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O TIBETE E A TEOSOFIA 1 

                                            
1 São ainda da mesma procedência os seguintes termos: Djim, Dzyan, Jaino, Jina, Gênio, Gnomo, Zain, Tzingaro, Zingaro, Tzigano, 
Gitano ou Cigano, etc.. todos eles em referência a algo misterioso, fantástico, de procedência superior, vivendo em outro mundo; razão 
porque é conhecido como “mundo jina”. 
O mesmo termo “Jina” se refere a “antepassado” (pai, padre, “pitris”, etc.) ou de alguém ou povo que já habitou o mundo físico ou 
humano. Acontece, porém, que existem seres superiores vivendo em misteriosos lugares do Globo, quase sempre em cidades 
subterrâneas, grutas, galerias, etc., à parte opiniões de profanos, principalmente os que primam por querer negar aquilo que 
desconhecem por completo. 
Dizem as tradições que tais Seres (na Índia, mais conhecidos como “Mahatmas” ou “Grandes Almas”) possuem corpo imortal ou 
“eucarístico”, que tanto vale pelo “Eu-crístico” teosófico, por outro nome, Atmã, 7º Princípio (último estado de consciência a alcançar na 
Terra), ou o que dá ao homem a plena posse de sua Consciência Superior ou Divina. Entre os “neoplatônicos” o fenômeno era 
conhecido como o da “Teofania” ou união com a Divindade, etc. Na Mitologia grega, “Psike” em busca de seu “amante”, ou melhor, a 
Alma querendo unir-se ao Espírito. Tudo isso dentro do processo ou exercício oriental conhecido como “Yoga”, que quer dizer “União”. 
Símbolo adulterado é aquele da passagem bíblica em que “O Espírito Santo desce sobre Jesus, no momento de ser batizado por João 
Batista, no Rio Jordão”. As próprias iniciais daquele nome (João Batista, mais conhecido como Yokanan) são as das duas Colunas do 
Templo de Salomão, até hoje adotadas pela maçonaria, isto é, JAKIM e BOHAZ. Do mesmo modo que, as dos Dois Caminhos 
vedantinos – Jnana e Bhakti (Conhecimento e Devoção, ou melhor, Amor, Fraternidade, etc.), cujas serviram, ainda, para a famosa 
Confraria Branca dos “Bhante-Jaul”, residentes em “Shamballah”, “a ilha imperecível, que nenhum cataclismo pode destruir”. E... por 
pertencer à Maçonaria egípcia, foi que o misterioso Conde de Cagliostro escolheu o pseudônimo de José Bálsamo, por sua vez, 
possuindo aquelas duas mesmas iniciais. 
É uma reminiscência mais adulterada, ainda, dessa “união mística do homem com seu Eu-Superior, etc.”, o daquela estranha religião 
mais conhecida como dos “Quakers”, nome que lhes foi dado por se porem a “tremer” como se estivessem possessos, no “momento 
de receber o Espírito Santo”. Adotam-na, mui especialmente, grande número de pretos norte-americanos, conforme se pode ver em 
certos filmes, quando os sacerdotes, introduzindo a cabeça dos seus prosélitos debaixo d’água, eles saem dali a tremer como se 
fossem epiléticos... 
O símbolo culmina em degenerescência, no africanismo (macumba, etc.), no momento do médium “receber o Santo”, quando 
justamente começa a dançar (qual acontece aos “Quakers” americanos), e durante sete dias “dão comida ao mesmo, embora que, 
muitas vezes, reconhecido como “anjo da guarda”, quando não os mesmos (santos) da Igreja Romana, com seus vários nomes 
africanos Oxalá (“Senhor do Bonfim”, por ser o santo milagreiro da Bahia, lugar onde maior número de africanos aportou... trazidos 
como escravos naqueles tristíssimos tempos da escravidão); Amanjá (“a mãe d’água”, em referência à Maria Santíssima, por isso 
mesmo, estando os africanos mais próximos da verdade, do que a Igreja, pelo fato de “Maria” proceder de “Mare”, o mar, as águas, a 
própria Luz, etc. E assim lhe ir bem o título de “mãe d’água”. Maior vergonha, ainda, o fato da Igreja  conceber como “paganismo” tudo 
quanto antecede ao seu Cristo bíblico, e no entanto, colocar Maria sobre uma Lua que é um plágio feito à Ísis egipcíaca, ou o próprio 
astro da noite... A seguir, vem Ogum, que é o mesmo São Jorge cristão (plágio do mito de Perseu e Andrômeda e do próprio Kalki-
Avatara transhimalaio, conforme estamos fartos de provar); Abaluaê, como São Sebastião. E até, ao mítico Satã ou o diabo (de chifres 
e rabo...) eles cultuam como “Exú” “o senhor das encruzilhadas”, onde são colocados os tais “despachos”, para vergonha de um povo 
que permite ainda essa ofensa ao seu progresso alcançado. Esse culto se estende ao do chamado “Pai Loco”, ou o elemental (espírito 
da natureza) que serve de guardião às frondosas gameleiras, principalmente no referido Estado (Bahia). E isso, imitando, 
tradicionalmente, o mesmo culto adotado no interior do Tibete e da Mongólia, onde são feitas oferendas (como outrora, as “Hóstias”) 
aos espíritos (djeligs) daquelas inóspitas montanhas, para que não persigam os habitantes circunvizinhos. Desses elementais da 
natureza, figuram os gênios, jinas ou gnomos, de que falam as velhas escrituras ocultistas; e sob um véu iniciático, esses prodigiosos 
contos, que embalaram a nossa infância... e continuam ainda a embalar a de nossos filhos, etc. 
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APONTAMENTOS DE UM FILÓSOFO 

 

Pelo Dr. ROSO DE LUNA 

 

XXIII 
 

Deuses e Homens 

Mui complexo é “o magno problema de Deus e Deuses” pelo emaranhado de 
opiniões que, em torno da questão, teceram as religiões positivas: as politeístas, 
desnaturando-os e as monoteístas, negando-os, embora que preferindo transformá-los 
em inumerável hoste de anjos e de santos... 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Um jina autêntico sobre um “verraco” (espécie de javali) simbolicamente 
representado em pedra e que ainda se pode encontrar nas várias regiões do globo que 
são restos da Atlântida. 

 

Pese a opinião de cretinos filólogos ocidentais, o termo latino “Deus” deriva do 
grego “Zeus”, com o qual foi designado o deus pagão, relacionado com Júpiter, que 
oculta, por sua vez, o de Dhyans ou Dzyans, proveniente – por um lado, do Dzyan, 
Chohan, Jiam, Dhyans, etc., oriental (1) e por outro, do nome de Koilon, que, 
originariamente, se refere ao “Deus dos Deuses”, que é o Espaço Abstrato, ou melhor, a 
Abstrata e Incognoscível Divindade, Oceano sem praias (Pan-Theos, etc., donde proveio 
o de “Pantheon” e outros mais), donde tudo emana e para onde tudo volve, ao finalizar o 
ciclo de sua existência ou Manifestação: Man-vantara (ou Manu-antara, como preferem 
outros), dos sanscritistas; o Dia em seu mais amplo e abstrato sentido filosófico, com sua 
contraparte ou antítese, o Pra-laya, a Noite em abstrato. 

“O Sono sem Sonhos”, a “Latência” universal, em que dormem alternadamente 
todas as Forças em seus períodos de inatividade. De tais conceitos surge, logicamente, o 
da “Luz”, do Som Cósmico originário, manifestação do Logos, Verbo ou Energia 
Inteligente, que o “Dia da Vida”, tanto no “Macrocosmos” como no “Microcosmos”; no 
Átomo, como no Sol, no homem, etc. A raiz sânscrita “div”, brilhar, iluminar, forma logo a 
de “Deva”, o ser brilhante, resplandecente, etc., hoje acima do homem, porém, amanhã, 
dominado pelo mágico poder de sua Mente, em referência àquela iniciática frase de 
“deuses sois, mas vos tendes esquecido” (de Leteo) e a de São Paulo, quando lança a 
reprimenda: “pois que haveis esquecido que um dia tereis de julgar os próprios anjos?” 

Em tão profundos assuntos existe uma confusão fundamental, que se torna mister 
desfazer: enquanto as religiões positivas fazem do homem “a imagem de Deus”, a 
filosofia religiosa superior ou Doutrina Secreta Primitiva (Teosofia) faz a Deus, “a 

                                                                                                                                                 
Voltando ao termo “cigano” (gitano, etc.) procede ele de antigo povo (“Boêmios”, como até hoje são conhecidos) que, segundo as 
lendas, habitavam misterioso País, ao qual eram dados os seguintes nomes: Dzingaria ou Tzingaria (donde os termos: Dzingaro, 
Tzingaro ou simplesmente “Zíngaro”). E mais ainda: Azagaia, Asgardi, Agardi, etc., que, no final de contas, não é outro, senão, o que 
todo Oriente conhece com o nome de AGARTHA, ou o “País dos deuses invisíveis” (imortais, etc.). Na Mongólia e no Tibete, possui, 
além daquele nome, o de ERDEMI. Daí o dizerem: “O Senhor de Erdemi”, referindo-se ao “Rei do Mundo” ou esse Ser Misterioso, que 
se manifesta sobre um Tríplice Poder, qual o dos Tres mundos, corpos, etc. de todos conhecidos: Físico, Astral e Espiritual. As 
próprias lendas o dizem: “o Rei do Mundo e seus Dois Ministros ou Colunas” (donde o Grão Mestre e as duas Colunas do Templo 
maçônico, etc.). O iniciático livro conhecido como “O TARO DOS BOHEMIOS” (de que trata e comenta o famoso médico ocultista 
“Papus” ou antes o Dr. Encause) pertence àquele povo misterioso a que nos referimos. 
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imagem e semelhança do homem”. Desta última hipótese se vai acercando, por sua vez, 
a passos agigantados, a filosofia contemporânea. 2 

