exprimindo sempre a mesma coisa. Do mesmo modo que, ambos aqueles termos nos 
fazem lembrar, ainda, o germânico “Atman”, que quer dizer: Respirar, etc., para provar 
que todas as línguas procedem de uma só, através de uma sucessão evolucional, 
segundo exige a própria Lei, expressa em fenômenos de ordem sísmica ou de periódicas 
catástrofes. Dado o fato de que o próprio Globo evolui “pari-passu” com os seres que nele 
habitam. Por isso mesmo, tais catástrofes separando raças, ramos, famílias ou clãs, que 
acabam de criar novos idiomas, etc. Outro não é o pseudo-castigo babelino ou da 
“confusão de línguas”, de que trata a Bíblia, no seu estilo de “letra que mata”, para ser 
interpretada, segundo “o espírito que vivifica”. 

Voltamos ao mistério do Átomo. 

Não importa a complexidade pela qual a matéria esteja passando; o fato é que, a 
manifestação existe igual à dos “elétrons positivos e negativos, sustentada, precisamente, 
pela Energia do “Raio Cósmico”, porquanto, o que fica exuberantemente provado, é que, 
da sua UNIDADE procede, nela tem a sua existência e para Ela volve... 

Para terminar a primeira parte de tão longa, quão complexa palestra, como é a 
nossa de hoje, só resta repetir as palavras de H. P. Blavatsky: “O Universo evolui 
constantemente, e em espiral ascendente, a Humanidade inteira. E se em espiral 
ascendente aperfeiçoarmos o corpo físico em que vivemos, as emoções e os 
pensamentos brilharão em toda vivíssima Luz do Supremo Bem. Nada pode deter a 
Evolução. E quem não a seguir, será vítima de sua desgraçada incompreensão”.4 

