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O TIBETE E A TEOSOFIA 
 

APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 
 

Pelo Dr. ROSO DE LUNA 
 

XXII 
 

Da China à Índia através do Tibete 
 

Segundo as descrições dos capítulos anteriores, cada vez mais a intrépida 
Alexandra David Neel se ligava espiritualmente com o País das Neves, embora que 
sempre prejudicada em suas explorações pelo mais fatídico “non plus ultra”, quer por 
parte dos elementos, quer dos homens, que lhe cerravam o caminho de Lhassa, apesar 
de encontrar-se esta “Roma tibetana” tão próxima, geograficamente falando, da Índia. 
“Que deveria fazer, à fim de vencer semelhantes obstáculos e proibições?”, perguntava 
ela a si mesma. E como estivesse senhora tanto do idioma do País, como das espirituais 
doutrinas, que ao mesmo imprimem sua original característica, tudo mais deveu ao seu 
próprio heroísmo e perspicácia feminina. Assim, depois das fracassadas explorações do 
Sikkim às alti-planícies do Sul de Chigat-sé, onde muito aprendeu sobre Magia e 
Ocultismo, resolver levar avante tamanha empresa pelo lado oriental, ou seja, pela China, 
que é por onde sempre estiveram franqueados os caminhos que conduzem àquele País, 
até o dia em que as insurreições tibetanas contra o Celeste Império modificaram a sua 
face política, cerrando-os também por aquele lado. 

Com efeito, para melhor desviar a atenção sobre a sua origem ocidental, lançou 
mão de um jovem e complacente noviço ou trapa lamaísta, chamando A. Yongden, a 
quem fez passar por seu filho, que a acompanhava em peregrinação através de várias 
regiões. E assim, a “velha e peregrina mãe tibetana”, acompanhada de seu suposto filho, 
realizou à pé e mendigando de região em região, quando não, sujeitando-se às mais 
arriscadas aventuras, através de nevadas montanhas e áridos desertos, todo o País da 
Religião, em melhores condições do que as empregadas por outros denodados 
exploradores... 

Partindo, assim, os dois falsos peregrinos, das afastadas comarcas chinas de 
Kantsé e Litang, empreenderam sua infindável “cavalgata”, que durou oito longos meses, 
através das mais complexas e perigosas aventuras, embora que, muitas vezes, alegres e 
até, jocosas, segundo ela própria no-lo relata naquele seu curiosíssimo livro. 
 

UMA VIAGEM NOVELESCA 
 Para se poder avaliar do heroísmo desses dois “peregrinos”, somos forçados a 

lembrar que a imensa região a ser por ambos percorrida até Lhassa, é das mais abruptas 
e desconhecidas. Aqueles alinhamentos de perto de cinquenta montanhas, apertadas e 
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desordenadas, como vistas nos mapas, demarcam outras tantas torrentes e rios, 
escoamentos tributários dos caudalosos rios Mekong, Saluém e Trampo ou Brahmaputra. 
Rios que vão desaguar, os dois primeiros, no Pacífico, e o último, no Mar Índico. Por outro 
lado, a comarca está repleta de pequenas aldeias tibetanas, por entre as quais era de 
temer perigosos encontros com os bandidos que infestam  todo aquele território. E 
também, com a polícia do teocrático Governo do Dalai, além dessa outra “polícia”, muito 
mais temível, que é da pertinaz curiosidade aldeã, que vive sempre à espreita de algo 
prejudicial aos seus domínios. E que, tanto no Tibete, como na Espanha ou qualquer 
outra parte do mundo, impede toda reserva e incógnito, através das conhecidas 
interrogações de “Quem é Você? Que vem fazer aqui? Donde vem e para onde vai?” 
comprovando assim que o velho mito da Esfinge devoradora, é mais do que um mito, 
terrível e fatal realidade, com a qual está sempre comprometido o homem, na sua vida 
diária, quanto mais um viajante que se afoite a percorrer tão enigmáticos países, como 
são os dois referidos 1. 

Com o espectro sempre ameaçador da proibição anglo-tibetana sobre seus 
passos e imaginação, para não dizer, “atos e pensamentos”, os “peregrinos” tinham que 
evitar a entrada nos povoados, ou ter de cruzá-los rapidamente, à fim de não ocasionar 
suspeitas, o que lhes obrigava a se ocultarem durante o dia e viajar, a maioria das vezes, 
à noite, sob uma temperatura de vinte graus abaixo de zero. Do mesmo modo que, 
dormindo sobre a neve, e açoitados pelos furacões, tão frequentes naquelas alturas; 
quando não, mortos de fome e sede, por caminhos desconhecidos, atalhos rochosos e 
difíceis de percorrer; cerrados bosques, perigosos pântanos e intransponíveis torrentes, 
em risco de ser atacados por bandidos, tigres e serpentes, que são os verdadeiros 
senhores de tão horríveis quão misteriosos lugares... 

E quando o povoado era inevitável ou perigoso, ter de procurar um esconderijo, 
vendo-se, quase sempre, na contingência de representar uma falsa comédia, 
supersticiosa e milagreira... em que o heróico jovem tinha o papel de “santo e 
taumatúrgico lama”... com a sua messe de bênçãos, exorcismos, descoberta de objetos 
perdidos e demais superstições mui comuns naquele País. E ela, por sua vez, de feroz e 
imunda feiticeira tântrica, “viúva de perigoso feiticeiro, a quem, por seus muitos pecados, 
havia-lhe sido imposta aquela peregrinação”, destruindo por toda parte as terríveis 
entidades do Astral, com as quais convive supersticiosamente o tibetano, de parceria com 
os animais e sua mísera e cretina existência. O êxodo dos dois viajantes ficará assim 
como um documento de exploração geográfica das mais sui-generis, semelhante ao 
eterno método de magia ou “Ciência Superior” que, embora real e admirável, é obrigada a 
servir-se do engano ou “maya-budista” (Maya-Vada) para aqueles que não podem 
“encarar face à face” todo o brilho da Verdade e da reta intenção, que da mesma emana. 
Ciência das ciências, método único e inevitável e, portanto, Magia tão antiga quanto o 
mundo, pois nasceu no mesmo dia em que começaram a existir “pais e filhos”, grandes e 
pequenos, prudentes ou ajuizados e imprudentes ou se juízo. Método supremo, enfim, 

                                            
1
 Ocuparíamos mais de um capítulo se fôramos apontar as inúmeras analogias que existem entre as casas, trajes, costumes, etc., dos 

tibetanos que Alexandra nos descreve e os que, por nossa vez temos tido ocasião de observar já em nossa infância, quando entre 
aldeãos, já quando homem, através de viagens, sobretudo, pelas aldeias de Asturias e Galicia. A mesma sociedade típica e cheia de 
galanteios, as mesmas vivendas com o andar inferior ocupado por animais, cereais, etc., e o superior, por pessoas em aterradora 
promiscuidade. Sempre a mesma e infalível gente “interrogadora”; os mesmos costumes, até de fazer em público o que é mais íntimo, 
de que tanto se lamenta a autora... Eis aí como se vive em nossas aldeias, como em capitais e comarcas provincianas, mercê, sem 
dúvida, a esse espírito de superstição, ignorância, fanatismo, perfídia, beatice, desconfiança, etc., todos eles característicos de 
qualquer povo submetido, de um modo ou outro, aos clericalismos embrutecedores. E que mereceu de Campoamor aquela frase de 
“quão formosas seriam as aldeias, se não houvessem aldeãos e aldeãs”! 
As coincidências se repetem quanto aos gostos e costumes: os mesmos repugnantes guisados com carnes passadas ou mortas; igual 
de atenção na maneira de lidar com seus convivas e gulodices, quando diante de farto banquete; idênticos métodos, enfim, na morte 
como na vida... Dar-se-á o fato que, na pré-história oculta do ocidente, chinos, tibetanos e mongóis, tivessem tido influência maior do 
que se conhece, através de remotas imigrações de povos, como o celta, vindos da Alta Ásia e da China, por terra, aqueles, e estes por 
mar? Assim o julgamos, e em mais de uma passagem de nossos livros, temos apontado semelhantes coincidências, que hão de, com 
o tempo, revolucionar os estudos históricos, porque, dentro das leis teosóficas ou de analogia que regem o mundo, assim como a 
geologia e tectônica européias não podem ser explicadas sem as da Ásia, o mesmo deve acontecer com sua geografia e história. – 
Nota do autor. 
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várias vezes repetido, em circunstâncias análogas, pelos exploradores do Tibete, como 
aquele grande humorista Charles Bell, que alcançou a confiança dos tibetanos e do 
próprio Dalai-lama, a ponto de aprender tão difícil idioma; ler uma quantidade imensa de 
textos manuscritos e estender o primeiro fio telefônico em Lhassa, fazendo crer que “o 
colocava, à fim de não se perder, quando tivesse de voltar para a Índia”. 
 
Ilustração: foto  
Legenda:  

Oriente ou passado! Por trás destas maravilhosas montanhas se acha a cidade de 
Urga (por outro nome, Takura) onde viviam os Budas-vivos da Mongólia, cercados 
pelos poderosos “marambas”, interpretadores de seus proféticos sonhos e visões, 
além de um número avultado de “Lamas”, verdadeiros sábios e santos homens.] 

 
Como também, aqueles servidores do Cadastro anglo-hindú que, sob o nome de 

Mohamed el Mullah, Mizra Suya, etc., puderam explorar, durante anos, as regiões 
himalaicas, como prólogo às gloriosas ascensões desses últimos tempos ao pico do 
Everest e de outros muitos. 

A viagem dos dois nadjorpas peregrinos, começou pelo rio Mekong, (cujas 
fontes cruzou mais acima, o malogrado Dutreuil de Rhins) e o mosteiro de Dayul até a 
pequena aldeia de Londre. Seguiu pelo curso de Sahién, subindo até os cumes 
aterradores da cadeia de Aigin, mais alta que o Monte Branco, para logo descer ao 
referido rio, na tão ignorada quão perigosa comarca de Potend ou Po-tó, visitando as 
grandes lamaserias de Temo, de Gyamba e de Kongbri e chegar, finalmente, à Lhassa, 
ao cabo de oito meses de ininterrupta marcha, permanecendo, ainda, dois meses entre os 
anônimos e devocionais peregrinos da Roma tibetana. 

Não é, pois, de estranhar que Alexandra pudesse falar-nos, com autoridade até 
aqui inigualável, acerca da vida de dor e de miséria, a par da de magia e de sonho, 
apenas entrevista pelos demais visitantes do país, dos po-pas, como daqueles 
abundantíssimos relatos ocultistas por ela recolhidos aos milhares, confirmando o que, 
em lábios de seus antecessores, não era mais do que engano ou fantasia, embora que 
para os investigadores de todos os gêneros possua grande valor. 
 

MAGIA NATURAL E MAGIA HUMANA 
A região oriental do Tibete, que confina com o Yu-nan chino, é quase 

desconhecida, principalmente, sua comarca do Kham, berço provável do Khamanismo 
ou Chamanismo primitivo, que mais tarde estudaremos e tem fama de ser o país dos 
cavaleiros-bandoleiros, “verdadeiros senhores feudais salteadores de caminhos”, como 
os que infestaram todo o centro europeu na Idade Média. E até, como os nossos 
“bandidos de epopéia” andaluzes, cantados em verso e prosa no século XIX, como, por 
exemplo, aquele “José Maria que aos ricos roubava... e aos pobres socorria”. E aquele 
outro “José do Telhado que, ao faminto auxiliava, deixando ao farto... roubado”, ou antes, 
enganado... O que no Tibete não tem o sabor dos nossos, por ser a sua natural 
característica, e onde não existe segurança pessoal, a não ser em meia dúzia das suas 
maiores cidades. Os infindáveis e semi-tropicais bosques do Po (nome que faz lembrar a 
outro rio ário do norte da Itália, do mesmo modo que a cidade da Navarra francesa, de 
Pau ou Po); os vales afluentes do rio Tarong, tributário do Mekong, só foram explorados 
em pequena parte por Bacot, em 1909; pelo naturalista F. Kingdon Ward, em 1911, 1914 
e 1924, e por Barley, em 1911, embora que, já em 1860 os missionários franceses 
chegassem até a possuir explorações agrícolas naquelas inacessíveis e tão longínquas 
regiões da terra. 

Não é assunto para ser aqui copiado, o que se prende a toda essa épica viagem 
de nossos heróis; muitíssimo melhor seria a leitura de sua obra, por quem estime as 
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coisas do ocultismo, pois, os mais extraordinários fatos ali se acham narrados. Citarei, 
entretanto, alguns por serem de fato dignos de curiosidade. 

Ao chegarem à zona proibida, os dois ilustres viajantes que, embora seus 
disfarces e algo mais, nada tinham do Cavaleiro da Triste Figura e seu ministro Sancho-
Pança, se defrontam com mais outra dificuldade, por parte dos guias e carregadores que 
os acompanhavam, pois, tiveram de subir sós a “Montanha Sagrada” de Kha-Karpo, 
desviando-se – sob vários disfarces – de homens e feras, em busca de “deuses” ou 
“super-homens”... Não puderam, entretanto, fugir do encontro com os elementais ou 
“espíritos da Natureza” que, por sua vez, são senhores daquelas moradas, ou antes, 
seus vigilantes guardiães, principalmente para intrujões ocidentais. Nesse caso, sim, 
comparável aos personagens da novela de Cervantes, por terem de “lutar contra moinhos 
de ventos e rebanhos de ovelhas”, que são os referidos elementais, de cuja luta só saem 
vencedores os que saibam manejar com eles, principalmente se de vida pura... 

Vejamos, pois, como simples amostra, o pouco que copiamos da heróica autora: 
 

OS MI-MA-YIN 
“As coisas da Natureza” – diz ela na narração de sua viagem – “parecem possuir 

uma linguagem toda especial, somente inteligível para aqueles que, atentos e solitários, 
viveram próximos delas, ou os tais que souberam retratar seus próprios pensamentos e 
secretas intuições nas enigmáticas fisionomias, nos montes, nos bosques, nas águas, etc. 

Assim, o majestoso Kha-Karpo, dirigindo do alto, no claro céu, as massas 
glaciais, de tons prateados pelos raios da lua cheia, se me apareceu naquela noite, não 
como o pardacento guardião de uma barreira intransponível, mas uma venerável e 
benfazeja deidade, erguida no umbral das místicas soledades, que iam devassar, 
disposta a acolher e proteger a temerária viagem que, atraída por meu amor ao Tibete, a 
ele volvia... À medida que ascendíamos pela ‘montanha santa’, o bosque se tornava mais 
sombrio, e os mais curiosos fenômenos acompanhavam nossas marchas noturnas, como 
se nos encontrássemos nos domínios de um feiticeiro. Produzido pelos cambiantes 
manejos das nuvens e dos raios lunares; pela febre causada pela fadiga ou mesmo por 
motivos mais transcendentes, personagens surgiam em redor de nós, através de 
enigmáticos e bruscos lampejos. Víamos bailar na abóbada celeste, os fulgores de 
misteriosas fogueiras. E nas saliências das montanhas, movediças sombras se 
perfilavam, enquanto de longe nos chegavam aos ouvidos esquisitas harmonias, que 
acabavam por encher todo o ambiente de sons... Certa vez, indo até próximo do meu 
companheiro, entrevi duas formas humanas de estatura elevada, vindo em minha 
direção... Refugiamo-nos em uma rocha, onde se refletiram aqueles intermitentes 
lampejos da enigmática fogueira; enquanto debalde nos ocupávamos em encontrar um 
rastro ou vestígio que pudesse testemunhar a presença de um ser humano. Achávamo-
nos, sim, em presença de fórmulas mágicas talhadas na pedra... e pássaros negros que 
vinham poisar sobre a ramada ali próxima, parecendo querer imitar os nossos 
movimentos, ou antes, zombar de nós, movendo com a cabeça e soltando horripilantes 
assobios... Essas negras aves, exclamou Yongden, são os ‘mi-ma-yin’ (uma das seis 
classes de seres humanos que os tibetanos reconhecem). São eles que nos fazem ver 
fogos e ouvir árias musicais durante a noite, para nos desviar do caminho, ou, no mínimo, 
retardar nossos passos. O jovem lama recitou imediatamente um drung ou fórmula 
mágica obrigando os pássaros a tomarem vôo, soltando estranhos gritos, como se 
estivessem aterrorizados. 

Tais aves fatídicas, mais astrais do que físicas, de que nos fala a lenda 
universal, são por acaso as mesmas do lago da Stinfalia, mortas a flechadas por 
Hércules; “aves” essas, que cortam a comunicação entre os homens e os deuses, no 
célebre poema de Aristofane companheiras dos gulas do deserto africano, sempre 
prontas a desviar o viajante de sua rota, à fim de que venha a sucumbir no arenoso mar... 
O que nos obriga, mais uma vez, a admirar a fina intuição ocultista de Wagner 
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representando tais entidades, ora benfazejas, ora perversas, em vários de seus dramas 
musicais, chegando a chamar de Mimo (quase “mi-ma-Yin”) ao loquaz nibelungo, traidor 
do herói Sigfredo, a quem aparenta amar paternalmente. Porque mi-ma-Yin além das 
exigências etimológicas, que lhe dá Alexandra, quer dizer, mímica, gesto, etc., donde o 
termo “momo”, aquele que imita, ou antes que é um “falso homem”, por ser contrário aos 
jins, djins ou Jinas. E também dos piedosos djindas tibetanos que fornecem provisões 
aos santos eremitas. 

Os termos “mimo”, “mono” e outros mais, fazem lembrar o pecaminoso incesto 
da decadência lemuriana, que destrói quantas absurdas teorias por aí existem, sobre a 
origem do homem. Ou seja, aquele necromântico cruzamento entre os degenerados do 
fim da referida raça, com animal de estranhas formas, cujas lhes obrigaram a contrariar a 
própria Lei, no que diz respeito à propagação da espécie... E quanto às misteriosas aves, 
que ridicularizam e conduzem os viajantes por falsos caminhos, não são mais do que, 
digamos sem temor nem pejo, encarnações dos sexuais pensamentos, que nos chegam 
ainda de tão nebulosos tempos... Mais parecendo uma vingança ou castigo cármico que 
até hoje existe contra aqueles que se deixam vencer pelas questões “sexuais”. 
 