                                            
2 Será que já não nascem mais deuses? Pergunta Jean Desthieux em interessantíssimo artigo de caráter místico, como eterna janela 
aberta aos mundos desconhecidos. Para logo acrescentar: “Se a fé nascida da dúvida vencida não é bastante viva em nossas gentes 
semi-cultas e solicitadas por inúmeras preocupações, é porque ainda não se está em condições de saber duvidar. Algumas pessoas 
preferem a leitura de um jornal, ou mesmo, uma palestra com o vizinho pelo simples prazer de criticar... Outros, porém, preferem 
aceitar como verdade a primeira fantasia lançada à credulidade pública... O prestígio da letra de imprensa; a ânsia secreta de saber um 
pouco mais do que o vizinho acerca dos assuntos da época; a confiança na autoridade do personagem, cujo testemunho é invocado 
por um terceiro; a nativa credulidade das coletividades; tudo propende a atribuir aos detalhes apontados por qualquer, os caracteres de 
autenticidade, que repeliria o verdadeiro espírito crítico. Nunca se ouviu falar de tantos quadros falsificados vendidos como autênticos, 
como na época atual, em que, continuamente solicitamos a opinião dos especialistas no assunto. Em tempo algum, como agora, as 
lendas tomaram tamanho vulto. E isso, pela multiplicidade de órgãos de informação, por isso mesmo, coibindo a que o silêncio seja 
mantido... Poder-se-ía multiplicar os exemplos demonstrativos de como o erro, em todos os seus graus, se torna facílimo de ser 
divulgado. De calúnias, erros e mentiras vivem repletos os nossos diários, por isso mesmo, capazes de criar lendas. 
“E se a lenda se renova, porque não há de acontecer o mesmo com as divindades? Estas se sucedem sempre, mudando apenas de 
nome. E o único progresso realizado pela dúvida moderna sobre a antiga fé, se limita a não dar o nome de deuses aos ídolos de um 
dia, como anteriormente aqueles a quem os séculos dispensaram seus favores. Em qualquer tempo é agradável ao homem reconhecer 
um deus, um super-homem, um homem prodígio, um salvador, um Ser excepcional, em resumo, em qualquer dos seus semelhantes. 
Sem irreverência direi que, nos últimos tempos, temos reconhecido na França, por exemplo, entre outros ídolos, a um general 
Boulanger, um Dreyfus (perseguido pelos jesuítas... por ser judeu, ou o povo, cujas tradições religiosas foram espoliadas pela Igreja... 
dizemos nós), um Joffre, um Clémenceau, um Foch, Poincaré e outros salvadores. Existem, ainda, os “deuses coletivos”, como o 
“roleau compresseur” russo, no começo da Grande Guerra; o “General Inverno” e outros êmulos de Santa Genoveva e Joana d”Arca, 
duas deusas (ou “Jinas”...) que foram outrora e seguem sendo hoje ídolos para as multidões. O “deus-marxista” surgiu de um livro 
incompreendido que estendeu sobre o povo trabalhador o benefício de suas graças. Entre alguns franceses, o deus-Jaurés possuía 
seu altar. Para tal ou qual fanático das letras, este ou outro autor, eclipsando aos demais era a única encarnação do Verbo. 
Conhecemos devotos que possuem em suas casas a efígie de seu santo favorito. O ídolo habita os mais variados recintos, reinando 
sobre os espíritos mais diferentes. Possuindo três milhões de nomes, no entanto continua a ser o ídolo”. 
O ídolo não é o resultado de um fenômeno de geração expontânea, mas o de nascer quase sempre de uma sugestão coletiva. Que se 
o tema, espere, fuja ou adore, o ídolo de duas caras é o resultado de circunstâncias positivas. Que se lhe admire na cinza ou o venere 
em carne e osso; que o louvem ou chorem; que dele se espere uma simples satisfação egoísta, na própria saúde do povo, não nasceu 
ele de nenhuma pessoa determinada, mas... dos acontecimentos que o fizeram aparecer. Assim acontece em cada povo: no começo, 
se faz soberano, para logo passar a ser um mito, um símbolo, um herói, uma estátua... em que cada qual espeta seu cravo, como na 
famosa estátua de Hindenburg, ou uma fonte em que a tradição exige de cada pessoa, que se lhe atire uma moeda, tal como uma 
virgem a receber dádivas de seus adoradores...! 
Ídolos conhecemos nós que já fizeram perder a cabeça a muita gente, inclusive, com idéias enraigadas, “pulando assim de galho em 
galho”, como qualquer ave que perdeu seu ninho, por se ter incendiado a floresta onde vivia... Dentre tais ídolos detentores do maior 
Ídolo, ainda, que é a Teosofia, para logo se baldearem para um Jinarajadasa, falso ídolo, entretanto, como aquele outro pobre Krishnaj, 
a quem roubaram de um pai alcoólatra... para representar o de “falso Redentor”... Cujos “ídolos” destruídos pela mão de um novo 
Moisés, como a Lei que destrói mentiras para edificar verdades, são logo substituídos por um falso “rosacruz”, cujo nome e pátria 
ninguém sabe, mas se diz “filho do sol”... sol sem brilho que logo se faz sombra no horizonte do esquecimento. Mas que, no entanto, 
teve o imenso poder de abalar convicções, como fossem a daqueles que hoje o apedrejam e expulsam do seu mítico altar. Pobre 
Krumm Heller! Pobres “rosacruzes” modernos! Pobres “teosofistas” que, ainda esperam até hoje um “messias prometido”... por 
esquecer que, a sua salvação só lhes poderá advir de si mesmos! “Fazei por ti, que Eu te ajudarei”, já dizia aquele outro Ídolo, a quem 
hoje expulsariam do mundo... os que dele fizeram o seu “ganha-pão”. “Vendilhões do Templo”, repetiria Ele novamente!... 
E por falar no “falso ídolo” Krumm Heller, por quem abandonou velhas crenças, inclusive a Teosofia, por sua vez, falsa, devido os 
vários enxertos que na verdadeira foram aplicados por mãos impiedosas, não podemos deixar de transcrever o que fomos os primeiros 
a prognosticar na anotação nº 1 do Capítulo VIII, pág. 273 do número referente ao trimestre (Janeiro a Março de 1934) deste mesmo 
trabalho com o título: O Tibete e a Teosofia. 
“Do mesmo modo, certos autores de obras sobre Esoterismo, alguns até à frente de associações desse gênero e como verdadeiras 
“aves de arribação” acossadas pelos vendavais desencadeados nas florestas onde viviam... (referiamo-nos a estrangeiros, expulsos ou 
não, da Alemanha, vindos para o Brasil, como prepostos do referido Sr. Krumm Heller, presidentes de associações pseudo-rosacruzes, 
tão ao gosto e paladar de brasileiros que não acreditam que “santo de casa faça milagre”, dando com isso razão de ser, ao velho 
aforismo de que “ninguém é profeta em sua terra”...) aqui nos aparecem, por exemplo, munidas de falsas penas rosacruzes 
sacrilegamente arrancadas da respeitabilíssima ordem fundada na Alemanha medieval por Christian Rosenkreuz (De nada serviu o 
aviso!...) Daí, o se apresentarem desde logo como “pupilos do famoso adepto conhecido como Rakowski”, além da propaganda 
fantástica que se vem fazendo dessa nova mercadoria no mercado do Neo-Espiritualismo !... 
Vejamos mais ainda: “De tal propaganda faz parte um bem arranjado artigo – “pour épater les bourgeois” – onde se procura relembrar 
algumas passagens da vida do misterioso Conde de Saint-Germain (embora hoje com um novo título de “marquês”...) acrescido de 
monumental notícia de que, “o referido Adepto foi visto em Roma no ano de 1932, de cuja cidade partiu em missão secreta com 
destino à Palestina, Grécia e outros países, fazendo-se acompanhar de outros irmãos da Frateria Rosa-Cruz, denominados Altos-
Iniciados, entre os quais o GRANDE SÁBIO E MESTRE DR. KRUMM HELLER (o grifo é nosso, por ser “o homem dos hormônios e de 
outras coisas nada apreciáveis para os verdadeiros Adeptos da Loja Branca, inclusive, um Mahatma Kut-Humi e outros...), mago, 
alquimista, notável e Soberano Comendador da Augusta Fraternidade Branca (?) Rosa-Cruz, com Sede no Summum Supremum 
Sanctuarium de Berlim Heilligenseen” (hoje, tal homem coberto de insígnias e outras coisas mais... um simples vendedor de talismãs, 
explorador da credulidade pública, sem poderes para fazer despertar uma pobre doente, à qual bastariam dois insignificantes sopros 
nos olhos para os abrir e faze-la falar, sem necessidade de “pontos de macumba, feitos em seu quarto, por médiuns africanos e outras 
vergonhas, que dizem mal de nossa cultura...”). 
Mais adiante: presentemente o marquês (?) de Saint-Germain habita num grande “castelo” ( no “ar”? perguntamos nós...) de sua 
propriedade, situado em um dos países da Europa Central, estando à testa do movimento dessa antiga e misteriosa Fraternidade 
(como se preparava desde então, o espírito dos incautos!...). E terminávamos a crítica: “O final responde pelo reclame. Assim, a postos 
papalvos do mundo inteiro !  Principalmente os que ignoram o verdadeiro sentido da misteriosa frase iniciática: VISITA INTERIORA 
TERRAE RECTIFICANDO INVENIES OCCULTUM LAPIDEM... de acordo com as SETE iniciais da palavra francesa VITRIOL (nome 
do ácido sulfúrico concentrado). O tempora, O mores!...” 
Um verdadeiro espiritualista (Teósofo, portanto), não concebe o termo “estrangeiro”, desde que seu único e verdadeiro Ideal é o da 
Fraternidade Universal da Humanidade. Porém, pessoas há que se fazem “estrangeiras” em sua própria Pátria. Razão de serem 
expatriadas, para não dizer, repudiadas como “indesejáveis”... e outras coisas mais. 
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A referida Doutrina procura melhor distinguir o homem vulgar (ou com “minúscula”) 
do “Homo-Sapiens”, de Linneo, o verdadeiro Homem (com maiúscula), alcançando assim 
a mais formosa das sínteses, já que a todo o ser – seja insignificante como o próprio 
átomo, o elétron e o quanta de nossos físicos; ou “intermediário” vegetal, animal, 
homem; enfim, máximo como os planetas, os sistemas solares e as nebulosas, dentro da 
teoria universal – “trina e una” – de Matéria, Força e Mente, por nós tratados em outros 
capítulos. 

Um futuro, ou porvir (por-venir, etc.) eterno, onipresente, onipotente, torrente de 
“Luz Astral” que a tudo envolve, segundo os cabalistas; serpente Sesha ou da eternidade, 
que forma o leito de Vishnú (ou do Verbo, a Manifestação) ao dizer dos vedantinos, 
arrasta evolucional e “organicamente” a todos os seres manifestados ou viventes. Futuro 
em que os nossos míseros “passado, presente e futuro” se unificam magicamente, como 
os referidos seres, grandes, pequenos ou ínfimos, Homens, portanto, no mais abstrato 

                                                                                                                                                 
E como o Brasil seja o que mais se destaca entre todos os países, pelo seu espírito nobre e hospitaleiro, para ele vêm esses tipos, de 
quem já o Mahatma Kut-Humi (aliás, um deles) apontou como “seres sem o menor vestígio de espiritualidade, por isso mesmo, 
autômatos de seus próprios atos e pensamentos”. E acrescentava: “a cada momento nos acotovelamos nas ruas por onde passamos, 
com seres dessa natureza”. De fato, dizemos nós, são verdadeiros “cascões” que os animam. 
Nesse caso se acha o presidente ou coisa que o valha de uma sociedade pseudo-espiritualista existente no Rio de Janeiro, com o 
nome de “Cruzeiro do Sul”, ligada ao famoso Sr. Krumm Heller, cujo presidente abusa dessa hospitalidade que o Brasil costuma 
dispensar a quantos aportem às suas abençoadas plagas... Acudindo pelo nome de A. Riehl, seu maior prestígio é o de penetrar 
sorrateiramente nas associações de caráter verdadeiramente espiritualista, com o fito de mostrar “sapientia” (Quem a perdeu... para 
ele achar?) De várias já tem sido expulso e ridicularizado. Nós o conhecíamos através de um dos seus indecentíssimos folhetos, 
quando atacou o nosso Trabalho, já há longos anos, porém, não lhe demos o prazer de uma resposta, tais as asneiras que ali se 
encontravam, a começar pelo mesmo afirmar desde início, que “não tinha sido pago para escrever tais coisas”, como o faz criança 
malcriada, quando procedendo mal... vai logo dizendo que não foi ela quem assim procedeu. Diz mais: “Rudolph Steiner foi Pitágoras e 
H. P. B. sua mãe ou coisa que o valha”... Assim é tudo quanto figura naquele folheto. 
Para que os leitores desta Revista julguem melhor ainda do necromante Riehl, narramos-lhes o seguinte fato: quando a primeira série 
de palestras se achava em pleno sucesso, começou a frequentá-la essa bisonha figura, acompanhada de alguns de seus prosélitos, 
cujas caras e comportamento logo denotavam o caráter e cultura do “Senhor e seus escravos”. Logo na primeira colocaram-se na 
porta, por não haver mais lugar... e alguns deles começaram a praticar “iogas” adequadas a perturbar a sessão (fazendo vibrar o 
Tattwa Vayú, etc. pensando que éramos uns ignorantes em matéria de ocultismo). E diziam para o amo e senhor: “É sopa! É sopa!...” 
Mas ninguém viu a SOPA, ao contrário, eles mesmos ficaram de olhos arregalados, quando nos ouviram atacar magos negros e suas 
práticas nojentas dentro de Associações verdadeiramente espiritualistas, como sói acontecer à nossa, sob todos os pontos de vista. 
Das outras vezes, apresentaram-se como “gado esparramado”... e o “êmulo de Krumm Heller” tomou assento junto de uma senhora 
(sua esposa? Se é, possui caráter superior ao do marido) que, de quando em vez, lhe puxava pelo casaco, talvez para inibi-lo de 
cometer em tão respeitável lugar, uma de suas costumeiras façanhas. Chegou, porém, o dia em que veio só, e ao terminar a sessão, 
que foi, talvez, a que mais calou no espírito público – por isso mesmo não agradando ao “Riehl das arábias” – encaminhou-se ele para 
o Diretor-Chefe da STB, perguntando-lhe à queima roupa e em tom insultuoso: “É o Sr. o Presidente desta Sociedade?”. Obtendo 
resposta afirmativa, prosseguiu o arvorado em juiz: “pois fique sabendo que acabo de evocar o espírito de HPB e ele me fez ver que 
deseja o seu retrato retirado da parede, por não estar de acordo com as diretrizes que o Sr. está dando à sua sociedade!” Admirado 
daquele rompante, mas logo conhecendo no falso juiz o famoso Riehl, que outrora atacou “a missão da 7ª sub -Raça”, respondeu-lhe o 
Diretor-Chefe da STB: “Mas, em resumo, quem é o Sr. para me dar regras e exigir seja o que for de mim?” Riehl balbuciou umas 
asneiras e olhou com ar de herói e de blasonador o mesmo Sr. embora que obtendo esta lição: “HPB evocada é asneira, pois além do 
mais, condenava as práticas espiritistas, como foi a única razão de ser sua ida à América do Norte, quando do surto espiritista naquele 
lugar”. E como o tal Riehl continuasse a blasonar, nova lição, “porém, de mestre”: “de há muito que acompanhamos suas investidas 
necromânticas aqui dentro. Aguardávamos até onde chegaria sua educação. Assim, ponha-se na rua e nunca mais ouse transpor o 
limiar deste Templo, que não foi construído para indivíduos desclassificados como o Sr.” Porém, Riehl ainda arriscou esta raquítica 
frase: “É... mas cumpri o meu dever...”, lançando olhar feroz para o Diretor da STB. Sim, lhe disse este: “dever” de Mago Negro, e de 
indesejável em seu próprio País, que escolheu a sessão mais harmônica, talvez, para estabelecer desordem, confusão. Nesse tempo, 
já diversas pessoas da assistência, que ainda ali se mantinha discutindo os ensinamentos recebidos e gozando de tão místico 
ambiente, fez o “juiz sem juízo” retirar-se imediatamente da sala, e se não apanhou foi pela intervenção de outros pertencentes à Obra, 
além do Diretor-Chefe, dirigindo-lhes a palavra, e prometer que ia novamente harmonizar o ambiente com um “mantram búdico” mui 
apropriado àquele fim. 
Não contente com o sucedido, arranhou umas páginas impingindo-as como carta à imprensa, e foi a todos os jornais para que a 
publicasse, porém, passando pela desfeita de não ter acolhimento em nenhum deles. O que fez então? Revoltou-se também contra a 
imprensa, chamando-a “de venal e que vivia de escândalos e dos crimes do cadastro policial”. E atacando a nossa missão em prol de 
uma civilização, que fará seu surto no continente sul-americano, tendo por núcleo central o Brasil, diz que “do Brasil só poderia sair 
uma raça de degenerados”. 
Tudo isso é para assombrar aos que nos lêem! Porém, muitíssimo mais assombroso, o desse indesejável continuar residindo no Brasil; 
possuir prosélitos brasileiros e... continuar a atacar a tudo e a todos, sem que as autoridades brasileiras já tivessem resolvido do 
destino lhe deveriam dar! 
Outrotanto, a respeito do carteiro Cavalcante daquele distrito (Rua Buenos Aires) para cujo procedimento chamamos a atenção do Sr. 
Administrador dos Correios, pois, pertencente talvez às fileiras de Augusto Riehl, faz questão de por o seu carimbo pessoal em tais 
folhetos difamatórios, e até no invólucro, como se fosse ele (carteiro) a própria Administração Geral dos Correios. É para cismar!... 
Em resumo, por causa dos Riehl, Krumm Heller e outros, foi que o mesmo Diretor-Chefe da STB, antes de partir para o Governo 
Supremo da Obra, no Sul de Minas, tomou a deliberação de serem distribuídos convites especiais, a critério da Diretoria, para tais 
sessões hebdomadárias da STB, dentro do vasto Programa que a mesma tem que desenvolver em prol do “engrandecimento físico, 
moral e intelectual de nossa RAÇA”, quer queiram ou não os necromantes Riehl, Heller e outros “estrangeiros” para as suas próprias 
pátrias. 
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sentido da palavra, como manifestação concreta, cada um deles, daquela multiforme 
Trindade de Matéria, Força e Inteligência. 