                                            
3 Em todas as línguas existem raízes sânscritas e de outras línguas sagradas. Por exemplo: o “Man” inglês, que serve para designar o 
Homem, provém do “Manas” (pensamento, mental, etc.) e “Manu” (o homem, etc.) sânscritos. Já tivemos ocasião de explicar as 
referências existentes entre os termos ÁTOMO, ATMÃ (sânscrito) e ATMAN (germânico), etc. No Tupi, que possui inúmeros vocábulos 
japoneses e de outras línguas, nós vemos, por exemplo, o termo “COARACY”, com o qual é designado o Astro-Rei proveniente do 
CHAKRA (sânscrito), que quer dizer: SOL, Loto, Flor, Roda, etc., etc.. 
4 Antes de começar a leitura de “Energia Atômica”, já prometera o conferencista projetar a lâmina de um átomo químico, o que faz 
neste momento, apontando aí o mistério da Unidade; explicando ainda o verdadeiro significado do termo Mônada, a começar pelo de 
“UM, UNIDADE”, etc., etc., até o teosófico já conhecido de todos. Como ainda, o de Setenário, mas, sem entrar nas profundezas 
iniciáticas ou dos Grandes Mistérios, que só podem ser dados aos já conhecedores dos Pequenos (mistérios). Sem esquecer de dizer 
que, “por mais eminentes que fossem as pessoas presentes, seria ele (conferencista) responsável perante a Lei... se transgredisse ou 
ultrapassasse os limites permitidos para uma sessão de ordem puramente Exotérica, social ou pública. 
A seguir, faz projetar um Diagrama de sua autoria, com o título de “AS TRES EMANAÇÕES DIVINAS” (não confundir com as que vêm 
nos livros teosóficos), como Síntese de todos os mistérios Ternários em mais evidência, como sejam: os 3 Sóis cabalísticos; as 3 
Pessoas da Trindade (cristã, indiana, mitológica, etc.); os 3 corpos no Homem (Físico, astral ou psíquico e Mental, formando a Integral 
espiritual ou aquela onde a Mônada se manifesta); as 3 GUNAS ou qualidades de matéria, com suas respectivas cores e as 
conhecidas como matrizes, donde as demais (cores) se derivam; ou antes, o espectro solar; as cores dos Tattvas ou das Forças Sutis 
da Natureza. Tudo isso seguido de comentários interessantíssimos, sob todos os pontos de vista, principalmente, no Teosófico dos 3 
Princípios Superiores e os 4 Inferiores. 
A seguir faz projetar as lâminas de sua autoria, à respeito das várias categorias humanas, desde o selvagem ao Homem Perfeito ou 
Adepto. Relaciona as cores com as mesmas das 3 Gunas ou qualidades de matéria, demonstrando que as demais, são simples 
nuances das 3 primeiras, como matrizes. E assim, procura provar que, o encarnado, (como matéria tamásica e a mais densa, portanto, 
das 3), quando se apresenta na parte superior do corpo (de qualquer indivíduo), é sinal de involução, pois, seu lugar é a parte inferior 
do corpo. Sobre a cabeça devem figurar o Amarelo (Sattvico) da Inteligência ou Budi. E o Azul (Rajasico) da Devoção ou Amor que 
deve existir entre todos os seres da Terra. 
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Ao chegar a do Adepto (seu corpo causal) o faz através de um que dirige seu pensamento em seis direções cósmicas. Razão de 
serem considerados tais adeptos como “Guias ou Instrutores dessa Humanidade”, completamente ignorante de tudo quanto possa 
concorrer para a sua verdadeira Felicidade: a Espiritual, como única razão de ser da sua encarnação no planeta. 
Interessante, ainda, o Aura de um obsedado, ou pessoa completamente abandonada pelo seu Eu ou Espírito: um verdadeiro mundo de 
larvas astrais, de “kamarûpas” sedentos de ódio e vingança (“kamarûpa” ou “corpo de desejo”, da paixão ou das coisas inferiores, 
alma, portanto, em expiação, digamos assim). Uma dessas lâminas produziu verdadeiro pavor no espírito dos presentes: seu Ovo 
áurico encontrava-se roto ou despedaçado, tal a densidade de matéria nele existente, isto é, de toda espécie de formas-pensamento 
de ódio, vingança, crueldade; sem falar em larvas astrais, cada qual mais terrível... e “kamarûpas” de viciados e criminosos de todas as 
espécies. Do mesmo modo, a lâmina de uma mulher má que não fazia, senão, enviar pensamentos de ódio e praguejar contra uma 
outra pessoa mais evoluída, para vir acabar um dia fulminada por um “choque de retorno”, tal como o velho adágio popular: “o feitiço 
contra o feiticeiro”... Essa lâmina fez verdadeiro sucesso, por não figurar em nenhum livro de Ocultismo, como aliás, as que já haviam 
sido projetadas e quase todas que iam ser ainda. 
Provou, ainda, que o selvagem não é a mais inferior categoria humana, porque não era ele o ponto de partida evolucional do homem, 
mas seres que caíram em estado de selvagismo, por terem sido afastados do resto da civilização em determinadas épocas, por 
cataclismos, etc. Que o fato tinha reprodução em um náufrago abandonado só em uma ilha, etc. E com os próprios animais 
domésticos, que deixando o convívio de seus donos, se tornam mais ferozes do que as próprias feras no seu “habitat”. Haja visto: o 
porco, que acaba por lhe crescer os dentes e ficar mais feroz do que o mesmo caititu. 
E chamava a atenção de todos para as semelhanças nos traços fisionômicos do nosso selvagem, por exemplo, com os do japonês, do 
mongol, do tibetano, etc., sem falar na questão idiomática ou das raízes que o tupi, por exemplo, possui daquelas línguas. 
Muito mais interessante, ainda (se assim se pode dizer), foram duas lâminas de um matadouro de gado, fotografado do natural, mas, 
colorido e completado pela clarividência do conferencista; com os seres que habitam tais lugares, etc. Numa complexidade apavorante 
de larvas e vampiros se cevando no sangue e nas vísceras das vítimas imoladas em sacrifício ao deus homem – que prefere alimentar-
se de “cadáveres”, na pobre ilusão de que, “somente a carne alimenta a carne”, como se fôra um “antropófago”... só diferençando 
deste por cozer tal carne (como já fazem selvagens outros influenciados pela civilização), e disfarçando seu cheiro e gosto 
desagradáveis, por meio de várias espécies de condimentos. Completando a ilusão, por enfeitar os pratos com folhas de alface, 
rodelas de tomate e cebolas, coentro e hortelã... como se fora o caixão de defunto coberto de flores. De fato, a impressão que tem um 
homem evoluído, após um banquete... é o de um campo de batalha... juncado de cadáveres. 
No entanto, é a própria criança que repudiando, desde o começo, a carne que lhe oferecem seus pais, e aceitando alegres e 
pressurosas, a maçã, a pera, a mesma banana ou a uva, ensina aos seus progenitores qual a alimentação racional do homem. Não 
queremos com isso dizer que, depois de longos anos de alimentação carnívora, ou até mesmo mista, passe bruscamente o homem 
para a exclusivamente frugívora. E quanto à vegetariana, pode servir, sim, de intermediária, ou melhor, de transição para a verdadeira. 
O regime lácteo é positivamente condenável. Do mesmo modo que, o leite humano só possui valor para o período de amamentação, 
ou do início da vida, assim, o da vaca só o tem para o bezerro. Em tudo o homem prefere se assemelhar ao animal, desde a 
alimentação, até... nos menores sentimentos. Não foi outra razão do eminente polígrafo espanhol afirmar que o homem “possui ainda 
os vestígios do reino donde procede”; por isso mesmo, “semi-animal” (ou semi-humano) se o quiserem. 
O conferencista chama, ainda, a atenção da assistência para as condições em que acaba ficando o Ovo Áurico de um magarefe ou 
matador de reses; o do açougueiro e... dos próprios estudantes e professores de Medicina, ao lidarem com peças anatômicas e 
viverem, a maioria do tempo, nos necrotérios... Para logo acrescentar: raríssimas as pessoas que se sentem bem em tais lugares. A 
simples entrada em um açougue, e até mesmo, a passagem por sua porta, nos causa asco e mal-estar. No entanto, é o lugar que 
fornece o principal dos alimentos adotados pela humanidade de hoje. 
Mais dantescas, ainda, três outras lâminas de um cemitério (fotografadas no de São Francisco Xavier, na Ponta do Cajú) que só 
diferiam das do matadoiro, pelos seres habitantes em tais lugares, ou os que perambulam entre quadras e sobre túmulos, como se 
quisessem resolver o magno problema do “post-mortem”, já que em vida não lhes foi dado solucioná-lo. Kamarûpas ou “almas 
defuntas” (como chamam alguns), ligados à Terra, por sentimentos puramente inferiores (por isso mesmo, terrenos) se cruzam por 
toda parte. Enquanto, duplos etéricos – mui visíveis, se de corpos enterrados há pouco tempo, e quase invisíveis, se de túmulos 
antigos, mais pareciam aquelas “almas árvores”, a baloiçarem tristemente, como se nos dissessem adeus, da Divina Comédia de 
Dante. O conferencista, cada vez mais entusiasmado com o divulgado pela sua congênita clarividência, aprofundava-se no “mistério da 
vida e da morte”, enquanto a assistência, em religioso silêncio, se extasiava diante de um horizonte novo, que se desenrolava diante 
de seus olhos sedentos de luz... 
Finalmente, demonstra a necessidade de fornos crematórios – que além de resolverem o problema do espaço e da estética das 
cidades, é o processo único e, portanto, racional, de destruir aqueles seres, que não possuem vitalidade própria (mortais, portanto). 
Mas, que no entanto, são os liames que prendem o Espírito ou Ego ao mundo em que viveram. Nessa ocasião, faz projetar vários 
fornos crematórios (nos “ghâtis” na Índia) e em templos apropriados à margem do Ganges. Dizendo mais, que na Inglaterra, na França, 
na América do Norte e outros Países do mundo, o processo já era adotado há longos anos. Procurou, ainda, provar que os seres das 
sessões de Animismo (erroneamente chamado Espiritismo), não eram outros senão aqueles que a assistência acaba de apreciar 
naquelas lâminas. Quando não, simples formas-pensamento do próprio “médium” ou sujet (passivo, paciente e outros termos que não 
valorizam ninguém), ou este em estado de sono; sem falar, nos embusteiros que, por espírito de vaidade se fingem de “médiuns”, 
etc., por ignorarem a quantos males estão expostos, a começar pelo do prejuízo da sua própria evolução. 
E, servindo-se das mesmas teorias espíritas, cita Kardeck, quando afirma que, “de cem comunicações, noventa e nove são falsas”... 
Ou que “toda falange de espíritos tem seu Guia ou Chefe”, o que é mais uma razão para se evitar atrair para este mudo de misérias, 
aqueles sobre cujos túmulos inscrevemos: Requiescat in pace. E citou as várias obras e tradições, donde o mesmo Kardeck copiou 
as suas, de parceria  com outros companheiros, inclusive, do AGRUCHAGA indiano, etc. 
A seguir, o conferencista enveredou-se pelo “campo da Medicina”, começando por condenar o “Sistema Voronoff” – como já o havia 
feito em outras conferências e artigos seus – dizendo que, contrariamente à “teoria de Darwin”, é o macaco que descende do homem, 
e não este daquele, pois, como sabe todo bem Teósofo ou Ocultista (verdadeiro) tal animal procede de um cruzamento havido entre 
degenerados do fim de uma sub-raça lemuriana, com um animal parecido com a nossa lontra. Mas, cujo pelo bronzeado e luzidio, 
requebro de enormes e alevantados quadris, não possuidores de rabo e... deixando à mostra enormes órgãos sexuais, atraíram tão 
degenerados seres, que de homens mal possuíam as formas... a semelhante cruzamento. Os antropóides são os descendentes mais 
próximos desse erro contra a verdadeira propagação da espécie... 
A Ciência Oficial costuma negar o fato, como outros iguais, esquecendo que, a cada momento apresenta ao mundo algo como sendo 
seu, mas que os Ocultistas estavam fartos de apregoar desde tempos imemoriais. E que a Química de hoje não é mais do que uma 
pequena parte da Alquimia de outrora; a mesma coisa quanto à Astronomia, como uma parcela mínima da Astrologia de outras 
épocas, principalmente, entre caldeus, egípcios, etc. E a própria Medicina, pobre arremedo da Teurgia de outros tempos, praticada por 
Homens, como um Paracelso (que não precisava chegar junto ao doente para produzir verdadeiros milagres), embora que um 
“qüidam” qualquer de hoje tenha a petulância de erguer a voz contra aquele Mestre dos mestres em Ciências Ocultas. E que foi bem o 
introdutor do “Similia similibus” e não Hahnemann, como pensa a maioria. Dos atuais difamadores de Paracelso sobressai certo 
“médico” de nome estrangeiro, que rabisca um vespertino carioca, com as baboseiras que aprende nas revistas médicas, embora que 
seu consultório viva às moscas, ou com pobres caipiras que vêm de longe, atraídos pela propaganda do famoso “charlatão”. Sem falar 
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no que ele dá como de sua medicina e que não passa de teorias arcaicas ou já cobertas de bolor, nos alfarrábios alquímicos, que 
figuram em valiosas bibliotecas, donde tais revistas e certos sábios modernos, vão copiando o que oferecem ao mundo como coisa 
sua, inclusive, o conhecido “toque Asuero”, que na China era praticado há séculos... 
A medicina hodierna é bem igual à mulher vaidosa que segue as modas: ela possui também as suas, e quase sempre, recebidas da 
terra de Von Hitler. 
E é a razão por que ninguém mais sofre do fígado, dos rins ou possui uma ptose, por exemplo, no colo transverso, um “megacolon”, 
uma brida ou aderência dos intestinos nos músculos abdominais, etc. A menos que apareça uma verdadeira sumidade que além de 
pedir-lhe uma exame de Raio-X, o saiba interpretar. Fora disso, pobre doente; seu mal é uma Simpaticotonia, Vagotonia 
Hiposuprarenalismo, Hiper ou Hipo-tiroidismo (se se trata de uma pessoa dinâmica, loquaz, etc., ou de um desencorajado, tímido, 
apático, etc.) e outros termos tão compridos, como uma composição de 40 carros puxados por uma locomotiva, em tempo de estação 
de águas. E se um edema se apresenta, como simples fenômeno ganglionar, logo o de “angio-neurótico” que pode ter um subtítulo ou 
novo diagnóstico, se o indivíduo estiver em tratamento esclerosante de hemorróidas, isto é: “produzido por excitação da região pélvica” 
(ou pelviana, se o quiserem). E se, por infelicidade, o doente, depois de ter corrido “de Herodes para Pilatos”, não obteve melhoras, o 
primeiro esculápio que consulta, sabendo de todas as sumidades já percorridas, inclusive, alguns professores seus, dá o conselho tão 
em voga hoje: “mande tirar uma chapa de sua boca. É provável que esteja aí a origem de seus males”. E lá se vai o pobre infeliz em 
busca do dentista, que só difere do de outrora, com seu boticão, as bichas, as sanguessugas, a cadeira tosca (de pau) e a imunda 
toalha em volta do pescoço do cliente, etc. – pelos aparelhos modernos. Retirada a chapa, é constatado: “Um dente ciso incluso 
barrado no ramo ascendente”... E logo o conselho do próprio dentista, que já prevê a gorda conta que vai apresentar à pobre “vítima da 
ciência hodierna”: “o Sr. deve fazer quanto antes a extração do dente incluso. Leve esses folhetos ao seu médico assistente (onde há 
uma propaganda cerrada aos valores do “arrancador de dentes”...). O médico as recebe, lê e relê... e ao ver o diagrama, ou antes, o 
exame completo da boca do seu cliente, sentencia: “De fato, convém fazer quanto antes tal operação”. Sujeito o pobre infeliz a mais 
essa dolorosa prova de resistência orgânica, que dura, em mãos inexperientes, umas duas horas ou mais, vai para casa passar pela 
outra, ou do traumatismo, que leva alguns dias para, no final de contas, acabar se convencendo (segundo novos médicos e dentistas 
que consulta) que “por imperícia de quem fez tal intervenção cirúrgica, está condenado a ficar o resto da vida com a região mentoniana 
insensível”... etc. Nenhuma indenização para o doente (por não ser em Norte América), nenhuma satisfação... mas tão somente, a 
perda de confiança na Ciência hodierna, além do prejuízo da conta que teve de pagar sem bufar...! 
Se vamos para o lado da Homeopatia, como medicina racional e, portanto, apropriada aos seres evoluídos (como a que exprime as 
principais teorias ocultistas, inclusive, de atingir ao próprio corpo psíquico ou astral) ou doentes cujas células nervosas não sejam 
grosseiras, como as da maioria do mundo (para a qual a Alopatia é a única apropriada, razão de sua existência...), nem vale a pena 
falar! Tais médicos são como os pastores protestantes, que só discutem de Bíblia na mão. Os homeopatas não possuem idéias 
modernas: Hahnemann é tudo para eles. E por isso mesmo, só vêem sintomas para todos os casos, não procurando jamais aconselhar 
aos doentes de moléstias sintomáticas e que se queixam de determinada dor neste ou naquele ponto do corpo, a que mandem tirar 
uma chapa no seu radiologista de confiança. E como a Homeopatia mal empregada produza, também, seus gravíssimos prejuízos, o 
doente sensitivo ao invés de melhorar, começa a piorar, dentro da própria lei do “Similia similibus curantur”. 
Por tudo isso, e muito mais ainda, os já desiludidos de sua cura, procuram os centros espíritas, donde muitas vezes saem curados. 
Mas onde existem, também, perigos gravíssimos a recear, principalmente, de ordem psíquica, como sejam, os obcecados que por aí 
se julgam perseguidos por “maus espíritos”, como lho afirmaram em um daqueles centros. 
Voltando à Medicina, também há os desiludidos como médicos. Dentre eles, o Dr. Ramiro Monteiro, da Faculdade de Medicina da 
Bahia, que chegava ao ponto de dizer aos seus clientes mais do peito: “Meu amigo, as doenças agudas por si se curam... E as 
crônicas, nem todos os remédios do mundo...!” Ou então, aquele famoso médico francês, quando dizia: “Je vive a batonner le malade 
et la maladie. Heureaux le malade quand je bât la maladie”... 
E paremos aqui para não pormos a calva à mostra de quantos “charlatães” existem no mundo, em todos os ramos da vida... E que 
ousam dar o título que de direito lhes pertence, a um Paracelso, por exemplo, que viveu há 2 séculos. E não possuía os recursos 
atuais da medicina. 
Em medicina, como em tudo mais na vida, existem bons e maus. Razão porque conhecemos alguns médicos que, sem se deixarem 
sugestionar por “doenças e medicamentos da moda”, nem portadores de pomposos títulos, como “eminentíssimos Professores e 
autores de obras célebres”, promovem verdadeiros milagres com as deficiências de sua própria Medicina. E muito mais, com o 
potentíssimo Aura de seu caráter digno de Homem evoluído, principalmente, quando sacrificando sua própria saúde e interesses 
pessoais, vão salvar a vida de outras pessoas, foras de horas e sob terríveis tempestades. 
Aconselhamos, pois, aos atingidos pelo “karma patológico” de suas próprias imperfeições e missões (como verdadeiros madeiros 
difíceis de carregar em ombros já em si doridos e fatigados) a que sejam exigentes na escolha de seus médicos. Mui principalmente, 
se forem especialistas, ou a classe (médica) que vê nos mais insignificantes sintomas, os da sua proficiência. Daí as desastrosas 
operações que se vêem a cada instante, a começar pelas de “apendicite” em senhoras, cujos órgãos circunvizinhos afetados, têm feito 
errar aos mais doutos... 
Sobre anatomia e fisiologia do corpo humano, lembramos as famosas palavras do mesmo Paracelso: “No corpo humano existem 
mistérios que o bisturi não pode alcançar depois do homem ter morrido”. E isso, embora ignorem muitos, em referência aos centros de 
força (etéricos) ou Chacras, como lhes chamam as escrituras orientais, onde reside a verdadeira Ciência. Sem falar em outras coisas 
mais, que o tempo não nos permite tratar. 
Quanto ao abuso de certos medicamentos, o conferencista apontou, por exemplo, o abuso da “Cafiaspirina” do Veramon, do Bromural 
e outros mais, que muitas famílias trazem na gaveta do toucador (principalmente do primeiro medicamento apontado), como se fôra um 
cartucho de balas ou de caramelos... para enganar a fome fora de horas. Para produzirem um colapso na primeira moléstia deprimente 
que lhes apareça, a começar pela própria gripe... e terminar num “para-tifo”. 
*** As anotações sobre Medicina, modas, etc., sofreram modificações posteriores por não ter podido o conferencista tratar em tão 
pouco tempo com os detalhes que mereciam tão importante assunto. 
Voltando às questões psíquicas, o conferencista procurou provar a espécie de seres que provocam as “casas mal assombradas”, 
criticando antes o termo, pois, “se tais casas são mal assombradas”, por isso mesmo, não devem ser tão temidas como as “Bem 
assombradas”. E acrescentava: para acabar com o encanto... nada de preces para seres sem mental, mas, as lâminas de aço de ponta 
aguçada, como único recurso “eletromagnético” para dissolver esses micróbios ou larvas do Astral. E que ninguém ouse condenar tal 
processo usado desde tempos imemoriais pelos mais doutos na Ciência Oculta, porquanto, segundo a própria Bíblia, Jesus, ao invés 
de benzer ou rezar o “endemoninhado” (demônios, larvas astrais ou infernais, etc.), obriga a tais seres a se passarem para uma 
manada de porcos, que logo se atira em rio próximo. Para os entendidos, a verdade não merece contestação. E se alguém por acaso 
tiver algum dia de se haver com uma habitação nessas condições, que empregue o recurso gratuito que lhe oferecemos hoje. Casas 
assombradas existem até hoje no Rio e em outros lugares, já benzidas por padres e espíritas... e continuam nas mesmas condições... 
O conferencista condenou, ainda, a profanação dos túmulos faraônicos, já que os Códigos penais condenam os “profanadores de 
túmulos” vulgares. Para logo considerar como merecido castigo o que tinha tido Lord Carnavon e os de sua comitiva, e quantos 
famosos egiptólogos se dedicavam a esse mister condenado desde os tempos primitivos. 
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Explicou, ainda, que não foi o escaravelho do túmulo, sob o qual estavam as ameaçadoras palavras: “o primeiro que me tocar, 
morrerá”, que matou Lord Carnavon, mas, o que entrara naquele momento no túmulo. Algo assim, como se se dissesse, que era o 
verdadeiro corpo físico do “duplo” existente na parede tumular. 
Narrou inúmeros casos idênticos, inclusive, o da “Pedra Fatal” (o “brilhante negro”) que se encontrava a bordo do “Titanic” – que 
soçobrou por ter ido de encontro a um iceberg. Para logo apontar o fato de que no mesmo vapor ía o grande experimentador do campo 
psíquico, William Stead sem que nenhum dos seus espíritos protetores o prevenisse de tão fatal destino. Como não o preveniu à Sra. 
Prado, do Pará, os que provocavam materializações e outras coisas mais. Falecendo a pobre senhora pelas graves queimaduras de 
um lampião de querosene. O Mundo Astral é o mundo das “ilusões”. E como tal, dos perigos e das surpresas desagradáveis. Manejá-
lo, só para Adeptos, e mesmo assim, na implantação de uma Obra de valor para o mundo, dado o fato de que os homens são como as 
crianças que, para estudarem ou cumprirem seus deveres, necessitam que se lhes presenteie com doces e brinquedos. Assim 
aconteceu com os mais famosos Adeptos, inclusive H. P. B., como discípula (Upasika); do mesmo modo que em nossa Obra, como 
ainda com Jeoshua (o Jesus bíblico), que logo deixou de fazer milagres (inclusive, o dos peixes, dos pães e outros mais), os vadios... 
que o acompanhavam e julgavam não mais necessitar de “comer o pão com o suor do rosto”, mas... com “o maná caído do céu”, 
tecerem mil intrigas em seu redor, para que a sua missão não pudesse ser levada a bom termo. 
Tratou, ainda, o conferencista, da trajetória maléfica da célebre múmia de Katsbeth, hoje no British Museu de Londres, a começar pela 
morte trágica do explorador que a trouxe dos desertos africanos: estando ele a limpar a bordo o seu revólver, este detonou indo cravar-
lhe a bala em plena fronte. O carregador que a tirou de bordo (apenas a tampa, pois, múmia e caixão... haviam desaparecido no 
deserto, após uma grande tempestade de areia) ficou hemiplégico do lado onde carregara a referida tampa. Como cego ficaram, o 
pintor que a desenhou e os primeiros guardas do Museu que cuidaram da mesma. E assim sucessivamente, até chegar a atingir certas 
pessoas que estiveram diretamente ligadas à nossa Obra. 
O conferencista relata, então, a parte mais interessante do caso: “Quando o Professor Mozart Dias Teixeira”, a convite de alguém, 
deixou as suas curas pelo interior de Minas e Estado do Rio, para vir ao Rio, hospedou-se em casa de um doutora, à qual nós daremos 
o nome de E. V. A nossa Sociedade vinha de ser fundada e, por sua vez, estava no apogeu dos fenômenos mais desconcertantes que 
assombraram a própria imprensa do país. Foi quando, em um domingo, o Prof. H. J. Souza ou o mesmo conferencista de hoje, 
recebeu um convite pelo telefone, para ir em casa da referida “doutora”, pois o Prof. Mozart desejava conhecer “o homem mais falado 
daquela época”. Aceito o convite, embora o Prof. H. J. Souza estivesse passando um pouco mal, pois fazia pouco tempo pagara o 
primeiro tributo da fundação material da Obra, (a espiritual havia sido 3 anos antes, ou em 1921) ficando sob as rodas de um 
automóvel – que se diga de passagem, não permitiu que o povo linchasse quem conduzia tal automóvel e muito menos, que o mesmo 
fosse autuado em flagrante pel polícia, dizemos, encaminhou-se o Prof. H. J. Souza para a referida residência. Terminadas as 
apresentações e o “o tratamento (e não cura) dos doentes que ali se encontravam”, o almoço foi servido, sendo o mesmo (JHS) 
obrigado a tomar lugar à mesma. Logo de começo, mirando mais de perto a “doutora” E. V. o Prof. H. J. Souza lhe pergunta: “A Sra. 
esteve alguma vez no British Museum de Londres e procurou ver a célebre múmia de Katsbeth?”. “Sim, respondeu aquela senhora, por 
sinal que os guardas não quiseram descerrar a cortina verde que a encobria aos olhos dos visitantes”. “Não notou”, continuou o mesmo 
Prof. H. J. Souza, “que desde então a senhora começou a perder a vista?” “Perfeitamente, foi desde aquela época que eu comecei a 
sofrer dos olhos”. Inútil dizer que todos os presentes ficaram assombrados com o caso, inclusive o Prof. Mozart que, naquele momento 
tendo um garfo repleto de alimentos diante da boca, deixou-o cair no prato... mas sem ter coragem bastante para pronunciar uma só 
palavra que fosse. Seus olhos traíam apenas o que se passava na sua mente: “Que espécie de homem bem parecido com os Condes 
de Cagliostro e São Germano... capaz de conhecer a vida alheia?...” 
Finalmente... o Prof. Mozart Dias Teixeira evitou, por meio de jeitosa desculpa, continuar o tratamento dos doentes presentes, 
inclusive, quando aconselhou a um deles “dar injeções mercuriais nos joelhos” (o que muito intrigou a JHS, que veio, finalmente, a 
saber que muito mais jocoso tinha sido um outro conselho a certo doente do sexo masculino: “que fizesse uso da ‘Saúde da Mulher’”. 
Ambos os casos vão aqui relatados, única e exclusivamente, para se avaliar do desapontamento daquele “ocultista espírita”, que mais 
fazia questão de se apresentar ou dar a alta honra de ser apresentado, do que “conhecer o pobre marquês que vivia sossegado em 
sua casa”, dirigindo apenas uma Sociedade no início de sua vida... E se cercado de fenômenos extraordinários, porque era a própria 
Lei quem concorria para tanto!... 
Chegando a hora da sessão em DHÂRANÂ (que era o nome de nossa Sociedade no seu início, como prova ainda o nome de seu 
órgão oficial, em homenagem àquela época), o Prof. H. J. Souza volta à sede social (que era ao mesmo tempo sua residência), 
relatando o fato a todos os presentes. Um deles, bastante pálido e nervoso, replica: “Professor Henrique, mais parece que o Sr. falou 
para mim, pois, como oficial de marinha, estive na Inglaterra e visitei o Museu de Londres. Ao dar entrada na Seção das múmias, 
tropecei de tal forma que fui cair de cara no chão. Os guardas, com um certo sorriso misterioso, disseram apenas estas palavras: ‘Não 
acha o Sr. que é o bastante para não ir mais adiante, principalmente até ali (apontando o lugar da tampa do sarcófago da múmia de 
Katsbeth)?’ De fato, preferi retroceder. E hoje o Sr. relatando o sucedido à Dra. E. V., é que compreendo todo o mistério que o caso 
envolve, a começar por ter sido desde aquela época que eu comecei a ficar com a coluna vertebral paralisada!” “Que pensais de tudo 
isso?” perguntou ele. “Apenas”, disse o Prof. H. J. Souza, “que não vos posso revelar outra coisa agora, senão, que vós e a ‘doutora’ E. 
V. estiveram (em outra encarnação) estreitamente ligados à mumificação daquela pobre princesa, roubada do palácio onde vivia... ou 
antes, o de ser mumificada viva, numa obra terrível de Magia Negra! Em futuro próximo, acabareis por saber toda a verdade”. E, 
como ambas as pessoas tendo feito parte das fileiras de nossa Obra, e se tornado trânsfugas, por seu espírito de vaidade, de intriga e 
má vontade para com a sua própria evolução, somente os Irmãos Maiores de hoje, conhecem na íntegra todo o mistério da Múmia de 
Katsbeth. Conhecia-o, também, o grande Roso de Luna, que acaba por oferecer o capítulo de sua Obra “El Libro que mata a la Muerte 
o Libro de los Jinas” (o penúltimo capítulo), onde trata da mesma múmia, ao seu amigo Prof. H. J. Souza, por motivos que preferiu 
levar para o túmulo. 
Podemos, apenas, acrescentar que os dois “H” da Obra (Henrique e Helena) eram os visados naquela época das glórias e faustos 
egipcíacos, por “Mago Negros” que se serviram da famosa princesa, hoje mais conhecida entre os egiptólogos, como “a múmia de 
Katsbeth”. 
Que se der ao trabalho de recapitular o número de “Dhâranâ”, relativo aos meses de Janeiro a Maio de 1927, ali encontrará um artigo 
da autoria do mesmo H. J. Souza, intitulado “A Minha Sombra”, como única resposta à campanha de difamação que aquele pobre 
infeliz (o tal oficial de marinha) moveu contra o mesmo Diretor-Chefe de Dhâranâ, hoje STB. Com as explicações hoje dadas... 
qualquer pessoa fazendo a leitura daquele artigo, descobrirá parte de semelhante mistério... E tudo isso, já se vê, para aqueles que 
crêem nas sábias Leis de Reencarnação e Karma. 
Para nós, acrescenta o conferencista, mais vale passar por “louco” em boca ignorante, do que por “ajuizado” na de um Homem 
Superior, ou antes, um Iluminado a quem pobremente sirvamos. A começar pelo fato do termo “louco” proceder do sânscrito “LOKA”, 
que quer dizer: “lugar”, posição, ou antes, “estado de consciência em que se coloque um indivíduo qualquer. O termo “loka”, se em 
lugar superior, não deixa de ser apreciável, mas se em lugar inferior, toma o nome de “tala” em sânscrito. Assim, ousaríamos chamar 
ao invés de “tala” a esses lugares inferiores, outra palavra, porém, dentro do nosso idioma, que soa igualmente com o “loka” (com k) 
sânscrito, isto é: loca, toca, buraco... onde se ocultam animais de várias espécies. Loucos, pois, mas “divinos”, os que têm 
repugnância em dar entrada em tais lugares inferiores. Razão de não serem compreendidos pelos seus habitantes... 
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NOTICIÁRIO 
 