Ilustração: foto  
Legenda:  

Parte mais alta da “Montanha Sagrada” – Henrique e Helena sustêm a tradicional 
bandeira do “Buda Branco do Ocidente” (ou a mesma usada pelos Budas-Vivos da 
Mongólia. Vide final da anotação 4 deste capítulo) não confundir a “Svastica” de tal 
bandeira, com a involucional “Sovastica” adotada por von Hitler, considerada por “Jainos” 
e “budistas” como símbolo fatídico. 
 

UMA ALDEIA JINA 
Um pouco mais adiante, na parte franqueada da cadeia de Dakar-la, (la ou “lha” 

tanto significa “espírito” como “altura”) cadeia mais alta que o Monte Branco, como já foi 
dito... E após haver saudado amavelmente aos tigres, que não fizeram o menor gesto de 
os atacar, os viajantes se defrontam com uma cidade de Jinas, segundo aquela 
passagem em que Alexandra nos diz: “A manhã era esplêndida. Numa dobra da 
montanha, apareceu-nos, inesperadamente uma aldeia, presa ao seu flanco. Algumas 
casas isoladas apresentavam-se mui próximas de nós, à beira do caminho. Que aldeia 
seria aquela? Não figurava em nenhum mapa; do mesmo modo que, nenhum habitante 
do país, segundo soubemos por informações tomadas, quando dali partimos, ouviu falar 
de semelhante aldeia. Além disso, sua arquitetura em nada se assemelhava à vulgar, isto 
é, às residências dos camponeses. Em vez de fazendas e choças, víamos pequenas 
hospedarias e castelos em miniatura cercado de jardins que, a despeito de suas exíguas 
proporções, surpreendiam por seu aspecto imponente. Tão estranha aglomeração era 
banhada por pálida e áurea luz!... Nenhuma voz humana, nenhum grito de animais... era 
pressentido! Mas apenas, ligeiros e argentinos sons, como de campainhas, chegavam 
aos nossos ouvidos... Estávamos assombrados diante de tanto mistério! Encontrávamo-
nos no Tibete ou no País das Fadas? No entanto, para que não fôssemos surpreendidos 
diante de tamanha contemplação, precisávamos sair dali ou nos ocultarmos em qualquer 
lugar. A prudência exigia que aguardássemos até à noite, a temerária exploração. 
Procurei dormir após havermos caminhado por algum tempo, e ali só volvemos antes do 
pôr do sol. Mas... onde se achavam as preciosas “vilas”, os pequeninos, embora que 
majestosos palácios e jardins traçados tão esteticamente?... Diante de nós, apenas o 
bosque sombrio e solitário... donde vinha o canto mavioso de alegre pássaro que 
assobiava através da ramagem, substituindo ao harmonioso tilintar das campainhas. 
“Teríamos sonhado?” perguntei a Yongden. Creio que toda essa fatasmagoria não passa 
de um sonho desta manhã que passamos a dormir”. “Sonhar? Dizeis que temos 
sonhado?” replicou o lama. “Eu vos mostrarei como a presenciamos os dois esta manhã: 
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enquanto contempláveis a cidade maravilhosa, eu tracei um sungpo ou círculo mágico na 
pedra, com a ponta de meu bastão, à fim de que, nem deuses, nem demônios nos 
pudessem deter a marcha para Lhassa. Vou ver se o encontro” 2. E depois de se orientar 
e procurar por algum tempo, exclamou: Ei-lo aqui! Olhai-o... O sungpo se distinguia 
perfeitamente na pedra... Eu não sabia o que pensar: “Filho meu, disse a Yongden, o 
próprio universo, não é mais do que um sonho”. “Sem dúvida”, respondeu ele. O sung-po 
e os ngags (“nagas”, serpentes) que eu pronunciei ao traçá-lo, dissiparam o encanto” 3. 

Que interpretação devemos dar a semelhante “fantasia”? Nem mais nem menos 
do que a mesma que temos dado a outras aventuras iguais, em vários de nossos livros, e 
através do que transparece na vida de místicos, como Swedenborg, quando nos fala das 
terras jinas, ou “de gentes do outro mundo”... 
 

DIVERSAS AVENTURAS 
 

Tendo os viajantes cruzado a zona proibida, à noite e a 4.900 metros de altitude, 
e franqueado a cadeia de Dokar, em frente a inumeráveis Budas talhados nas rochas 
daquele desfiladeiro, as mais extraordinárias aventuras lhes acontecem. Algumas vezes, 
são as terríveis feras daqueles lugares que não ousam atacá-los, pela mágica e fraternal 
linguagem de Buda, senão daquele outro Buda, que se chamou Francisco de Assis, no 
ocidente, que conversava com os animais; outras ocasiões, os funcionários do Governo, 
cheios de suspeitas para com os viajantes, as quais são logo desfeitas pelo seu aspecto 
                                            
2
 Na vida de H. P. B. existem vários casos iguais, alguns deles, presenciados pelo próprio Cel. Olcott, inclusive aquele em que a 

mesma desaparece enigmaticamente por uma rocha a dentro, sem que ali houvesse nenhuma fenda. Algo parecido com o “Abre-te, 
Sésamo”, da “Caverna de Ali-Babá e os 40 ladrões”, de tão iniciático conto... Além daquela outra, em pleno deserto, onde um dos seus 
Mestres, lhe faz ver cidades jinas, quando lhe oferece saborosa xícara de café com leite, por ela desejado naquele momento. 
Em uma das gargantas do Nepal, à leste da Índia, existe uma região com o nome de “Maya-Deva” (deusa-ilusão), por onde, alguns 
Adeptos entendidos se passam da Índia para o Tibete, dando bem de frente com a capital tibetana: Lhassa. Entretanto, ao vulgar dos 
homens, aquela região é intransponível, devido às suas “negras florestas” (qual o Jungfrau das lendas escandinavas), feras e inúmeros 
riscos para quantos ousarem transpô-la. Seu nome o diz: “deusa ilusão”, isto é, pura ilusão ou “maia”, à fim de proteger lugares 
sagrados, ou de antigas Fraternidades... por perto das quais não devem passar simples humanos. 
É sabido que para se chegar a Lhassa, através da Índia, é preciso fazer extensa volta, tomando o Norte daquele País, ou seja, por 
Simlah, em Srinagar; ou mesmo, contornando a parte norte do Himalaia, quando uma simples reta, por aquele outro lugar... evitaria 
centenas de léguas a percorrer, digamos, ignaramente, senão, por falta de merecimentos. Nota do tradutor. 
3
 “Ngags”, ou melhor, “nagas”, é termo ocultista que se refere ao conhecimento dos “nagas”, serpentes ou iniciados, como se vê em 

certas passagens de “Ísis sem Véu”, sempre que se faz referência às doutrinas ofitas. No Tibete se fala, também, dos lus ou “nagas” 
do mar, lagos, rios e fontes e daí, a lenda da “serpente marinha” e o Leviatã (apocalíptico). Dizem que tais seres só tomam leite e água 
pura, sentindo verdadeiro horror por tudo quanto cheire mal e contando com fabulosas riquezas, das que fazem participar aos seus 
eleitos... Algumas vezes tomando forma humana, semelhante àquela lenda universal. No vale de Nu-chu, os viajantes costumam ver 
seus “fogos ocultos”. 
No norte da Índia, província de Caxemira, existe uma cidade chamada “Srinagar”, próxima a Simlah, outra cidade importantíssima, 
ambas estreitamente ligadas à fundação da Obra em que a STB se acha empenhada, como Foco central da “Missão dos Sete Raios 
de Luz”, por outro nome, da “7ª  sub-raça”, cuja reinará no continente sul-americano. 
Pois bem, o termo “Srinagar” se decompõe em “Sri + naga ou nagar”, que tanto vale por “senhores ou homens serpentes”, isto é, 
iniciados nos grandes mistérios ocultos. 
Como se sabe, a S. T. B., que teve no seu início o nome “DHÂRANÂ”, conservado até hoje em seu órgão oficial, como homenagem 
àquela época, foi fundada sob os auspícios das Fraternidades Budistas do Norte da Índia e do Oeste do Tibete (“5ª  Rama budista, 
como era chamada em tal época). E isso, com ligações diretas com a “cidade de Urga”, capital da Mongólia, onde imperava o último 
Buda-Vivo da série dos 31. Cujo Buda-Vivo (o Bogdo-Ghegen) é obrigado a desaparecer da Terra (como o afirmam, não só as 
tradições do País, como escritos de insuspeitos autores, como fossem: Ferdinand Ossendowsky, Nicolas Roerick, Marquês de Riviere 
e muitos outros, sem falar em documentações existentes em nosso arquivo social), dizemos, no ano de 1924, quando justamente se 
funda no Brasil (na cidade de Niterói, por ordem superior) o referido “Colégio Iniciático”, para o excelso Trabalho em prol do Advento da 
7ª  sub-raça ária, por outro nome, “Missão dos Sete Raios de Luz”. 
Antes mesmo, já o Oriente começava a fundir-se no Ocidente, quando desaparece, em 1883, o último rebento espiritual que ao mundo 
ofereceu a mãe-Índia, como origem de tudo quanto de espiritual o mesmo possui. Referimo-nos ao excelso Ramakrishna. Fato esse 
que se harmoniza com o do nascimento, no mesmo ano, da “criança prodígio”, que foi trocada logo no berço... E aos 15 anos, obrigada 
a fazer uma viagem de peripécias... para encontrar seus verdadeiros pais e, finalmente, ir à Índiapara entrar em contato com outros 
Seres mais misteriosos ainda. Tal criança nasce em São Salvador, Estado da Bahia e lhe é dado o nome iniciático, cujas 3 letras de 
que se compõe são as mesmas de que a Igreja se serviu para o seu “Jesus Homo Salvatorem”, quando ele significa algo 
completamente diferente, pois provém de tempos imemoriais, representando sempre o “fundador ou guia de um povo ou raça”, como 
“Filho de Io ou Ísis”, etc, senão, do próprio mistério das mônadas pelo “Itinerário ou Caminho de IO (Ísis, etc.)”. Referimo-nos ao JHS, 
que figura na própria “Taça Eucarística”, já adotado pelos hebreus, etc. e copiado pela Igreja romana. 
Voltando ao termo “nagas”, etc, “nagates” eram chamados os astrólogos ceilanêses; “naga-rajahs” para os “espíritos guardiões dos 
lagos, ribeiras e mares, donde proveio o termo “Serpente-marinha”. No egipcíaco, o termo “naja” (que também é o mesmo na Índia), 
quer dizer “Serpente”. 
“Naikas ou Naï agas” (donde os termos “naiades, naraides ou nereidas, ondinas, ninfas, etc.”), eram as “8 ninfas que, na mitologia 
indiana, faziam parte do cortejo de Krishna. – Nota do tradutor, com todo o complemento do capítulo, que o insigne autor de “O Tibete 
e a Teosofia”, deixou de acabar. 
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de mendigos, além das mágicas orações de que lançam mão, no mais perfeito tibetano. 
Em resumo, os próprios “cavaleiros-bandidos”, que chegando a espoliá-los de quanto 
levam consigo, logo lhes restituem, contritos e apavorados, ante a “velha kandona”, que 
lança uma praga tântrica, relacionada com os horrores do Bardo. Por sinal que, casual, 
ou antes, causalmente, faz desencadear horrível chuva de granizo, acompanhado de não 
menos terrível tempestade, que acaba por aterrorizá-los... provocando verdadeiras cenas 
cômicas. Do mesmo modo que, muitas outras, inclusive quando recebidos 
hospitaleiramente por compassivos aldeãos, teve a alva e rosada Alexandra de enegrecer 
as suas mãos, além de ficar durante semanas sem tomar banho, para adquirir aspecto 
repugnante... Como, ainda, sujeitar-se a comer não menos repugnante sopa feita com 
carne de cachorro, e os intestinos... ao natural, introduzidos por alguns dias, em 
estômago de Yak (corça selvagem). Tal como os companheiros de Pizarro, quando, 
carregados de sacos contendo esmeraldas, estas de nada lhes serviram, pois tiveram de 
alimentar-se com as correias de seus calçados e arreios dos animais que montavam, 
assim nossos caros “peregrinos” passam alguns dias sem tomar nenhum alimento, para o 
primeiro, constar de “substancioso caldo”, feito com um pedaço de sola, de prevenção 
conduzido para consertar os seus calçados, se estragados na longa viagem que iam 
fazer... 

Outra ocasião, recebem “cálida hospedagem”, embora que em sórdida 
hospedaria, numa terrível noite de inverno... e aos 4.900 metros de altitude. E em outra, 
mísera espórtula, que lhe dá avaro camponês, depois de ter o lama Yongden abençoado 
durante horas a sua casa, filhos e animais. A psicologia de tal gente, que podemos 
chamar nas aldeias de qualquer parte do mundo, de “atrasada”, segundo nos relata com 
mão de mestra, a autora de tão soberba obra, é deveras interessante. Mesmo ao querer 
proteger alguém, ou demonstrar carinho, etc., o fazem de modo grotesco, senão, sem 
nenhuma cortesia. Assim, o que a mesma autora nos relata à respeito daquela pudica 
viúva, que lhes atira com uma cadeira, depois de os ter socorrido; ou aquele outro 
estúpido camponês, que os hospedou “compassivamente”... em certo apartamento de sua 
casa, mas, sem esquecer de os avisar antes que, embora confortável, “era habitado pelos 
mais ferozes demônios”. E isso para se convencer praticamente e “in anima vili”, se o 
mesmo apartamento ficava livre de semelhante encanto, com a presença dos peregrinos. 
O que seria provado se ambos saíssem incólumes de semelhantes “feras do Astral”... 
 

CASO ASSOMBROSO DE PREMONIÇÃO 
Cedamos a palavra à autora, à fim de podermos melhor narrar um caso estranho 

de sua viagem, que comprova a clarividência que costuma ter lugar com os moribundos. 
“Paramos à margem do rio e fizemos uma fogueira, para prepararmos a nossa 

refeição, quando descobrimos que uma criança assentada do outro lado da ponte, 
levantava-se e correndo para onde nos encontrávamos, atirava-se de joelhos aos pés de 
Yongden, como é costume fazer-se diante dos lamas de certa categoria. O fato nos 
surpreendeu. Por que tais demonstrações diante de um andrajoso peregrino? Antes, 
porém, que o interrogássemos, foi logo dizendo a meu filho adotivo: “Meu avô está 
morrendo e nos anunciou que um lama, descendo esta montanha tomaria lugar aqui. E 
deseja vê-lo imediatamente. Por isso, desde que amanheceu, eu e meu irmão estamos 
vigiando o lugar”. “Não é a meu filho a que teu avô espera”, repliquei. “Somos de um país 
mui distante e não é possível que o enfermo nos conheça”. “Ele falou bem claro”, disse o 
pequeno. E vendo que não nos dispúnhamos a segui-lo, atravessando novamente o rio, 
desapareceu para voltar em seguida, acompanhado de um trapa. “Lama”, disse este a 
Yongden depois de ajoelhar-se, “fazei a caridade de vir ver meu pai, que vos espera 
impacientemente, pois diz que vai morrer. E que somente vós o podereis guiar através do 
Bardo, para que tenha feliz encarnação. Tudo ocorreu como meu pai predisse. Ele sabia 
que faríeis fogo sobre as pedras, junto ao rio e não, na mideusa (fogão de pedras) onde 
costumam descansar os viajantes”. 
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Ficamos perplexos. Persistíamos em que o enfermo havia sonhado com algum 
lama. Entretanto, diante das lágrimas do trapa aconselhei a Yongden que fosse visitar o 
moribundo. Por que afligi-lo? Desfeito seu engano, continuaríamos nosso caminho. Já à 
porta da fazenda, a família e os criados nos aguardavam, com devocional respeito, 
conduzindo-nos perante o moribundo, que conservava, entretanto, perfeitas as suas 
faculdades. “Lama”, disse ele, “aguardava-vos já há muitos dias... e estava certo de que 
haveríeis de vir. Não queria morrer sem vos ter visto. Sois vós, meu lama, meu verdadeiro 
tsanai-lama (mestre espiritual) e único com poder para me conduzir à mansão mais feliz 
do que este mundo. Tende compaixão de mim e não me negueis vosso auxílio”. 

O que desejava o enfermo era que Yongden lhe recitasse o ofício tibetano dos 
mortos e que deve ser feito à cabeceira de todo moribundo lamaísta, monge ou laico, 
embora não iniciado nos ensinamentos esotéricos de qualquer das seitas místicas. 
Consiste em preces ou exorcismos a divindades e conselhos dados aos próprios mortos 
durante as primeiras horas de sua desencarnação. Graças a isso as “consciências-
energias” ou namches (os “micróbios ou pequenas almas celulares” de Paracelso), são 
devidamente dirigidas pelos complicados caminhos do Bardo, terminando tal recitativo 
pelo prowa ou ordem concisa pronunciada pelo lama, mandando ao namche principal ou 
“alma humana”, núcleo central daqueles, que renasça em tal ou qual condição 
determinada, geralmente, no nub-deva-tchen (devachan hindu, ou melhor, “lugar 
nebuloso dos deuses”, região celeste localizada na parte superior do Astral, embora que, 
“mayavica” ou ilusória, como prova, dali saírem as almas, para uma nova encarnação... 
após um estágio relativamente feliz, dizemos nós). E tanto mais eficaz se torna 
semelhante ordem, não na razão da fé e da obediência da alma do moribundo, mas, do 
grau de força mental ou “poder mágico”, que possua o oficiante, e da profundeza dos 
seus conhecimentos sobre tais coisas. 

A cena foi de emoção extraordinária. Entre os assistentes ajoelhados, o lama 
pronunciou as palavras ritualísticas, que desejava ouvir de sua boca, “o homem que as 
esperava para poder morrer em paz”. E quando, finalmente, abandonamos a fazenda, o 
rosto do ancião tomou seráfica e profunda expressão, em completo alheamento de 
qualquer laço terreno, como se já tivesse entrevisto essa Bem-aventurança, que nada 
possui de real em si, mas que jaz em estado latente em cada um de nós. De modo algum 
tratarei de explicar tão estranho incidente, pois parece mais sensato confessar, diante de 
nossa ignorância, que o negar a priori ou apelar para a teoria, que a ciência até agora 
não comprovou. Por isso mesmo, relatando-o como um fenômeno típico de clarividência 
nos últimos momentos da vida. Não desejava que isso desse lugar a comentários 
extravagantes à morte e os mortos, pouco importam as singularidades de que venham 
revestidas, não devem servir de motivo fraudulento, nem para ridículas histórias, e muito 
menos, de brincadeira a quem quer que seja. 