Nossas Filogenia e Ontogenia, sínteses incipientes contemporâneas, em busca 
daquela máxima verdade, já nos ensinam a mesma coisa: A evolução de todos os seres 
terrenos através de idades sem conta e sua sintética história – “o desenvolvimento fetal 
de cada ser vivo” – não são mais do que uma série de “tônicas” ou de “momentos” deste 
ser, a caminho de alcançar no futuro, o tipo terreno superior, que é o do “Homo-Sapiens”. 
Assim, nos dois lóbulos ou testículos do homem, vemos a reprodução do seu cérebro; nas 
raízes e outras florações vegetais, do mesmo modo, a reprodução de certas glândulas do 
homem, e no seu corpo, enfim, o tão maravilhoso, quão pouco conhecido fenômeno das 
“tônicas” (orgânicas) de todos os seres inferiores que o precederam na mais prodigiosa 
das sínteses. 

E na parte evolucional que o homem vulgar tem ainda de alcançar para passar ao 
Homem Superior, a Teosofia vê ainda sobre a sua cabeça, a própria “escada de Jacob”, 
segundo o místico sonho bíblico do patriarca, como infindável escada, construída entre a 
Humanidade terrena e outras Humanidades do Espaço infinito; Humanidades superiores, 
portanto, onde se acham compreendidos anjos, arcanjos, querubins e serafins, tronos, 
dominações e potestades do Cristianismo, como insignificantes cópias, por sua vez, dos 
Amoaspend zoroastrianos ou daqueles trezentos e trinta milhões de devas (Espíritos da 
Natureza cósmica) que, se fossem inteligentemente classificados, estariam por trás dos 
véus da simbólica linguagem dos Vedas, como as mais sublimes e venerandas das 
Escrituras, pois, no dia em que forem devidamente estudadas, nos darão a grande 
surpresa de fornecer toda uma História Natural e Astral das pretéritas e incompreendidas 
idades... 

Esta série indefinida de entidades que podemos conceber, como indo da mais 
baixa à mais elevada jerarquia, não é filosoficamente outra coisa, senão, a aplicação 
prática da Lei matemática que ao Cosmos preside, pois, segundo já afirmavam os gregos, 
“o Verbo geometriza”. Rege-se, com efeito, o Cosmos, por um “sistema numérico” de 
módulo variável ou desconhecido (o perdido Cânone de proporção, como “base da 
Arquitetura”) e cada “unidade superior” do sistema, unidade que abarca e sintetiza as 
inferiores que lhe estão subordinadas, é para estas um sublime e efetivo “deus”, o qual, 
por sua vez, pela mesma lei serial, entra em união com outras entidades similares, em 
todo o conjunto do grau superior imediato, ao qual preside, também, “outro deus” de 
segundo grau. E assim, sucessivamente, até o infinito, pois, como ensinam os brâmanes, 
a série de universos ou organismos cósmicos “é indefinida, sucedendo-se uns aos outros 
em perfeita lei de geração, embora que o primeiro e o último deles tenham sempre que 
escapar da humana compreensão, como escapará sempre ao matemático, o primeiro ou 
menor, e o último ou menor dos números... 

Cada ente, cada “número vivente” desta sublime Escada evolutiva, é para seus 
inferiores (as entidades que lhe estão evolutivamente subordinadas), um “deus”, um 
“Jina”, um “pai”, um “Jiva”. E cada uma dessas entidades inferiores é, reciprocamente, 
para aquele, uma “sequência”, um “filho”, um “broto” ou ramo; um elemento integrador 
nascido do seu seio e ao qual terá, finalmente, de voltar ou no qual terá, definitivamente, 
de se integrar. Em uma palavra: um tulku ou manifestação transitória desse “divino” ou 
superior, como dizem os místicos tibetanos. 3 

                                            
3 Todo ser superior a outro, na escala sempre crescente da evolução da “Mônada”, pode ser tido como seu Mestre ou Guru, senão, 
um “deus” para aquele que lhe fica imediatamente abaixo. Em tal ordem se acham postados: os homens vulgares, que nada sabem a 
seu próprio respeito; os discípulos aceitos pelos Mestres de Sabedoria (por sua vez, de várias categorias). Do mesmo modo, estes sob 
a direção de Outros Seres mais elevados, como sejam os chamados “Mahatmas”, cujo título – como já dissemos – tem o significado de 
“Grande Alma”. E assim, sucessivamente, até alcançar o próprio Centro do Sistema Solar, onde fulge em todo o seu esplendor e 
grandeza: ISHVARA. – Todas as notas do tradutor. 
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Quanto a tão notável assunto dos tulkus ou eumerizações (avataras provisórios 
ou parciais?) tibetanos constitui toda uma especial revelação, até mesmo para os 
partidários da doutrina teosófica. É o que se verá no próximo capítulo. 

 

O NOVO PORTAL INICIÁTICO DE “DHÂRANÂ” 

 

Com o presente número, DHÂRANÂ entra numa nova fase determinada pela 
transcorrência do 12º aniversário da fundação material da Sociedade Teosófica Brasileira.  

Daí a necessidade de mudarmos a capa de nosso órgão, consubstanciando na 
presente todos os valores dos doze anos transcorridos e os dos vindouros. 

O fim deste artigo, pois, é explicar a simbologia do novo portal iniciático de 
DHÂRANÂ, o que faremos sucintamente, mas revelando idéias e fórmulas incógnitas até 
mesmo para os versados em Ocultismo. 

Antes, porém de entrarmos em matéria marajoara, recuemos às priscas eras e 
apontemos os portentosos fatos que a História Iniciática da Humanidade confirmou e cujo 
sentido só pode ser entendido com as chaves facultadas pela Sabedoria Iniciática das 
Idades. 

 

HÉRCULES E OS DOZE TRABALHOS OU A S.T.B. E AS DOZE CASAS ZODIACAIS 

As lendas da antiguidade, cristalizações poéticas dos ensinamentos emanados dos 
templos, referem-se, com insistência, a um país maravilhoso, na região onde o sol se põe, 
isto é, no ocidente. Os papiros egípcios citam-no como o Amenti, ou melhor, Amen-Ti, o 
País Oculto e também, já particularizando determinado lugar dessa região maravilhosa, 
falam da Montanha do Ocidente, como sendo a Mansão das Almas osirificadas, 
justamente onde iam viver aqueles que, iniciados nos mistérios, imortalizavam-se e 
atravessavam o umbral de Ro-sta. Ro-sta dava para a sala de Maat, a deusa da Verdade. 
Ao passar a essa sala, o Adepto, o Osíris N. defrontava-se com os senhores que rodeiam 
o sol do Ocidente, podendo exclamar as palavras que encontramos no cap. CXVIII do “O 
Livro da Morada Oculta”: – Eu nasci em Ro-sta. Aqueles que estão entre as múmias me 
dão os encantos favoráveis no lugar sagrado de Osíris. Recebo as dignidades em Ro-sta. 
Passo nas Moradas de Osíris. Meu caminho é nas Moradas de Osíris”. 

Hieroglificamente, era Ro-sta representada pela cruz ansata. O círculo dessa cruz 
é a boca humana, por onde se manifesta o Verbo; o Tau ou a cruz propriamente dita, ou 
sta é o caminho pelo qual a Mônada, o Peregrino, o Hansa bramânico, o Cisne Branco do 
ciclo arturico ou dos cavaleiros do Santo Graal, Grasalis, o sol místico, no final das 
contas. A tradição indiana, ao falar dos Jvatmas, as Centelhas ligadas perenemente ao 
Espírito Universal, enuncia: “Nesta infinita Roda de Brahma, morada de todos seres, 
peregrina o Hansa, pensa o Eu, diferencia o Governador” (Shvêtashuatara). 

Foneticamente, podemos ler a cruz ansata, de Ankh, ou da Vida, como – Ra e Ta, 
Ta-Ra, a deusa da Sabedoria na Índia; Ro-Ta, o caminho por excelência, ou Ta-Ro, os 
arcanos que nas suas lâminas encerram todos os mistérios da Vida. 

Ro-sta, pois, na linguagem dos hierofantes, era a entrada para a mansão dos 
eleitos, denominados pelos latinos – Campos Elíseos, cujo umbral chamaram de Angus, 
útero, vereda propriamente dita, onde se verificam as dores do parto. O aspirante à 
Imortalidade, ao nascer para o Mundo da Verdade, atravessava um portal simbólico e 
suas angústias são assimiladas às da maternidade. Por isso, diziam os místicos cristãos, 
referindo-se ao Adepto – o Homem das Dores; e podemos recordar uma epístola de 
Paulo, o Ungido, aos coríntios quando assevera: “Sofro de dores de parto até que 
encontreis o Cristo (o Ego Superior, elucidamos nós) no vosso Homem Interno”. Na Índia, 
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antes de nascer espiritualmente, o candidato, o discípulo trajado com vestes brancas ou 
cândidas, atravessava a Vaca Sagrada, a Vaca de cinco Patas, emblema da Terra, a 
grande Mãe ou Mater-Rhéa (da composição dessas duas palavras surgiu o vocábulo 
matéria) Bhumrú”. A Vaca Pentápoda era toda de ouro puro, o qual vem a simbolizar o 
mesmo ouro filosofal dos alquimistas. 

Passando Ro-sta, o Adepto demandava o Amen-Ti, o qual, no plano histórico, só 
poderia ser atingido pelos homens depois que “Colombo abrisse a porta de seus mares”, 
na idéia de Castro Alves; e, muito antes todavia, após Hércules ter afastado a Europa da 
África para abrir o caminho para o mundo ocidental, a terra do mistério, os viajantes 
desses mares encontraram na África e nas Canárias avisos nos quais se proibia a 
navegação para o oeste. O consenso universal que prestigiou esses avisos foi anulado 
por Colombo, que “com três caravelas descobriu um reino que não era o seu”, – e a 
América veio a ser para a Humanidade a Aurora de Libertação. 

Passemos agora a estudar os doze trabalhos de Hércules em relação com as doze 
casas zodiacais pelas quais passou simbolicamente a obra da S. T. B., completando, ao 
comemorar seu 12º aniversário, um ciclo astrológico. Neste caso, a S. T. B. vem a ser o 
Sol. 

Herakles, o deus solar grego, ou Hércules dos latinos, é derivado do nome 
sânscrito Hari-Kulas, o Senhor Sol, o Espírito Planetário da Ronda, o Mel-Khalt fenício, 
que quer dizer, o Senhor da Cidade, em correspondência ainda com o Ogma gaulês, 
nome esse que lido anagramaticamente vem a dar os de Mago e o africano caótico 
Ogam. 

Simbolizam os 12 trabalhos as provas iniciáticas por que passava o postulante. 
Passado o sol pelas 12 casas zodiacais concluiu um ciclo astronômico, e todos os ciclos 
secretos se baseiam no Simbolismo de Hércules. A precessão dos equinócios, ao fim de 
25.920 anos marca um ciclo grande ligado ao mistério das estrelas polares ou o “Olho de 
Druva”, que vela por sua filha, a Terra. 

 

SENTIDO INICIÁTICO DOS DOZE TRABALHOS 

1 – O javali de Erimantho – Erimantho é oriundo de Heros Mantheia, que em 
grego quer dizer “o conhecimento do espírito, simbolizado no javali”. Esse animal 
aparece, em todas as tradições, como Símbolo da Sabedoria Secreta. Adonis, Thamus e 
outros iniciadores foram destroçados por javalis. 

Varaha, o javali, ao contrário, foi quem matou o demônio Hiranyakha, que 
mergulhara a Terra no abismo das águas. 

Gotama, o Buddha, dizem lendas, morreu de uma indigestão de carne de javali. A 
alegoria é clara: foi obrigado a desencarnar, como todos os grandes Iluminados que em 
excesso deram conhecimentos esotéricos à Humanidade. 

2 – O roubo dos cavalos de Diomedes – Este termo, contração de Dios-Medos, 
do deus dos medas, dos zoroastros ou guardiãos do misterioso Fogo Celeste que se 
manifestará com Losuóch, na Idade de Ouro, como o 10º avatara de Vishnu, o Kalki -
avatara, o cavalo branco das tradições indianas. 

3 – O roubo dos bois de Gueryon – dos bois solares, ou de Guer-Io, o Senhor de 
Ísis, representados, no Egito pelos bois-Apis e Mnenis. É este outro símbolo que se 
relaciona com o da Vaca Pentapoda bramânica, no que concerne a Osíris, o aspecto 
masculino da Divindade; ao passo que Io, a terneira cantada do Ésquilo, é a própria Ísis, 
sua esposa e irmã. Mais um passo e compreenderemos que a Índia é a Mãe da 
Humanidade e o Egito seu Pai, porque se o sacerdote da terra de Khemi era a 
encarnação do poder filosófico e científico, o Adepto indiano, no seu profundo misticismo, 
representava a encarnação do Amor, essa característica feminina. 
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Delineiam-se, assim, os dois caminhos apontados em todos os livros sagrados, 
representados por nações: Jnana e Bhakti; isto é, Sabedoria de Devoção, os quais se 
completam com o do Karma, lei de causa e efeito, bem expresso nos povos da Ásia 
Menor. 

4 – O roubo das maçãs de ouro do Jardim das Hespérides – O termo grego 
Hesperos, Hesper ou Vesper, a estrela matutina e vesperal, Vênus, Lúcifer, Portadora da 
Luz, Phosphoros, Shukra, de onde vieram, no dizer dos sábios, as altas inteligências 
cósmicas que deram a esta humanidade o intelecto, representado na mitologia grega por 
Prometeu. Esse termo tem patente ligação com Pramanteia, o pramanta, a cruz védica de 
onde brota Agni, o fogo sagrado, o espírito que anima. 