ARIANISMO? 

L. P. Domiciani 

 

O pior gesto do Sr. Hitler, além dos demais, foi expulsar da “Kultur Germania”, os 
seus maiores intelectuais, a começar pelo grande Einstein, descobridor da “relatividade”. 
E hoje “adepto do Budismo, como única religião que resolve os grandes problemas da 
vida”. Por isso mesmo, mas próxima da Verdade (através seus vários nomes, inclusive o 
grego Teosofia). 

Nesse caso, o que restou da velha Germania, se acha expresso na fantástica 
Estatística abaixo, que além do mais, comprova as nossas palavras sobre “a decadência 
do ciclo atual, para a germinação de um outro portador de melhores dias para o mundo”. 

É esta estatística que nos apresenta o “S. A. Mann”, de Berlim: 

“O nacional-socialismo atribuiu-se a função de exterminar todos os germes 
suscetíveis de diminuir o valor da raça. “É tarde... Inês é morta!”, dizemos nós, dado o fato 
da decadência racial, como fenômeno natural de todas as épocas), dedicando-se a criar 
homens superiores, sob todos os aspectos. (“Ai... de ti, Esparta!”). Esta missão tem um 
certo caráter de urgência, em face dos dados recolhidos na Alemanha, atualmente, os 
quais acusam a existência, neste País, de 280.000 indivíduos esquizofrênicos; 100.000 
epiléticos de tara hereditária; 1.470.000 cretinos no último grau; 110.000 indivíduos 
atacados de mania depressiva; 13.000 cegos de nascença; 15.000 surdos-mudos; 80.000 
pessoas vítimas de deformidades hereditárias graves; 32.000 indivíduos com 
deformidades menores. 