Com vistas aos que se dedicam às evocações... e muito pior, os “falsos 
médiuns”! 
 
Ilustração: foto  
Legenda:  

Ocidente ou presente!... Em pleno coração da “Montanha Sagrada” de São 
Lourenço (Minas Gerais – Brasil), “Henrique e Helena” ladeados pelos dois 
pavilhões simbólicos de sua missão. 

 
 

MAGOS FORÇADOS 
Os peregrinos, como acabamos de ver, foram muitas vezes obrigados a fingir de 

lamas e magos autênticos, à fim de evitar novos obstáculos e desconfianças, tal como 
aquela piedosa maneira com que se encaravam entre si os charlatães romanos diante de 
seus próprios augúrios. Razão porque, jamais nos cansaremos de repetir: a verdadeira 
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magia não é, senão, um conhecimento superior, provocado por leis naturais, embora 
desconhecidas para o mundo vulgar. E entre tais leis, a fundamental e indubitável é a da 
“imaginação criadora”, como fonte de toda magia. E que se apoia, portanto, em piedoso 
engano para engano dos pequenos, ou “impúberes psíquicos”. Quem é capaz, por 
exemplo, de duvidar desses Reis Magos com que nos encheram de felicidade, durante 
algumas semanas, nossos sonhos infantis, como um engano... mas, verdade bela, 
bendita em que oficiam como “falsos magos”, os sacerdotes?... A atenta consideração 
desses postulados resolvem, em termos perfeitamente científicos, conciliadores de todas 
as teorias, os tão debatidos quão fundamentais problemas da Magia: “aquele que se acha 
dentro das coisas, crê porque vê seus efeitos”; o que já se acha acima das coisas, “as vê 
com ilusão e jogo”. Tal é, por sua vez, a base da habilidade técnica, que é magia para 
aqueles que não a possuem. Razão porque o hábito é, por sua vez, o criador da Magia. 

Segundo vimos narrando, os viajantes se vêm solicitados, egoísticamente, por 
quantos aldeãos encontram, à fim de resolverem o que de mais trivial e interesseiro se 
possa imaginar. E é assim que suplicam ao “lama” para que aponte o lugar onde se 
acham seus animais desaparecidos, ou para curar suas moléstias; outros, acerca do 
futuro ou êxito de suas empresas. E até... para que façam chover, por processos 
taumatúrgicos... 

De modo inteligente, escapam-se a todos esses pedidos, apelando para o 
“senso comum” ou “bom senso”, como alma científico-prática de todas as magias efetivas, 
que não são simples cartas de jogar, nem truques de aventureiros charlatães... 
Semelhantes cenas, algumas de alta comicidade, devem ser lidas, com detalhe, no livro 
de Alexandra. Como merece também ser lida a passagem em que a mesma nos conta a 
“feliz idéia” que teve em apoderar-se de velho e imundo gorro tibetano, por alguém 
esquecido no caminho, semelhante à superstição ali corrente, de não conservar prendas 
dessa natureza, desde que arrebatadas por elementais do ar, “pois isso é sempre de mau 
presságio”. Com efeito, aquele mísero gorro salvou, várias vezes, o incógnito tão 
zelosamente guardado pelos viajantes... A “feliz idéia”, quer na solução dos mais difíceis 
problemas geométricos, quer nos chamados “abalos de coração”, representam a maioria 
das vezes, a “sagrada e intuitiva voz do Inconsciente humano”, o Eu-Superior interno, a 
qual se deve ouvir, com sensatez, sem prejuízo de seu contraste sereno, com a nossa 
razão, quase sempre por ela iluminada: “o reflexo de Budhi ou “o Amor-Sabedoria”, sobre 
Manas ou a Mente raciocinadora, como se diz no Oriente. 
 

PELO TELHADO DO MUNDO 
Porém, a maior magia que tiveram de lançar mão nossos pobres peregrinos, foi 

a de poder cruzar incólumes, em pleno inverno, aquelas pavorosas alturas, quase sempre 
sem terem conhecimento dos caminhos que trilhavam. Assim, franquearam as alturas de 
Kha-Karpo e de Dokar; as cadeias de KU, Dayul, Sepo, Den, Aigui, Tongyuk, Temo, etc., 
vizinhos quase todos dos 9.000 metros de altitude. Ou ainda mais, na maioria das vezes, 
sob as mais tremendas tempestades e ventanias... apelando, consciente ou 
inconscientemente para aqueles processos mágicos, à fim de não morrerem de frio. Ao 
que os naturais chamam de “tumo”, segundo veremos no seu lugar, oportuno. 

Não menores perigos correm, por conta da Natureza ao cruzar bosques, 
desertos, torrentes e rios. E muito pior, da parte dos homens, inclusive, os dos mosteiros 
de Dayul, Pedo, Deding, Serpo-Khang, Sangdzong, Temo, Gyamba, Galden e outros 
mais, onde poderiam ser descobertos e detidos... 

Por semelhantes territórios, pode assegurar-se, jamais cruzaram pés europeus. 
Aquele país de sonhos e de lendas, aguarda, sem dúvida, a outros não menos heróicos 
exploradores (e muito melhor, se Teósofos e cientistas...) onde jaz, talvez, oculta ainda, a 
origem de todas as religiões do mundo. Os Kempos (regentes dos grandes mosteiros), os 
gechés (universitários) ou simples recitadores do Dolma (ou “ladainhas em louvor à Mãe 
Universal”, Luz, Tara ou Ísis, de que a Igreja copiou a sua Virgem-Maria, etc.) dizemos 
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nós e cem outros personagens mais misteriosos ainda, guardam o Segredo das idades, 
ocultos sob o religioso véu, ou “véu isíaco”, que a ciência há de arrancar um dia, quando 
deixar de ser superficial, vaidosa... e positivista, e como tal, negra ou sombria, para não 
dizer, de “necromântica magia”... 

Passado, enfim, pelos expedicionários, a cadeia e a lamaseria de Temo, à 
margem do sagrado Yerú-tsang-po ou Brahmaputra, a caminho se lhes torna mais fácil e 
rápido, até chegar (cruzado o Po-yul ou País de Po), a Giamba, capital de Kong-bú. E já 
sem outros obstáculos, percorrerem algumas dezenas de quilômetros da via postal de 
Tchiamdo a Lhassa, chegando sem novidade a esta última Meca de seus anelos. E 
graças à sua anônima condição de “peregrinos tibetanos das mais longínquas comarcas”, 
possam ali passar, à vontade, dois meses visitando-a, nos seus menores recantos e 
presenciando as típicas festas do Ano Novo 4. 
                                            
4 O Capítulo XVIII foi todo ele dedicado à LHASSA, através de seu exotismo oriental e o que de iniciático possui a capital tibetana, que 
é bem uma segunda Roma, no seu sentido puramente religioso, como sede, até há bem pouco, do lamaísmo. Hoje, como se sabe, a 
política dos seus lamas menos evoluídos, para não dizer, de categoria inferior, quis fazer subir ao trono espiritual e temporal do 
“Telhado do Mundo”, um novo Dalai-Lama, por ter o último desaparecido da Terra. Dizem as próprias notícias dali chegadas, através 
das autoridades inglesas da Índia, etc., que acabaram, finalmente, por fazer uma escolha de qualquer personagem apropriado ao duplo 
cargo, e não pela sucessão oculta, que até então tinha lugar: a nova encarnação do Buda-vivo tibetano, como era chamado. E isso, 
não só pelas tradições de que aquele (como número 13, inverso do 31 do Buda mongol, de quem o outro, juntamente com o Teshu-
lama, eram suas Colunas-vivas, digamos assim) seria o último Dalai-lama, como pela sua aparição “post-mortem”, em plena floresta, a 
um grupo de lamas, ordenando que, “não fizessem crer semelhante heresia ao mundo, pois, sua função pertencia agora a outro no 
Ocidente”, isto é, de Coluna-viva do verdadeiro Buda-Branco do Ocidente, quis ele dizer... mas, que a super-visão de seus antigos 
lamas, não soube interpretar tão enigmáticas palavras como devia. 
No mosteiro de Chiant-sé, é antiquíssima a lenda de que “aquele seria o último Dalai-lama”, como último seria o Teshu-lama. A mesma 
coisa para o Buda-vivo da Mongólia, que além do mais, teve claríssima visão, nesse sentido, antes de morrer, – como são os primeiros 
a narrar, seus próprios lamas e auxiliares, inclusive, aquela prodigiosa narrativa de Dalma-Dorgi, ao próprio Chefe da “Missão dos Sete 
Raios de Luz”, segundo consta do Livro-Síntese do Colégio Iniciático, com o nome de STB. Cuja narrativa já foi lida em sessão pública, 
em uma das palestras que a mesma realizou com o título: “Os futuros destinos do Brasil e a S. T. B.”, nos meses de Maio a Julho do 
corrente ano. 
Ademais, às páginas 144 a 146 da esplêndida obra do Jean Marqués-Riviére, intitulada “A l’Ombre des monastères thibétains”, se 
pode encontrar a seguinte passagem: “Junto do meu instrutor (Mestre, gurú, etc, dizemos nós) eu vim a conhecer os liames secretos 
entre a doutrina filosófica e a constituição política do Tibete. Os tres aspectos da universal ciência: a Ciência teúrgia, a Ciência 
espiritual e a Ciência física ou material, são representadas pelos tres centros de forças que dominam o Tibete, no seu estonteante 
esplendor e formidável poder: o Teshu-lama, que governa aos Deuses e Demônios (“Poder espiritual”, Coluna J, dizemos nós), aquele 
que faz acender as lâmpadas de oiro, quando dá entrada no Templo; o Dalai-lama que reflete a pura espiritualidade, a metafísica 
calma e luminosa da Ásia (engano do autor, pois o Dalai-lama, embora todo espírito religioso que o cercava, era, de fato, o “Poder 
Temporal”, ou coluna B, com aquela simples máscara apercebida pelo ilustre autor). E o Bogdo-khan, o príncipe da Mongólia do Norte, 
poderosa influência guerreira (o termo impróprio se tomado ao pé da letra, e mais do que próprio, se compreendido com o iniciático 
sentido de representante do tradicional “Rei do Mundo”, ou melhor, do Akdorge, como o famoso guerreiro, que comanda o seu 
exército-jina...) e mola real das sociedades militares e secretas de toda a Ásia”. 
Dentre tais sociedades secretas, etc., de que fala o sábio Lama, que serviu de Instrutor ao ilustre autor de “A’lombre des monastères 
thibetains”, sobressai a do “Dragão de Oiro” que possui, por sua vez, uma tríplice manifestação ou organização terrena para equilibrar 
o mistério apontado entre aquelas 3 Colunas Vivas, de que fala o mesmo autor. 
Esotericamente falando, o “Dragão” é o símbolo sagrado da vida, do Verbo que concorre para fazer subir e descer as espirais das 
múltiplas manifestações do Cosmos. Nas iniciações chinas, o “Dragão” sai das águas e se eleva até às nuvens. Entre os caldeus, ele 
se apresenta em forma trina e sétupla, qual a própria manifestação divina através dos sete estados de consciência. São ainda, os sete 
dias da semana, que tanto valem pelos sete planetas, como corpos físicos dos “Dhyans-Chohans” (com o mesmo número). E até, os 
arcanjos da Igreja, muito bem simbolizados pelas “7 trombetas da visão de Ezequiel”. 
Em um dos livros chinos, encontra-se: “No teu lado esquerdo o Dragão te morderá. E por tal ferida Deus penetrará em ti. A voz sem 
emissão de sons (a Voz do Silêncio, dizemos nós); a compreensão sem a objetivação; a visão sem os olhos (isto é, a visão espiritual 
ou interna), eis as gotas de sangue da mordedura. Assim, teu pensamento será Seu Pensamento. E teu sangue, o Seu, pois, no céu 
estarás com Ele”. Cuja interpretação, além das que figuram entre parênteses, é a mesma da Teofania, ou do Homem que se une à sua 
Divindade. E até, da Teosofia ou da união eucarística ou crística, da Alma ou Eu-inferior com o Eu-Superior, a Consciência Imortal, o 7º  
Princípio, etc., etc. 
O Dragão possui uma outra interpretação interessante, nas iniciações chinas. Ouçamos, pois, o que diz um asceta daquele país ao 
mesmo autor a quem vimos citando: “Ele me afirmou a existência do Dragão terrestre, imagem diversa do Dragão celeste. E cujo 
reside entre os espíritos infernais no centro da terra (segundo o cabalístico lema do “Daemon est Deus inversus”). Na China, uma das 
provas impostas ao discípulo, consiste em dar combate, só ao dragão infernal”. Semelhante, dizemos nós, àquela outra egipcíaca, 
onde o discípulo tem que vencer as provas dos 4 elementos. E dar combate a “dragões astrais”, etc., de que a Maçonaria traz ainda, 
como cópia desfigurada, nas provas por que é forçado a passar o neófito. Na Índia, o mesmo “Dragão do Umbral”, de que nos fala o 
grande Bulwer Lytton, em seu iniciático romance “Zanoni”, possui igual sentido. 
E a prova é que o referido asceta chino, que explica tudo isso àquele ilustre autor, chega a afirmar “seu poder de se transportar para 
junto de tal ‘Dragão’; do mesmo modo que, a todos que tivessem coragem bastante de o acompanhar”. Logo, nas entranhas da Terra, 
porque semelhante mistério “concorda em gênero e número”... com os mistérios dos reinos subterrâneos da AGARTHA, através das 
suas sete cidades, como estados de consciência, etc., etc. Continua o autor da referida obra: “Compreendi então a razão de minhas 
paradas em diversos lugares do Tibete e a Unidade oculta dessa marcha ascendente; eu havia passado por três mosteiros, que 
representavam, de fato, os três poderes da Organização mágica do Tibete. Com isso aprendi as três ciências oficiais do universal 
Saber, nas regiões onde elas eram, de fato, ensinadas”. 
– “E agora, meu filho”, continuou o velho lama, no silêncio de todas as coisas em torno de nós, “existe um mistério mais profundo que 
tudo quanto acabais de ouvir. Toda essa organização religiosa que acabo de vos revelar, não é, senão, um reflexo material de 
organização mais perfeita, toda espiritual, embora que dentro de nossa Terra; eis aí o grande Mistério. Sabei que reina sobre a Terra e 
acima do Lama, Aquele diante do qual o Teshu-lama curva a sua fronte, Aquele que nós chamamos “o Senhor dos Três Mundos” 
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E como no capítulo XVIII já tivéssemos falado de Lhassa, a Meca tibetana, o 
próximo terá por título: DEUSES E HOMENS. 
 
 

QUE É INTUIÇÃO 
 

(3ª  E ÚLTIMA DA SÉRIE DE PALESTRAS DO DIRETOR-CHEFE DA S. T. B.) 1 
 

Na minha eterna rebeldia – já que “as almas rebeldes são as que se salvam”, 
como diz o oráculo, pois, rebeldes devem ser todos aqueles que não estão de acordo com 
as injustiças e erros do mundo – o Gênio não é o escravo do intelecto, mas sim o seu 
senhor. Como as águias, não possui outras cadeias, senão, suas próprias asas. Eleva-se 
para os céus desconhecidos, à fim de roubar aos deuses seu cetro. Ama quanto deve 
amar e odeia tudo quanto deve ser odiado. É o misterioso peregrino, que em noites 
estreladas, para interrogar o mistério, dirige sua rota para as constelações sublimes do 
Espírito. Sua vida é sacrifício, porque, entre os de baixo – tal como o é o mundo inteiro – 
será sempre o incompreendido, por levar em sua alma todas as luminosidades do Divino. 

Os gregos, discípulos de hindus, parsis e egípcios, colocavam acima da 
humanidade vulgar, a esta outra Humanidade dos Heróis, dos semi-deuses e dos deuses 
invisíveis... 

Acontece, porém, que o homem mais vulgar traz consigo o germe de um Herói, 
porquanto, sabedor de que tendo vindo ao mundo, há de fatalmente morrer... no entanto, 
passa a rir a vida inteira... 