Pois no jardim das Hespérides, as Atlântidas, as sete filhas de Atlas, guardavam os 
pomos da Árvore da Sabedoria, aquela que os hebreus colocaram no seu Gan-Eden, 
junto à Árvore da Vida. Ficavam esses maravilhosos jardins na Atlântida, cujos restos, 
conhecidos como a ilha de Posseidones vem a ser o 4º continen te ou o Kusha-dwipa 
purânico. Transplantando as maçãs para toda a bacia mediterrânea, Hércules fez com 
que ali florescessem os mais venerados mistérios da antiguidade. 

Ao simbolismo desse divino roubo (na verdade: uma prodigiosa transplantação de 
experiências imprescindíveis à evolução humana), prende-se o formidável e capital 
mistério da queda ou descida no sexo, queremos dizer, a perpetuação da espécie 
mediante a geração sexual, consoante a tradição judaico-cristã ainda conserva apesar de 
não a saber interpretar. O “pomo de Adão” atravessado, como diz o povo, na garganta do 
homem, tem, de fato, relação íntima com o centro psíquico Vishuda, situado nessa região, 
o qual tem ligação com Vênus. Como força sutil da natureza ou “tatva”, Vênus, é o 
Akasha, origem psíquica do Som, que faculta ao homem a expressão das idéias. A 
modificação das cordas vocais, quando o varão surge no adolescente, é prova assaz 
conhecida e bastantemente comprobatória de que Vishuda e o Sexo influenciam-se 
mutuamente. 

5 – Limpeza das cavalariças de Angias, rei da Élida – Achamos logo correlação 
entre Élida e Helios, e a seguir Augêis, cujo nome, em grego, designa luz, raios de sol, 
etc. Consistiu esse trabalho hercúleo em limpar as imundícies milenares das estrebarias 
que simbolizam este baixo mundo das animalidades, para que o sol do espírito pudesse 
manifestar-se na Terra e propiciar o advento da Satya-Yuga, a Idade de Ouro vaticinada 
pelos profetas, videntes e pitonisas de todos os tempos. Assim, só assim, poderiam os 
cavalos do carro de ouro do Sol cavalgar a Terra, conduzindo o Senhor da Luz na 
Mercavah, o carro de fogo. 

 

(Continua no próximo número) 

 

 

PROFECIAS DO BUDA BRANCO DO OCIDENTE 
 

OS TEMPOS ESPERADOS SÃO CHEGADOS E BEM CHEGADOS !... 

Para os que sabem ouvir, na grande torre do Tempo, a nova Hora Cíclica, num 
crescendo, estremecedor vem soando e atravessando em irisações de supremos 
mistérios as sombras convulsas da “Kali-Yuga”. 

Embaixo, ressona em negrumes, a sempre noturna e compacta floresta, onde os 
caminhos são obscuros, e se reencontram sempre, serpenteando sobre si mesmos, sem 
início nem termo; e em cujas curvas é sempre flagrante a solerte máscara de Mára, semi 
à mostra... labiando a sua eterna promessa... 
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Por toda a parte, o Monstro, alapardado na própria sombra milenar, continua 
gozoso e insaciável do farto repasto espantosamente renovado, sempre, pela trina e 
escarnecedora interpelação ao peregrino incauto de si mesmo... 

Enquanto no alto, no imenso e oracular silêncio dos crepúsculos, andando como 
andam as cousas eternas, as nuvens, esculpidas pela linguagem dos Deuses passam em 
frisos de Sabedoria Redentora!... 

––––––– 

Os tempos esperados são chegados. E bem chegados!... 

E de tal verdade, um dos mais avançados e expressivos sintomas reais está 
documentado no mais recente dos apelos que a S. T. B. lançou a todos os homens de 
boa vontade, através do opúsculo espiritual, assinado pelo diretor-chefe da nossa Obra, 
JHS, em 25 de Dezembro de 1935, quando começou, então, a ser distribuído ao nosso 
povo, ao final das nossas palestras públicas semanais. 

O referido apelo representa, como estão lembrados os nossos leitores – além de 
uma oportuna advertência tão grave quão amiga e fraterna – uma desenvolvida e 
exotérica exposição esclarecedora da Obra, o Movimento oculto de que a STB é o 
expoente máximo. O fundamento e o sentido do novo lema espiritual: “Ecce Occidente 
Lux”, que por um desígnio da própria Lei foi pela nossa Obra lançado no Ocidente, 
tiveram nesse opúsculo uma ampla explicação em todo o seu significado histórico-
filosófico-espiritual. 

Era uma voz forte, consciente e amiga chamando todo um povo predestinado à 
consciência das suas devidas responsabilidades, perante a Lei que rege a própria 
evolução humana. 

Transcrevemos a seguir, um trecho dos mais significativos do mencionado apelo: 

“Raros náufragos nadando no vasto abismo”, repetimos, serão aqueles que ao 
contrário, se escusarem a tomar parte no Excelso Movimento exigido pela Lei que rege os 
destinos dos homens e coisas. Por isso mesmo, não sendo do número dos da “Barca da 
Salvação”, que é a STB, se sujeitem ao Dilúvio Universal, simbolizado nas terríveis 
catástrofes, que se aproximam de nossos dias, segundo a eterna promessa do Espírito de 
Verdade, quando, por exemplo, em Krishna, Ele diz a Arjuna (Bhagavad-Gita): “Todas as 
vezes, ó Filho de Bharata, que Dharma, a Lei justa declina e Adharma (o contrário a 
Dharma) se levanta, Eu me manifesto para salvação dos bons e destruição dos maus. 
Para restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga (Idade)”. 

A STB, no conjunto das suas atividades esotéricas, desde seu início vem se 
onipatenteando como um imenso e constante apelo ao povo brasileiro em favor da sua 
própria evolução integral. 

O primeiro desses apelos, chamando o nosso povo ao cumprimento dum dever que 
lhe é imposto por um alto determinismo históico-oculto, partiu das próprias Potências 
Superiores que do Oriente trouxeram a Obra para firmá-la no Ocidente através dos mais 
estranhos e desconcertantes fenômenos que, lamentavelmente, pela grande maioria que 
acorreu para assisti-los, foram compreendidos como meros recursos para servir a 
materialões interesses pessoais, à bastardia mal disfarçada de apetites egoístas. Um 
reduzido número compôs a hierarquia mental dos que ficaram. 

E através do tempo, vários outros apelos se seguiram quer por meio de inteligentes 
folhetos profusa e onimodalmente espalhados pelo Brasil, quer por meio de palestras 
públicas, anunciadas na imprensa local, oferecendo ao povo os mais extraordinários 
conhecimentos, e por último, em séries de palestras públicas especiais, expondo, pela 
magia superior e inexcedível do Verbo, a própria história da Obra, já que o ciclo atual não 
mais permite a repetição dos pseudos milagres (naturalíssimos fenômenos, apenas 
incomuns no Ocidente) que pulularam conturbadores ao princípio da Obra, na presença 
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de centenas de pessoas, qual aconteceu, também, com HPB, quando esta grande mártir 
do século passado fundou primeiramente o “The Miracle Club”, como um prelúdio 
necessário à fundação da ST, na América do Norte, o que logo se verificou; e recorrendo 
à precisão miraculosa da lei analógica que é elemento básico em todo problema 
considerado do ponto de vista teosófico, vemos que outro tanto acresceu com a infância 
da própria humanidade cujos primeiros estados de consciência foram: 1º - os puramente 
psíquicos ou lemurianos; 2º - os psicomentais, kama-manasicos ou as do mental inferior 
dos atlantes; e 3º - os puramente mentais ou os da Raça Ária. 

Mais recentemente, o eterno apelo da STB ao nosso povo, vem se manifestando 
pujante e luminoso com o desenvolvimento da obra do insigne polígrafo espanhol Mario 
Roso de Luna, “O Tibete e a Teosofia”, que em 49 capítulos representa o próprio Oriente 
donde provém a referida “Missão dos 7 Raios de Luz”, ou aquela em que a STB se acha 
empenhada. 

E como um complemento de todo este afã cultural e espiritual, numa profunda e 
mui consciente advertência ao povo desta terra, contamos, ademais, as Profecias do 
Buddha Branco do Ocidente, chegadas à STB em fins de Julho do ano p. p. e anunciadas 
ao público na palestra semanal do dia 30 do mesmo mês e ano. 

Em outros tempos, o tão discutido e cabalístico ser mais conhecido como Rei do 
Mundo, lançava as suas profecias através do velho mosteiro de Narabanchi-Kure, sendo 
que a última, na capital da Mongólia, a cidade de Takure, como régia residência dessa 
Excelsa categoria dos Budas Vivos – sobre os quais a candidez irresponsável da 
ignorância autoritária tem linguajado prodígios de sandice!... – cujo último foi o 31º e do 
qual a penúltima visão se acha estreitamente relacionada com a nossa Obra, razão de se 
falar, hoje, sobre o Buda Branco do Ocidente, o 32º da mesma categoria.  

Com o ex-Buda Vivo da Mongólia, o 31º, confabulou o insigne autor de “Bêtes, 
Hommes et Dieux”, Ferdinand Ossendowsky, que narrou naquele seu tão notável livro 
além da famosa e última profecia do Rei do Mundo, a penúltima do 31º Buda Vivo. E 
deste a sua última visão, desconhecida do sr. Ferdinand Ossendowsky e do mundo, e 
muito mais intimamente irmanada ao movimento oculto da STB, foi revelada 
individualmente ao próprio Chefe da Missão dos Sete Raios de Luz ou Missão “Y”, por 
quem esteve ao lado daquele ser até os seus derradeiros momentos, sendo registrada no 
nosso Livro Síntese, donde já foi lida em sessão pública, na nossa Matriz. 

Apresentamos, agora, aos leitores, as profecias do Buda Branco do Ocidente, cuja 
validade foi fixada entre fins de Julho do ano p. p. e o fim do ano corrente: 

“Mudança completa da face política do mundo, embora que sujeita a outras 
modificações mais acertadas, dentro da iniciática sentença de que “é através da 
experiência (ou antes, do sofrimento, da dor, etc.) que o homem alcança a Perfeição 
Absoluta”. E até, no de “Cada povo tem o governo que merece”. 

Guerras civis e entre nações, no que não deve tomar parte o BRASIL, por ser a sua 
verdadeira missão, a de “servir de exemplo às demais nações do mundo, como Santuário 
da Iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura”. 

Cataclismos consecutivos, inclusive o que ameaçará o Japão de desaparecer do 
mapa, restando, talvez, algumas pequenas ilhas nos arredores. Tudo indica que seu 
Imperador será assassinado. E isso, por manejos de uma associação secreta. 

O famoso caudilho do “Dragão Verde”... procurará resolver antigas questões com o 
Duce, por meios indiretos. O imperador Selassié fará brevemente uma vilegiatura na 
Etiópia. Esotericamente falando, trata-se de um personagem... conservador de tradições 
longínquas relacionadas com a velha Líbia, cujas não podem ser reveladas em simples 
profecias. 
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Uma nova ilha, antes de maior catástrofe, aparecerá nas proximidades do Japão, 
enquanto outra, no Pacífico. 

Grandes escândalos em família, inclusive, por motivos incestuosos. Outrossim, 
pais que se revoltam contra filhos e vice-versa. Os mais horríveis crimes, todos eles por 
questões sexuais, embora que alguns, por motivos de espoliação indébita, para não dizer, 
roubo. 

Cataclismos, tufões, inundações, liquidarão certas partes da América do Norte, 
como também na América Central e, provavelmente, em certos países europeus, 
principalmente, a Inglaterra – outro país ameaçado de desaparecer do mapa por um 
maremoto. Espantosas catástrofes são de esperar na costa do Pacífico, atingindo o Chile, 
Argentina e outros países: fenômenos esses que serão sentidos no Brasil, além de ficar 
este, em certas partes, coberto de cinzas vulcânicas. Vários abalos se darão em Mato 
Grosso e Minas Gerais. 

Verdadeiros monstros nascerão de casais indignos, inclusive no Brasil. E quando 
dizemos “indignos”, por motivos cármicos ou de encarnações como prova ou castigo de 
gravíssimos erros cometidos em existências (ou encarnações) anteriores. Dentre essas 
aberrações semi-humanas, semi-animais, figurará o de uma “famosa Maga Negra” 
oriental, já hoje vivendo no Brasil... por motivos que sabemos, mas não podemos revelar, 
senão, a pessoas iniciadas... Tal criança possuirá cabeça enorme, ou antes, duas 
cabeças, e seu corpo, com manchas singulares... à imitação da pele de zebra. Sua não 
menos horripilante mãe, procurará ocultar o filho (desse amor psíquico, para não dizer, de 
necromântico Ritual...), porquanto, da mesma criança pretende servir-se para fins 
idênticos, isto é, de Magia Negra, qual outrora em Tebas (a Cidade das Cem Portas) os 
fabricantes da fatídica múmia de Katsbeth, ainda hoje figurando no “British-Museum” de 
Londres. 

Grandes escândalos nos meios clericais, principalmente, por questão de “dinheiro”, 
mas envolvendo senhoras da alta sociedade; como também, por se intrometer na vida 
política das nações, quando o Poder Espiritual é um e o Temporal, outro. Já o mesmo 
Antonio Vieira apontava esse gravíssimo erro contra as Leis superiores ou divinas, por 
parte de sua própria Igreja (Vide sua maravilhosa obra: Arte de Furtar. Cap. L, com o 
título: Mostra-se qual é a jurisdição que os reis têm sobre os sacerdotes). O mesmo 
acontecerá com Associações do mesmo caráter (espiritualista) que desejarem intervir no 
que é tido como “Poder Temporal”, pois, o próprio Jeoshua (o Jesus bíblico) ensinava aos 
seus discípulos ou apóstolos “Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus”, 
o que tem ainda, outras interpretações, segundo o sétuplo sentido cabalístico de todas as 
coisas, principalmente, as de caráter iniciático. Outrossim, morre o Papa atual, depois de 
longos sofrimentos e, entrevistas misteriosas no próprio Vaticano que decidirão de seu 
sucessor, cujo trará inúmeras modificações para a Igreja, algumas delas, até então 
condenadas pela mesma (Igreja)... embora que, em tal ocasião, apresentadas ao mundo, 
como “de só agora terem chegado os tempos”... Os cardeais já vêem com “maus olhos” 
essas entrevistas consecutivas, inclusive, com o cardeal Pacelli... 