                                                                                                                                                 
O conferencista faz, ainda, projetar misteriosa fotografia do Arquivo Oculto da STB, como uma “Homenagem à assistência”. E dizia: é 
ainda a nossa resposta aos que primam por só acreditar naquilo que seus olhos vêem, segundo a frase latina: “Occulus meus 
viderunt”. 
A assistência tem ocasião de presenciar um grande fenômeno produzido pelas Potências Superiores que dirigem a Obra em que a S. 
T. B. se acha empenhada: um trecho da “Montanha” de São Lourenço (na Fazenda “Santa Helena”, ou o mesmo nome de alguém e o 
adotado para a “Vila Helena”, como Gov. Supr. Da S. T. B.). E ainda mesmíssimo lugar onde em 1921, por misteriosa aparição a 
Henrique e Helena, faz a sua eclosão espiritual, a Obra grandiosa em que a mesma Sociedade se acha empenhada. Em tal fotografia 
eram vistas diversas pessoas ali presentes e pertencentes à Obra, desde aquela época (da fotografia), as quais se achavam 
desdobradas... sem darem pelo fenômeno, e até, cercadas de auréolas luminosas. Algumas, com fisionomias completamente 
diferentes; outras transparentes. Helena, com um Ser que lhe dirigia a palavra. E Henrique ou o Diretor-Chefe da Obra, com enorme 
globo sobre a cabeça e tendo no centro seu filho menor: Valter (Orion) de Souza, embora que tal pequeno... sobre uma rocha muito 
mais adiante. Duas dessas rochas, ao lado de Henrique e Helena, transformadas nas pirâmides egipcíacas, símbolos talvez do lugar 
donde os Egos daqueles procedem... No último plano da fotografia, dois misteriosos Seres, com o tradicional turbante hindu, mais 
pareciam ter surgido do seio da terra... 
Não esquecer, senhores, acrescentou o conferencista, que tal “Montanha” postada no abençoado rincão de nossa Pátria (donde 
emanam miraculosas águas para os que não encontram alívio aos seus males...). Montanha reveladora dos futuros destinos do Brasil, 
é a mesma à qual o maior gênio de nosso século, portador do glorioso Nome de Mario Roso de Luna (nome esse figurando hoje em 
uma das principais ruas de Madri, ou da antiga Buensucesso, onde morou por muitos anos o eminente polígrafo espanhol) cognominou 
de: “a verdadeira capital espiritual do Brasil”. Por saber dos seus justos e reais valores, a ponto de afirmar em outra carta que nos 
dirigia: “permitam os deuses que a minha próxima encarnação seja no Brasil”. E cujos “valores” hão de reconhecer um dia todos os 
nascidos nesta parte do Globo, porque, serão eles os mesmos representantes de tão nobre quão altiva RAÇA”... 
Para terminar e como verdadeira APOTEOSE digna da Evolução Humana, disse o conferencista, faremos a projeção dos maiores 
Gênios inspiradores da Humanidade, a começar pelos da “Divina Arte”: Beethoven, Wagner, Bach, Mozart, Chopin, etc. Depois de tais 
projeções, tiveram lugar as das vibrações de suas músicas, que causaram verdadeiro entusiasmo na assistência. Além do mais, pela 
harmonia de formas e coloridos. Antes, porém, já o Prof. H. J. Souza havia projetado uma outra lâmina reproduzindo as vibrações 
etéricas das músicas dos “Jazz” americanos, para que a assistência pudesse comparar as várias espécies de músicas. Sem falar em 
acordes de outras de origem brasileira, portuguesa e espanhola, que o mesmo conferencista fez ao piano, desenhando no quadro 
negro as suas linhas, já que não era possível reproduzir imediatamente o colorido, embora que já exista uma aparelho registrador das 
vibrações musicais, em Norte América. Explicou ainda: a música americana (com imitação de animais, toques de sirene, guizos, 
campainhas, matracas, etc., sem falar no rouquenho saxofone...) provêm da raça negra. E como reminiscência lêmuro-atlante. Por isso 
mesmo, trescala à Baixa Magia, a vícios, paixões ou sentimentos inferiores... E a prova é que, ao serem ouvidas, bem pouco são 
aqueles que, não são tentados a tomar parte nas contorções, ou antes, “convulsões epiléticas” DA DANÇA DA MODA. Enquanto às 
clássicas, um místico sentimento de elevação para os mundos divinos... 
Sessão memorável, como foi esta – embora preenchendo duas horas e vinte minutos – não trouxe fadiga à nenhuma das pessoas que 
a assistiram. Ao contrário, não houve uma só fisionomia que não denotasse satisfação pelos conhecimentos obtidos. E os mais 
ardentes desejos de assistir à imediata, como 3ª  e última da série de palestras do Diretor-Chefe da S. T. B. 
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O total alcança mais de dois milhões de indivíduos tarados, sem contar a imensa 
legião de psicopatas, que até hoje conseguiram escapar ao controle médico. Convém 
observar que nesta lista não está também incluído um grande número de alcoólatras 
hereditários, cujos descendentes contribuem com o contingente mais considerável dos 
“tarados”. 

Por outro lado, a prostituição desbragada. Há bem pouco, telegramas vindos da 
mesma procedência, traziam a notícia de que “as autoridades sanitárias haviam 
descoberto uma espécie de sanatório, nos arredores de Berlim, onde, médicos sem 
consciência e estudantes do 5º  e 6º  anos, se dedicavam a operações criminosas, ou de 
mutilação dos órgãos sexuais de rapazes, que desejavam dedicar-se a profissões 
desonestas”... 

Aparte o fenômeno emigratório, ou antes, dos valiosos elementos daquele digno 1 e 
culto País, hoje, dele afastados, inclusive residentes no Brasil, etc. (não me refiro aos 
judeus expulsos, mas, os que preferiram outros ares mais salubres), só há a acrescentar 
a famosa e sábia sentença: “Cada povo tem o governo que merece”. Assim, outro não 
poderia ser o ditador germânico, senão, Von Hitler, o homem que adotou o “símbolo da 
Involução, ao invés do da Evolução: a SOVÁSTICA (de movimento contrário ao da 
Svastica, ou aquela que obedece às leis universais). 

Está conforme... 

––––––– 

 

O enlace matrimonial de uma Pupila da S. T. B. 

Realizou-se a 28 de Dezembro p. findo o enlace matrimonial da senhorita Alzira 
Gonçalves de Souza, filha do Prof. Henrique José de Souza, ilustre Chefe da Obra em 
que a S. T. B. se acha empenhada, e da Sra. D. Hercília Gonçalves de Souza (já 
falecida), com o 2º  Tenente de nossa Marinha de Guerra, Paulo Tavares Dias Pessoa, 
filho do conceituado Chefe da 2ª  Seção de nossa Aduana, Sr. João Tavares Dias Pessoa, 
e D. Irene Ribeiro Tavares Dias Pessoa. 

O ato civil teve lugar na residência da família Souza, à Avenida Maracanã, 387, 
sendo testemunhas, por parte da noiva: o Capitão-médico do Exército, Dr. Cicero Pimenta 
de Melo e sua digna esposa D. Isabel Souza Pimenta de Melo. Por parte do noivo: o Prof. 
Henrique José de Souza e a senhorita Helena Gonçalves de Souza. 

Quanto ao religioso, segundo as crenças da família do noivo, teve lugar na basílica 
de S. Francisco Xavier, sendo padrinhos, por parte do noivo: o Sr. Alberto Gonçalves de 
Souza, esforçado agente de seguros, nesta praça, e a senhorita Ligia Tavares Dias 
Pessôa. Por parte da noiva: o Sr. João Tavares Dias Pessôa e sua digna esposa D. Irene 
Ribeiro Tavares Dias Pessôa. 

A pedido do pai da noiva, temos a acrescentar a tão auspiciosa notícia que, tanto 
ele, como a senhorita Helena Gonçalves de Souza – principais elementos da Obra em 
que a S. T. B. se acha empenhada – só tomaram parte no ato civil, por serem 
consentâneos com as suas idéias puramente teosóficas. 

                                            
1 Os judeus representam vestígios da 4ª  sub-raça atlante (a Semítica); do mesmo modo que, na face da Terra, existem ainda outros 
rebentos de civilizações muitíssimo anteriores à nossa. Haja visto: os dravídios, hotentotes e todos os povos positivamente negros, 
como da 3ª  Raça-Mãe: a Lemuriana (anterior, portanto, à Atlante, como 4ª ). 
Se a Ciência oficial é a primeira a desconhecer o verdadeiro fenômeno racial, quanto mais o Sr. Hitler, que continua a falar em 
“Arianismos”, quando a raça germânica, foi a 5ª  sub-raça da 5ª  Raça-Mãe (a Ária). Para terminar tal ciclo, faltam duas sub-raças, que 
hão de sair: a 6ª  de Norte-América. E a 7ª  de Sul-América, para cujo Advento foi criada a S. T. B. Nesse caso, a Europa e demais 
países do mundo, terão, sim, que se sujeitar ao fenômeno racial do momento: fundir-se nessas duas sub-raças. Mesmo porque, suas 
prodigiosas civilizações representam o passado. O momento é das duas Américas. E quem disso não se convencer, é porque possui 
tendências retrógradas... ou involucionistas. 
A doutrina de Monroe, tão mal interpretada por muitos, está dentro do fenômeno atual: “A América, dos americanos”. 
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Ao jovem par e às suas digníssimas famílias, desejamos todas as felicidades a que 
fazem jus. 

 

El Egito Misterioso 

Estão de parabéns aqueles que, representando a elite no mundo intelectual, se 
dedicam à leitura de obras edificantes, por serem da mais pura e elevada transcendência. 
E isso, porque acaba de vir a lume a portentosa obra do eminente médico e filósofo 
espanhol Dr. Eduardo Alfonso: EL EGITO MISTERIOSO.  

Já tivemos ocasião de nos referir a semelhante obra e de quantos sacrifícios teve 
que lançar mão seu ilustre autor – inclusive de ir ao Egito, etc. – para oferecer ao mundo 
tamanha riqueza literária, que ultrapassa a quantas já foram feitas até a presente época 1. 
Seu próprio subtítulo, ou antes, Síntese do que nela vem explanado, o diz: Exégese de 
sua vida, História, Filosofia e Iniciações. Do mesmo modo que, as 21 esplêndidas 
gravuras que a ilustram. 

Qualquer propaganda a tão preciosa obra, seria, pois, deslustrar os seus próprios 
valores. A menos que, feita por mãos muito mais hábeis, a começar pelas do próprio 
autor. 

Nesse caso, sirvamo-nos delas, transcrevendo ligeiros trechos dessa sua produção 
literária que, por si sós, podem servir ao leitor desta revista para uma decisão espontânea 
na aquisição de tão valioso tesouro. 

Por exemplo, sobre a situação atual do mundo: 

“Magnífico espelho que nos oferece a História do Egito para nele se mirarem as 
desorganizadas nações de nosso século XX: toda a tragédia social de nossos dias está 
sintetizada em duas massas proletárias carentes de religião e de cultura (e não por culpa 
sua). E uma classe abastada, que professa uma série de dogmas religiosos 
completamente destituídos de vitalidade, mas repleta de incompreensível egoísmo. Entre 
as duas, se acha esmagada a privilegiada classe média, conservadora de cultura e 
espiritualidade, porém, atingida pela terrível vaidade de imitar os ricos em seus vícios e 
ostentações. E tudo isso, porque os dirigentes de massas e nações carecem do valor que 
possuíram os faraós e sacerdotes de seu Império Médio de fazer justiça nos momentos 
oportunos. Falta de confiança em si mesmos. Falta de verdadeira fé religiosa. Falta de 
sentimento espiritual no governo dos povos”. 

Tão prodigiosas palavras do eminente autor de El Egito Misterioso se coadunam 
com as que proferimos algures: “Um governo deve-se fazer amar para poder ser 
respeitado. O governo que se faz temido, não pode deixar de ser odiado”. E a História o 
confirma, quer no passado, quer no presente, como o seria no futuro, se as coisas 
caminhassem do mesmo modo: tal governo é aniquilado por suas próprias mãos; não 
importa como, mas o fato é que nunca o deixou de ser”. E isso, por “falta de confiança em 
si mesmo, falta de verdadeira fé religiosa (no seu real sentido etimológico do ‘re-ligare’ ou 
tornar a unir os homens entre si, fraternidade, portanto), falta de sentimento espiritual no 
governo dos povos”. Mesmo porque, “governo e povo” devem formar uma só idéia, numa 
“recíproca verdadeira”, de amor, sabedoria e justiça. 

Por isso que o sacerdote da época apontada pelo ilustre autor era, ao mesmo 
tempo, “santo e sábio”. Enquanto o de hoje, com raríssimas exceções, é ignorante e 
ambicioso, como o foi do mesmo Egito e acabou sendo o da Índia e de outras partes do 
mundo, quando em decadência. – Do mesmo modo que, o Faraó, Rei ou dirigente de 
nações, na presente época, não possui os dons ou privilégios dos do antigo Egito, 
                                            
1

 Na Matriz da S. T. B., à rua Buenos Aires, 81 (2º  andar) os interessados poderão obter informações sobre preços e lugares onde se 
vendem as obras do eminente filósofo espanhol Dr. Eduardo Alfonso, inclusive a que acaba de sair do prelo, como as do eminente 
polígrafo Dr. Roso de Luna, e tudo mais quanto diga respeito à Obra em que a S. T. B. se acha empenhada. 
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bebidos, aliás, na mesma Fonte onde beberam aqueles sacerdotes: os Colégios 
Iniciáticos. 

De tais Colégios, saíram, por sua vez, outros Seres de grande valor – como os 
mais “produtivos rebentos” fornecidos, além do mais, pelas grandes civilizações 
passadas, com o fim de preparar as futuras. Por isso que verdadeiros preceptores junto a 
tais “governadores de povos”. Assim foram, por exemplo, um Conde Saint Germain, um 
Cagliostro e outros mais, que se insinuavam nas cortes, quando o povo era esquecido por 
aqueles que o dirigiam. E isso, com o fito de aconselhar o verdadeiro Caminho a ser 
seguido, por aqueles que não “possuam a verdadeira fé religiosa” ou da fraternidade 
humana; do mesmo modo que, “falta de fé ou de confiança em si mesmos”, como proferiu 
o eminente autor de “El Egito Misterioso”. 

E foi o que se deu, por exemplo, na época de Luiz XVI, ao lado de Maria Antonieta, 
com os conselhos ou insinuações daqueles referidos Seres, que não sendo obedecidos, 
pagaram ambos (rei e rainha) sua orgulhosa desobediência. Daí, a “Queda da Bastilha”, 
com a Revolução Francesa, que tanto vale pela da “Flor de Lis”, mui bem expressa na 
enigmática frase latina que trazia no peito o Conde de Cagliostro, como Grão Copta da 
Maçonaria egípcia: Lilium Pedibus Destruens, à qual deveria futuramente possuir um 
outro sentido, embora que, na fórmula iniciática do L. P. D. 