                                                                                                                                                 
(melhor dito, o “Rei do Mundo”, em seu poderoso Reino na cidade de Agardi, Agartha, Erdemi, etc., dizemos nós). Seu reino terrestre 
se acha oculto (???) e nós, os filhos do “País das Neves”, somos apenas Seu Povo... na face da Terra. Seu reino é para nós a terra 
prometida: Napamaku, e levamos em nosso coração, a nostalgia dessa região de Paz e de Luz. Será ali onde todos nós acabaremos 
um dia, quando em tempos próximos, nossas terras forem invadidas pelos bárbaros (eis aí mais uma profecia realizada, a respeito de 
que “O Oriente fundiu-se no Ocidente”, porquanto, Mongólia e o próprio Tibete... já foram invadidos por aqueles a quem o sábio Lama 
chamou de “bárbaros”, etc.). Nossos Oráculos são formais... nesse sentido. Os mais Santos entre nós, já partiram para Napamaku (isto 
é, dizemos nós, os reinos subterrâneos da Agartha), para os Mosteiros (Templos de 13 torreões, dizemos nós ainda...) de Sabedoria 
do Senhor dos Três Mundos. Um dia, porém, termos que fugir, para salvar a Tradição eterna, da possível profanação dos invasores de 
Norte e Sul, à fim de ocultarmos de novo... nossos escritos e Doutrina”. 
“Que importa tudo isso ao Venerável, à ‘Poderosa Jóia do Céu’! Para Ele um dia é como um ciclo para nós. Imutável, Ele reina no 
coração e na alma de todos os homens. Ele conhece seus mais secretos pensamentos e auxilia os defensores da Paz e da Justiça”. 
“Ele não viveu sempre em Napamaku. A Tradição nos diz que antes da gloriosa dinastia de Lhassa, antes do sábio Passepa, antes de 
Tsongkhapa, o Mestre Onipotente já reinava no Ocidente, sobre uma Montanha sagrada, cercada de florestas (???) no País onde hoje 
habitam os Pilineu-glien (estrangeiros, isto é, ocidentais. Ademais, o próprio termo Shamballah, se harmoniza com o de “País do 
Ocidente”, Ilha imperecível, etc, dizemos nós...) Por seus filhos espirituais, Ele reinava sobre as Quatro direções do mundo (segundo o 
mistério dos “4 Maharajas”, dizemos nós, ou Pontos Cadeais). Nesse tempo existia a Flor sobre a Svastica... Porém, os ciclos negros 
fizeram-no sair do Oeste para voltar ao Oriente, entre nossa gente. Foi, então, destruída a Flor (do mistério do LPD de Cagliostro, isto 
é, do “Lilium Pedibus Destruens”, ou a destruição da Flor de Lis, com a “Queda da Bastilha”. Cujo LPD é hoje o próprio nome daquela 
Montanha, onde nossa Obra fez a sua espiritual eclosão... e que o mesmo sábio Lama apontou como o Lugar, onde o Rei ou Senhor 
dos Três Mundos, já havia reinado muito antes... dizemos nós). E agora, continuou ele, só perdura a Svastica, como símbolo do poder 
central da “Jóia do Céu” (símbolo por nós adotado, inclusive, em nossa bandeira, inúmeras vezes hasteada em São Lourenço, em 
nosso Governo Supremo, cuja bandeira foi, por sua vez, a de todos os Budas-Vivos da Mongólia, por ser a do ‘Senhor dos Três 
Mundos’)...” E paremos aqui... para ultrapassarmos o permitido. Notas do Tradutor. 
1
 O conferencista começa dizendo: “Esta é a terceira e última da minha série de palestras, que embora possuindo cada uma um título 

adequado com o assunto que lhe servia de tema, simbolizam as três: CIÊNCIA, RELIGIÃO e ARTE, formando um acorde musical 
perfeito. 
A sessão será, entretanto, iniciada com o “Hino Dhâranâ”, que era o nome que possuía a nossa Sociedade no começo de sua vida, 
pois, como sabeis, foi uma época “mística”, tal como a sua origem, isto é, as Fraternidades lamaístas (budistas) transhimalaias, que a 
criaram. 
Nesse caso, quem o vai acompanhar possui algo de místico em nossa Obra, tal como outrora nos Templos sagrados do Oriente, a 
Sacerdotisa guardiã do Fogo Sagrado. Ademais, seu próprio nome – HELENA – proveniente de “Helios”, o Sol (que por sinal é, 
também, seu planeta de nascimento, como o era o de HELENA Blavatsky), harmoniza-se perfeitamente com tudo quanto acabamos de 
dizer. Nesse caso, serei eu quem a finalizará (a sessão), acompanhando o HINO atual, “O Alvorecer de um Novo Ciclo”, como a parte 
intelectual ou dirigente da mesma Obra, não pelo meu Saber insignificante, mas por motivos que somente a Lei os poderá explicar. 
E logo cita a famosa frase da sibila de Cumes (Eneida-Virgílio) a Enéas, explicando a dificuldade que há em se sair dos “infernos”: 
HOC OPUS, HIC LABOR EST (Aí é que está a dificuldade). Mas cujos “infernos” se referem a este baixo ou inferior mundo em que 
vivemos, mesmo porque tal termo procede de “in-fera”, que quer dizer: lugares inferiores. E quanto à “dificuldade”, poderia ser 
empregada em todos os casos da vida, a começar pela (dificuldade) de se reconhecer entre os demais homens, os portadores de 
missão especial para o mundo. 
Que ele (conferencista) já o havia afirmado algures: “Eleva-se o homem na vida e se choca com a família; se se eleva ainda mais, se 
choca com o povo; se mais ainda, com a nação e, finalmente, com o mundo inteiro”. 
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É, ainda, o caso – segundo ensina Darwin – que a lei integral do Cosmos, está 
na seleção pela luta... Razão porque possui algo de homérica – em grau maior ou menor 
– a luta do carbono para se transformar em diamante; a do germe até se desenvolver em 
uma árvore, tal como o da “rocha da gruta de Posílipo” (Zanoni, Cap. V); a do animal e o 
homem contra o meio ambiente ou “luz astral” dos teósofos, desde quando nasce até a 
sua morte; em suma, a de tudo quanto vive na natureza. 

Até mesmo nos céus – segundo o mito universal – rege a seleção após a luta. 
As “Valquírias dos cantos nibelungos”, do mesmo modo que as huris corânicas (sua cópia 
fiel através dos séculos), acolhem solícitas o duplo astral dos guerreiros mortos em 
defesa de um ideal heróico. E a última e maior de todas, a Brunhilda do poema musical 
vagneriano, leva aos céus – desafiando as fúrias de Jeová-Wootan – a maior das 
heroínas humanas – a heróica Mãe de heróis como Sigfredo! 

“Grande é a ação, porém, muito maior a resistência”, é cantado no final de 
“Tristão e Isolda”, aludindo-se à luta íntima do místico-prático com esse inimigo interno u 
Besta rugidora e apocalíptica, que todos nós trazemos internamente e à qual matamos 
com a morte, que é, por assim dizer, o nosso maior triunfo: “O Triunfo da Morte” de 
d’Annunzio. 

Ou então, nessa incomparável jóia do Mahabaratha, com o nome de Bhagavad-
Gîta, quando Krishna incita a Arjuna – o protótipo da Humanidade vulgar ou de “heróis 
embrionários”, a que se faça herói...! 

––––––– 
Manifesta-se no homem, a lei ou força vital, tal como nos demais seres 

organizados, principalmente o Instinto, desde seu nascimento. À medida, porém, que vai 
crescendo, começa a perceber que em si existem duas personalidades distintas: uma 
como voz do Instinto, e outra, como Voz da Intuição, ou antes, da Consciência, que é, de 
fato, o verdadeiro Juiz que nos impele a fazer o Bem e nos condena – através do 
Remorso – quando praticamos o Mal. Desde então, desenvolve-se em nós um fator a 
mais, que virá despertar os nossos sentimentos ou paixões anímicas. Esse fator é a 
Inteligência, mediante a qual observamos, analisamos, discorremos, tiramos deduções, 
formando, portanto, cada vez mais, a sua Consciência, que é, finalmente, a conclusão de 
tudo isso. 

Em maior ou menor escala, com mais ou menos perfeição, manifesta-se certa 
inteligência, desde o mais sábio até o mais ignorante dos homens, senão, no próprio 
selvagem, salvo aqueles que, por defeitos constitutivos físicos, se acham privados de 
elementos para receber sensações externas, ou para transmitir as internas, tal como 
aqueles a quem chamamos geralmente de “degenerados psíquicos e fisiológicos”. 

Existe, porém, outro fator no homem, que não obstante ser de caráter psíquico, 
não foi ainda detidamente estudado, como era dever: a Intuição. 

Que é a Intuição? Quem será capaz de a definir? Entretanto ela existe, é uma 
realidade. Não se assemelha à Inteligência, porque esta discorre, analisa e busca solução 
para todos os problemas; informa a consciência, abstrai, dispõe princípios gerais. A 
Inteligência chega a sintetizar; vai do conhecido e, por argumentos, tenta invadir o 
desconhecido. A Inteligência não se contenta em observar o puramente material; 
aventura-se ainda no terreno do imaterial: o Espiritual. Vai até esquadrinhar o infinito, 
onde, como é natural, acontece perder-se em conjecturas. Nada disso é próprio da 
Intuição... 

A Intuição, tal como a compreendemos, tem algo do instinto, porém, muito mais 
elevado; é uma percepção espiritual que nos prepara e, instintivamente, sem 
percebermos a razão, faz-nos agir “com conhecimento exato”. Inspirado precisamente na 
“Inspiração”, carece-se de tal conhecimento. É uma simples inspiração que se assemelha 
exteriormente ao “instinto sublimado”; ambos têm de comum o não serem a resultante da 
reflexão! A intuição não se limita apenas ao material, estende-se ao espiritual. 
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Que é a Fé, senão uma verdadeira Intuição? Claro é que nem sempre com a Fé 
estejamos certos. Por isso mesmo, tão pouco assegurarei que a Intuição possa 
proporcionar Idéia exata. 

Nem sempre o homem se acha em condições de poder interpretá-la 
devidamente. Do mesmo modo que, nem sempre uma máquina obedece à intenção do 
maquinista. Não devemos esquecer que o homem é um ser material, embora que em si 
habite uma alma que o anima, e um Espírito que o guia para a sua verdadeira morada, 
que é o Divino. 

A Fé é uma Intuição; certo que para desenvolvê-la contribui a força persuasiva 
do pregador. Não criaria, porém, raízes, se não estivesse auxiliada pela Intuição do 
ouvinte... tal como acontece agora com todos aqui presentes. Essa Intuição não se 
concretiza precisamente nesta ou naquela crença, porém, obriga a pessoa a fazer idéia 
de Algo Superior, de uma futura existência ultraterrena. E essa idéia vaga relaciona tudo 
mais com o que disse o orador, que deseja incutir determinada crença ou coisa. 

A Intuição é mais atrevida do que a própria Inteligência. Ela é algo assim como 
um Farol que orienta o rumo da Inteligência e, por isso mesmo, foi a voz interna que guiou 
a todos os descobridores, como: Galileu, Newton, Colombo, e outros mais. Infelizmente, 
seu estudo é desprezado... 

À medida que a Inteligência humana se foi desenvolvendo, a Intuição passou por 
diversas modificações, isto é, atrofiou-se o elemento pelo qual a mesma se manifestava: o 
chamado “3º Olho” existente na fronte, ou o “olho pineal” (“olho de Shiva”, “Ureus mágico” 
dos egípcios, etc., em sentido evolucional, por isso mesmo, iniciático). 

No começo, a Humanidade encontrava-se em um nível pouco acima do animal. 
Por sua debilidade física, era caça dos grandes animais, do mesmo modo que dos 
menores, quando venenosos. O próprio reino vegetal oferecia-lhe frutos daninhos. Todas 
as coisas eram perigosas para o homem daquela época. Como poderia ele, portanto, 
sobreviver a tantos inimigos? Só se explica tal fato mediante sua salvadora Intuição. A 
própria Lei não podia deixar indefeso o ser mais espiritualizado do planeta...! 

A Inteligência de nossos primitivos antepassados, era muito limitada, porém, 
possuíam eles faculdades complementares que, com o tempo, desapareceram. Ou 
melhor, à medida que a Inteligência se foi fazendo mais lúcida, tais faculdades se 
tornavam desnecessárias. Entre essas, como já foi dito, possuía prodigiosa Intuição, que 
lhe fazia pressentir os contínuos perigos; por isso mesmo, deles se afastando... 

A vida do homem em sociedade, embora rudimentar, tornava-o mais forte, 
correndo menos perigo sua existência. Juntando-se os efeitos da experiência de 
sucessivas gerações, tudo isso contribuiu para que algumas de suas faculdades inatas se 
debilitassem. Tal ocorreu ao Instinto e à Intuição. A Inteligência, como se disse, progrediu 
cada vez mais, tornando-se desnecessárias as impressões internas. Pode-se mesmo 
dizer que, em certo grau de Inteligência, muitos preferem hoje a argumentação em vez da 
Inspiração, da qual desconfiam, justamente por ela não explicar, mas limitar-se apenas a 
aconselhar. Esse costume de argumentar, torna-se menos apto para interpretar a palavra 
Intuição. E isso, provavelmente, devido a não compreendermos, porquanto, para a 
maioria, a Intuição converteu-se em ridícula superstição e absurdos prejuízos. As 
faculdades anímicas, para se manifestarem devidamente, requerem condições especiais 
no indivíduo. O mesmo sucede com as faculdades corpóreas: nem todos possuem as 
mesmas aptidões, nem tampouco, todas as almas as possuirão. 

Pena é que a vida social, tal como se a pratica, continue retardando as principais 
de nossas faculdades, especialmente, a verdadeira INTUIÇÃO, porquanto, as aptidões, 
propriamente ditas (que não devem ser chamadas de “psíquicas”, como a maioria o faz), 
não são senão “tendências” ou “Skhandas”, como as chamamos teosoficamente, por 
serem o fruto de experiências passadas, através das várias encarnações do Ego. 

Por isso mesmo, a Intuição é um estado permanente nos Homens Perfeitos ou 
Adeptos; enquanto esse mesmo estado naqueles a quem chamamos de “sábios”, gênios, 
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etc., por suas obras de valor para o mundo, só se manifeste em determinados momentos. 
Daí o dizer-se, por exemplo: F. estava inspirado (ou INTUÍDO) quando escreveu tal coisa, 
etc. O que importa dizer que, a Intuição em tais indivíduos só tem razão de ser quando 
seu mental, além de bastante desenvolvido, deseja realizar esta ou aquela coisa (por isso 
mesmo, precedida de “meditação”, que é o único meio do Eu-Inferior ou “Alma” se unir ao 
Eu-Superior ou Espírito). 

Em resumo, o que se pode chamar a tais momentos (não permanentes), de 
“adaptabilidade mental” para receber de um estado de consciência imediatamente 
superior ao que ora desenvolve a Humanidade, aquilo que ele, só, não pode resolver. Foi, 
pois, o que aconteceu com Newton, Franklin, Galileu, Pasteur, Colombo, e quantos outros 
são tidos como verdadeiros sábios, gênios, etc., etc., para os homens vulgares. 

E, justamente, por nem todos possuírem a INTUIÇÃO desenvolvida, que nos 
achamos – quer do ponto de vista científico, quer do moral – mui distantes ainda de 
podermos interpretar as verdades superiores, segundo sua original pureza. No primeiro, 
pelas idéias preconcebidas, que entorpecem a compreensão de outras, pois nem tudo 
quanto temos como princípios fundamentais da ciência é exato. E no segundo, por nem 
todos compreenderem até hoje, quem são, donde vêm e para onde vão... Por isso 
mesmo, afastando-se cada vez mais da Lei, para não dizer da Razão, mas também, 
envolvendo-se dia a dia nas bem tecidas redes de “Maia”, a ilusão dos sentidos, que têm 
por causa AVIDYA, isto é, “a ignorância ou falta dos conhecimentos necessários a 
descobrir tais coisas”, para não dizer, a sua própria evolução. 

Não precisamos ir muito longe para provar o acerto dessas nossas palavras, 
principalmente do ponto de vista científico, porquanto, homens de cultura excepcional, 
como por exemplo, o Prof. Enriques da Universidade de Boulogne, na sua valiosíssima 
obra “Les Principes fondamentales de la Science”; do mesmo modo que, o grande sábio 
francês Henri Poicarré, considerado como o antecessor de Einstein, nas teorias da 
Relatividade, em uma de suas incomparáveis obras com o título de “La Science et 
l’Hypothese”, chegam a afirmar que ninguém pode provar se de fato é a Terra que gira em 
torno do Sol, ou se este em torno daquela. Nesse caso, deixando em dúvida a de Galileu, 
até hoje adotada como certa... 

Na Medicina, a mesma coisa: uma teoria sobre esta ou aquela moléstia, este ou 
aquele medicamento, de repente é posta de parte como errônea, etc., e, portanto, capaz 
de acarretar graves prejuízos ao mundo. Daí o dito do grande Paracelso: “O que uma 
humanidade considera como o cume do saber, pode ser considerado pela vindoira como 
inútil e até prejudicial”... 

Mui longe está de ser verdade, aquilo que julgamos como tal, para não dizer, 
todo esse nosso saber insignificante, de que nos orgulhamos a cada momento, ou nos 
revoltamos, vaidosos, e até coléricos, quando alguém ousa retrucar-nos!... 

A Intuição, se fosse possível interpretá-la como de fato ela o exige, abrir-nos-ia o 
caminho para novas e rápidas descobertas. Creio, entretanto, que mui longe se acha 
ainda o dia do homem estudar detidamente o que venha a ser a Intuição. E isso, devido 
ao desconsolador materialismo que, por desgraça, predomina ainda na Terra... E agora, 
talvez, mais do que nunca!... 

––––––– 
Em resumo: no homem agem forças físico-naturais, a lei biológica, epílogo da 

anterior; as forças de caráter psicológico: a Intuição e a Inteligência. Cabe investigar se as 
últimas atuam apenas no homem, ou se, ao contrário, se manifestam, em maior ou menor 
escala, nos animais... Não pretendo resolver tal questão... Entretanto, em alguns animais, 
como sabemos, observam-se fatos que saem por completo, do que chamamos de 
“instinto”, principalmente, em certos vertebrados. Claro é que, do ponto de vista espiritual, 
existem enormes diferenças entre o mais inteligente dos animais e o mais ignorante dos 
homens... 
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A evolução não é mais do que uma cadeia infinita, cujos elos se estendem do 
mineral ao vegetal, deste ao animal e daí ao Homem vulgar, até chegar a outros Seres 
que Humanidade está mui longe de conhecer, pese a opinião dos que negam o que 
jamais procuraram investigar. Ou se o fizeram, lançaram mão dos processos grosseiros 
de que dispõe ainda o homem, processos esses impossíveis, portanto, de divulgar Seres 
cuja sutileza escapa por completo à percepção de nossos sentidos... Será que 
pretendemos conhecer tudo quanto existe no Universo? Tal pretensão seria ridícula. Na 
criação existem Seres mais perfeitos do que o Homem!... 

Essas forças físico-naturais e as que chamamos psíquicas, não terão por acaso 
uma só e mesma origem? Não serão, talvez, a manifestação da Suprema Inteligência, 
dado o fato de que tudo é Mente? Tal Inteligência não deve, sim, é descer às 
especulações que as religiões lhes atribuem. Sua sabedoria estabeleceria leis gerais, que 
regeriam tudo no Universo, desde a Matéria até o mais espiritual. Assim se concebe a 
precisão, tanto das primeiras como das segundas, sem deixar o “livre-arbítrio” aos seres 
mais inteligentes. 

––––––– 
 

“Alimento, sono, temor e sexual desejo, tem o homem de comum com os brutos. A 
faculdade de discernir, residente em Budhi (plano da Intuição ou da “certeza”), é a única 
que lhe faz homem. Se se despoja, portanto, dessa faculdade, será igual aos brutos”. – 
Uttara-Gîta – Estância 2ª , vers. 41. 
 