Documentos de grande valor histórico, conservados há séculos pelos Coptas... e 
que destroem, por completo, várias passagens do Novo Testamento, principalmente o 
que se refere à “Vida de Jesus” virão, finalmente, à lume, através de exploradores ou 
cientistas... 

Contrariamente à maneira de agir até hoje, repudiando as demais religiões, a 
Romana será a primeira a tomar parte em Congressos dessa natureza, com o fim de 
salvar aparências... Com maior espírito de tolerância e respeito, já o fazia em 1915, o 
Papa Pio X, através de uma encíclica dirigida a todos os chefes de religiões existentes no 
mundo, “para que implorassem ao Deus Único, adorado por todas elas, à fim de que 
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fizesse cessar a luta entre os homens”. (Onde, pois, a infalibilidade do Papa, quando uns 
procedem de tal maneira... e a maioria, completamente em desacordo?). 

Incêndio em dois templos católicos, no Rio de Janeiro, sendo que em um, motivado 
por uma faísca elétrica, além de outro (no interior?...) por escândalo no seu recinto, e 
respectivo fechamento. 

No Brasil, teremos ainda: algumas fortunas que se desfazem. Praga de gafanhotos 
e outros insetos danosos à lavoura, principalmente, em São Paulo, embora que, por outro 
lado progrida largamente nas indústrias. Modificações para melhor nas finanças do País, 
principalmente, pelo auxílio eficacíssimo de seus mais dinâmicos Estados: São Paulo, 
Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul, que alcançarão grande progresso no referido 
período, notadamente em 1937. E com isso, o crédito do Brasil valorizado no estrangeiro. 

Estelionatos de toda espécie, inclusive nos JOGOS e LOTERIAS prejudicando à 
coletividade, mui natural desse fim de ciclo apodrecido e gasto... onde tudo é falso ou 
ilusório, a começar pelas modas e costumes, até... o que diz respeito à vida transitiva, que 
vem tendo o mundo desde o ano 1897, mais claramente indicada em 1914 (da guerra 
européia e consequente epidemia da gripe subsequentemente, além de miséria, etc., para 
dar razão de ser ao símbolo indicativo dessas tremendas ocasiões da vida humana: Os 4 
Cavaleiros apocalípticos, ou Guerra, Fome, Peste e Domínio, sendo que este, em 
primeiro lugar, como causador das guerras. Haja visto o que acaba de ter lugar entre a 
Itália e a Abissínia)... 

Desabamento de um prédio, na Capital, ocasionando vítimas, além de seríssimo 
desastre na Central do Brasil... Em acidente automobilístico morte de pessoa proeminente 
na política do País. 

Acompanhando os demais países, o número de psicopatas no Brasil, aumentará, já 
pela dissolução dos costumes, já pela prática de Baixa Magia (muitas vezes porém 
apresentada como “Espiritismo”... mas, por felicidade, as próprias autoridades policiais, 
combatendo-a rigorosamente, para não dizer, “separando o bom trigo do joio”). Como 
também, pelo exagero do ruído causado pelos rádios, as buzinas de automóvel, as 
propagandas comerciais, etc., etc., sem falar nos que, não resistindo aos horrores da 
época (ou do fim do referido ciclo para o dealbar de um outro, para o qual trabalha a STB 
e é o Brasil o seu expoente máximo), ficarão loucas. 

Outrossim, moléstias desconhecidas acompanharão as referidas pragas. No campo 
das moléstias nervosas, as reconhecidamente incuráveis: paralisia agitante ou “doença de 
Parkinson”; “tabes dorsales”. “encefalite letárgica” (cujo melhor tratamento seria, digamos, 
como já provou o grande homeopata francês Vannier “uma só dose do próprio soro cefalo 
raquidiano, na 200ª dinamização”). Porém, não podemos deixar de chamar a atenção 
para os senhores médicos e farmacêuticos homeopatas para o uso da água fornecida à 
capital, cujos princípios esterilizantes, etc, postos atualmente em prática, destroem, por 
completo, o valor dos medicamentos, à parte opiniões contrárias, que aliás, pouco nos 
interessam. 

As estações, completamente modificadas, ocasionarão várias moléstias, 
principalmente pelo uso de frutos e outros alimentos impróprios para as referidas 
estações (assim invertidas ou modificadas... pelo excesso de matéria “tamásica”, a mais 
densa ou grosseira das três qualidades de matéria viventes no universo e nos próprios 
seres. Aos interessados, chama-se a atenção para a pág. 539 do nº 88 da revista 
“Dhâranâ”, como órgão oficial da STB, referente ao artigo “Que é Intuição?”). Dar-se-ão 
vários casos de gripe-pneumônica e de outras naturezas, além de sarampo, varicela, e 
até, da mesma varíola, e a que o vulgo chama de “caxumba”, melhor dito, “parotidite 
epidêmica”. 

Lampião, o famoso bandoleiro nordestino, que além do mais roubava para oferecer 
a certo sacerdote, que foi, aliás, quem lhe arranjou a patente de “capitão” ou coisa que o 
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valha... no governo de Artur Bernardes... será assassinado, depois de grandes peripécias, 
em uma armadilha preparada pela polícia nordestina... e atraiçoado por alguns elementos 
do seu grupo. 

Dar-se-ão sérias perturbações no Canal de Suez, provocadas por consecutivos 
fenômenos sísmicos; do mesmo modo que, rompimento de diques, principalmente na 
América do Norte. 

Estranhos fenômenos na Mongólia, no Tibete e na própria Índia, comprovantes da 
finalização do ciclo oriental... para o dealbar do Ocidental, na frase pela STB já de há 
muito adotada, isto é, desde o ano 1924, por não o poder fazer desde o de 1883, quando 
morre na Índia o último dos seus rebentos espirituais – Ramakrishna – e nascimento de 
certa criança privilegiada, no Brasil, etc. Cuja frase, é: ECCE OCCIDENTE LUX! (contrária 
à outrora adotada por Emanuel Swedenborg: Ecce Oriente Lux!). Sabem todos os que se 
dedicam aos estudos ocultistas, que o verdadeiro nome de Shamballah, a cidade dos 
deuses, é: “País do Ocidente”. E isso bastaria aos mais iluminados, para comprovar o 
nosso dito. 

Entretanto, a Índia começará a gozar de melhores prerrogativas, devido, além do 
mais... à proverbial bondade do atual rei da Inglaterra, Eduardo VIII... até que, o próprio 
impulso da Lei que rege os destinos de homens e coisas, a faça novamente livre, como 
ao velho Egito, isto é, depois de sérias lutas intestinas. 1 

A América do Norte estreitará, cada vez mais, os laços espirituais que a unem ao 
Brasil, dentro do próprio mistério da “Missão Y”, em que os dois continentes se 
completam, para duas civilizações que farão seu aparecimento quase simultaneamente: 
as 6ª e 7ª sub -raças do ciclo ário. Tudo mais quanto por aí se prega sobre “arianismo”, é 
ignorância científica e filosófica do complicadíssimo manejo dos vários ciclos raciais, em 
que é repartida a vida humana. Assim, verdadeiras previsões desse futuro radioso para a 
Humanidade, as frases de Monroe (esta como doutrina) e do grande Bolívar: A AMÉRICA 
DOS AMERICANOS. E “TUDO NOS UNE, NADA NOS SEPARA”, à parte ridículas 
pretensões e mal-entendidos que por aí ainda existem, mas que, em breve, fatalmente, se 
hã de acabar. Razão porque hoje se pode dizer: o momento é das duas Américas. E 
Europa, que já teve seus esplendores no passado, se acha na atualidade, vivendo das 
suas próprias tradições... e querendo remover o impossível. Que o diga: o que ora se 
passa em quase todos os países europeus. 

Sinais no brasílico firmamento (como já têm sido constatado inúmeros por pessoas 
insuspeitas) reproduzirão as iniciais “JHS”, que nada tem a ver com a interpretação dada 
pela Igreja, ao que já provinha do Judaísmo, mas... com a própria Missão em que está 
empenhada a STB para todo o continente sul-americano, cujo Núcleo espiritual é o 
BRASIL (o País da Brasa, ou de AGNI, o Fogo Sagrado). Outras vezes, aquelas iniciais, e 
até, as de STB serão vistas, porém, com o símbolo de uma coroa por cima que nada tem 
a ver com as “humanas realezas”, e sim, com as dos “Reis Divinos”... 

Em Minas (onde o fenômeno já tem sido inúmeras vezes presenciado, 
principalmente, onde a STB possui o seu Governo Supremo), do mesmo modo que, no 
Estado do Rio e São Paulo, crianças e donzelas constatarão no céu, não só aqueles 
símbolos, como um ANJO (ou DEVA, como chamam os orientais) protetor do Brasil, qual 
o Apolo grego, Hélio e até Elias, “subindo ao céu em seu carro de fogo”, simbólico das 
fulgurantes radiações do próprio Sol, mais belo que em qualquer parte do Globo, no 
cerúleo manto do Firmamento da Terra da Promissão ou Nova Canaã, que é o Brasil, no 
presente ciclo da vida humana. 

                                            
1
 Nos arquivos ocultos da STB existem há bastante tempo provas documentárias de que o ex-rei Eduardo VIII é um personagem 

histórico difícil de ser compreendido por humanas criaturas. O pseudo-escandaloso fato que o envolve... está dentro do referido 
mistério. E a prova que, dentro em breve... se conhecerá o resto... 
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Impossível notificar tudo quanto está para acontecer nesse fim de ciclo 
apodrecido... para o dealbar de um outro portador de melhores dias para o mundo. Além 
do mais, porque seria obrigar a quem faz tais profecias, a viver contemplando o Livro 
Akashico, ou do Éter Sonoro, onde se acha estampado o Passado, o Presente e o Futuro 
do mundo, preparado por suas próprias mãos, para não dizer, pelos que nele habitam, 
além do que, a própria Lei escreve em benefício de todos. Ademais, existe uma segunda 
lei, que o próprio homem instituiu para si: a do “livre arbítrio”, que tanto o pode fazer Bom 
como Mau. Por isso que essas mesmas profecias poderão sujeitar-se a algumas 
modificações. Como Suplemento às primeiras que foram anunciadas, nos últimos dias de 
Julho do ano transacto em sessão pública de 30 daquele mesmo mês e ano, são 
apresentadas mais estas (por sinal que já existentes há tempos no Arquivo da STB): 

A queda provável de Stalin e modificação do regime comunista. A nova geração 
reconhece que a Rússia instituiu um regime filho das suas próprias dores do passado, 
através da falta de liberdade... restringida a patas de cavalo, aos vergástulo cruel dos 
cossacos tzarinos, ao frio mortal da Sibéria, etc. Mas que, tal regime não poderia, de 
modo algum, resolver o que só o verdadeiro Espiritualismo é capaz, através do Ideal de 
Fraternidade Humana. E isso se acha mui bem expresso nas sábias palavras do grande 
Emile Zola: “É pelo livro e não pela espada, que a Humanidade vencerá a mentira e a 
injustiça e conquistará a Paz Final da Fraternidade entre todos os povos”... 2 

O fenômeno tanto pode ser individual como coletivo. Haja visto o que aconteceu 
com aquela pobre criança arrancada dos braços de seu pai (um alcoólatra, aliás, ou seja 
o Sr. Natyananda) para representar uma nova Tragédia do Gólgota... E que vivia como 
um pobre pássaro em gaiola de oiro. Para um dia revoltar-se contra os que o obrigaram a 
tão dolorosa farsa perante o mundo. Referimo-nos a Joe Krishnamurti, a quem os místico-
devocionais besantistas chamavam, simplesmente, de Krishnaj. Foi, pois, ele mesmo – 
como já o afirmávamos há longos anos – quem, por sua própria boca, dissolveu a fanática 
ORDEM DA ESTRELA, da qual o fizeram Chefe, além de confirmar, ainda, profecias 
provindas de nossa (boca): “de que não se responsabilizava pelos livros apresentados ao 
mundo como seus, pois de modo algum os havia escrito”. 

Na Espanha, se a luta ultrapassar o mês de Abril, é possível se de um amistoso 
ajuste entre as duas partes inimigas e ao final o povo acabará compreendendo que jamais 
deveria ter-se metido em tão ingrata quão dolorosa “empreitada”. 

Procurem, pois, os homens fugir desses ímpetos momentâneos que nascem como 
revoltas... de um passado de imprevidências, procurando sempre viver dentro de 
Dharma, ou a Lei que rege os destinos de homens e coisas. E se conformando com a sua 
própria existência, que não é mais do que PRÊMIO OU CASTIGO de “passado” mais 
remoto ainda, por ser o da encarnação do Ego, através de vários corpos, qual o diamante 
que, para adquirir brilho ou luminosidade, é forçado a passar pelas garras aduncas da 
“lapidação”... 

Outra “profecia” e outro “conselho”: Dentro em breve fim trágico terão os ditadores 
de duas Potências européias, “muitíssimo mais trágico do que se possa imaginar 
atualmente”... Pois bem, que não os procurem imitar outros homens, principalmente no 
BRASIL, como já se disse, o Exemplo da Sabedoria, da Paz e da Justiça entre todos os 
Seres. Mil vezes continue ele como se acha”. 

                                            
2
 Procure-se ler o artigo do Diretor-Chefe da STB, com o título: “ONTEM E HOJE ou Poder Temporal  e Poder Espiritual”, publicado no 

número desta revista relativo a Abril de 1930 a Junho de 1931 (fazem SEIS longos anos, pois). Do mesmo artigo, faz parte o seguinte 
trecho: “Dentro em breve assistiremos ao choque tremendo entre duas forças contrárias, que desde já se dão combate sem tréguas: o 
Bolchevismo, ou o símbolo do materialismo bravio... e o Fascismo. Cujo choque arrastará a Igreja ao abismo fatal da morte. Mas, de 
cujo choque (como em tudo mais que exige uma terceira fórmula conciliatória...) nascerá uma terceira Potência, da mais elevada 
espiritualidade: a Teosofia ou Doutrina Arcaica; Saber Divino, Saber que sublima e regenera o homem, elevando-o pelas regiões 
sublimes da Verdade. Esta mesma Verdade pregada pela Boca de todos os Iluminados, que a este mundo vieram, mas logo 
adulterada pelo imperialismo psíquico dos seus pretensos discípulos”... pouco importa (dizemos hoje) se cristãos, budistas, 
muçulmanos, judeus, etc. 
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VITAM IMPENDERE VERO ! 