Do mesmo modo, Napoleão, que sempre atendeu à misteriosa voz de um “ser de 
capa encarnada”. Mas quando quis agir por si mesmo (não atendendo, portanto, aos 
conselhos do Mestre, digamos assim), foi castigado em Waterloo... para ser, finalmente, 
internado na “Ilha de Santa Helena”, cujo nome faz recordar outros iguais, a começar pelo 
de “Helena de Tróia”... E quantas Helenas envolvem a vida de quase todos os Adeptos. 

Interessante, ainda, o trecho que se segue, por se harmonizar, do mesmo modo, 
com a presente época da História, senão, com todas as que já a precederam, desde o 
momento em que o Ciclo entrava em decadência, de acordo com o “Destruens et 
Construens”, de Bacon; o “Corsi e Ricorsi”, de Vico, etc., etc., que tanto valem por 
“construção e destruição ou transformação”, de um ciclo que definha ou morre e um outro 
que desponta nos esplendores de uma nova civilização, filha das experiências da que a 
precedeu: 

“... E como diz Macrobio (Saturnais, 1, I, e 7) os egípcios não receberam até os 
dias de Alexandre a Saturno e a Serápis, porque nunca lhes foi permitido aplacar os 
deuses (o grifo é nosso chamando a atenção para o comentário que fazemos mais 
adiante) com sangue ou por meios indiretos, mas, por súplicas, para não dizer, por meio 
de boas obras”. 

Fato esse que exprime o Equilíbrio perfeito das forças espirituais no próprio 
homem, e já por nós apontadas: Amor e Sabedoria. Também chamadas nas Escrituras 
orientais, de “Doutrina do Olho e do Coração”. E na Vedanta, como os 3 Caminhos: 
JNANA (Conhecimento, Iluminação, etc.); BHAKTI (Amor, Devoção, etc.) e KARMA, o do 
meio, como o da AÇÃO, ou aquele por onde palmilha a Humanidade inteira, qual “Oedipo” 
(termo grego que significa “pés inchados”, fatigados, etc.) na sua longa jornada através da 
Vereda da Vida. 

E quanto aos que não sabem “Equilibrar” os três referidos Caminhos ou “virtudes”, 
existe o perigo de ser conduzido àquele famoso portal de Dante, onde se liam as 
seguintes palavras: LASCIATE OGNI SPERANZA, O VOI QUI ENTRATE. Inferno, 
portanto, como baixo ou inferior (de “in-fera”) mundo em que vivemos. Principalmente 
para as consciências queimadas ou aniquiladas pelo remorso... Mundo, portanto, do 
Equilíbrio, por ser aquele onde tanto podemos galgar os mais elevados degraus da 
Escada evolucional dos seres – semelhante à da “Visão de Jacob” – como nos 
despenharmos por ela abaixo, até à borda do abismo imenso da destruição de todos os 
bens espirituais que possuímos. Nesse caso, uma “segunda morte”, por ser a da alma 
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abandonada pelo Espírito. Razão de se chamar a tal lugar de “Oitava Esfera”. E segundo 
nossa Escola, “Zero Dimensão” (ou Região do “Não Ser”), por estar abaixo donde teve 
início a própria evolução da Mônada: o reino mineral, como Uma dimensão. 

E como consequência de tal desequilíbrio (de um fim de ciclo apodrecido ou gasto), 
que tanto vale pelo excesso de “matéria tamásica”, produzida pelo Karma Universal, 
catástrofes de todas as espécies: terremotos, inundações, guerras civis e entre nações, 
epidemias e tudo mais, quanto faz parte do mau lastro que pesa sobre o mundo, inclusive, 
o de falsos ideais que, de nenhum modo resolvem o magno problema da Fraternidade 
Humana. 

Ao digno e ilustre autor de “El Egito Misterioso”, nossa imensa gratidão pela 
valiosíssima oferta de um exemplar de sua magnífica obra; do mesmo modo que a 
delicada e expressiva dedicatória com a qual nos quis honrar. 

J.H.S. 

––––––– 

VALIOSA OFERTA À S.T.B. 

É com grande satisfação que consignamos aqui o altruístico gesto do Irmão 
Trajano Augusto de Almeida Costa, sócio da Loja “Kut-Humi” que, por intermédio dessa 
Loja, acaba de ofertar à S. T. B. um terreno de alguns alqueires de extensão, próximo à 
localidade Pedro do Rio, no município de Petrópolis, destinado à construção de um prédio 
para recreio e férias dos Irmãos. 

A S. T. B. não tem palavras para agradecer a esse digno companheiro, tão amável 
quão valiosa oferta que vem aumentar o pequeno patrimônio material da Sociedade, já 
que inesgotável é o espiritual. 

 

TRADUTTORE, TRADITORE ! 

“Fogueiras inquisitoriais destruíram meus livros, enquanto na sombra Eu 
contemplava a obra satânica daqueles que até hoje cometem os maiores crimes Ad 
majorem Dei gloriam”. – Cagliostro 

Estamos em pleno século vinte! Século de luzes e de esplendores! “Dizem os 
otimistas ou aqueles que tudo vêem pelo lado melhor, para não dizer, de acordo com os 
seus próprios desejos! A verdade, no entanto, é que nos encontramos em plena 
decadência racial, por ser o fim de um ciclo apodrecido e gasto, para o dealbar de um 
outro portador de melhores dias para o mundo. Sem falar que o fenômeno tem lugar 
dentro da Kali-Yuga ou Idade Negra das escrituras orientais. 

Não deve, pois, causar estranheza a ninguém – principalmente aos que estão ao 
par do grande fenômeno universal – quantas extravagâncias, erros, mentiras e crimes 
fazem parte do lastro atual do mundo. Para não dizer que é este um dos momentos mais 
trágicos de sua história. 

E quando apontamos hoje, amanhã ou em qualquer tempo, algo que se refira a 
semelhante lastro, não o fazemos por simples deleite ou desejo de sobressair, como 
possam pensar alguns. Mas, com o fim de auxiliar – à altura de nossos fracos recursos – 
àqueles que, por ignorância, desídia ou má vontade se fizeram os piores inimigos de sua 
própria evolução. 

O momento atual não é daqueles que admitem subterfúgios, enganos ou ilusões. 
Razão porque não cessaremos, enquanto vida tivermos, sem seguir o glorioso afã de 
“abrir os olhos” daqueles que perderam a luz dos seus, embora que ela continue latente 
nos seus corações. 

Já chamava o grande Mestre da Teosofia, com o nome de Mario Roso de Luna – 
quando tratava das várias categorias humanas – de “semi-animais”, aos homens 
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vulgares, não por escárnio, mas, como fraternal aviso, dado o fato de que bem poucos 
são aqueles que não trazem ainda o estigma fatal do reino donde procedem (o animal), 
para não dizer, que vivem em luta constante entre o Eu e o Não-eu”. 

––––––– 

Por tudo isso e muito mais ainda, é que escolhemos sempre esta Seção 
NOTICIÁRIO, já que é a mais apropriada ao espírito crítico, científico ou Teosófico, como 
por exemplo, agora, transcrevendo e comentando, em ligeira síntese, as notícias que 
acabam de nos chegar através de jornais paraenses. Ou sejam: as de uma “série de 
conferências Científico-Religiosas realizadas em Belém pelo jesuíta Camillo Torrend, 
recentemente chegado da Bahia”. 

E como cada qual na vida encare as questões pelo bom ou mau lado de suas 
convicções, nosso estudo crítico de hoje possui um molde todo especial. Por isso mesmo, 
sujeito à crítica de outros mais competentes e... menos severos, a começar pelo próprio 
leitor. 

Vejamos, pois, quais foram as conferências do rev. Pe. Camilo Torrend, segundo 
as referidas notícias dadas pelos jornais da capital paraense: 

Dia 24 – O problema das origens. Origem do mundo, da vida e do homem. 
Antiguidades do homem. Psicologia comparada do homem e do animal. 

Façamos os comentários, segundo a descrição do ilustre jornalista que 
acompanhou ou assistiu, não só a primeira, como as demais da série de conferências do 
“eminente jesuíta chegado da Bahia”, se é que não foi a sua própria pena que fez tal 
descrição, segundo o resultado do “exame psicométrico”, que da mesma fizemos, como 
uma mania que temos já há longos séculos, pouco importa a admiração ou sorriso de 
desdém do nosso leitor, se não for crente no mistério das “vidas passadas”. Ademais, 
para anúncios e conferências futuristas, ou semelhantes às do “signor Marinetti”, não há 
como... as passadistas que ora oferecemos aos leitores desta revista, como presente 
presentista. 

Sem rodeios nem preâmbulos, tais conferências “científico-religiosas” nada 
possuíram de interessante, a não ser, a parte bíblica, por muito ter divertido a “gurizada” 
da capital paraense. No ponto de vista “psicométrico”, ou antes, do “espírito que vivifica”, 
ao invés da “letra que mata”, descobrimos que não eram mais do que “sermão 
encomendado” por alguém mais alto... com o fito de consertar os desconcertos de uma 
Igreja em franca decadência. Por isso mesmo, um “novo rumo” que se quer dar a uma 
religião, em tempo e modo algum, “em harmonia com a Ciência”, como quis provar “o 
eminente conferencista”. 

Ninguém ignora, por exemplo, que a Igreja dá ao mundo a insignificante idade de 
6.000 anos. E como fosse ele criado em “sete dias” por prodigioso “Fiat-Lux”. E logo 
pensar o seu Deus antropomorfo – após meditar por algum tempo se deveria ou não 
colocar num Paraíso Perdido... um ser humano sozinho, ou melhor, entre feras e 
cogitações, que acabaram pela exigência do “homem de barro” perder uma costela para a 
ter como companheira ou “cara metade” (como se fora “enxerto de laranjeira”). E sem a 
necessidade de seus “rebentos” terem que passar pelo mesmo processo “voronoffiano”, 
pois, se serviram das costeletas de seu Pai, na pessoa de suas irmãs, como “reflexos” de 
sua mãe... Dizemos: ao casal infeliz que “é obrigado até hoje a comer o pão com o suor 
de seu rosto”, devido “à maledicência de uma serpente tentadora, ou aquela que lhes 
obrigou a provar do fruto proibido”. Cuja “traiçoeira serpente” – segundo se depreende da 
Bíblia – andava de “muletas” ou coisa parecida, antes de sua venenosa interferência... em 
tão feio e horroroso crime de “lesa-castidade”, como prova o castigo que lhe foi imposto 
de ter de “andar de rojo na terra”, como ainda hoje a vemos no “Instituto Butantã”, Vital 
Brasil e outros mais. Sem falar no seu “Paraíso natural” ou habitat, que é o mato rasteiro... 
ou mesmo, o fundo de nosso quintal, conforme a espécie... Repetimos, a essa primeira 
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“parelha humana”, o mais que se pode dar de existência, regula – segundo a “teoria ou 
ideologia Torrendiana” – uns 5 mil anos, 2 meses, 3 dias, 5 horas, seis minutos e oito 
segundos. Si non e vero... 

Não esqueça o leitor que estamos, por nossa vez, procurando divertir a “gurizada” 
que nos lê, pouco importa a sua idade... 

Enquanto isso, um esqueleto de dinossauro encontrado no sul de nosso País é 
avaliado por mais entendidos que o Pe. Torrend, na bagatela de 1 milhão de anos; o de 
um homem do deserto de Gobi, em 30.000... e assim por diante, sem falar na própria 
idade da crosta terrestre e outros dados científicos para se destruir a religião do mesmo 
conferencista e de quantos lêem pela sua cartilha, que é a própria Bíblia interpretada ao 
pé da letra, ou antes, “segundo a letra que mata”. 

Outra passagem que, por sua vez, deveria ter agradado à “petizada” da capital 
paraense, é a de “Jonas engolido por uma baleia...” E que não passou pelo mesmo 
processo dos alimentos, “por obra e graça da Santa Madre Igreja”, que o fez “sair são e 
salvo do bucho do gigantesco cetáceo”. Passagem bíblica essa, que é um plágio daquela 
iniciação bramânica, onde o “neófito deve entrar pela boca da vaca e sair... pelo lado 
oposto”, cuja interpretação é: “a entrada na vida dos mortais e saída no supra-mundo dos 
‘imortais’” (como a vitória do Espírito sobre a Matéria, etc.). Como ainda, da prova astral 
dos antigos colégios do Egito, onde “o Mestre entregava ao discípulo uma lanterna acesa, 
para que este, sozinho, ou por esforços próprios, entrasse nas galerias subterrâneas do 
templo, passando pelas várias provas exigidas, voltando novamente à face da Terra, à fim 
de tornar à presença do Mestre. Mesmo porque, vitorioso, triunfante ou “laureado” (do 
termo latino “laurus” ou “louro” – donde procedem outros, como sejam o próprio “loureiro”, 
o nosso excelso “Lourenço”... etc., etc.) demonstra haver compreendido que “é por 
esforços próprios” que se encontra a Verdade (ou antes, “dentro de si mesmo”). E assim, 
resolvido o enigmático lema da Esfinge: SABER – OUSAR – QUERER – CALAR. Para 
cuja solução, além do mais, duas daquelas palavras auxiliam as outras, que são: Saber e 
Querer. Senão vejamos: SABER saber, SABER ousar, SABER querer e SABER calar. Do 
mesmo modo que, QUERER saber, QUERER ousar, QUERER querer e QUERER calar. 
Pois com a Vontade ou Querer e o Saber ou “conhecimento das coisas superiores ou 
divinas”, é solucionado aquele outro da mesma Esfinge: Quem és? Donde vens? Para 
onde vais? 