Mas, que vem a ser Budhi? O estado de Consciência em que se sente a 
Unidade com o Universo, sem indício de sentimento de separação. 

Sabe todo verdadeiro Teósofo, que a raça atual (a 5ª  sub-raça da 5ª  raça-Mãe: a 
Ária) desenvolve o Intelecto, ou Manas “o mental, o pensamento”, etc., donde provém o 
termo sânscrito “Manu”, o homem, e até, o “man” inglês, com o mesmo significado. Do 
mesmo modo que é dirigida, cosmicamente falando, por Buda-Mercúrio. Ora, se ela 
desenvolve, como já foi dito, o Mental, logo, o estado de consciência imediatamente 
superior é BUDI. Nesse caso, é este que dá a Intuição ao homem. Daí, aquele outro 
termo sânscrito – adotado na nomenclatura teosófica como Budhi-Taijasa, que quer dizer: 
“a Iluminação da alma humana pela Alma Divina”. Ademais, Budhi implica no estado de 
consciência em que se sente a Unidade com o Universo, sem idéia de sentimento de 
separação. Existem outras palavras que exprimem o mesmo sentido, a começar pela 
neoplatônica “Teofania”, que quer dizer “a iluminação do homem pela divindade”. Do 
mesmo modo, quando se diz que “o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, em línguas 
de fogo” (dia de Pentecostes). No próprio fenômeno do “despertar de Kundalini”, entre os 
Yogis. Senão, no próprio termo “Teosofia”, já que seu verdadeiro significado não é 
“Sabedoria Divina”, como pensa a maioria, mas, “Ciência dos deuses, super-homens, 
mahatmas, gênios ou Jinas, que constituem essa Humanidade superior, que serve de 
Guia à humanidade vulgar. E isso, por possuir justamente a Consciência mais elevada, 
que é Atmã, o Sétimo Princípio (Princípio Crístico, etc.), unida a Budhi, como 6º  princípio. 
Razão de vos ter explicado, na minha palestra anterior, que tanto o termo Buda como 
Cristo possuem o mesmo sentido: Ungido, Iluminado, Sábio, etc. 

Um dos Mahatmas da Linha dos Kut-Humpas, que preferiu dar seu nome 
hipotético, aos teosofistas da primeira hora, de Kut-Humi, já afirmava: “O melhor e mais 
importante Professor é o Sétimo Princípio de cada homem, encontrado no Sexto. Quão 
mais altruisticamente trabalhe alguém por seus semelhantes e se despoje do sentido 
ilusório do isolamento pessoal (Ego-ismo, dizemos nós), tanto mais estará livre de Maia 
(‘a ilusão dos sentidos’) e mais próximo se encontrará da Divindade”. 

Ora, o Sexto sentido a que se refere aquele Mahatma trans-himalaio não é outro, 
como já se disse, senão, Budhi, como plano da INTUIÇÃO ou do Espírito. 
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Logo, para desenvolvermos o “7º  Princípio”, ou o que Aquele grande Ser 
denomina de “melhor e mais importante Professor”, temos que o fazer através do Sexto. É 
mais do que lógico! 

Em resumo, o que já explicamos ser um estado permanente nos Seres 
Superiores, e momentâneo ou parcial, nos chamados “sábios”, “gênios”, etc., pela 
humanidade vulgar, acabará, um dia, sendo estado permanente em todos os homens, 
sem distinção alguma. E não é para outro fim que existe a Grande Fraternidade Branca 
do Himalaia (à qual pertencem os referidos Mahatmas, etc.), também conhecida com os 
nomes de: Sudha-Dharma-Mandalam, Confraria Branca dos Bhante-Jaul, Hierarquia 
Oculta, etc., etc. 

Tudo isso já o havia afirmado o grande Iluminado, que foi São Paulo: “Todo ser 
bom pode falar ao Cristo em seu Homem Interno”; ao que nós acrescentamos: seja 
cristão, budista, maometano, espírita, teosofista, ou o que for, porquanto, não é a religião 
que faz o Homem... mas, o caráter. Ou antes: uma sã moral e elevada Sabedoria, 
segundo as duas sábias doutrinas orientais: do “Olho” (ou da Mente) e do “Coração”. Mui 
bem expressas, ainda, nos Dois Caminhos: Jnana, o conhecimento, e Bhakti (Devoção, 
Amor, etc.), laterais ao terceiro, que é Karma (lei de causa e efeito, etc.), por onde trilha a 
Humanidade inteira, até a sua completa Redenção. 

Diante do exposto, logo se compreenderá a razão de ser do maior de todos os 
Ideais, que é o da FRATERNIDADE HUMANA, sem distinção de nenhuma espécie. E não 
esses pseudo-ideais redentores, que por aí campeiam desordenadamente, aliás, como 
fruto de um fim de Ciclo apodrecido e gasto, para um outro portador de melhores dias 
para o mundo. 

Motivo, ainda, de já termos afirmado, que a “Teosofia é a Arca de Salvação”, em 
cujo bordo deverão, desde já, navegar – sobre o mar tempestuoso da vida – todos os 
homens de boa vontade, isto é, livres de preconceitos, isentos de ódios e de idéias 
separatistas, mas, em ânsias de um Ideal puro e verdadeiro, onde possam abastecer a 
sua mente e o seu coração, com a Sabedoria e o Amor, que são dons naturais de todos 
os homens evoluídos”. 

Voltando ao termo Cristo, vemos por exemplo, o imortal Teósofo Roso de Luna 
dar esse título a Beethoven, por exemplo, pelo fato de ter sido um verdadeiro Iluminado, 
quer como “gênio inspirador da Humanidade, quer por seus altos dotes morais e os 
grandes sofrimentos de sua vida nobre e elevada”. 

A inspiração criadora é a que sente em seu interior todo artista, por ser ele um 
ativo colaborador da Divindade manifestada na Terra. Seu trabalho tem que produzir 
efeito; seus sonhos, de arrastar após seus passos, a Humanidade inteira, dirigindo-a pelo 
caminho da Perfeição. Não se trata apenas de carícias ilusórias dos sentidos, nem do 
recreio da mente, mas, da completa transformação da alma. 

A ruína do mundo, já dissemos algures, é uma resultante da maldade, da 
falsidade e da fealdade, como densas nuvens que procuram eclipsar a brilhante Luz do 
Sol, cujos raios são: Verdade, Bondade e Beleza. O primeiro Raio pertence à Ciência, 
cujos trabalhos analíticos hão de forçosamente culminar na Suprema Síntese. A Religião, 
no seu verdadeiro sentido de “religar ou tornar a unir” todos os homens entre si – para 
que um dia voltem à Unidade Síntese, donde emanaram – procura despertar a Bondade 
latente em cada homem, por mais involuído que pareça, pois não existe um só que não 
seja o reflexo divino, para não dizer, a própria Divindade manifestada na Terra. 

Se, como disse entretanto Bunyan, “a religião é a melhor armadura do homem”, 
ela é também a que maiores embaraços traz aos seus livres movimentos, e contra sua 
capa de hipocrisia, lutam ocultistas e Teósofos, como os representantes da verdadeira 
Religião-Sabedoria, por não proceder de um “deus antropomorfo”, mas, como disse H. P. 
B. de uma linguagem e sistema de Ciência, comunicados à Humanidade primitiva, por 
outra Humanidade tão avançada, que parecia divina aos olhos da humanidade imatura”. 
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E logo acrescentava: “Se afastarmos essa capa tecida pela fantasia humana e 
arrojada sobre a Divindade, pela mão astuciosa de sacerdotes ávidos de domínio e 
poderio (como se constata em nosso próprio País atualmente, eles interferindo na sua 
vida política, etc.), não bastará ao homem o verdadeiro Ideal da Divindade, o único Deus 
vivo da Natureza. Os primeiros albores do século XX anunciam o destronamento do Deus 
de cada País e a proclamação da Única e Universal Divindade; não o Deus da mísera 
piedade, mas a Imutável Lei, o Deus da Justiça retribuidora. Não o da misericórdia, que é 
um simples incentivo para se cometer o mal e reincidir nele. Quando o primeiro sacerdote  
inventou a primeira prece egoísta, perpetrou o mais nefando crime de lesa-humanidade!” 

Falta-nos, porém, a ARTE para formar a Trilogia redentora da Humanidade. 
Nesse caso, ela é a sublime manifestação da Beleza, em todos os seus aspectos, até 
mesmo, no que se torna, ainda, desconhecido para os homens mais evoluídos. E como 
tal, um dos grandes Caminhos que nos conduzem aos céus donde provimos. Teósofos ou 
Ocultistas, foram todos os artistas, pouco importa se, por parte de alguns, 
inconscientemente. Do mesmo modo que o foram e são, os que sabem harmonizar 
Ciência e Amor para os distribuir equitativamente entre todos os seres da Terra. 

Disse Giordano Bruno na “Ceia das Cinzas”, que somos mais velhos do que os 
nossos predecessores e, portanto, nosso juízo se acha mais amadurecido; maior o grau 
de nossos conhecimentos”. Com tais palavras, confirma ele a Lei de evolução, e 
acrescenta: “Temos a Divindade em nosso interior”. Nesse caso, contínuo, deve ser o 
progresso da Ciência, da Religião e da Arte. Para que tal progresso se torne  efetivo 
diante da imensa responsabilidade que temos para com a Humanidade, devemos 
despertar tudo quanto de bom e belo dorme em nosso seio, tratando de nos dominarmos 
a cada momento. Devemos fazer presentes aquelas memoráveis palavras de Epicteto: 
“Tu queres ser igual aos homens vulgares, como fio de túnica, que se pode confundir com 
os demais fios; eu desejo, porém, me parecer à purpúrea sanefa que, não brilha apenas, 
mas embeleza todo lugar onde é aplicada”. Nesse caso, não queiramos ser fios de túnica, 
para não nos confundirmos com os homens vulgares, para os quais teve Emerson estas 
palavras: “São viventes desculpas de não ser homens; humilham-se, desculpam-se com 
prolixos raciocínios e acumulam aparências, porque lhes falta a substância”. 

––––––– 
A falsidade é a face contrária da beleza da alma humana. Hoje em dia tudo é 

falso. Essa pestilenta onda de falsidade e fealdade quebra o ritmo da vida, que assim se 
torna repugnante paródia, em vez de sublime canto de amor. 

Volvamos ao Ritmo. Passemos, por exemplo, às harmoniosas danças dos 
astros, que em suas órbitas nos conduzem para o Infinito. Pensemos no baile cósmico; 
nessa vida tão superior à que vivemos, como o Universo é superior à lagarta que se 
arrasta molemente na folha de uma roseira. 

Nossa vida é partícula infinitesimal da Vida Cósmica. É como se disséssemos, o 
átomo da vesícula de um pulmão. Somos partes integrantes do pulmão infinito donde 
recebemos o Sopro Divino. 

Buscamos no mundo a parte estática, externa e ilusória; enquanto que, a 
Realidade é dinâmica e nos dá o conhecimento de uma potestade criadora, sustentáculo 
da vida, que anseia sempre pela mais completa liberdade. E assim, compreenderemos 
que na Divindade vivemos, nos movemos e temos nosso ser. 

Ciência, Religião e Arte, não podem, portanto, cristalizar-se em uma ficção 
estática; elas devem seguir o dinamismo do Ritmo cósmico, do contrário se asfixiarão 
como um pulmão onde falte o ar. Transformar-se ou morrer, é dilema iniludível!... 

A arte, que até hoje reproduziu a parte externa da Natureza, deve ceder lugar a 
uma outra arte mais espiritualizada, que nos conduza à contemplação da alma, 
penetrando no templo de seu coração divino. Portanto, formas, cores e sons, devem 
buscar um ritmo oculto. O grande progresso da música, em pouquíssimos séculos, nos dá 
um vislumbre da espiritualidade a que aludimos. A música é a arte que mais 
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profundamente comove a alma, muito mais do que a poesia, por estar sujeita à mente, 
enquanto que a música lhe deixa o campo aberto completamente livre para sonhar à 
vontade. 

Se um pintor faz um retrato, não deve contentar-se com ser ele parecido com o 
original. Para isso bastaria apenas a fotografia... e o pintor não é fotógrafo. Com seus 
pincéis não deve reproduzir o rosto estático do retratado, mas a alma dinâmica que se 
transforma a cada instante. Assim o compreendia Leonardo da Vinci, o qual se 
aprofundou mais no coração da Arte, como prova o retrato da Gioconda. 

O impressionismo moderno não se cinge apenas ao debuxo exato de umas 
linhas rígidas; despreza a regularidade dos matizes e detesta o cromo. Lança, como 
aquele pintor grego, sobre a tela, a esponja das cores, para que da boca do cavalo se 
veja sair o hálito. Busca a vida, quer espiritualizar-se e seus esforços, embora que hoje 
não tenham dado fruto positivo, são precursores de um novo sistema mui diferente do 
antigo. 

Há de aparecer um dia o gênio que abrirá a porta de um caminho desconhecido, 
por onde entrarão novos e embriagantes matizes, que somente em sonhos nos é dado 
contemplar. 

Entrará, então, a Humanidade na Arte do futuro, a arte da nova civilização, que 
será o bálsamo consolador da aflição da alma. Hoje, por desgraça, buscam-se 
impressões acariciadoras por meio de narcóticos funestos e embrutecedores, dignos de 
bruxos e derviches; existe, porém, outro portal mais nobre e mais santo: o da ARTE. 

Todos nós sabemos que possuímos cinco sentidos; porém, ignora a maioria que 
cada um deles tem íntima relação com as mãos. Do mesmo modo que cada uma delas 
possui cinco dedos, dos quais, o polegar é o mais importante, porquanto, é o único que, 
por si só, pode fazer o papel dos demais; assim, o sentido da vista tem por polegar a 
visão; o ouvido, o tato, o gosto e o olfato fazem o papel dos outros dedos da mão. 

A relação matemática, segundo a teoria dos TATTWAS (“Forças sutis da 
Natureza”) da Índia, é a seguinte: quatro oitavas partes (ou seja, a metade) se relacionam 
com um dos sentidos, e as outras quatro oitavas, respectivamente, com cada um dos 
demais sentidos. Aclaremos mais a idéia: nossos olhos servem para ver quando recebem 
uma impressão luminosa, porque são formados por éter luminoso. A metade é de visão 
(os 4/8) e a outra metade vai aos demais sentidos, à razão de 1/8 cada um. 

Se eu ouço um som, posso ao mesmo tempo ver uma cor que está em 
correspondência com ele; assim como perceberei uma sensação táctil, outra de sabor e 
outra de olfato. 

Embora que a maioria dos homens não esteja hoje com os sentidos 
perfeitamente afinados, a educação os fará um dia mais responsivos. O certo é que 
existem pessoas que, ao ouvirem música, cerram os olhos e vêem simultaneamente a 
sucessão rítmica de delicadas cores. Em resumo, podemos declarar que não há uma 
partícula de nosso corpo que não possa responder às vibrações dos cinco sentidos. E 
embora estejam localizados em certos órgãos especiais, como os olhos e os ouvidos, 
virtualmente, todos os átomos do corpo podem ter as mesmas peculiaridades, como 
sucede no corpo astral, cujos átomos todos vêem, ouvem e gostam sem necessidade de 
órgãos especiais. 

Tudo é questão de associação de ritmos. Desgraçadamente, estamos hoje 
afundados na maior ignorância da magia do ritmo, que no futuro abrirá horizontes 
maravilhosos, como no presente acontece com a eletricidade. 

Wagner, com um ritmo insignificante de poucas notas, que insinuava e repetia 
muitas vezes, ampliando-o em certo momento, apresenta-nos uma comovente melopéia 
que eleva a lama a sublime altura. A sua música foi uma ampliação do ritmo a ponto de 
ser criticado pelos famosos músicos de sua época. E no entanto, é isso o que deve agora 
ensinar a Arte. É uma Alvorada que pressentimos e ansiamos, principalmente aqueles 
que vêem a Arte nos seus últimos estertores. 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº   87 e 88 –  Janeiro a Junho de 1936 – ANO XI 

Redator: Henrique José de Souza 

 19 

Embora que os colossos da Arte continuem sempre como colossos, não quer 
dizer com isso que os mais valiosos artistas de hoje os imitando e ampliando, não 
concorram para a ressurreição de novos gênios em nosso século; mas, para isso, mister 
se faz romper os moldes antigos, vertendo-lhes novos ideais de maior espiritualidade, 
abrindo novos horizontes. 

O mesmo aconteceu em todos os tempos e com todas as coisas! Os chamados 
“fundadores de religiões” apresentavam-se, também, sob esse aspecto. No fundo, a idéia 
era a mesma – a Verdade na sua original pureza – porém, ampliada segundo a evolução 
da época em que vieram ao mundo. Seus discípulos popularizaram as santas doutrinas, e 
quando, com o tempo, elas se desnaturaram, apareceram novos Instrutores para as 
purificar, apresentando-as sob uma nova forma... que lhes devolvesse seu ritmo original. 
O tênue ritmo do canto do grilo que, monótono, se ergue para o céu nas noites de verão, 
amplia-se até chegar a ser o ritmo infinito do Universo. 

Quanto à Índia, cabe àquela famosa Árvore, cujos rebentos se conservam 
religiosamente e sob a qual ensinava o Buda a seus discípulos, expondo, sem igual, as 
cinco meditações da alma (segundo os 5 dedos e sentidos), com estas palavras: 

“Há cinco espécies de meditação: 
A primeira, é a do AMOR, pela qual teu coração desejará a prosperidade a todos 

os seres, inclusive aos teus inimigos. 
A segunda, é a de COMPAIXÃO, que te moverá a pensar em todos os seres 

angustiados, representando vividamente em tua imaginação, suas penas e ansiedades, e 
sentindo para com eles profunda comiseração. 

A terceira, é a da ALEGRIA, durante a qual pensarás no bem-estar e 
contentamento dos demais. 

A quarta é a MEDITAÇÃO sobre a IMPUREZA, durante a qual considerarás 
sobre as funestas consequências da corrupção, dos efeitos da falta e da enfermidade, 
pensando quão frívola ela o é, mas, quão fatais são seus resultados. 