 

NUM ANTIGO CADERNO DE CAPA AMARELA 

(Rio, 10 horas da manhã de 15/10/1926) 

 

Herrera Filho 

 

É um lugar estranho como aquele outro próximo do deserto da Líbia... Nela não há 
nem dia nem noite, ou há as duas coisas, indistinguíveis, misturando-se o flamejante 
colorido do Dia com a graça inefável da Noite. 

Em chegando-se lá, temos uma sensação de impotência interior: há umas sombras 
claras, dando esfumaçados contornos numa indefinibilidade avassaladora e única. 

É um vale protegido por duas montanhas iguais, monotonamente paralelas, não 
mostrando nunca os seus píncaros. Há nuvens perdidas num céu de beleza única; as 
estrelas têm a inteligência do fulgor contínuo; e tão próximas estão das montanhas, que 
estas cantam nos píncaros a vitória da luz contínua e única... 

As montanhas, demonstrando que são um movimento que sobe, têm a mesma cor 
de todas as coisas dali. A cor é sempre única, não se distinguindo nem nímias parcelas 
de colorido; não há rumor, e sim, um silêncio rítmico, todo musical, que faz perpassar 
continuamente um frêmito; o Silêncio nasce ali e dali sai para invadir o mundo numa 
vitória única: – aquele lugar parece que é a antecâmara da Natureza. 

Quando chegamos ali, não sentimos presença objetiva de Vida; de repente (talvez 
por estarmos já familiarizados), vemos vir pelo vale uma massa coleante, amorfa, sem cor 
definida, sem rumor, absolutamente embrulhada no vasto e imensurável silêncio, único 
dominador; inopinadamente, sem sentirmos, até com um requinte de má vontade, 
lançamo-nos na massa amorfa e vemos homens, crianças, velhos e mulheres...: é uma 
verdadeira caravana silenciosa e única; ninguém se olha, ninguém ri, ninguém chora, 
parece que há entre eles uma compreensão nítida e já muito conhecida; e andam com a 
cabeça levantada, sempre olhando para o alto que fica além... 

Verdadeiramente, os entes que formam esta caravana, que tem o Ambiente das 
Jornadas, não possuem formas humanas; percebe-se que há um ritmo naquela massa 
que ondula; e este ritmo é tudo e demonstra tudo; as formas, num arranco objetivo, 
possuem mais subjetividade que o Silêncio, porque este é um complemento da massa 
rítmica. 

A caravana segue, andando sempre; as formas levam na face uma luz 
perturbadora de pureza, só encontrável nos olhos de certas mulheres predestinadas...; a 
massa que ondula tem um só movimento, movendo-se omnimodamente, omnisonamente, 
uma continuidade única; se um ente daqueles olha para as estrelas, tem o olhar 
desviado... 

O vale não tem princípio; mas, na entrada do vale habita a Lua, banhando a região 
de uma suavidade tão augusta que uma claridade alegre desponta em tudo, através do 
silêncio único que desce do movimento que sobe... 

Corre-se o vale e no lugar onde parece que termina, está o Sol, reverberando, mas 
não alcançando com seu calor a massa que ondula no meio do silêncio que desce... 

Na massa todos têm o mesmo riso de felicidade; as estrelas têm mais brilho; anda-
se com uma energia que vem de muito perto; a música faz-nos abstratos às montanhas, 
para que possamos vê-las melhormente; a opalina luz da Lua é cada vez mais um 
enfraquecimento produzido pela distância: aproximamo-nos do Sol. 
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Há depois uma esquina que não suspeitávamos, e perdemos o Sol enquanto 
entramos em lugares escuros, animados por uma luz fraca e algo gelatinosa. Andamos 
sempre no escuro, sem vermos, ao passo que os ritmos da Folhagem chegam-nos com 
murmúrios de Água Interior; a temperatura é unicamente fria e o ritmo impõe-se 
continuamente; os nossos olhos têm a sensação de maravilhas que mais tarde... 

Andamos sempre. 

Há um momento em que nos olhamos, pela primeira vez: julgamo-nos: sofremos; – 
há em tudo uma brusca mudança; não nos lembramos nem do vale, nem das montanhas; 
o silêncio não domina, e, interessante! quando devíamos perceber melhor as nossas 
formas, mais elas se desvanecem: então parece que os rumores rítmicos e únicos 
cessam: ouvimos os nossos passos num lajedo uniforme, as luzes se vão intensificando, 
intensificando...; repentinamente, sentimos que o âmago das trevas nos invade: um terror 
lúgubre garroteia-nos, e nitidamente ouvimos vozes que nos parecem o correr do vento 
entre o ramalhal, quando temos a visão negra e perfumadamente profunda dessa mulher 
que chamamos de Noite. Há uma espécie de ameaça; julgamos que vozes impõem-nos 
um juramento eterno; entretanto, há certas formas entre a massa, que não se assustam 
com estas coisas; até lhes brilha na face mais pálida um sorriso de felicidade e sabedoria; 
olhamo-nos com um ritmo perfeito; sentimos vir a nós uma segurança forte e única! 

Continuamos a marcha e as luzes vão fazendo uma claridade larga, consoladora e 
pura... 

Quando entramos na zona de luz, paramos: vemos, espalhando-se pela vasta 
planície à nossa frente, uma vegetação estranha, muito esquisita, não pela sua cor, como 
também pelas árvores que a formam: é uma contínua perspectiva, enervadoramente 
monótona; no horizonte, somente vemos o Sol: há então em nós um imenso desejo de 
saber; a paisagem joga com a nossa imaginação; de repente um grito corre pela 
paisagem que começamos a reconhecer; lançamo-nos de encontro à luz e ao calor, numa 
bebedeira tumultuaria e farfalhante... 

Há uma síncope na nossa atitude: a luz é grandemente forte e fortemente grande: 
caímos na terra amiga e começamos a vibrar...; o ritmo contínuo acentua-se e entramos 
num triunfo que faz parte do Único... 

O Sol, sempre o nosso escopo, tomba na hecatombe do crepúsculo e um flavo 
colorido vem beijar-nos com simpatia e graça e força... 

A pouco e pouco levantam-se do solo formas que tomam um caminho... 

....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
 ....... ....... 

Não obstante, sentimos saudade da Lua que deixamos atrás; temos então 
esperança de encontrá-la........ MARCHA FÚNEBRE (de Chopin). 

 

 

N O T I C I Á R I O 
 

“A MISSÃO DOS SETE RAIOS DE LUZ OU OS MISTÉRIOS INICIÁTICOS DO 
OCIDENTE” 

É com a mais ampla satisfação que anunciamos hoje, aos leitores de “Dhâranâ” e 
frequentadores das nossas conferências públicas semanais, uma gratíssima novidade: foi 
uma semente que frutificou exuberante o interesse reiteradamente manifestado pelos 
assíduos e inteligentes ouvintes daquelas conferências, sobre as razões, os fundamentos, 
a história, do ponto de vista cultural espiritual da STB. Razão porque a mesma acaba de 



RRReeevvviii ssstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Data: Dhâranâ nº  89 e 90 –  Julho a Dezembro de 1936 – ANO XI 

Redator: Henrique José de Souza 

 17 

resolver a sua publicação, por meio de uma obra em quatro volumes e perto de 1600 
páginas, precedida dum largo preâmbulo e desenvolvendo-se em 22 extensos capítulos, 
pontilhados de importantes e esclarecedoras anotações, a história completa, desde suas 
transcendentes origens remotas até aos nossos dias, de grandiosa e gigantesca Obra 
cíclica, racial, ou “manúsica” em que a STB avança num trabalho tenaz, contra todas as 
intempéries adversárias, em favor do engrandecimento integral da nossa raça; árdua 
tarefa esta na qual já tanto tem realizado com 12 anos de fundação material e 15 de 
espiritual, pelo advento da 7ª Raça, que terá lugar no continente sul -americano; 
formidável movimento espiritualista-oculto que, como sabem sobejamente os nossos 
leitores, é representado no Brasil pela STB; não pela vontade arbitrária dum grupo de 
homens idealistas e realizadores do espiritualismo, mas por uma irrefragável 
determinação da própria Lei – através desses homens – a Lei suprema que rege a 
evolução humana traçando as lídimas diretrizes do seu destino, magno assunto esse em 
cuja parte exotérica, os seus leitores, que também são, em parte, os atentos ouvintes 
daquelas palestras semanais, já estão bem fundamentados. E é ainda essa mesma Lei 
que na presente e particularíssima época, alvorecer dum novo ciclo, acaba de permitir, ou 
melhor, impor seja dado ao público o que até há bem pouco tempo lhe era rigorosamente 
vedado conhecer, restringindo-se à indevassabilidade hermética da história secreta da 
nossa Obra, a qual, no momento, neste excepcional e portentoso momento cíclico, de 
titânicos choques e assombrosas transformações, acaba de adquirir novos e 
maravilhosos tesouros ocultos para possíveis divulgações futuras, proporcionalmente ao 
avanço da evolução humana: único preço que a Lei exige para franquear o seu Ouro 
Espiritual ao mundo. 

A publicação da história completa e documentada da Obra da STB, onde 
exumaremos coisas estranhas, surpreendentes, incontrastáveis, da sua vida esotérica, já, 
por Lei, divulgável no presente, é mais um forte e preciso índice de que é chegado o 
momento, pacientemente aguardado, nunca por nós descrito momento das grandes 
equações morais e espirituais mostrarem os seus resultados, quase sempre tremendos 
de desconcertos e surpresas..., o irredutível momento do ajuste de contas. A sua devida e 
irretorquível resposta terão todos aqueles que, não sendo bastante dignos para respeitar 
os mistérios que em outros tempos não compreendiam sobre tão excelsa Obra, se 
conformavam torpemente em difamá-la, não percebendo aqueles infelizes exemplares 
duma caótica anfibiologia espiritual, que a Obra não podia violar a famosa sentença 
iniciática: “Não atireis pérolas aos porcos”. E agora, irão ter uma idéia mais exata do 
tesouro que lhes passou pelas mãos e não souberam guardar; e, pior: não souberam 
respeitar. E inutilmente, então, o remorso morderá os corações de muitos. 

Aumentarão o valor documentário da história de nossa Obra: clichês de 
Mensagens precipitadas, trazendo os sinetes das Fraternidades do Oriente, que no-las 
enviaram; do mesmo modo, de objetos, insígnias, emblemas... e outras coisas mais 
existentes no arquivo da STB, até então vedados a profanos. Mas é que, “os tempos 
esperados já chegaram”...! 

Nenhum feito humano sobre a terra sobrepuja em grandeza de trama e sentido de 
projeção histórica esotérica da Sociedade Teosófica Brasileira. Nesta história culminam, 
em confrontos altiloquentes de insuspeitável beleza e alto interesse humano, todos os 
fortes valores, conhecidos e desconhecidos, que passam e já passaram pelo mundo, 
empunhando sempre o facho da Grande Libertação do homem pelo Homem. 

Aqueles que com uma elevada vibração mental e pureza de coração puderem 
passar o verdadeiro umbral iniciático que representa tão excelsa história, encontra-la-ão 
em Si Mesmos: na Voz do Silêncio, o seu Cristo, o seu Eu. 

Assim, dentro em breve, será exposto à venda o primeiro volume dessa obra 
portentosa com o nome de “Missão dos Sete Raios de Luz ou os Mistérios Iniciáticos do 
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Ocidente”, missão que se torna um Dever de cada brasileiro consciente e responsável. 
Cada brasileiro alistado nas fileiras dessa Obra, tem uma elevada representação histórica, 
e não importa que os cronistas oficiais do nosso tempo ou os do próximo amanhã, não 
ganhem consciência e não registrem nos anais da vida dos povos tão sempiterna 
realidade. Sobre aquela representação o mesmo poderá ser dito com referência a todo 
estrangeiro que, pelo seu bom “carma” viva nesta terra abençoada dos Deuses, e se junte 
aos trabalhadores de tão excelsa missão, na sua corajosa jornada, o que significa 
colaborar também com aqueles Deuses, embora a cretinice enfatuada e vaníloqua da 
ignorância positivista, sobrenadando na maiávica exterioridade simples e discreta de 
expressão que mantêm estas transcendentes questões, às mesmas não conceda mais do 
que o significado duma fantasia sem consequências. 

Não importa. 

Os tempos esperados são chegados. E bem chegados!... 

A Lei se manifestará onipotente na realidade irrebatível dos fatos. E estes, num 
espetáculo supremo de Luz, sobre os esgares do Espanto, virão inflexíveis relembrar 
nossas palavras, na mais lúcida comprovação da sua íntima e profunda verdade. 

O que importa é a nossa tenacidade consciente dentro do nosso grandioso 
trabalho, pela evolução integral dum povo predestinado para ser o realizador duma 
extraordinária civilização futura; povo ao qual aquele trabalho indica, incansavelmente, 
através da Sabedoria das Idades ou Teosofia, paralelamente com especiais e solenes 
advertências espirituais, os verdadeiros passos a seguir. É a compreensão e a boa 
vontade dos homens dignos em torno de nós, o que nos importa, segundo a iniciática 
sentença: “Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos”. 