Não são apenas os católicos romanos que acreditam piamente em tal passagem 
bíblica de “Jonas engolido pela baleia”; como na história ou fantasia do Paraíso e outras 
tantas infantilidades. Os protestantes, por sua vez, que só possuem os primores 
intelectuais de uma bíblia milhares de vezes emendada e... adulterada, não existe nada 
superior para eles do que esses “contos apropriados a mentalidades jovens”. E foi por 
isso que desperdiçaram alguns anos para descobrir se foi, de fato, “uma baleia que 
engoliu Jonas” ou outro peixe qualquer, chegando à conclusão, que “não poderia ser”, 
devido à “falta de relatividade” – como diria Einstein – entre o enorme cetáceo e sua 
pequeníssima garganta, por onde passam, apenas, “manjubas” ou “pititingas”, como os 
menores representantes do mundo oceânico. Como levaram tempo igual ou maior para 
descobrir se “foi em um copo ou taça em que o Nazareno bebeu na sua ceia apostólica”; 
cuja discussão redundou em se dividirem em várias linhas religiosas: anabatistas, 
batistas, metodistas, etc., etc. Como se todas essas “futilidades bíblicas” pudessem 
resolver o magno problema da “redenção humana”... 

Não fica, ainda, aí a ingenuidade das duas religiões referidas: acreditam piamente 
que, Sem, Cam e Japhet fossem filhos de Noé e enviados para 3 lugares diferentes, “por 
terem desrespeitado seu pai, quando descomposto e a dormir” por uma grande bebedeira 
que tomou... com as uvas fermentadas de suas riquíssimas fazendas. E prêmio ao que foi 
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passear “à Europa” como hoje ao aluno que mais se distinguiu em uma escola ou 
academia... 

O fato é que Sem, Cam e Japhet simbolizam 3 raças primitivas, embora que Japhet 
se relacione com a branca (ou européia hoje); Sem, com a amarela (ou asiática, donde 
provém o termo “Semitas”) e Cam, com a negra ou africana. Do mesmo modo que, 
simbolizam tais raças, os 3 Reis Magos do Presepe de Belém, pois, como se sabe, são 
eles apontados como: Branco, Mulato e Negro. 

Como se tem dito por várias vezes nesta revista, tais Reis Magos não têm apenas 
aquele sentido. Representam o mistério cabalístico do “Rei do Mundo” e seus Dois 
Ministros. Como na própria Maçonaria: O Grão Mestre (ou Obreiro, “Mestre de Obras”, 
etc, como ao próprio São Paulo foi dado, embora que a igreja o copiasse para o 
“carpinteiro José”...) e as duas Colunas do Templo: Jakim e Bohaz. 

E quanto a Noé, seu próprio nome o diz, principalmente, se lido 
anagramaticamente, ou às avessas: EON, como termo grego, que significa: “a 
manifestação da Divindade na Terra”. Por isso mesmo, representação do “Manu racial”, 
ou aquele que vem à frente de toda e qualquer raça. Tal como acontece, por exemplo, ao 
de “Moisés”, como “salvo das águas”, em referência às catástrofes que destroem sempre 
uma velha civilização, para o aparecimento de nova. Haja visto: a da Atlântida, hoje no 
fundo oceano, embora que, grande parte, como continentes separados, inclusive, a 
Península ibérica, o nosso próprio, etc. 

Outrotanto acontece com o errôneo juízo que ambas fazem do termo “barca ou 
Arca de Noé”. 

É do domínio de quantos se dedicam aos estudos ocultistas ou Teosóficos, que tal 
termo serve para expressar a Sabedoria Eterna (Teosofia). Haja visto: “A Barca de Osíris” 
no mar da Serenidade, que tanto vale pelo da “Imortalidade”, representado pelo próprio 
Nilo; a “Grande Barca de Salvação” ou Maha-Yana, que é a escola budista do Norte da 
Índia; enquanto a “Pequena Barca de Salvação”, é representada com o nome de 
Hinayana, como a escola budista do Sul. De cujas Escolas e outras mais, se serviu a 
própria Igreja romana para as passagens de sua Bíblia, sem falar em diversas mais, 
inclusive do Lamaísmo tibetano e mongol; como foi o primeiro a reconhecer o rev. Pe. 
Huc, logo expulso da Academia Francesa e de sua Igreja, por não ter querido atraiçoar 
sua própria consciência. 

Desses símbolos da “Barca”, a Igreja copiou ainda a célebre “Barca de São Pedro”, 
como o famoso “pescador”, que é por sua vez, outro símbolo relacionado com o signo de 
Piscis, que o próprio Jesus traçava a cada instante no chão, inclusive, no momento em 
que lhe “apresentaram a mulher adúltera”. Símbolo, portanto, puramente sexual ou do 
mistério da “Queda dos anjos”, etc. outro símbolo tão mal interpretado pela mesma Igreja. 

No campo da Ciência (profana), que em si já é repleta de erros, o Pe. Torrend se 
meteu em verdadeira “camisa de onze varas”, como se costuma dizer, dos que se 
defrontam com algo difícil de ser resolvido. Além disso, procurou apenas citar autores 
católicos. E ao referir-se aos que não o são, não fez outra coisa, senão, criticá-los ou 
afirmar que “acabaram sempre por se tornar católicos”, inclusive, o grande Einstein que 
se não o é... está na iminência de o ser, segundo o jesuíta Torrend. E isso por ignorar que 
o descobridor da “Relatividade” é hoje budista, “por ser, como disse o mesmo, a religião 
única capaz de resolver todos os problemas da vida e da morte”. 

Ao citar seu colega, o Pe. Lemaitre – êmulo fiel do abade Moreaux, que de ser 
católico prefere tornar-se um mau cientista, quando é forçado a falar de sua religião – diz: 
“A formação do Universo seria, pois, devido à expansão de um átomo gigantesco (o grifo 
é nosso), primitivo, criado por Deus, insignificante, porém, se o comparar com as 
dimensões atuais do universo, átomo que se despedaçou, dispersou, etc. ...” 
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Sem falar no erro, aliás, mui comum de se chamar o mundo de Universo – quando 
este é formado por um Sol central, em torno do qual giram sete sóis menores, ou antes, 
astros, planetas ou globos (de que a Terra é um deles). E atrás de cujo Sol central se 
oculta um Outro verdadeiramente gigantesco – que nenhum telescópio jamais o 
descobrirão... por várias razões, inclusive a espécie de matéria de que é formado; 
dizemos, comete a “gafe” de chamar a algo que “não mais pode sujeitar-se à 
divisibilidade”, de “átomo gigantesco”, quando, além do termo mais lógico, acertaria no 
alvo, chamando-O de “Sol gigantesco primitivo, etc.”, como Fonte e Origem donde tudo 
procede. Mas – por ignorar que o termo “Cristo” não representa nenhuma per... ### 
trecho perdido ### ...os soubesse, evitaria para não destruir o deus antropomorfo, pois, 
Sol Espiritual, Oculto, Fonte e Origem de todas as coisas e Deus, Brahmã, Theos, Zeus, 
Júpiter-Amon, etc., etc. são uma só e mesma coisa. Daí, alguém preferir chamá-lo, várias 
vezes, por esta revista: de “Dínamo gerador de Força e Luz...” E isso, no sentido de Duas 
Forças Universais, que o Pe. Torrend está mui longe de as conhecer, chamadas em 
sânscrito de: FOHAT e KUNDALINI. 

E quando cita escritores ocultistas, demonstra maior ignorância ainda, senão, coisa 
pior, por ser o do firme propósito de adulterar a verdade, principalmente, quando afirma 
categoricamente que, “Papus tornou-se cristão nos seus últimos seis meses de vida”, 
levado talvez por pertencer o mesmo à “Rosa-Cruz Cristã”, que outra coisa não é, senão, 
Maçonaria, como o maior espantalho da Igreja, no seu campo de atividades... religiosas. 
Pecou, entretanto, Papus – como outros mais – em ignorar que termo “Cristo” não 
representa nenhuma personalidade histórica, mas, categoria ou grau de Consciência a 
que pode chegar todo e qualquer Homem na vida. Termo esse que, semelhante ao de 
Buda, quer dizer: Ungido, Iluminado, Sábio, Perfeito, etc. 

O mesmo São Paulo já dizia em Ephesus, III, 16,17: “Todo ser bom pode falar ao 
Cristo em seu homem interno”. Mas, sem notificar que fosse tal homem cristão, budista, 
maometano, espírita, etc. Mesmo porque, Cristo, Buda, Atmã, Augoeides, 7º  Princípio, 
Eu-Consciência, Mitra, Osíris e outros mais, servem para exprimir uma só e mesma coisa. 

Outro trecho das conferências do jesuíta Torrend, que bem poderia ser tachado de 
“mentira convencional”, é quando falando dos grandes movimentos da História exclama: 
“...Desde a proclamação dos direitos do homem pela Revolução Francesa em 1789”, etc., 
(além do mais, amparando o fato sob a égide de sua Igreja), sabia muito bem que estava 
adulterando os fatos, pois foi essa “proclamação dos direitos do homem”, erguida com a 
“queda da Bastilha”, através do mistério do “Lilium Pedibus Destruens” ou da Maçonaria 
egípcia, com o fim de “Destruir a Flor de Lis”. E cujo movimento foi levado a efeito, 
ocultamente, por certo Personagem até hoje tido como “embusteiro ou charlatão” – 
principalmente pelos que mais merecem o gracioso título. E através dos mais conspícuos 
“cidadãos franceses”, para acabar tendo repercussão no espírito das massas. Repetimos, 
foi tal Revolução ou Movimento que amputou uma das mãos da “Santa Madre Igreja”, 
outrora tão longas que, atingiam, nos confins do mundo, a quantos ousassem servir de 
obstáculo aos seus criminosos intentos... 

E quando dizemos “amputou uma das mãos da Igreja”, é porque lhes sobrou a 
outra para, no final de algum tempo, consertar a primeira, servindo-se do sangue 
decrépito, fanático e supersticioso, dos que ainda na Terra, conservam as asnices dos 
tempos de antanho... 

Resta-nos, porém, a esperança do “sangue novo” ou da geração que desponta 
através de uma mocidade sadia, altiva, corajosa e ilustre – como síntese do verdadeiro 
Teósofo ou Homem Perfeito. Por isso mesmo, capaz de saber distinguir o “falso do 
verdadeiro”, sem necessidade de lançar mão de processos vis, a começar por armas 
homicidas ou do derramamento de sangue entre irmãos. Mas, com as próprias armas de 
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que dispõem como as da persuasão e do amor que deve existir entre todos os seres da 
Terra... 

Já dizia o grande Emile Zola: “É pelo livro e não pela espada, que a Humanidade 
vencerá a mentira e a injustiça e conquistará a paz final da fraternidade entre os povos”. 

 

––––––– 

Formidável, ainda, a afirmação do Pe. Torrend, de que “a fé católica se harmoniza 
com a Ciência”... 

Para destruir tal afirmação, não há necessidade de maiores comentários do que os 
poucos que já fizemos, se é que a História, só por si, não valesse por quaisquer outros. A 
começar pelo pobre Galileu, que é obrigado a se contradizer diante do “Santo Ofício”, da 
sua teoria até hoje aceita pela Ciência oficial, embora que pronunciando a famosa frase: 
“E pur se muove”. Sem falar num Thomas Moore, hoje “beatificado” por simples “tática-
vaticanesca”; sendo que muito antes, Jeanne d’Arc. Mas ficando no esquecimento, 
Savonarolle, Giordano Bruno, Jean Huss e outros muitos... 

Passemos, agora, à conferência do dia 25: – O problema da dor. O catolicismo 
clima das almas gigantes. A higiene mental. 

Do mesmo modo, são poucos os comentários: “O problema da dor” não pode ser 
resolvido por nenhuma religião que não aceite as duas sábias leis que se completam: 
Reencarnação e Karma. Razão da escolha do Budismo pelo grande sábio de nosso 
século, que é Einstein. 

Mesmo assim, não faltarão dentro em breve religiões que sejam forçadas a aceitar 
semelhantes Leis, como “tábua de salvação”. Pois, o que se oferecia até então às 
mentalidades infantis, ou antes, “impúberes psíquicos”, será lembrado como “simples 
contos para crianças”. 