A quinta, é a MEDITAÇÃO sobre a SERENIDADE, durante a qual te sobreporás 
ao Amor e ao Ódio, à tirania e à sujeição, à riqueza e à pobreza, considerando tua sorte 
com perfeita tranquilidade”. 

Estas são as regras do Ritmo moral, que afinam a Alma para que tome parte na 
grandiosa Sinfonia do Ritmo Cósmico! 

––––––– 
Sim, porque, o Ritmo é ordem e somente pela Ordem tudo se pode alcançar. 

Comecemos pelas coisas triviais, pondo ordem em nossos propósitos, atos e 
pensamentos mais insignificantes. A alma acabará contraindo o hábito da ordem, e suas 
vibrações serão, cada vez mais, harmoniosas e responsivas a tudo quanto venha dos 
planos superiores. 

Nunca devemos esquecer que a sublime Tríade “Beleza, Bondade e Verdade” – 
harmoniza perfeitamente com as exigências musicais de “Harmonia, Melodia e Ritmo”, 
assim como se disséssemos que, afinados por um só e mesmo Diapasão de “Beleza, 
Bondade e Verdade”, fazemos vibrar as “3 Cordas de nossa Lira”, que tanto vale por 
“Corpo, Alma e Espírito”, “Pai, Filho e Espírito Santo”, ou segundo o orientalismo: Brahma, 
o Criador, Shiva, o destruidor ou transformador e Vishnú, o Conservador (ou Equilibrante), 
etc. 

“A Música”, já dizia o grande Beethoven, é uma Revelação muito mais sublime 
do que toda Sabedoria ou Filosofia. Ela é a única introdução incorpórea no mundo 
superior do Saber, esse mesmo mundo que rodeia o homem, cujo significado interior não 
se percebe por conceitos reais; a parte formal daquela é simplesmente o veículo 
necessário, que revela por meio de nossos sentidos a vida espiritual”. 

O que pode ser acrescido destas outras palavras de quem só conhece Música 
por INTUIÇÃO: A Música é o esquema filosófico intuitivo do Universo inteiro; o plano ou 
mapa da Metafísica universal. Toda música emana de um Foco e se estende em ondas, 
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como os vitais eflúvios do Astro do dia: como o despregar do Cosmos no momento da 
Criação, se é que as deduções da Mente humana, em presença da imensidade, possuem 
algum valor. Essas ondas espalham-se no espaço por uma ordem harmônica em séries 
regulares: é a lei do Ritmo. E como esta Lei Universal, acham-se representadas na 
Música todas as essências, todas as categorias de filósofos; todas as substâncias 
universais, exceto a matéria, que na mesma não atua, senão como veículos de 
manifestação, ou antes, da perceptibilidade para outros. Porquanto, a música mental é 
também manifestada, enquanto se revela à Consciência com todos os seus elementos 
constitutivos, com toda a integridade de seu significado, com a sua plena coordenação. 
As idéias de tempo no Absoluto, e de duração no Relativo. De espaço, em razão da 
intensidade sonora, pois, segundo ela, as ondas são projetadas a maior ou menor 
distância, e não resta a menor dúvida que, no domínio dos impalpáveis fluídos, tal coisa 
ocorra com as vibrações mentais, que são a Alma e a Essência das Vibrações sonoras; 
as idéias de ser ou de Existência; o eterno contraste e a Harmonia por complemento, que 
é, no fundo, a mesma lei biológica da sexualidade: a raiz do Amor; base e peso na 
Arquitetura; motivo e fundo no claro-escuro; aparição do matiz complementar na sombra 
de cada cor, tanto nos cromatismos naturais, como nos reproduzidos pela arte pictórica; 
tudo, enfim, se encontra na Música, inclusive a afirmação da Existência e expressão da 
Atividade inerente ao Ser manifestado em seus poderes primordiais de: Vontade, Mente e 
Emotividade; porém, expressão intuitiva à percepção das vibrações, mentais ou sonoras, 
posto que não necessitemos contá-las para apreciarmos a afinação ou sua falta. E 
todavia, há muito ainda na Música: a aspiração à Harmonia, o anelo para a Perfeição 
absoluta à fruição do deleite próprio; a mais pura, do deleite compartilhado entre muitos, e 
mais elevada ainda, do deleite altruísta: a satisfação de fazer gozar, porque o músico, ao 
criar uma beleza, sente antecipada a felicidade dos que a vão conhecer mais tarde; em 
uma palavra, todas as condições eubióticas! Tudo quanto é capaz de melhorar e fazer 
ditosa a vida humana, está encerrado na Música. E mais do que em outra qualquer, nas 
de Beethoven e Wagner. 

A Música teve sempre domínio sobre as almas. Porém, Beethoven e Wagner 
chegaram a ser os maiores magos no manejo desse Poder Colossal, que extasia as 
almas e as conduz pelas regiões sublimes do Espaço, em busca de sua Origem!... 

O fenômeno, portanto, da Tríplice Manifestação Divina, quer na Música, quer 
nas Artes, quer nas Ciências, nos indivíduos, ou nas Nações, etc., merece ligeiro estudo à 
respeito das “3 Gunas” ou qualidades de matéria, como complemento à nossa palestra 
anterior. 

Nos indivíduos, já tivestes uma pálida idéia através daquela mesma palestra, 
cujo título foi: “As diversas categorias humanas”, sem falar no Diagrama com que foram 
iniciadas as projeções luminosas, e por fim interpretado segundo “7 Chaves cabalísticas”. 

Vejamos, agora, o que representam tais “qualidades de matéria” na vida das 
nações: 

Quando é a condição Tamásica (o Encarnado) que predomina em uma nação, 
isto é, por dois terços de seus habitantes encontrarem-se sob o influxo das paixões 
inferiores, tal povo se torna covarde e indiferente às coisas do Espírito; mas, ativo e 
corajoso (se o quiserem), para a defesa dos interesses pessoais e... tudo mais quando 
seja harmônico com as suas passionais ou inferiores idéias, segundo o termo sânscrito 
“KAMA” (desejo, paixão sexual, etc.). Daí... o aproveitamento dos mais espertos (entre 
eles) para se apoderarem das rédeas do governo de tais nações. E de cujo gesto 
ninguém tem que se queixar, segundo se acha expresso no sábio aforismo: “Cada povo 
tem o governo que merece”... 

Quando se trata da condição Rajasica (o Azul) predomina o espírito religioso, 
porém, sob a mais baixa manifestação, que é a do fanatismo e da superstição, porquanto, 
Rajas nunca se manifesta só, mas acompanhado de Tamas. Dessa mescla entre o azul e 
o encarnado (segundo a mistura das cores matizes) aparece o “Roxo”, lunático ou 
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passional, tal como se deu na Raça lemuriana, dirigida pelos planetas: Vênus (Azul), e 
Marte (Encarnado), em cujo estado de consciência dominavam exclusivamente as coisas 
do Sexo. Daí, ter sido nela onde se deu a sua “Separação” (do Sexo), isto é, onde os 
seres começaram a nascer sob a dupla forma sexual. Nesse caso, quem domina tais 
Nações, é o espírito religioso no baixo sentido a que já nos referimos, isto é, manifestado 
como Fanatismo e Superstição. Ou melhor, o Poder Espiritual (o falso, porquanto, o 
verdadeiro sempre foi representado pelos Colégios Iniciáticos, como fiéis Guardiãs da 
Sabedoria Iniciática das Idades) querendo assenhorear-se do Poder Temporal, isto é, 
ficar senhor dos dois poderes, ou melhor, dominar o mundo, como tem sido até hoje o 
único desejo da Igreja Romana!... 

Infelizmente, “esse imperialismo psíquico papal” predomina ainda nas nações 
desprecavidas de seus altos destinos, a começar pelo nosso próprio País. Daí, poder-se 
dizer que, em todas as nações onde estiver predominando Rajas e Tamas ao mesmo 
tempo, se dará um retrocesso de vários séculos na sua evolução. E como ninguém tenha 
o direito de contrariar a Lei... o castigo não virá longe! 

Predominam, ainda, em tais nações (Rajasicas e Tamasicas, ao mesmo tempo): 
os crimes passionais, os amores ilícitos, as revoluções repetidas e tudo mais quanto 
possa ser tido como “ATIVIDADE INFERIOR”... 

Quando é, finalmente, SATTVA (amarelo), que predomina (o qual atrai os dois 
primeiros para que se dê o Equilíbrio perfeito entre as 3 qualidades de Matéria) outorga 
aos povos a concórdia, o mútuo entendimento; a generosidade e acerto por parte dos 
governos, que se fazem eleitos e amigos do povo. Dirigentes e dirigidos formam uma 
Harmonia Perfeita, semelhante à vivida pelos antigos gregos da época anfitreônica e dos 
egípcios, nos seus belos tempos. É o que se pode chamar: consciência coletiva e 
concordância entre APTIDÃO, IDEALISMO e CARGO. 

Na Idade Média, a Era feudal por excelência, governava TAMAS. Agora domina 
Tamas e Rajas, ao mesmo tempo, o que representa um período de crises, uma era de 
transição, de dúvidas e incertezas... para quase todas as nações do mundo, segundo 
aquele velho adágio oriental: “Quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo 
pesará sobre ti!” 

E por isso mesmo... o acúmulo de Ideais redentores que se vêm por aí, todos 
eles simples “gritos de socorro”, lançados no árido Deserto da vida atual da Humanidade, 
porquanto, o Único e verdadeiro Ideal é o da Espiritualidade, porém, do ponto de vista 
Equilibrante, entre a Ciência e a Filosofia (Sabedoria e Amor entre todos os seres da 
Terra), Ideal esse que só a TEOSOFIA pode dar ao mundo, justamente por ser a única 
que possui o direito do termo: Religião-Sabedoria. Religião, através do Ideal da 
Fraternidade Universal da Humanidade, sem distinção alguma. E Sabedoria, por ser a fiel 
conservadora da Ciência Eterna e Sagrada, pregada pelos verdadeiros Fundadores da 
Família Espiritual, que se chama: Humanidade. 

A Idade de Oiro ou Satya-Yuga, anunciada desde tempos imemoriais, já pela 
boca dos “rishis” indianos, das sibilas, dos profetas, e até, do próprio Virgílio, através da 
sua Eneida, etc. Era da Humana Redenção, e que tem ocasionado por parte de fanáticos, 
mui comuns nesse fim de Ciclo apodrecido e gasto, as idéias messiânicas, só terá lugar 
quando, por esforços próprios, no mínimo, quando dois terços da Humanidade, houverem 
tomado o Caminho verdadeiro que conduz a essa mesma Redenção. À tal época, já os 
Grandes Seres de Compaixão – pela boca de seus discípulos e ARAUTOS – 
cognominaram de “amanhã resplandecente” ou “Era da Felicidade!”. Por isso mesmo, que 
será, como já foi dito, a do Equilíbrio perfeito das coisas, dentro sempre das iniciáticas 
fórmulas de Harmonia, Melodia e Ritmo; Amor, Verdade e Justiça; Beleza, Bondade e 
Verdade, etc., etc. Ademais, o próprio termo “Idade de Oiro” se ajusta à cor da matéria 
Sattvica, que é o amarelo-ouro! 

E é assim, que nem sempre a música melodiosa agrada às naturezas 
passionais, mas sim, à emocional, porque provoca os sentimentos estéticos de aparente 
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felicidade. As maiores melodias que o povo prefere, são as encerradas nas canções 
populares, que refletem tanto as alegrias, como os pesares, as esperanças e as paixões 
de um país... e levam séculos para serem formadas. 

Nenhum povo do mundo possui canções dessa natureza, como Portugal, 
Espanha e Brasil, e demais nações da América latina, justamente por serem daquela 
origem (ibérica), onde além do mais – quer queiram ou não os contrários à nossa opinião 
– predomina o sangue “árabe”, cujas desérticas canções... são de natureza puramente 
espiritual!... 

A Música de ordem artística mais elevada, começa pelo princípio harmônico. Tal 
espécie de Música age não somente sobre as mais elevadas emoções, como sobre o 
Intelecto. O Ritmo é uma manifestação puramente física. A Melodia, que sem 
determinado fim, nenhum sentido possui, é uma simples série de sons... que conduz 
nossas emoções de um lado para outro... A Harmonia, porém, afeta, simultaneamente, o 
Coração e a Mente. Sim, porque, a Harmonia é a própria Lei da Natureza. E com a 
combinação dos princípios harmônicos e rítmicos, são formadas todas as coisas dentro 
da Criação. 

A HARMONIA estimula no homem o amor ao Belo e faz vibrar nele uma célula 
correspondente ao seu idealismo. Ouvir uma Sinfonia, é proporcionar imensa energia 
mental. Ouvindo-se as composições dos grandes Gênios, goza-se de uma música 
divinizada, que nos conduz aos reinos místicos da mais transcendental espiritualidade. A 
grande Música não requer apenas compositores que tenham penetrado no mundo 
Intuitivo, para poder compô-la, mas também, de artistas criadores de primeira ordem que 
a saibam interpretar. 

Em verdade, nossa Música espiritual deve ser a Síntese das demais, desde que 
seja reproduzida em instrumentos capazes de emitir notas de um matiz mais delicado que 
o das outras, a que estão acostumados a ouvir os auditórios ocidentais. Tal acontece com 
as músicas hindus, egípcias, árabes, etc., etc. 

O amante da música emotiva deverá dar preferência às de Schubert, Weber, 
Schumann, Mendelssohn, Chopin e poucos mais dos melhores românticos que se 
conhece. Ouvindo a Beethoven e a Brahms, experimenta-se um sublime sentimento e 
uma excelsa aspiração. Com Bach, se tem a impressão de estar construindo uma catedral 
de pedra e cal. Com Tchaikowsky, o mestre que sabe dar colorido aos sons, é-nos 
possível, quase, desenhar imagens tão brilhantes como as etéricas luminosidades do 
Arco-Íris. O Espírito da Música criada pelo gênio adorável de Ricardo Wagner, é 
impossível analisar-se fora de sua própria poesia, pois, como disse ele: “Cresceram 
juntas”... Foi Wagner, provavelmente, quem mais se aproximou, dentre todos os 
compositores, das mais sublimes emoções da humana natureza. 

Como vemos, a Música exerce influência poderosa na educação Emocional, 
Mental e Espiritual do gênero humano. Debaixo de sua misteriosa influência, a 
humanidade pode agitar-se comovida por múltiplas emoções. Pode ir do mais baixo ao 
inferior, ao mais alto ou superior. Pode fundir-se na voluptuosidade de uma música 
sensual e rasteira, como é, por exemplo, a dos “jazz”, etc., ou escalar os mais altos cimos 
espirituais, onde se encontra o Eu... E daí, extasiar-se na mística União com o Todo! 

Como já foi dito, entre os grandes Gênios inspiradores da Humanidade, 
destacam-se Wagner e Beethoven. 

Wagner, através de seu drama litero-musical, como um gigantesco comentador 
dos Edas – ou Vedas escandinavos – como sejam: O Anel de Nibelungo, O Oiro do Reno, 
Valquiria e Sigfredo, Os Mestres Cantores de Nuremberg, Parsifal, Lohengrin, etc., 
imprime na Música toda a Epopéia grandiosa das iniciações humanas, através da Vereda 
da Vida. 

Quanto ao “menino prodígio”, com o nome de Wolfgang de Amadeu Mozart, 
seria o protótipo desses excelsos Filhos da “Divina Arte”, se não houvesse cometido o 
grande erro de musicar o “D. João”. A Lei não poderia jamais perdoar ao autor do 
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“Desposorio de Figaro”, de “A Flauta Mágica”, das “33 Sinfonias” e um sem número de 
músicas clássicas, emprestar seu talento para consolidar, ainda mais, os falsos e 
tenebrosos alicerces do Amor inferior, que há milênios domina o mundo! Daí, três 
misteriosos seres, que o procuraram para que compusesse seu próprio “Requiem”, como 
provam estas suas palavras: “Dentro em breve esta música será cantada nos meus 
funerais”. E assim foi!... Bem razão teve o grande Roso de Luna em afirmar no seu 
valioso trabalho intitulado “Cuando se muere”: “Todo aquele que traz missão elevada, 
mas que, por um motivo qualquer, não afina consigo mesmo, com a sua missão, morre! 
Não importa como, porém, é forçado a deixar o mundo!”... 

Infelizes, por sua vez, Molière e Byron, dando vida e realce à figura sinistra de 
quantos D. Joãos por aí existem, desde que a Humanidade se dividiu em sexos. 
Enquanto isso, um Guerra Junqueiro, por exemplo, procura destruir o pesado madeiro do 
Sexo, que desde idades sem conta faz cair por terra essa pobre humanidade a que 
pertencemos. De fato, na nota final da “Morte de D. João”, o excelso poeta, anunciando a 
sua Trilogia, revela bem nítido e claro, o pensamento do seu “Prometeu”: “Depois da 
negação, a afirmação. Depois de ter destruído o Mal, simbolizado nessas duas figuras 
grandiosas – D. João e Jehovah – é necessário afirmar a justiça encarnada em duas 
figuras sublimes: Cristo e Prometeu. É a Ciência e a Consciência, a liberdade e a fé, o 
sentimento e a razão. Quando esses dois termos do espírito humano, há tantos séculos 
afastados, se fundirem numa harmonia completa, o homem desde esse momento será 
justo, será bom, será feliz”... 

Do mesmo modo, na arte musical, foi Beethoven quem levou a palma da Vitória 
sobre os demais, até o fim de sua vida de Iniciado. Ele não foi apenas o maior músico e 
mais puro artista que existiu. Foi o generoso coração ferido de todos os infortúnios, que 
se fez mais forte do que todos eles, consagrando sua vida às gerações futuras! 

Tal como os Cristos e Budas, que deixam após suas passagens por este planeta 
de dores em que vivemos, seus corpos celestes, o perfume de suas vidas santas e 
potentes, para que a Humanidade se auxilie mutuamente, nessa constante luta por 
ascender ao Divino, Beethoven deixou-nos, também, seu corpo e sua alma no que de 
prodigioso existe em suas Nove Sinfonias. Elas representam, não só uma Benção para os 
homens, como uma prova palpável de que, por maiores que sejam as dores que nos 
afligem, haverá sempre uma porta aberta por onde nos poderemos elevar para os céus e 
participar, internamente, da gloriosa ALEGRIA que ali existe. A sua Décima Sinfonia, que 
o mundo desconhece, por ter sido escrita em língua sagrada ou “Jina”, é bem a Décima 
Sephiroth cabalística – Malkuth, ou o REINO – por ser justamente para onde evolou a sua 
alma de Artista incomparável: o Reino da Verdade!... 