O referido preâmbulo, uma coletânea de altos estudos iniciáticos, de autoria do 
Diretor-Chefe da Obra, sob a assinatura de JHS, terá o sentido de melhor facilitar ao leitor 
a compreensão dos 22 capítulos – dentro dos mistérios dos “arcanos maiores” – em que 
se desenvolverá a história da Missão dos Sete Raios de Luz, e constará de cinco valiosos 
e principais trabalhos intitulados: 

1º – “Uma explicação da coletânea de que se compõe o Preâmbulo”; 

2º – “Agni, o Fogo Sagrado”; 

3º – “Atlântida Rediviva”; 

4º – “Documentações científicas e filosóficas sobre a existência da Lemúria e da 
Atlântida”, (incluindo dilúvios de fogo e água, os dois elementos regeneradores do 
homem) onde se estuda e se fixa o equilibrante papel representativo da 4ª Raça -Mãe, a 
atlante, na epopéia da evolução espiritual da humanidade; 

5º – “Que é Teosofia?” completo e substancioso estudo sobre a significação 
intrínseca, etimológica e filosófica do termo Teosofia, trabalho já publicado em “Dhâranâ” 
sob os números 52/66 ou o correspondente a Abril de 1930 a Junho de 1931. 

Ainda nessa parte inicial do nosso trabalho, que nos impõe uma enorme 
responsabilidade perante a Lei, a História e à nossa própria consciência, tratar-se-á, 
também, da famosa rainha Kalibeth, pelos Rackashas negros transformada na famosa 
múmia de Katsbeth, muito mais famosa do que o supõe a sagacidade douta da cultura 
oficial. Sobre essa misteriosa múmia, de que o egrégio polígrafo espanhol Mario Roso de 
Luna – 7º Irmão da nossa Obra – bem sabendo por que disse que a sua verdadeira 
história nunca seria escrita por completo na face da terra, sobre essa múmia fatal, que foi 
a maior obra de magia negra já realizada no mundo, há muito de inédito, de 
tentadoramente inédito para se falar, mas dentro, é lógico, dos limites traçados pelas 
nossas responsabilidade. Além do mais, serão dados reais indícios acerca dos 
personagens que a envolveram das maléficas e terríficas influências que as próprias 
crônicas modernas têm reconhecido, através do registro novelesco dos mais patentes e 
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impressionantes fatos. Aqueles lembrados personagens estão hoje encarnados no Brasil, 
para onde, por força da Lei, harmoniosamente de acordo com os mistérios do novo e 
sintetizador ciclo, têm imigrado e continuarão imigrando todas as principais forças, 
positivas e negativas, ou sejam, solares e lunares, que já influíram decisivamente na 
evolução humana, propiciando-a ou retardando-a, é nesta terra, detentora de tão 
excepcional papel no concerto geral daquela evolução, que os tais personagens arrastam 
“carmicamente” uma existência tormentosa, após terem, essas pobres almas, voltado as 
costas a uma última possibilidade de redenção “cármica”. 

Diremos, enfim, para terminar que, “A Missão dos Sete Raios de Luz ou os 
Mistérios Iniciáticos do Ocidente”, é a obra que desvendará aos olhos dos céticos, com 
um impulso, um sentido, uma unidade e acervo de conhecimentos jamais atingidos no 
mundo, todo o caudaloso e patético passado iniciático da Humanidade, dando uma 
antevisão inexcedível dos esplendorosos dias dos futuros ciclos. 

Eis o que será a história esotérica da STB, obra desenvolvida no seu início, no 
Brasil, na cidade de Niterói, através das “divinas artes”: a música e os bailados sagrados, 
que representam com poderosa e influente vida própria, a eterna linguagem dos símbolos. 
Além da Sabedoria dos Deuses, através dos “maiávicos” véus da Iniciação. 

E, ao voltar à última página do 22º e posterior capítulo de tão gigantesco trabalho, 
o leitor não verá, acaso, bem fixa e de pé diante de si mesmo, esta interrogativa de 
assombro: “Por que, tendo eu nascido em tão predestinada terra, há mais tempo não 
procurei fazer parte dos obreiros de tão prodigioso Edifício?” 

Edifício, dizemos nós, alicerçado na vitória sobre tremendas provas de sacrifício, 
de coragem, e firmeza num sublime amor consciente. Lágrimas e um cortejo de dores que 
se eternizaram na vitalidade íntima que dão às gloriosas flores de sabedoria que hoje 
oferecemos ao nosso povo, uma beleza e um prestígio de imortalidade. 

Lágrimas e sangue de Heróis! 

 

PARTIDA DO CHEFE DA OBRA PARA SÃO LOURENÇO 

A 3 de outubro p. p. o Prof. Henrique J. de Souza, obedecendo a necessidades da 
Obra, embarcou, acompanhado de sua Exma. Família, para a sede do Governo Supremo 
da S. T. B. na “Vila Helena”, em São Lourenço, sul de Minas Gerais. 

 

REGRESSANDO DO GOVERNO SUPREMO DA OBRA 

Procedente de São Lourenço, em Minas Gerais, regressaram a esta capital a 24 de 
Janeiro p. p., o nosso Diretor-Chefe, prof. Henrique J. de Souza e Exma. Família depois 
de terem passado uma temporada de três meses naquela cidade, na Vila Helena, sede do 
Governo Supremo da nossa Obra. 

 

MUDANÇA DAS LOJAS MORYA E KUT-HUMI, 1ª E 2ª RAMAS DA S. T. B.  

A 14 de dezembro último verificou-se a mudança das Lojas Morya e Kut-Humi para 
um amplo salão do 1º andar da rua Teófilo Otoni nº 88. A sessão inaugural foi realizada a 
17 do mesmo mês, sob a presidência do Irmão Eduardo Cícero de Faria, presidente da 
Loja Morya. Passando a palavra ao Instrutor da Obra, este explicou aos Irmãos menores 
que a mudança das ramas da S. T. B. se dera em virtude do seu grande desenvolvimento 
e para que, de fato, elas representassem ramas nascidas do ubérrimo tronco da S. T. B. 
Fez uma dissertação sobre a “Missão dos Sete Raios”, como o que se concluiu a 
solenidade. 
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“O SEXTO SENTIDO E OUTROS ESTUDOS TEOSÓFICOS” 

No mês de outubro do corrente saiu dos prelos da tipografia de J. do Vale, nesta 
capital, o livro intitulado “O sexto sentido e outros estudos teosóficos”, de autoria do 
Irmãos Eduardo Cícero de Faria, Presidente da Loja Moria, 1ª Rama da Sociedade 
Teosófica Brasileira. 

“Este livro – diz o autor – pertence duplamente à Sociedade Teosófica Brasileira, 
pela inspiração com que o proveu e pelo muito que para ele contribuiu, porque o pouco 
que suas páginas possam conter de útil não é mais do que o resultado do 
aproveitamento, embora muito reduzido, de ensinamentos que foram ministrados no seu 
recesso íntimo, outro não tendo sido o motivo por que solicitei do seu Supremo Dirigente 
a honra e a generosidade de prefaciá-lo, com a seguinte introdução, que é tudo quanto 
poderia desejar de recompensa para o trabalho de o ter produzido. 

“Nele não se encontrará certamente um estudo metódico de Teosofia, mas apenas 
uma série de composições esparsas e evanescentes, em que, de modo simples, embora 
falho em muitos pontos, se procura traduzir parcialmente o que foi aprendido através da 
revelação da Suprema Sabedoria e de livros a que a bem poucos é dado recorrer e de 
que bem pouco também é permitido transmitir ao grande público, facilitando talvez, como 
trabalho preliminar, o caminho para outros que queiram melhor apresentar o seu estudo e 
possam ir mais longe nas suas dissertações. 

“Como especial homenagem, a capa deste opúsculo traz impressa a efígie 
conhecida do Conde de São Germano, personagem misteriosa de todas as épocas 
históricas em maior evidência, de quem muito se fala mas pouco se sabe, e que tendo 
prometido voltar mais uma vez à convivência social, é provável que no momento esteja 
algures a trabalhar novamente na construção do Grande Edifício da Fraternidade 
Humana, de que o autor deste livro é um dos mais obscuros obreiros. 

“Como título de sua apresentação julguei dever escolher o tema do trabalho a que 
dou maior apreço, por ter sido o que mereceu especial menção de Quem, por motivos 
cármicos por certo, se digna de baixar suas excelsas vistas sobre o humilde servo e o 
obscuro discípulo que é o – Autor”. 

Com as próprias palavras do escritor fica explicada a origem e a finalidade de seu 
trabalho. 

Prefaciado pelo Chefe Supremo da S. T. B., o Colégio Iniciático da “Missão dos 
Sete Raios de Luz”, o trabalho do Irmão Eduardo Cícero de Faria tem sido recebido com 
simpatia pela crítica da imprensa carioca, que viu, nos seus 23 capítulos, desdobrados em 
312 páginas, ensinamentos teosóficos fora do comum. 

Completando este registro, damos abaixo a denominação dos capítulos: 

I – Ao leitor; 

II – Prefácio; 

III – Sexto sentido; 

IV – Ciência e Religião; 

V – Que é Teosofia? 

VI – Que é a S. T. B.? 

VII–Mensagem ao mundo 
espiritualista; 

VIII – Orfeu; 

IX – A vida em todos os reinos da 
Natureza; 

X – A eletricidade perante a 
Teosofia; 

XI – Eletromagnetismo; 

XII – A luz; 

XIII– Jivatma; 

XIV– Estudo de psicotecnia do 
Carnaval; 

XV– Chacras; 

XVI– Tattwas; 
XVII – O trabalho; 

 XVIII– As leis e os problemas 
sociais; 
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XIX– O Governo Oculto do Mundo; 

XX– Além da Morte; 

XXI– O mental; 

XXII– Epílogo; Erratas, Índice.

––––––– 

Aos interessados na aquisição de “O sexto sentido e outros estudos teosóficos”, 
informamos que a obra se acha à venda, ao preço de 12$000, nas seguintes casas do 
Rio: Livraria Francisco Alves – Rua do Ouvidor, 166; Livraria Augusto Leite – Rua da 
Constituição, 14; Livraria Guanabara – Rua do Ouvidor, 132; Livraria da Central do Brasil 
– Gare Pedro II; Casa Mozart – Avenida Rio Branco, 118 e Papelaria Mendes, Rua do 
Ouvidor, 60. 

A Redação atenderá a pedidos do Interior, devendo o interessado enviar 13$000 
(1$000 para o registro). 

 

E X P E D I E N T E 
 

ÚLTIMA HORA 

O corrente ano de 1937, de tão grande significação para a Humanidade, vai 
requerer da Diretoria da S. T. B. a realização de um intenso programa de trabalho. 

Desencarnando o Venerável Irmão Comandante Tancredo de Alcântara Gomes, 
substituiu-o no cargo de Diretor-social o Dr. Antonio Tavares Leite. Dada porém a 
circunstância de ser esse nosso Irmão obrigado a permanecer ausente da Capital da 
República, foi empossado nesse cargo o Dr. Cícero Pimenta de Melo. 

Embora tomada em Janeiro de 1937, esta resolução sai estampada no presente 
número que, por atraso, foi impresso no mês de Fevereiro do corrente ano. 

 
DE SUMA IMPORTÂNCIA 

 

Aos que desejarem, de futuro, ingressar nas excelsas fileiras da “Missão dos Sete 
Raios de Luz”, avisamos que, de preferência o façam até o dia 9 de Maio p. vindouro, 
devido às modificações por que a Obra vai passar na sua parte esotérica. Modificações 
essas que alterarão, também, daquela data em diante, as suas palestras públicas de 
quatro para uma só por mês. 

 
AQUISIÇÃO DE UM “HARMONIUM” 

Satisfazendo uma necessidade da Obra, foi adquirido pela S. T. B., a 11 de junho 
p. p. um “harmonium” Liebig, pois sendo este instrumento ocidental o mais adequado à 
execução de “mantrans”, vem completar o sentido iniciático das sessões públicas que se 
realizam semanalmente no nosso salão de conferências. 

 

CONFERÊNCIAS PÚBLICAS DA S.T.B. NO 2º SEMESTRE DE 1936  
 

“OS GRANDES INICIADOS E A S.T.B.” 

A reforma artística por que passou o nosso salão de conferências culminou, como 
informamos nos números anteriores, com uma galeria destinada a receber os medalhões 
dos grandes iniciados ou iluminados, melhor dito. 

As sessões da série de conferências intitulada “Os Grandes Iniciados e a S. T. B.”, 
realizada em seguimento à outra, denominada “Os futuros destinos do Brasil e a S. T. B.”, 
cujo sumário demos nos números anteriores, foram presididas pelo próprio Chefe da 
Obra, que as abriu e encerrou fazendo descobrir o medalhão do iluminado do dia, por 
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meio de iniciações extraordinárias, indo, muitas vezes, ao quadro-negro fazer gráficos 
complementares de suas palavras, executando no “harmonium” e no piano “mantrans” e 
músicas sacras, à fim de harmonizar o ambiente. 

Essas conferências, que despertaram viva atenção no público atraído pelo 
programa de ensino deste Colégio Iniciático (estudos comparados de religiões, ciências, 
filosofias e línguas, tanto do Oriente como do Ocidente), foram ilustradas com projeções 
luminosas de várias lâminas do arquivo da S. T. B. Como as precedentes, essas 
conferências foram realizadas dentro do programa de ensino citado acima, sendo 
iniciadas com o histórico da Obra. Abaixo damos tanto o sumário das conferências como 
as datas em que se realizaram: 

1ª conferência – (02-07-1936) – Os grandes iniciados. Vyasa. Mantrans. Hino 
Social. 

2ª conferência – (09-07-1936) – Hermés, através da sua série de encarnações. 
Khunaton (Amenophis IV) ao lado de sua esposa Nephertit e suas oito filhas. Os mistérios 
dos Gêmeos Espirituais. Explicação do Chefe da Obra sobre o papel da música na 
iniciação humana. 

3ª conferência – (16-07-1936) – Zoroastro, o fundador do Mazdeísmo. 

4ª conferência – (30-07-1936) – Orfeu. Fragmentos inéditos de sua vida. Os 
mistérios órficos e a Sabedoria Tradicional. Desvela-se o segredo terrível do mundo dos 
mortos. O Chefe da Obra leu um estudo seu intitulado “Iniciação Musical”, dedicado a 
Orfeu. 