Se na própria Ciência – como disse o grande Paracelsus – “o que a Humanidade 
considera como o cume do saber, pela vindoura, é tido como inútil e até prejudicial”, 
quanto mais em matéria religiosa, principalmente, se de origem ocidental! 

E sabe muito bem dessa verdade o ilustre jesuíta Torrend, porque, embora fazendo 
uma “salada científico-religiosa” – com camuflagem Teosófica ou Ocultista – seu fim único 
foi dar uma nova feição ou rumo ao Credo a que pertence, hoje em franca decadência”... 
Embora que tal proceder – atualmente aceito, mas outrora sujeito a tremendos castigos, 
como o da “fogueira em praça pública”, etc. – só lhe traga louros e benefícios. 

E nem podia deixar de ser assim, se se trata de um escravizado ao jesuítico 
Juramento do “Perinde ac cadaver”... 

Quanto ao “clima das almas gigantes”... pobre das almas pigméias ou as que não 
possuem “massa cinzenta”... e que se deixam guiar como pacíficas ovelhas... para um 
aprisco incerto, para não dizer, fatal!... Principalmente, quando tal “clima” é o tórrido das 
“caldeiras de Pedro Botelho”, como “extremidade inferior” à superior onde se acha outro 
Pedro, por ser o seu chaveiro ou porteiro, isto é, o mesmo que “negou por 3 vezes ao seu 
Mestre”. E serviu de égide – gesto e pessoa – aos que ensinam: “Fazei o que eles 
disserem e não o que eles fizerem”... Esse mesmo Pedro que vivia em constantes turras 
com o excelso Paulo, que é de fato o “verdadeiro Farol do Cristianismo”. E isso, por uma 
“pontinha de inveja”, devido à Iluminação do grande Apóstolo, pois como é sabido, Pedro 
não passava de um “místico rezador”... 

Vem agora um trecho interessantíssimo de uma das conferências do jesuíta 
Camilo: “O mundo romano estava ainda em piores condições quando nasceu Jesus 
Menino. E foi a verdade por ele, pregada, que salvou o mundo anarquizado”... 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº   86 –  Outubro a Dezembro de 1935 – ANO X 

Redator: Henrique José de Souza 

  25 

Comecemos pelo pleonasmo “Jesus Menino nasceu”, porquanto, “grande” é que 
ele não poderia já estar na ocasião de seu nascimento – a menos que “menino” 
continuasse apenas para a Igreja, à fim de ser acrescentado aos seus múltiplos nomes de 
“Coração de Jesus”, Senhor dos Martírios, Crucificado, Bom Pastor, Bom Jesus da Lapa, 
do Bonfim, etc., etc. Acompanhando os de sua mãe, inclusive, Coração de Maria, 
Aparecida, da Escada, o “O”, até chegar na da “esperteza”, por ser a “do Brasil” e 
centenas outras... E que todas juntas, conforme já se tem explicado inúmeras vezes por 
esta revista, é a mesma Selene ou “Lua, senão a Ísis egipcíaca, como prova, Maria 
Santíssima trazer o astro da noite ora sob os céus, ora sobre a cabeça... 

E quanto à “anarquia que reinava em tal época”, não havia menos nas de quando 
nasceram Yeseus-Krishna – de cujo nome a Igreja se serviu para o “Jesus-Cristo” (pois tal 
ser viveu 3.500 anos antes da chamada “Era Cristã”); o príncipe Sidharta (ou Gotama, o 
Buda) aos 645 anos antes do Cristianismo; Platão, Pitágoras, Apolônio de Tiana, cuja vida 
e milagres serviram à igreja para forjicar os do pretenso Jesus, cujo verdadeiro nome foi 
Jeoshua Bem Pandira. E com missão completamente diferente da que se lhe atribui, 
como prova o mais antigo historiador, que foi Flavius Josephus, não se referir a Jesus, a 
não ser em duas ou três linhas, “consideradas apócrifas” por inúmeras pessoas de 
reconhecido mérito, etc. Repetimos, na vida de todos esses “meninos prodigiosos”, 
sempre a anarquia reinava, pois todos Eles representam o mesmo “Espírito de Verdade”, 
a que se refere o Bhagavad-Gîta (O Canto do Bem-aventurado) do poema épico 
Mahabharata: “Todas as vezes, ó filho de Bharata, que Dharma (a lei justa) declina e 
Adharma (o contrário a Dharma, por ser “anarquia”, como disse o jesuíta Torrend, 
injustiça, crime contra a Lei Superior, etc.) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos 
bons e destruição dos maus. Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga 
(idade). 

E sobre “Higiene mental”, valham-nos os deuses! Só há uma resposta ou 
comentário a fazer, com a frase latina que muito deve agradar ao mesmo conferencista: 
“Quis, quid, ubi, quibus, auxiliis, cur, quomodo, quando?”, isto é, “Quem, que coisa, por 
que meios, por que, como, quando?” Para bom entendedor...! 

Vejamos agora a conferência do dia 26: – Problema da educação da castidade. 
Freudismo e Catolicismo. 

Outra revista que não esta, começaria por exclamar: “Pobres maridos ultrajados”. 
Nós preferimos porém dizer que o mesmo termo “Freudismo” poderá servir de resposta, 
principalmente, naquelas “aberrações psíquicas do sexo”, como diria o grande Roso de 
Luna: de um “Antônio de Pádua”, por exemplo, que em seus êxtases diante da Virgem 
Maria, “tinha ímpetos de lhe sugar os seios”, como ele próprio o dizia; Tereza de Jesus; 
“queimando suas carnes de virgem, para aplacar seu amor ardente por Jesus”. Num 
Similia, similibus homeopático, que no caso vertente não poderia dar resultado, mas sim, 
num Contrarius, contrariis alopático de uma “ducha fria”, que seria verdadeira “água na 
fervura”. E outros tantos eróticos da Igreja, pelo seu místico-devocionalismo exagerado... 

Sexo! Sexo! Nas religiões, como em tudo mais... continuarás ainda como o madeiro 
cármico que pesa sobre os ombros da Humanidade, até que ela possa alcançar o alto do 
Calvário de sua evolução na Terra!... 

Quanto à “caravana humana”... não seremos nós que diremos o que pensamos a 
respeito, à fim de não estabelecer confusões entre certos nomes e o do principal animal 
de que se compõem as “caravanas”...! 

Soubemos, ainda, que o Rev. Camilo Torrend fez rasgados elogios ao Ocultismo 
científico (Teosofia, portanto) querendo dar um novo rumo à sua religião (sinal de 
decadência, portanto). Depenou impiedosamente o Espiritismo (melhor dito, animismo, 
principalmente nas suas práticas) chamando-o de “obra satânica”, por ignorar o “nouveau 
occultiste”, que o termo SATAN, provém de dois outros sacratíssimos, que são: SAT + 
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OM, cujo significado é: “Deus, Aquele ou Aquilo... que se manifesta através do Verbo ou 
Palavra: dado o fato de que OM é a pronúncia sintética do AUM, como tríplice 
manifestação da Divindade (aprenda, Pe. Torrend, para não cometer “gafes”, com o apoio 
de certos jornais, que do assunto... não “capiscan niente”). 

Ao depenar, porém, o Espiritismo, não lhe coube inteligência bastante para 
distinguir as suas duas faces: a perigosa ou má das evocações, ou “mediunidade 
provocada”. E a ótima – da qual a Igreja está mui longe de se assemelhar – que é a 
prática do próprio lema cristão: “Fora da caridade não há salvação”. 

Triste do mundo se não fora a parte doutrinária do Espiritismo. E a integral 
teosófica, que não admite outra prática, senão, a que envolve o mais sublime de todos os 
Ideais, que é o da Fraternidade Humana. Pois na teórica é ela (Teosofia) a Ciência 
Superior na sua prístina integridade. E da qual se serviram todos os Iluminados que a 
este mundo têm vindo, pouco importam seus nomes. Ademais, é o mesmo Rig-Veda que 
nos ensina: “A Verdade é uma só, embora os homens lhe dêem nomes diferentes”. 

Afirma quem nos enviou os referidos jornais, que “em tais conferência sobressaía 
muita coisa extraída da revista Dhâranâ”. O que desde logo nos fez lembrar aquele bispo 
de Niterói, que se tornou o mais assíduo leitor do Diário do Estado, onde colaborava o 
Diretor-Chefe de DHÂRANÂ”, ou a mesma STB no seu início, a começar por seu artigo: A 
Missão dos Sete Raios de Luz ou da 7ª  sub-raça, que tanto vale. S. E. teve a coragem 
bastante para, em um dos seus sermões em Campos, começar reproduzindo “ipsis-literis” 
todo um trecho daquele artigo, só modificando o que lhe convinha para dar como seu... ou 
de sua Igreja: “Meus irmãos, a Igreja voz traz pela minha boca, a grande nova: ‘o advento 
de uma Civilização portadora de melhores dias para o mundo, cujo Berço será o Brasil, 
como Nova Canaã ou Terra da Promissão para todos os povos da Terra’”, acossados 
pelos terríveis vendavais de seus próprios erros “contra Deus ou sua Igreja”. 

Mas, as suas ovelhas – que são proibidas de ler revistas e livros teosóficos – 
continuaram ignorando que seu ilustre pastor incorria na pena do Traduttore, Tradittore!, 
que além do mais, serviu de título a tão despretensioso artigo, como é este. Ou antes, que 
se tratava de um dos muitos “vampiros intelectuais”, que por aí abundam... 

Se algum castigo quiséssemos infligir, não seria, mesmo assim, ao pobre bispo 
fluminense (vindo do Ceará por motivos que não vêm ao caso relatar..., por já distantes se 
irem os tempos...), mas, ao jesuíta Camilo Torrend. Nesse caso, com as mesmas notícias 
de suas conferências, das quais dissemos no começo deste artigo, não serem da autoria 
do futurista, “signor Marinetti”, segundo o próprio leitor vai ter ocasião de constatar. 

 

“PARA OS HOMENS DE AÇÃO – As Congregações de Santo Inácio e de S. Luiz 
de Gonzaga convidam os seus amigos, que sejam homens decididos (mais parece um 
complô anarquista, dizemos nós) a tomar parte no retiro fechado, que terá lugar no 
Pinheiro, nos dias 2, 3 e 4, terminando no Domingo” (Tal “retiro fechado” deu início à série 
de conferências de que falamos). 

Continua o futurista anúncio: “Ocasião única... oportunidade a melhor possível 
(Anúncio da “Casa Matias... ou do camelot Polar?). Pregará o retiro o R. P. Camilo 
Torrend S. J., eminente cientista (o grifo é nosso para dar mais valor ainda ao talento 
jesuítico do Pe. Camilo como professor superior de Agricultura na Bahia, “que pena o 
acento agudo exigido pela fonética!1”, disseram alguns garotos que assistiram às 
conferências, enquanto outros mais exigentes: “Ora... vá plantar batatas!...). Portador de 
uma Mensagem de fé e de ação social para a mocidade do Norte (E a polícia não teria 
tomado providências para o caso?...) o Pe. Torrend terá no retiro fechado de Pinheiro, 
uma ocasião própria de falar aos homens do Pará (Por que não, desta vez, as mulheres? 
                                            
1
 A palavra “Bahia” na época da publicação original era escrita “Baía”. – Nota do digitador. 
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Por não poderem pegar em armas?...) sobre os assuntos mais transcendentais da hora 
atual (Vejamos quais são “esses transcendentais assuntos”:) Como se fazem os homens 
(Seria por isso a exclusão das mulheres? E também, que os homens do Pará ainda não 
aprenderam tal coisa?. Quem são os homens? (Serão, perguntamos nós: “os antropóides 
do incesto da decadência lemuriana?...). 

Continua a notícia: – “A inscrição é limitada, a quota individual das despesas 
fixadas em 20$000 (isso sim, é que é falar!...) deixando a cada um a possibilidade (favor 
ainda por cima!) de entregar em envelope fechado (tal como o “retiro”) o que boamente 
puder dar à entrada, no dia 1º  à noite, quanto possível, às 7 horas (hora antiga, dizemos 
nós, já que a Igreja é “conservadora” em tudo...). Cada um dos que fizerem o retiro deverá 
levar a rede e a roupa, (e também a “lambedeira nordestina”, dos “homens de ação ou 
destemidos”, como Lampião e outros mais para os quais era o “apelo” do rev. Torrend). 
Basta de medos e covardias (Diga o leitor se “a lambedeira” era ou não exigida!...). Não 
precisam ser católicos (a Igreja está de fato em decadência, se ela já não faz 
especificações!... “nesse seu novo rumo científico-religioso!”). Basta que queiram 
enfrentar o desconhecido (“Ocultismo torrendiano”...) e fazer um “retiro fechado”. 