E assim como ele, que soube transformar uma vida de dores, acalentado por 
seu próprio Gênio, numa extasiante Alegria, que o conduziu – herói entre os heróis 
envolvido pela Harmonia das Esferas – assim deverá ser a Alegria que devemos buscar: 
a do Humano Titanismo. 

Tal como a ave que necessita lançar-se no espaço, sem as limitações da gaiola, 
onde a mão impenitente do homem a lançou; para termos a consciência do Infinito, 
necessitamos romper todas as barreiras de nossa gaiola (ou jaula), que é a nossa 
personalidade limitada, à fim de podermos voar ao Infinito e sermos banhados no 
brilhante Mar das Auras dos Deuses e dos Gênios Protetores da Humanidade!... 

E com isso, termino a minha série de Três conferências, num Acorde perfeito de 
Três Notas dentro da mesma oitava (ou uma semana para cada uma delas), como se 
tivesse aberto a porta de minha própria jaula, para vos mostrar um rico vergel, que por 
breves instantes contemplamos juntos. 

Desgraçadamente, o tempo não nos permitiu percorrer seus agrestes 
caminhos... 

E muito menos, provar de seus saborosos frutos, miraculosamente 
amadurecidos pelo Sol. Aspiramos, apenas, as extasiantes emanações, que de suas 
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flores a brisa nos quis trazer. E mui de longe, pressentimos o gorjeio argentino de seus 
pássaros!... 

E como sejamos forçados a cerrar novamente a porta dessa jaula tão grosseira, 
para volvermos aos calabouços da tarefa obrigatória, continuemos, amigos e irmãos 
queridos, como míseros escravos de uma civilização imperfeita, que fez do Trabalho um 
castigo e do Amor um pecado... 

Quanto ao vergel, outro não é, senão, o da Sabedoria dos deuses, donde saíram 
os caminhos da Ciência profana. E também, os da Arte, pela implícita INTUIÇÃO 
filosófica, que a mesma encerra. 

Sempre que puderdes, vinde gozar conosco nesse vergel, que é bem 
semelhante aos Jardins da Academia de Platão. 

Vinde embriagar-vos de entusiasmo, nesse vinho espiritual que purifica, ao invés 
de embrutecer, pois, é ele preparado com a Ambrosia dos deuses. E então, acabareis um 
dia ouvindo e obedecendo à Voz de vossa própria Consciência, que é a da INTUIÇÃO, de 
que foi assunto o humilde Trabalho que hoje vos ofereço, não só pelo amor e respeito que 
me mereceis, como o dever que se me impõe de concorrer para a vossa verdadeira 
felicidade, que é a Espiritual. 2 

Vitam impendere Vero, isto é, A Vida inteira a favor da Verdade!... 
 
 
 
Ilustração: foto  
Legenda:  

Jardim onde se encontra o túmulo de Julieta. 
 
 
 

O TÚMULO DE JULIETA 1 
 

For never was a story of more wee 
Than this of Juliet and her Romeo. 

(Shakespeare: ROMEU e JULIETA) 
 

Ao ouvirmos falar dessa criatura de amor e poesia, respondíamos sempre 
sustentando a crença de que a imortal tragédia não passava de admirável fábula a que o 

                                            
2
 A sessão foi abrilhantada com alguns números de música clássica, executados pelas senhoritas Lucilia e Julieta Faria, diletas filhas 

de nosso caro Irmão Dr. Eduardo C. Faria, membro da Diretoria da S. T. B. e Presidente da “Loja Morya”, da mesma sociedade. Como 
ainda, de projeções luminosas de fotografias dos gênios da “Divina Arte” (Beethoven, Wagner, Mozart, etc.), além da casa onde Chopin 
escreveu seus “Prelúdios”; a de uma criança com o nome de Mazzini, filho de italianos, cuja técnica maravilhosa e semelhança com o 
grande Beethoven promoveu grandes discussões em seu redor. Além de sua cabeça, mãos, etc., serem esculpidas e fotografadas por 
cientistas daquele país. De fato, a semelhança não merece discussão. Pena é que tal criança só tivesse alcançado poucos anos de 
idade, porquanto, logo desapareceu do mundo, como um pequeno cometa... deixando apenas o rastro luminoso de sua passagem... 
Foram, ainda, projetadas as fotografias dos misteriosos personagens, com os nomes de Condes de Cagliostro e São Germano; as de 
Blavatsky, Olcott, etc., não podendo ser as do “Governo Supremo” da S. T. B. e tudo mais quanto lhe dizia respeito, devido o adiantado 
da hora. 
Cumprindo sua promessa do início da sessão, o conferencista dirige-se para o piano à fim de acompanhar o Hino social (“Alvorecer de 
um Novo Ciclo”), o qual foi cantado pela massa coral da S. T. B. 
A seguir, pede à assistência que “se dignasse aceitar os cravos que se achavam sobre a mesa da Diretoria, como uma humilde 
lembrança daquela série de palestras – muito aquém dos merecimentos de quantos as ouviram. E isso antes de partir novamente para 
o “Governo Supremo” da Obra; principalmente, por não saber se, de futuro, poderia renovar semelhante satisfação... porquanto, “o 
Homem põe e... a Lei dispõe !” 
Após a distribuição dos cravos aos presentes, foi dada a palavra ao Diretor-social da S. T. B., Com. Tancredo A. Gomes, para que a 
encerrasse, já que isso fazia parte de sua nobre e valiosa função dentro da mesma Obra. De fato, servindo-se de uma das últimas 
frases da palestra do Chefe da Obra, isto é, “como míseros escravos de uma civilização imperfeita que fez do Trabalho um castigo e do 
Amor um pecado”, teceu em torno da mesma, brilhante improviso que calou profundamente no espírito de quantos se achavam 
presentes a tão humilde quão memorável sessão, que finalizou uma série de conferências, as quais aumentaram o acervo de 
conhecimentos, não só dos membros da S. T. B., como de quantos sedentos de Luz a buscam nas suas sessões públicas 
hebdomadárias. 
1
 Tradução para o português, por JHS, do artigo do Sr. Alfredo de Molina, datado de Milão, 1924. 
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grande Shakespeare infundiu um sopro de vida tão poderoso, que ainda hoje se torna 
impossível não acreditar que Romeu e Julieta não fossem, de fato, duas criaturas de 
carne e osso, como Paulo e Francisca, por exemplo. 

Antes nunca o tivéssemos negado! 
Nosso amigo, um apaixonado veronês, a quem fôramos apresentado, 

interrompeu-nos certa vez: 
– É, então, um dos muitos que consideram a trágica história como uma lenda do 

tempo dos doces suspiros? 
Ao advertir essa nossa descrença, prosseguiu citando um número imenso de 

autores e de textos em demonstração de que laborávamos em erro: 
– De fato, dizia ele, a obra do grande poeta inglês está cercada de profundo 

mistério, senão, o próprio autor, pois, como não deve ignorar, existem muitos que 
procuram provar que “Shakespeare não é Shakespeare”, isto é, que o autor da magnífica 
coletânea de obras geniais, foi um tal William Stanley, conde de Derby, que ocultou seu 
verdadeiro nome por trás daquele gênio, como um dos atores de sua Companhia 
dramática. A respeito, porém, da tragédia do apaixonado Romeu, as coisas se acham 
muito claras. Procure seguir comigo seu verdadeiro processo e mudará de opinião: um 
historiador e poeta de Vicenza, Luis da Porto, descreve por vez primeira os decantados 
amores em uma história publicada em Veneza em 1513. Mateo Bandello, o melhor 
novelista e narrador italiano depois de Bocaccio, reforma e completa – acusado de plágio 
– a obra de Da Porto. Em 1560 consegue que seu trabalho, traduzido por Boisteau, passe 
os Alpes para ver a luz em França, e mais tarde, na Inglaterra, quando Brooke, dois anos 
depois publica em ingles, a amorosa história em mais de três mil versos. E... Shakespeare 
escreve a imortal tragédia já conhecida na Inglaterra pela obra de Brooke. 

Por outro lado – continuou o bom veronês – os cronistas de Verona Torri e 
Scolari, afirmam que os trágicos amores possuem fundo histórico. E Jerônimo della Corte, 
em sua História de Verona, dá o fato como realmente acontecido em 1303, no tempo do 
príncipe Bartolomei della Scala. O inglês Axton participa dessa crença... digo mais, a 
maioria dos críticos se expressa do mesmo modo; não nego – ajuntou depois de uma 
pausa – que outros como Chiarino, por exemplo, pretendam buscar a origem do que ele 
chama de “lenda” nas fontes clássicas, para logo afirmar que tal lenda se une ao 
espiritual tema do amor fatal, tão frequente na literatura pagã: Piramo e Tisbe, Hero e 
Leandro, Tristão e Isolda. Porém, eu creio, como crê Verona, no fato histórico e, portanto, 
nego que se trate de um simples monumento da literatura artística, que completa uma 
obra da literatura popular... como disse Leati. Senão, de uma verdadeira história que 
Shakespeare descreveu e pintou, com as mágicas cores de seu incomparável gênio. 

Realmente encantado com a boa prosa de nosso amável veronês, arriscamos a 
seguinte pergunta: 

Não crê, entretanto o amigo, que seja estranho Dante, o excelso poeta de 
Francisca, de Pia e de Piccarda, não haver mencionado os tristes amores de Julieta, 
quando desterrado e pobre, encontrou precisamente em Verona, e naquela época, o 
primo ostello junto do príncipe Bartolomeu Della Scala? 

Nosso amigo, encolhendo os ombros, respondeu: 
– Diz-se que um francês, creio que Montegut, pretendeu demonstrar com essa 

teoria, que o idílio não passa de uma fábula; porém, se me não engano, Dante, em seu 
Purgatório, diz algo a respeito dos Capuletos e dos Montescos inclusive, de suas 
amizades e façanhas... Ademais, é a tradição quem responde com duas magníficas 
provas: a casa dos Capuletos e o próprio túmulo de Julieta. Há uns seis ou oito anos o 
município de Verona procurou vender, em hasta pública, ambas essas recordações. E 
sabe o que aconteceu? O próprio povo veronês, ou melhor, o povo italiano a isso se opôs 
franca e decididamente, fazendo fracassar semelhante projeto... Casa e túmulo são 
sagrados para Verona, pode crer, especialmente o segundo: da primeira, enfim, nada se 
pode dizer. 
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––––––– 
Horas depois atravessávamos Verona em busca do bairro extremo onde a 

tradição colocou a magnífica prova – ao dizer de Verona – de que os heróicos amantes 
que Amor conduz a uma morte pertencem à História e não à fantasia exuberante desse 
grande poeta que se chama Povo. 

Ao chegarmos a romântico santuário, digamos assim, por cujas paredes se 
enroscavam lindas trepadeiras, nosso companheiro se deteve: 

– Eis aqui o túmulo de Julieta Capuleto. 
 
Ilustração: foto  
Legenda:  

O túmulo de Julieta. 
 

Confessamos que, influenciados talvez pelo aroma que transcende dos 
legendários amores, esquecemos, por momento, nossas dúvidas. E guiados por instintiva 
curiosidade, penetramos no triste recinto, cuja melancolia não lograva dissipar o sol que o 
banhava naquela tarde silenciosa... 

Nossos olhos convergiam para um sarcófago de róseo mármore, horrivelmente 
carcomido pelo tempo; duas lápides, também de mármore, nos muros; uma espécie de 
nicho, cuja base se prolonga sustentada por antiga coluna; um livro e algumas flores. 
Porém, a tradição falou pela boca do bom veronês: naquele velho túmulo foi colocado o 
narcotizado corpo de Julieta2. Aquele róseo sepulcro era o mesmo que, convertido em 
tálamo della morte, acolheu os corpos dos desventurados amantes, após a tragédia, que 
o ódio de Capuletos e Montescos, sobre eles fatalmente havia de se desencadear... 
Ainda: aquele sarcófago, destampado e carcomido, não havia apenas sofrido a ação 
destruidora do tempo, mas também, o efeito da ingenuidade e superstição dos peregrinos 
de amor, que àquele velho túmulo vão em busca de pequenos pedaços de mármore, 
considerados amuletos de raro valor para as aventuras amorosas. Ali se vêem, ainda, nas 
lápides murais, mal traçadas inscrições cuja relação com a piedosa lenda é quase 
impossível decifrar. E quanto àquele livro colocado no pequeno nicho, oferece ao curioso 
sentimentalista, no mistério de suas velhas, gastas e amareladas folhas, a história dos 
célebres amantes de Verona. E as flores, a muda homenagem de almas femininas que, 
ano após ano, dia após dia... rendem, devocionalmente, sua homenagem à Julieta... 

Observando que ao sepulcro faltava a pedra que o cobria em remotos tempos, 
perguntamos por seu paradeiro. A curiosa resposta foi esta: é a História e não a tradição 
que afirma ter sido tal pedra trasladada para Viena, por desejo do arquiduque D. João 
d’Áustria, quem a comprou por elevado preço. Como também prova a História, que a 
primeira mulher adornada com fragmentos do funéreo mármore, foi Maria Luiza d’Áustria: 
em 1828 teve ela o estranho capricho de mandar fazer um colar com pequenos pedaços 
da rósea pedra tumular, quando a mesma foi transportada para Verona, depois da morte 
da Fênix de Santa Helena...3 

Uma representação da tragédia shakespeareana nos fez evocar os sagrados 
lugares de tão legendários amores... E enquanto a longínqua e tristonha recordação nos 
                                            
2
 Muitos foram os corpos de pessoas de grande valor na História... enterrados com vida, embora que, narcotizados, ou em cataléptico 

sono, para terem um outro destino que, a Humanidade vulgar está mui longe de compreender. Por isso mesmo, exige o bom senso ou 
senso comum, que a humanos pertence... não sermos nós quem vá desvendar a causa ou razão de tamanho mistério! Respeitemos, 
pois, certos túmulos – mesmo quando vazios... por serem verdadeiros templos ou sacrários a que os próprios judeus de outrora 
cognominaram de: Sanctum Sanctorum! E os franco-maçons, com aquela famosa Palavra de 7 letras, por nós várias vezes citada: 
VITRIOL, isto é, “Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Omnia Lapidem”. 
3
 Em relação a Napoleão, cuja Lei de Causalidade liga a sua história àquela outra dos poéticos amantes de Verona: Romeu e Julieta, 

através de um amor forçado (Maria Luisa) em substituição ao seu verdadeiro amor, que foi: Josephine Beauharnais, cujas iniciais (J e 
B) colocavam o enigmático “cabo de guerra”, entre as iniciáticas Colunas do Templo de Salomão: Jakim e Bohaz, principalmente 
quando dirigidos por não menos estranhos ou misteriosos personagens (sempre envolvidos em negras capaz....) que o aconselhavam 
nos momentos duvidosos. E logo deixou de ouvir a sua voz – como Voz da Razão ou do verdadeiro senso espiritual (que nada tem do 
comum ou vulgar), paga a sua desobediência... na famosa “batalha de Waterloo”, com o consequente exílio em Sta. Helena... – Nota 
do tradutor. 
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trazia à memória, aquele mármore, que a superstição despoja; o sentimental tributo de 
flores, que jamais deixa de haver no velho sepulcro... E as palavras do bom veronês, 
perturbando a eterna interrogação: provará um dia a História que semelhante túmulo 
pertence aos protagonistas da piedosa lenda de Verona? 
 
 

NOTICIÁRIO 
 

COMANDANTE TANCREDO DE ALCÂNTARA GOMES 
IN MEMORIAM 

 
A 9 de Abril do corrente ano, deixou quase que repentinamente a vida física, o 

nobre e esforçado Diretor social da S. T. B. Com. Tancredo de Alcântara Gomes. 
Receoso de estender a outros os seus próprios sofrimentos físicos, procurava 

recalcar no seu âmago, sem o menor queixume, o mal que aos poucos lhe ia minando. 
Figura bondosa, sábia e insinuante, atraía para si – sem nenhum esforço – a 

simpatia geral de todos que dele se acercavam, posto que a sinceridade com que se 
devotava às causas que o empolgavam, fizesse com que sempre dissesse o que sentia e 
o que pensava com a franqueza que era um dos ornamentos de seu caráter firme e 
esclarecido. 

Deixou de pulsar tão generoso coração, precisamente no momento histórico que 
atravessa a S. T. B. para o Advento da grande Era de renovação integral da humanidade, 
quando na sua parte mais intrínseca, se defrontava o portal da Imortalidade que 
descerrou a clareira sublime da Iluminação Espiritual, que ele perlustrou, aliás, sem 
vacilação, desde que se libertou da camada física, que então lhe limitava os meios de 
percepção desse Caminho do Porvir. 

Não podia deixar de repercutir no recesso íntimo da S. T. B. o seu pensamento 
como uma expressão de viva saudade e como um vácuo considerável deixado por quem 
dificilmente pode ser substituído, porque ninguém o pode igualar e muito menos superar 
em atividade e dedicação à Obra a que se tinha consagrado inteiramente. 

Com um preito da mais justa homenagem à sua inesquecível memória, foi 
realizada publicamente, em 15 de Abril do corrente ano, na sede social da S. T. B., uma 
sessão solene com o Concurso do “Centro Paranaense”, do qual era ele por sua vez 
Presidente. 

A tão solene sessão, compareceram membros de sua digna Família, 
representantes daquela ilustre e valiosa Associação e da Coligação Pró-Estado Leigo, 
donde também fazia parte, representando a S. T. B. além do grande número de pessoas 
que desejavam, por sua vez, prestar mais esta homenagem ao querido ente que acabava 
de desaparecer da arena da vida. 