5ª conferência – (30-07-1936) – A Sibila de Cumes. Sua profecia sobre a fundação 
de Roma. Profecia contida na inscrição rupestre da Serra de Cintra relacionada com a 
Obra da S. T. B. O enigma das sibilas, revelado pela primeira vez no mundo: número e 
nomes delas e países onde viveram. Os mistérios de Shamballah ou a Ilha Imperecível, 
assim como os que envolvem o Chefe da Obra. História e significado de seus emblemas 
iniciáticos provindos de Shamballah. Luz e sombra no Brasil. Adeptos Brancos e Negros, 
Sibilas verdadeiras e falsas ou oráculos divinos e infernais. Projeções luminosas de uma 
fotografia da gruta onde viveu a sibila de Cumes. 

6ª conferência – (06-08-1936) – Odin, o manu da sub-raça germânica. Origens 
míticas da raça germânica. A linguagem mágica das runas. As tradições dos velsungos. 
Wagner, o revelador dos mistérios iniciáticos da sua raça. A verdade sobre a Rosa-Cruz. 
Sociedades que deturpam os seus ensinamentos e as suas finalidades. Mistificações. 
Gigantesco e incompreendido trabalho atual da verdadeira Rosa-Cruz para a 6ª sub -raça 
na América do Norte. Surpreendentes revelações. 

7ª conferência – (13-08-1936) – Khunaton (Amenophis IV). Os ritos secretos que 
presidem a geração dos Faraós. Os filhos de Amon-Rá em corpos humanos. Dinastias 
divinas. Iniciações milenares do velho Egito. A Paixão e Morte de Osíris. A ressurreição 
do Deus-Sol e os símbolos da crucificação. Corrupção do clero egípcio ao tempo de 
Khunaton. A grande reforma religiosa. A Ordem Secreta dos Filhos do Sol e a Rosa Cruz 
medieval. Os mistérios de Khunaton e a S. T. B. 

8ª conferência – (20-08-1936) – Buda. Os avataras de Vishnu e Buda, o maior de 
todos os Seres que já se manifestou na Terra. A Roda da Lei e as quatro nobres 
Verdades. A fraternidade budista de Simlah e uma estátua misteriosa. Significado da 
Palavra Sagrada dessa fraternidade. A verdade sobre os Budas Vivos. O Buda Branco do 
Ocidente e a S. T. B. 

9ª conferência – (27-08-1936) – Lao-Tsé. Lendas místicas relacionadas com o 
nascimento de Lao-Tsé. As bibliotecas jinas. Tradição turânica. O Taoísmo. O mistério do 
Tetragrama e os Trigramas de Fohu. Fo-ché, o mestre do templo de Fó Mayniu. Os 
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segredos do Mundo dos Antepassados. Os seis caminhos para a imortalidade. Lao-Tsé e 
o Buddha Branco do Ocidente. 

10ª conferência – (03-09-1936) – Apolônio de Tyana. O neo-pitagorismo. A vida 
miraculosa de Apolônio de Tyana. Revelações inéditas. Episódios da vida de Apolônio, 
apocrifamente introduzidos na história de Yeoshua Bem Pandira, o Adepto Budista 
erroneamente chamado Jesus Cristo. 

11ª conferência – (10-09-1936) – Yessus-Krishna. Os ciclos astronômicos que 
regem a evolução humana. As quatro idades. Os avataras de Vishnu, Yeseus-Krishna, o 
grande Iluminado que viveu 3.500 anos antes de Cristo. Aspectos pouco conhecidos da 
vida de Apolônio. 

12ª conferência – (17-9-1936) – Pitágoras. “Aqui não entra quem não conhecer 
matemática e música”. A iniciação através da Arte. A harmonia das esferas e a 
matemática sagrada. Aspectos iniciáticos da vida de Pitágoras. O mistério dos mistérios: a 
Tetractis. 

13ª conferência – (24-09-1936) – Tyan-Tzang, o Adepto Budista mais conhecido 
como Jeoshua Bem Pandira. Pela pequena Miriam foi lido um antigo estudo iniciático do 
Chefe da Obra, sob o título “Pela Paz”. 

 
“OCULTISMO E TEOSOFIA” 

As sessões públicas, nas quais admitíamos quaisquer pessoas sem distinção de 
cor, sexo, ou condição de fortuna, tiveram de ser transformadas em culturais e com 
exigência de convites especiais, de modo a evitar a presença de pessoas indesejáveis. 

A desgraçada vinda do desmascarado necromante Krumm Heler ao nosso país, 
trazendo confusão sobre as coisas espirituais, teve, desde logo, o mais decidido combate 
da S. T. B., que, por determinação do Chefe da Obra, iniciou uma série de conferências 
públicas sob o título “Ocultismo e Teosofia”. Iniciada essa série no dia 12 de novembro p. 
p., registramos abaixo o sumário das que, por condição cronológica, pertencem aos 
trabalhos do 2º semestre:  

1ª conferência – (12-11-1936) – A grande hierarquia oculta. Os vários ciclos raciais. 
Porque foi criada a Missão dos Sete Raios de Luz. Recapitulação dos fenômenos e outros 
fatos que envolvem tão excelsa missão. O mistério dos Gêmeos Espirituais. Kaleb e 
outras fraternidades (inclusive sul-americanas) envolvidas em tal missão. O fim do 
Oriente. O último Buda Vivo da Mongólia, e o Buda Vivo do Ocidente. As promessas de H. 
P. B. no prefácio de sua “Doutrina Secreta”. 

2ª conferência – (19-11-1936) – A Grande Fraternidade Branca e o Governo Oculto 
do Mundo. Shamballah e os seus mistérios. Ecce Oriente Lux! Sociedades iniciáticas: a 
verdadeira e a falsa Rosa-Cruz. O Divino Rotan. A Tríade Suprema Buda Vivo, Dalai-
Lama e Teschu-Lama. O Líbano e Baalbeck. Fim do ciclo do Oriente. O novo ciclo do 
Ocidente e a S. T. B. Fraternidades ameríndias que trabalharam na sua fundação. 
Yucatan, Manchu-Pichu, Araracanga e Vila Velha. 

3ª conferência – (12-11-1936) – Diferença entre Teosofia e ciências ocultas. Magia 
Branca e magia negra. História das sociedades iniciáticas do Ocidente. Os mistificadores 
que degradam a Sabedoria das Idades: Krumm Heler e Augusto Riehl, etc. A grande luta 
entre solares e lunares. Vão se realizando as profecias do Buda Branco do Ocidente. 

4ª conferência – (03-12-1936) – Teosofia e Teosofismo. Oportunismo salvador ou a 
atual mescla pseudo-espiritualista: teosófica-rosa-cruz, espírita-ocultista cristã. Krumm 
Heler, Riehl, Jinarajadasa, Krishnamurti e outros. A nulidade das associações de caráter 
espiritualista, com ligações na atualidade com o Oriente. Ecce Occidente Lux! O fracasso 
europeu ou o fim de um ciclo histórico. A Conferência Inter-Americana da Paz e a fusão 
racial anunciada pela S. T. B. desde o ano de sua fundação: 1924. Roso de Luna e H. P. 
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B. As 6ª e a 7ª Raças. As duas Américas. A doutrina de Monroe e o lema de Bolivar: Tudo 
nos une, nada nos separa. Colombo e Cabral. A Missão dos Sete Raios de Luz. 
Contrariando o dito Chanceler Argentino de que “o Rio da Prata será a sede de uma nova 
civilização”. O papel da América do Sul e o Brasil como núcleo central desse movimento 
cíclico. Provas... provas. 

5ª conferência – (10-12-1936) – A Tradição Secreta e as Religiões. Os mistérios da 
antiguidade. Linguagem e simbologia. Bibliotecas ocultas. Cidades Jinas. Lendas e 
alegorias. Os mais importantes movimentos espiritualistas dos últimos séculos. Crítica 
construtiva e crítica demolidora. Os eternos inspiradores e Guias da Humanidade. Nihil 
novi sub sole. Crepúsculo de uma civilização. 

6ª conferência – (17-12-1936) – A Teosofia e a escola de Alexandria. Plutarco e os 
mistérios do homem. O rei dos três mundos. A Vedanta. Classificação setenária da 
Teosofia. Fundamentos da filosofia eterna. Novo ciclo consubstanciado na S. T. B. 

 
OS GÊNIOS INSPIRADORES DA HUMANIDADE 

Contemporaneamente à série de conferências “Os Grandes Iluminados e a S. T. 
B.”, realizou-se sob o título acima, uma outra série que tinha lugar aos sábados, e 
iniciadas no dia 18 de Julho de 1936. Realizou as conferências dessa série extraordinária, 
ainda o Instrutor da Obra, dissertando sobre a “Tetralogia de Wagner”. Na 5ª conferência, 
até a qual o orador continuou a falar sobre a sublime obra wagneriana, foi interrompida a 
série, em virtude de ter cessado o motivo que a determinara. 

 
UMA PALESTRA DO IRMÃO EDUARDO CICERO DE FARIA 

A conferência pública de 14 de Janeiro p. p., deixou de ser realizada pelo nosso 
Irmão Antonio Castaño Ferreira, instrutor da STB, por se achar o mesmo enfermo. 
Substituiu-o naquele ato o presidente da Loja Morya, o Irmão Eduardo Cicero de Faria 
fazendo a leitura de um estudo de sua autoria intitulado “O sertanejo e a Teosofia”. 

 

SOLENÍSSIMA CELEBRAÇÃO DO 12º ANIVERSÁRIO DA S.T.B.  

A 10 de Agosto de 1936 transcorreu o 12º aniversário da fundação material da S. 
T. B. Naquela data, às 20 e ½ horas, na sede social, perante numerosa assistência para a 
acomodação da qual não foram suficientes as 140 cadeiras que conta a sede entre o 
salão de conferências e a secretaria, teve lugar a solenidade da comemoração daquela 
auspiciosa data. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Aspecto da mesa que presidiu a comemoração do dia 10 de Agosto de 1936. 

 

Abrindo a sessão, o Chefe da Obra em que a S. T. B. se acha empenhada, o 
professor Henrique J. de Souza, procedeu à leitura dum trabalho de sua autoria, de 
marcante caráter iniciático, que historiava de forma pujante e ampla a grandiosa Obra da 
“Missão dos Sete Raios de Luz”, fixando, com a grandiloquência convincente e inerente 
ao assunto, o seu elevado sentido: o advento da 7ª Raça, no continente sul-americano, 
encabeçado em nosso país, através do engrandecimento físico, moral e intelectual do 
nosso predestinado povo. 

 

Ilustração: foto  
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Legenda: 

Parte da seleta assistência que abrilhantou a comemoração. 

 

A seguir, as irmãs Julieta e Lucilia Faria realizaram um belo número musical, canto 
e piano, executando “Le Nil”, de Lerroux, e “Aux rayons du soleil”, de Schumman. 
Competando esta parte artística, o professor Henrique J. de Souza teceu alguns 
comentários originais sobre a música como elemento sagrado e essencial de iniciação, 
comentários esses que, passando ao plano histórico, e remontando às regiões superiores 
da Religião-Sabedoria, envolveram o Egito, sobre cujo passado remoto, cheio de 
particular sentido, através das etapas mais gloriosas da sua evolutiva trajetória espiritual o 
Chefe da Missão dos Sete Raios de Luz fez uma interessantíssima e sintética digressão. 

Após esta parte, a menina Miriam Sampaio Torres, animada duma rara e 
expressiva emotividade, declamou numa clara dicção, uma inteligente saudação ao 
professor Henrique J. Souza assim como a todos os demais membros da S. T. B. Dum 
modo flagrante e inesquecível patenteou-se na numerosa assistência o grande efeito 
emotivo dessa declamação da menina Miriam. E terminado que foi tão belo quão 
inesperado ato, o professor Henrique J. de Souza, visivelmente sensibilizado proferiu 
algumas palavras referentes ao sentido oculto da Obra da S. T. B., sua origem e seu 
objetivo, dizendo que no Brasil existem acesos os fachos espirituais da Missão dos Sete 
Raios de Luz, em relação com o lema “Ecce Occidente Lux”, enquanto que do Egito 
apenas restam as suas areias eternas e silenciosas. E como uma homenagem simples 
àquele passado distante e glorioso, dentro duma glória maior, no presente, através da 
Missão dos Sete Raios de Luz, JHS, chefe dessa portentosa e suprema Missão Espiritual 
oferecia aos presentes um pouco daquelas areias, tão velhas como ele próprio. E neste 
momento levantou-se o Chefe da Obra e, num gesto prodigioso pela sua transcendência 
oculta e iniciática, estendeu os braços em cruz, deixando cair de suas mãos, dois 
punhados de alvíssima areia que se esparramou sobre as extremidades da mesa. 
Expectante e respeitosa a assistência conservou-se no maior silêncio, que reinou por 
alguns instantes, e logo foi interrompido ainda pelo Chefe da Obra, que iniciou, então, a 
leitura dum belo quão inédito estudo iniciático intitulado “Agni, o Fogo Sagrado”. Este 
trabalho, ao final da sessão foi distribuído entre os presentes, por meio de cópias 
mimeografadas especialmente para tal fim. 

Foram feitas, ainda, na tela do salão de conferências, projeções luminosas da “Vila 
Helena”, sede do Governo Supremo, em São Lourenço, no sul de Minas, como também 
da famosa Montanha Sagrada, onde fez sua espiritual eclosão a Obra em que se acha 
empenhada a S. T. B. materialmente há 12 longos anos, e espiritualmente há 15 anos. 
Outro fato importante que se associou a esta comemoração foi a exposição de 
determinada página do Livro Síntese de outros quatro livros de Revelações. Essa página, 
uma das muitas de excepcional valor para a Obra, foi mostrada ao público por uma 
especial concessão do nosso supremo dirigente. 

“La Notte”, de Mililloti, foi outro número musical executado pelas irmãs Faria. 

O Dr. Antonio Castaño Ferreira, que representa o “E’co da Voz do Chefe da Obra” 
e é o instrutor da mesma, usou da palavra para discorrer sobre os “Mistérios da Missão 
dos Sete Raios de Luz”. 

Encerrando a comemoração de tão significativa data para a S. T. B., foi por fim, 
executado pela massa coral da Obra o seu hino social: “O Alvorecer de um novo Ciclo”. 

 

 