Eis aí, caríssimo leitor, o futurista anúncio do “mensageiro da fé e de ação social”, 
como autor do enigmático “retiro fechado”... Forsan et haec meminisse juvabit, ou antes, 
talvez algum dia nos dê prazer recordar tais coisas”... Se hoje mesmo não nos deu, como 
sendo este artigo a nossa resposta ao indigno folheto com o título de “Pandemônio 
Teosófico”, que um grupinho de sacerdotes duplamente estrangeiros (por não serem do 
Brasil... e cidadãos vaticanenses, desde a vitória do Tratado de Latrão”), andou 
espalhando por toda parte do Pará, como um achincalhe à Teosofia, nada mais, nada 
menos, temerosos de que fosse Ela uma “concorrente perigosa ao seu negócio lucrativo 
com as coisas divinas”. “Vendilhões do Templo”, repetiria o Jesus Bíblico, aos 
gananciosos de hoje! 

E com isso a Igreja compreenderá que Teosofia não é religião, mas Ciência 
Secreta, à qual o jesuíta Torrend quis imitar no seu novo “pregão” à velha mercadoria... E 
que faria dizer à H. P. B., tão injustamente difamada naquele referido folheto jesuítico: 
“Vinho novo em odres velhos” e vice-versa. E a nós, simplesmente: FINIS ECCLESIAE”. 
Já que o presente artigo concorda em gênero e número com o ensinamento atribuído 
Jesus bíblico, quando Pedro desembainha a espada (o que é para admirar, por ser Pedro 
um simples “pescador” e não “militar”. E cuja “espada é hoje abençoada para as lutas 
fratricidas!...): “Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido”. Cujo ensinamento, 
além do mais, se aplica à Lei de Karma ou de Causa e Efeito, etc. Do mesmo modo que o 
deve ser o de “Dente por dente, olho por olho”, de Mahoma. 

Agente cármico – se assim o quiserem – foi o autor deste artigo para o jesuíta 
Camilo Torrend e seus colegas autores de “Pandemônio Teosófico”. Como “agente 
cármico” será para o autor, “a espada de Pedro”, que tanto vale pela de Roma, no caso 
que a mesma demonstre a razão de estar de seu lado (do autor). Assim sendo, não há 
como provar o contrário, à fim de que tal castigo lhe caia novamente sobre a cabeça, 
como outrora sobre a de Cagliostro, a começar por seus livros queimados em fogueiras 
inquisitoriais”... Ou quando o prendem no “Castelo Sant’Angelo” por insinuações 
jesuíticas. O tempora, o mores! 

 

 

DEFENDENDO PARACELSO 

“Ego sum qui sum...” 
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Diz H. P. B. na sua Doutrina Secreta (tomo I, comentário à Estância VII de Dzyan): 
“Paracelso foi, talvez, o único ocultista europeu durante os últimos séculos, versado no 
grande Mistério da Vida e das Vidas, como alma da Magia. Se mão criminosa lhe não 
tivesse arrancado tão cedo a vida, a Magia fisiológica possuiria hoje maiores recursos 
para o mundo civilizado. 

Completam tais palavras, as do eminente polígrafo espanhol Roso de Luna: 
“Porém, o mundo ocidental depois de ser grato à maior revolução que se conhece na Arte 
de Curar, desde o tempo daquele semi-deus que se chamou Esculápio, que “ressuscitava 
até os mortos” esquece a gigantesca personalidade de um Mago, que figura entre os mais 
abnegados rosacruzes que, no começo do século XVI, transformaram a face da Europa 
com as suas prodigiosas revelações ocultistas, derramando às mancheias o ridículo sobre 
escolásticos e teólogos... Tal “gigantesca personalidade” não foi outra, senão, Filipe 
Teofrasto Bombast, por alcunha Paracelso. 

 

Ilustração: Figura/Foto  

Legenda:  

Paracelso 

 

Vingaram-se, porém, de tal “ridículo”, dizemos nós, seus despeitados colegas, 
principalmente de hoje, por serem daqueles que aguardam a morte dos que em vida “se 
fizeram Sol maior”, no horizonte apagado de suas vidas de míseros humanos. Por isso 
mesmo, sujeitos àqueles versos com que o eminente polígrafo espanhol encabeça o seu 
famoso artigo “Teósofos e Astrólogos”, defendendo H. P. B. de injustas acusações: 

 

“Cobardes son y traidores 

Ciertos criticos que esperan, 

Para impugnar, a que mueran 

Los infelices autores... 

 

Porque vivos responderian. 

Iriarte: Fabula de “La Lechuza” 

Los perros y “El Trapero”...! 

 

Dos valores de tais críticos, respondem suas palmares contradições. E até mesmo, 
quando abjuram teorias aceitas até há bem pouco, como infalíveis e verdadeiras. 
Esquecendo o que já afirmava o mesmo Paracelso: “O que uma humanidade considera 
como o cume do saber, pode ser considerado pela vindoura como inútil, e até, 
prejudicial”... 

Folheemos, pois, algumas páginas do Livro da vida daquele famoso Adepto 
rosacruz, para que os seus despeitados detratores possam melhor julgar do grave erro 
em que elaboram: 

 

Viajando só e à pé, com sua humilde equipagem e espadão às costas; instruindo-
se com os ensinamentos dos barbeiros, das velhas feiticeiras, gitanos, tosquiadores de 
cães, takures, e até, de verdugos, como ele próprio o diz no Prólogo de sua Cirurgia 
Menor. Cursa, entretanto, as escolas alemãs, francesas e italianas. Para logo visitar 
Espanha, Portugal, Inglaterra, Países Baixos, Dinamarca, Morávia, Lituânia, Polônia, 
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Hungria, Valáquia, Transilvânia, Ilha de Rhodes, Nápoles, Veneza, Finlândia e Lapônia. 
Faz muitíssimo mais: reside durante dez anos no Egito e na Arábia. E mais de dezoito, no 
Tibete e na Mongólia. Iniciado nos mais altos Mistérios da Magia, revela ele mesmo o 
terrível Juramento a que o submeteram, quando teve de receber seus mais elevados 
graus... A seguir, visita as minas da Alemanha, passando-se para a Rússia, onde foi 
aprisionado por uma horda de tártaros, que o conduziram à presença de seu khan. 
Acompanhou como médico, segundo Van Helmont, a um príncipe mongol, em suas 
batalhas. Para logo depois, um sábio sacerdote grego lhe transmitir em Constantinopla, o 
segredo alquímico da Pedra Filosofal. Mui famosa, ainda, a sua aventura com certo 
necromante espanhol, que tinha o poder mágico de fazer ouvir campainhas astrais aos 
camponeses; além de dominar a toda classe de espíritos...” 

Que dirão a tudo isso, esses pobres enfatuados de hoje, que pelo simples fato de 
ter cursado seis míseros anos (e Deus sabe como!...) qualquer academia, se julgam com 
o direito de menosprezar a um Adepto de tal envergadura, a começar por lhe chamarem 
de “charlatão”? 

Maior saber, no entanto, demonstrariam se soubessem calar a vaidade, a 
intolerância e o desrespeito pelas coisas e seres que desconhecem. Pois que, nem 
sempre o silêncio demonstra ignorância, mas, criteriosa maneira de se conduzir na vida, 
principalmente, perante as coisas que jamais se procurou investigar... E o de negar aquilo 
que se não conhece... é de néscios! 

Ademais, “os deficientíssimos recursos de que dispõe a ciência médica atual”, 
como disse o genial polígrafo espanhol Roso de Luna, não passam de Baixa ou Negra 
Magia, principalmente, quando se envereda pelo campo da Opoterapia. Por muito favor, 
chamemo-la de “Magia cinzenta”, por ser uma mescla entre as duas espécies de Magia (a 
Branca e a Negra). E isso, pelo atenuante do desejo que possui todo médico, que fez de 
sua profissão verdadeiro sacerdócio, e não somente, fonte de renda, em querer a todo 
custo salvar a vida de seu cliente”. Em outros lugares: “Quase tudo quanto se manifesta 
na vida, se acha no mesmo caso. E a prova é que a Humanidade, embora que 
inconsciente do fenômeno, necessita qual criança que começa a engatinhar, de 
Protetores invisíveis, que a guiem até o fim de sua evolução neste planeta de dores em 
que vivemos todos”... 

O verdadeiro médico, dizemos nós, é aquele que se fez um Psicólogo. Toda 
ciência de curar reside na alma: do médico e do doente. Razão da conhecida sentença: 
“Existem doentes, e não, doenças”. 

Com muita propriedade, a toda e qualquer doença, o Ocultismo denomina de 
“Karma patológico”. E como todo erro humano provenha da Alma não iluminada ainda 
pelo Espírito (ou Ego), logo, a razão de uma recíproca verdadeira estabelecida entre os 
dois: médico e doente. A perspicácia psicológica (digamos, entendimento das coisas 
ocultas ou secretas), caráter elevado, saber, etc. da parte do primeiro; e, acima de tudo, 
confiança ilimitada da parte do segundo, cuja, o médico procurará não desmerecer de seu 
cliente, tal como acontece entre vulgares, pelas contradições palmares e erros que 
praticam a todo momento, os representantes de tão sublime quão difícil Ciência. E eis a 
razão da antiga exigência nos Colégios iniciáticos, principalmente do Egito, de que em 
mão do sacerdote – além de outras ciências – estivesse a de “curar as doenças”. 

Não é demais afirmar, que os próprios Adeptos se sujeitam, por sua vez, ao 
“Karma patológico”, pois o fato de serem chamados “Senhores de Compaixão”, por isso 
mesmo, têm que se sujeitar ao “Karma coletivo”, ou mal reinante por toda a Humanidade 
sofredora... 

E era tudo isso, e muito mais ainda, que fazia parte do cabedal científico do grande 
Paracelso, pese opiniões contrárias, inclusive a de certo esculápio que rabisca uma 
sessãosinha de certo vespertino carioca. Cuja sessão a que nos referimos, não é mais do 
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que propaganda de um consultório médico que vive às moscas, dirigido por aquele en-
...###... sobre uma figura que a própria História é a primeira a desconhecer. 

E era só... 

Conde de Phœnix 

 

 

EXPEDIENTE 

 

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

Além das aulas esotéricas, especialmente dedicadas aos seus membros, as Lojas 
“Morya” e “Kut-Humi” realizaram durante o último trimestre, 17 conferências públicas, 
algumas das quais com projeções luminosas, e que versaram sobre os seguintes temas: 
“O símbolo, como linguagem do Ocultismo”, “Simbologia Arcaica”, (Simbologia contida 
nos monumentos pré-históricos de Palenque, Simbologia dos primitivos caracteres da 
língua Senzar, Analogia do seu simbolismo com as letras correspondentes do alfabeto 
hebraico. Simbologia da Cruz sob o ponto de vista cosmogônico, etc., segundo a 
Teosofia. A Cruz Hansata, a Swastika e Sovastika). A Árvore e a serpente nos mitos 
religiosos, Tabus e Totens. A Origem dos mistérios iniciáticos na antiguidade, 
principalmente no Egito. 

 

LOJA MORYA 

A 13 de Dezembro a Loja Morya realizou uma assembléia geral de seus sócios 
para, de conformidade com seus Estatutos, apresentar o relatório da Diretoria e fazer sua 
prestação de contas. 

 

5º  ANIVERSÁRIO DA LOJA KUT-HUMI 

Em 27 de Dezembro, com a presença de regular número de seus sócios efetivos, e 
toda sua Diretoria, a Loja Kut-Humi comemorou o 5º  aniversário de sua fundação, com 
uma sessão de natureza privativa, na qual estiveram presentes o Presidente e o Vice-
Presidente da S. T. B., o Presidente da Loja Morya, e o representante da Loja Hilarião, na 
pessoa do primeiro secretário da S. T. B. 

O programa dessa comemoração constou do seguinte: 

– Abertura da sessão, pelo Presidente da S. T. B., que presidiu os trabalhos. 

– Saudação a todos os presentes, pelo Presidente da Loja Kut-Humi, Irmão 
Oswaldo Figueira. 

– Leitura do relatório semestral da atual Diretoria e prestação de contas do 
Irmão Tesoureiro. Havendo número legal de sócios da Loja, presentes, conforme exigem 
os Estatutos, foi o mesmo submetido a votos e aprovado unanimemente. 

– Conferência, pelo Vice-Presidente da S. T. B., Irmão Dr. Antônio Castaño 
Ferreira, sobre o significado e o papel da Loja Kut-Humi, no concerto das demais ramas 
da S. T. B., referindo-se ao Patrono dessa Loja e a outros Mestres de Sabedoria. 

– Saudação do Presidente da Loja Morya, Irmão Dr. Eduardo Cícero de Faria, 
à Loja Kut-Humi pela data que a mesma festejava. 

– Encerramento da sessão, pelo Presidente da S. T. B., o qual, agradecendo a 
presença de todos, fez especiais votos pelo progresso espiritual da Humanidade. 