A sessão foi presidida pelo Dirigente Supremo da S. T. B., o qual fez longo e 
valioso estudo iniciático a seu respeito, a começar pelo termo TAG formado com as 
iniciais de seu nome; provindo do tibetano, que significa “montanha”, “coluna”, “colosso”, 
etc. Pois além de tudo isso representar tão valiosa personalidade, se harmonizava com a 
excelsa “Montanha” onde fez sua eclosão espiritual a Obra grandiosa em que a S. T. B. 
se acha empenhada. E pelo eminente polígrafo espanhol – Mario Roso de Luna – 
cognominada “a capital espiritual do Brasil”. 

Faz ainda lembrar que ao transpor – TAG – por vez primeira – os umbrais de 
nosso Templo, entre dezenas de pessoas que o procuravam, foi recebido com palavras 
repassadas de carinho e amizade, de tal ordem que maravilharam os que se achavam 
presentes. E isso, não só por outras pessoas jamais terem ouvido iguais, como também, 
pela boca que as proferiu não conhecer aquele que ali vinha atraído por algo a que se 
achava ligado pelo fio cármico de outras vidas passadas. Cujas palavras foram: “Este, 
sim, é meu verdadeiro amigo e discípulo amada de outras encarnações”. 
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Pelo Centro Paranense, expressou-se em frases, repassadas de evidente 
comoção, o Sr. Luiz de Campos Melo. E interpretando os sentimentos da “Coligação” 
pronunciou vibrante discurso o Sr. Lis de Vasconcelos. Em nome da S. T. B. fez-se ouvir 
o engenheiro Dr. Eduardo Cícero de Faria, fazendo o panegírico das qualidades em 
evidência na personalidade extinta e referindo-se à sua clássica representação na S. T. B. 
como “Coluna Mestra que acabou de tombar”, tornando-se mais venerável pela analogia 
com o aspecto admirável que apresentam as que se encontram nos monumentos em 
ruína. 

O Centro Paranaense também manifestou seus justos sentimentos de 
solidariedade com o ilustre e querido extinto, por meio de sessão realizada em 30 de Maio 
do corrente ano. 

Tal sessão foi realizada com o concurso da S. T. B. E nela foram pronunciadas 
expressões laudatórias pelos representantes da Marinha de Guerra, da Coligação Pró-
Estado Leigo, do próprio Centro Paranaense e da S. T. B., a qual se fez representar por 
diversos membros de sua Diretoria e Lojas. 

Ao seu filho bem-amado, a S. T. B. jamais deixará de conservar no recinto de 
seu templo, as mais saudosas e gratas vibrações, pelo muito que lhe fez, desejando ao 
seu Ego imortal todas as espirituais grandezas a que fez jus, como um dos mais valiosos 
obreiros da “Missão dos 7 Raios de Luz”. 
 
 

E X P E D I E N T E 
 

ESTATUTOS  DA SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA 
 

CAPÍTULO I 
 

Da fundação, sede, fins, meios de ação e constituição 
Art. 1º  – A S. T. B., fundada na cidade de Niterói (Estado do Rio de Janeiro), aos 

dez dias do mês de Agosto de 1924, sob o nome de “DHÂRANÂ”, modificado para o 
atual, a 8 de Maio de 1928, com sede e foro jurídico no Distrito Federal desde 3 de 
Novembro de 1932, tem por fins: 

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

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

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

d. combater o analfabetismo, os vícios e maus costumes sociais, e tudo quanto 
possa retardar a evolução humana; 
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e. desenvolver o espírito de livre investigação e crítica, único capaz de transformar 
o homem vulgar num livre pensador, num rebelde, num titã ou num Prometeu; 

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

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

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

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

 
CAPÍTULO II 

 
Da direção da S. T. B. 

Art. 5º  – A S. T. B. é dirigida em sua parte iniciática por um Governo Oculto, 
cabendo a sua administração a uma Diretoria e um Conselho Fiscal, cujos membros são 
eleitos, em assembléia geral, pelo sócios efetivos internos, por tempo indeterminado 

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

§ 2º  – A Diretoria compõe-se de sete membros: 
Diretor Social; 
Instrutor; 
1º  Secretário; 
2º  Secretário; 
Tesoureiro; 
Orador Oficial; 
Bibliotecário. 
Art. 6º  – O Diretor Social é o representante legal da Sociedade em juízo ou fora 

dele e compete-lhe convocar e presidir as Assembléias gerais e sessões de Diretoria; 
nomear as comissões que se tornarem necessárias; rubricar os livros da Sociedade; 
autorizar a emissão de cheques e vales emitidos pelo tesoureiro; 

§ 1º  – Ao Instrutor compete: transmitir e desenvolver os ensinamentos 
emanados do G. O. aos sócios da seção interna; e fiscalizar a instrução nas Lojas, não 
permitindo que se afastem do programa estipulado pela Matriz. 

§ 2º  – O 1º  Secretário é o substituto do Diretor Social em seus impedimentos e 
incumbe-lhe: redigir as atas das sessões e demais serviços da Secretaria. 

§ 3º  – O 2º  Secretário substitui e auxilia o 1º . 
§ 4º  – Ao Tesoureiro cabe: o movimento de fundos da Sociedade devidamente 

autorizado pelo Diretor Social, bem como a sua competente escrituração; prestação 
mensal de contas à Diretoria; e demais serviços da Tesouraria. 
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§ 5º  – Ao Orador Oficial e ao Bibliotecário cumpre respectivamente, a 
representação social da Sociedade devidamente autorizada pela Diretoria e a guarda e 
conservação dos livros e do arquivo. 

§ 6º  – O Conselho Fiscal compõe-se de três membros. 
 

CAPÍTULO III 
 

Dos sócios, sua admissão, direitos e deveres 
Art. 7º  – A S. T. B. compõe-se das seguintes categorias de sócios: 

 
Efetivos internos, 
Efetivos externos, 
Tutelados, 
Honorários, 
Beneméritos, 
Correspondentes. 
§ 1º  – São sócios efetivos internos, todos aqueles que pertencem à seção 

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV 
 

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

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

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

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

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

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

Do patrimônio social 
Art. 11º  – O patrimônio social da S. T. B. será constituído pelos bens móveis e 

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

dividendos dos títulos ou valores que a Sociedade possui ou venha a possuir. 
 

Art. 12º  – Os sócios da S. T. B. não respondem moral, social ou financeiramente, 
pelos atos praticados pelos seus órgãos dirigentes. 
 

CAPÍTULO VI 
 

Disposições gerais e transitórias 
Art. 13º  – O tempo de duração da S. T. B. será indeterminado e a sua dissolução 

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 18º  – Os presentes estatutos, lidos e aprovados na Assembléia Geral de 14 
de Maio de 1936, conforme consta da referida “ata”, anulam os anteriores e começam a 
vigorar de 10 Agosto do mesmo ano, não podendo ser modificados senão depois de um 
ano. 
 

TRABALHO DAS LOJAS DA S. T. B. NO 1º  SEMESTRE DE 1936 
 

Além das aulas esotéricas habitualmente oferecidas aos sócios das Lojas Morya 
e Kut-Humi, nesta capital, no período de Janeiro a Junho de 1936, a S. T. B. realizou 
quinze conferências públicas, versando as cinco primeiras sobre “Simbologia Arcaica” e 
“A Serpente do Gênesis”, proferidas pelo engenheiro A. C. Ferreira e “Estudo da 
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psicotecnia do Carnaval”, e “O Mental”, ditas pelo engenheiro Eduardo Cicero de Faria, 
presidente da Loja Morya. 

As dez conferências restantes estiveram a cargo do engenheiro A. C. Ferreira, 
na sua qualidade de Instrutor da Obra. Elas receberam o título genérico de “A S. T. B. e 
os destinos do Brasil”. 

O público, convidado pelo abundante noticiário feito na imprensa local, 
compareceu a essas conferências, que se enriqueceram de projeções luminosas de 
várias lâminas, propriedades do arquivo da S. T. B. 

A seguir transcrevemos os sumários dessas conferências: 
1ª  conferência: – “Ecce Oriente Lux”! Mistérios tibetanos e mongóis. O 

Brahmâtma, sombra do Buda vivo da Mongólia. As tres colunas vivas espirituais do 
Telhado do Mundo ou o Tibete. O Buda Vivo, o Dalai-Lama e o Teshu-Lama. A última 
visão do 31º  Buda Vivo (Narração de um Adepto ao Chefe da “Missão dos 7 Raios de 
Luz”). Os atuais ideais humanos não resolvem o maior de todos, que é o da Fraternidade 
Humana. 

2ª  conferência: – Colombo e Cabral e o papel das duas Américas. O papel 
secreto das fraternidades iniciáticas de Yucatán e Manchú-Pichú. As profecias rupestres 
da serra de Cintra. Revelação sobre o mistério das iniciais de Helena Petrovna Blavatsky, 
ou H. P. B., Roso de Luna, a maior mentalidade do nosso século e precursor do trabalho 
para o advento da sétima sub-raça. Os atuais descalabros do mundo e as catástrofes que 
o ameaçam, como prova da decadência de um ciclo. A ressurreição da Lemuria e da 
Atlântida. A matemática divina e o dealbar de uma era nova, ou o Brasil como berço de 
uma civilização prodigiosamente evoluída. 

3ª  conferência: – Uma criança prodígio que nasceu no Brasil a 15 de Setembro 
de 1883, quando desaparece na Índia o grande Ramakrishna e na mesma ocasião em 
que o Buda-Vivo da Mongólia perde a visão física. A repercussão do fenômeno no olho 
direito (“olho de Buddhi”) da referida criança. O símbolo de uma Fraternidade Jina que a 
mesma possui no braço esquerdo. Coração que sangra ou um peito alanceado. Troca de 
crianças ao nascer e o simbolismo dos Moisés. O verdadeiro mistério de Cagliostro e do 
L. P. D. A promessa ao Grande Hierofante egípcio. A prova do Fogo. São Lourenço. O 
Escorial e Felipe II. Viagem acidentada da criança predestinada, da Bahia à Portugal... 
rumo à Índia... O Adepto de Pondcherry. O mistério dos nomes Henrique e Helena. A 
“volta do Filho Pródigo”... Uma página reveladora ou as Fraternidades do Líbano e de 
Balbeck. Espanha, Portugal e Brasil ou o mistério das iniciais H. P. B. 

4ª  conferência: – “Ecce Occidente Lux!” Fundação espiritual da Obra em 1921. 
São Lourenço e os mistérios iniciáticos do Ocidente. Tradições greco-latinas. A Montanha 
Misteriosa e a mensagem reveladora de um grande Adepto. Mais uma vez o Buda Vivo do 
Oriente e a sua esclarecedora visão. Os Gêmeos Espirituais: Helios e Selene. 
Fenômenos jinas que os cercam. O símbolo vivo da Fraternidade Líbica. As Fraternidades 
brasileiras de Matatú-Araracanga e Boá-Assú. Lendas e mistérios entre os Tupis, 
relacionados com a Missão da S. T. B. Os fenômenos da “Pensão São Benedito”. As tres 
aparições do Cavaleiro Branco das tradições trans-Himalaias. Fundação material da Obra 
em 1924. Niterói e o valor oculto de seu nome. Osíris e Ísis. Aparição e desaparição de 
um Jina revelador. A tradição dos 11 Dhâranis cantados pelos Budas. As 9 sinfonias de 
Beethoven e mais uma oculta. 

5ª  conferência: – Mozart e a Rosa-Cruz (D. Juan e o Requiem). O hino da S. T. 
B. ou “o Alvorecer de um novo ciclo”. Sur le tombeau, música póstuma de Chopin. 
Iniciação das sinfonias de Beethoven na boca de um moribundo. Trechos da sua 
desconhecida 10ª  sinfonia. E tópicos da partitura (Ressurreição). Fragmentos de uma 
página de livro jina materializados numa mensagem, em relação com o momento atual da 
Humanidade. Lágrimas que se transformam em pérolas, no momento do último Buda Vivo 
do Oriente investir o do Ocidente na sua missão. O mistério das 8 encarnações. O 
transcendentalismo de um tema de meditação dado por um Adepto. O mistério do J. H. S. 
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e sinais celestes: Crepúsculos dos Deuses. O símbolo do Ocidente. Agnus Dei. Os 
necromantes adversários da evolução humana. Tal como em todas as épocas procuram 
embargar-nos os passos. Ou a nova batalha de Kurukschetra, do poema épico 
Mahâbharata no Bhagavad Gîta. A benção do Rei do Mundo pelo Buda Branco do 
Ocidente. O Cruzeiro do Sul. 

6ª  conferência: – Síntese da história oculta da Humanidade. A raça ariana. As 8 
encarnações do Buda Branco do Ocidente. Símbolos e alegorias que esclarecem tão 
excelso mistério. O violino iniciático. Mozart e o Divino Rotan. A magia e a música. O 
violino endemoniado de Paganini. Postais romanos materializados. Ensinamentos 
iniciáticos de nossa Obra. Catástrofes da América do Norte (Lado do Atlântico), e na 
América do Sul (Lado do Pacífico). 

7ª  conferência: – Magia branca e negra. O D. Juan de Mozart, como Rosa-Cruz. 
As baladas e sonatas infernais. As tres qualidades de matéria (Projeção de um diagrama 
inédito). Categorias humanas, desde o selvagem ao Homem Perfeito, com projeções de 
seus auras. Projeção e comentários de ambientes maléficos: cemitérios, casas 
assombradas, etc. A opoterapia necromante. O processo Voronoff. O dever do Homem. 

8ª  conferência: – O papel da S. T. B. como Colégio Iniciático. Ou antes, o Núcleo 
Central da Missão da Sétima Raça. Novamente o mistério do L. P. D.  ou o serviço 
manúsico do presente ciclo. A grande Fraternidade Branca. Os livros secretos da S. T. B. 
repletos dos conhecimentos até hoje sonegados ao mundo vulgar. Os privilégios dos 
alistados nas suas fileiras. A futura embocadura para o país de Shamballah. Profecias 
esclarecedoras. As palavras do Buda Branco quando assumiu a sua missão no Ocidente. 
Destruens et construens! Maitreya ou o Cristo Universal. Lendas, tradições, etc. sobre o 
seu aparecimento na Terra. Os falsos profetas. “Os tempos esperados são chegados”. 

9ª  conferência: – Que têm feito as religiões até hoje? Seus pretensos 
fundadores. Barcas salvadoras? Lendas, tradições, etc., sobre Maitréia ou o Cristo 
Universal. Os falsos profetas. Os tempos esperados já chegaram!... A futura embocadura 
para o país de Shamballah. Profecias esclarecedoras. As palavras do Buda Branco do 
Ocidente. Destruens et Construens. “Foram feitas projeções luminosas dos assuntos 
estudados, inclusive da galeria dos Budas, no Mosteiro de Chiant-Sé”. 

10ª  conferência: – O mistério de Maitréia. (Projeção luminosa da galeria dos 
Budas no mosteiro de Chyant-Sé). A Missão dos 7 Raios de Luz. A chave de todos os 
mistérios ou dos cânones secretos da harmonia, em poder da S. T. B. A exposição do seu 
duplo e comentários à respeito de seu valor. Apoteose da Sociedade Teosófica Brasileira 
como 7º Colégio Iniciático. 
 

“OS GRANDES ILUMINADOS” 
 

A afluência de pessoas cada vez maior, obrigou a S. T. B. a aumentar o número 
de cadeiras do seu salão de conferências, tornando, outrossim, o ambiente mais 
conforme com a elite que se interessa pelo Trabalho em prol da nova Civilização, que terá 
por berço o Brasil. 

O mesmo salão passou por grande reforma artística, sendo decorado com uma 
galeria destinada a receber os medalhões dos “Grandes Iluminados”, título esse que 
denomina não só a dita galeria, como também as conferências relativas aos Iluminados. 

Por fazerem parte dos trabalho a serem feitos no 2º  semestre do corrente ano, 
registraremos as ditas conferências no próximo número de DHÂRANÂ. 
 

––––––– 
 

O NOVO DIRETOR SOCIAL DA S. T. B. 
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De acordo com o resolvido na Assembléia Geral realizada a 24 de Maio p. p., 
que além de outras modificações, cogitou das do Presidente e Vice-Presidente, para 
Diretor Social e Instrutor, ocupa o primeiro cargo – por falecimento do Com. Tancredo de 
Alcântara Gomes – o Eng. Civil Dr. Antonio Tavares Leite. E o segundo, o mesmo que 
ocupava o de Vice-Presidente, ou seja, o Eng. Agrônomo Dr. Antonio Castaño Ferreira. 

Os demais cargos não sofreram modificações. 
Para maiores detalhes, tanto a Chefia da Obra, como a Diretoria social e das 

respectivas Lojas, são publicadas na penúltima capa desta revista. 
 

Programa de ensino na S. T. B. 
 

São as seguintes as linhas do Programa de ensino na S. T. B.: 
 

1ª  – Línguas sábias, RELIGIÕES COMPARADAS, Ética e Simbologia arcaica. 
2ª  – Matemáticas e Astronomia. 
3ª  – Ciências Naturais. 
4ª  – Ciências físico-alquímicas e agrícolas. 
5ª  – Antropologia, História, Direito e Ciências sociais. 
6ª  – Belas Artes, Estética. 
7ª  – Ciências aplicadas à vida. 

 
Para melhor elucidação daqueles que se interessam por assuntos teosóficos, 

damos abaixo uma lista das principais Empresas Editoras, onde se encontram as 
melhores obras no gênero, principalmente as do eminentíssimo polígrafo espanhol Mario 
Roso de Luna: 
 

R. MAYNADE – Apartado 787, Barcelona – Espanha – (Catálogos gratuitos). 
EDITORIAL PUEYO – S. L. Arenal, 6 Madrid – Espanha – (Catálogos gratuitos). 
NICOLAS B. KIER – Talcahuano, 1075, Buenos Aires (Argentina). Faz permuta 

com a revista “La Estrella de Occidente”, onde vem ao mesmo tempo o catálogo das 
obras de sua Livraria. É ainda agente da revista espanhola TEOSOFIA (antigo “El Loto 
Blanco”), onde colaboram os mais eminentes teósofos do mundo. 
Chamamos, ainda, a atenção dos nossos ilustres leitores para a revista ALBOREA (órgão 
oficial da Federação Americana “Vanguarda Teosófica”), que se edita em Arcos, 1199, 
esq. Aguillar, Buenos Aires (Argentina), sob a competente direção da eminente 
propagandista da Teosofia na América do Sul – Sra. Adela T. Cassinelli. 


