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EUBIOSE – CIÊNCIA DO FUTURO 
 

Todas as épocas que sublinham a evolução da Humanidade são marcadas por um 
traço predominante, por urna tônica histórica, que caracteriza a mentalidade humana. E é 
esse traço que vai identificar, no futuro, dentro do quadro histórico, a obra realizada por 
determinada geração. É o que se poderia chamar o facies de uma cultura ou de uma 
civilização, desenvolvidos nos diversos segmentos do arco total do conhecimento e da 
vida de um determinado ciclo da sociedade humana. 

Assim é que, na Índia, milenária e misteriosa, encontramos o traço místico-
espiritual, que deu moldura divinatória à atividade e às manifestações daquele povo. Se 
vamos ao Egito das pirâmides e dos faraós, Identificamos o traço astro-vital, que criou o 
“Livro dos Mortos”, o embalsamamento e o Vale dos Reis. Na Grécia imortal dos homens-
deuses, constatamos o traço do equilíbrio-harmonia, que uniu, eubioticamente, a estética 
das formas e a profundidade do pensamento, produzindo uma civilização de tipo olímpico, 
que legou ao Mundo Ocidental um riquíssimo patrimônio de idéias. Na Roma Imperial, 
vemos a marca vital-orgânica dando ao povo romano o domínio da maior unidade política 
da Antigüidade e a consciência jurídica, que seria a fonte do Direito moderno. 

Se regressamos à Idade Média, sentimos na sua vida monástica e gótica, o traço 
místico-religioso que propiciou as Cruzadas, a alquimia e a demanda do Santo Graal. Por 
seu turno, a Renascença, como o seu tipo humanístico, caracteriza-se pelo florescimento 
dos padrões clássicos, pela atividade criadora da libertação espiritual e pelo impulso 
náutico da aventura gloriosa dos Descobrimentos, que projetaria na tela da Humanidade, 
confinada no Mediterrâneo, as perspectivas radiosas do Novo Mundo. 

No século XVIII, o enciclopedismo-racionalista provoca a Revolução Francesa e 
institui os fundamentos da democracia política. O século seguinte gisa o traço 
materialista-revolucionário, que deu origem – com a industrialização – aos padrões 
econômicos modernos; com a pesquisa intensificada, aos prodígios da ciência; com as 
Idéias de Marx, ao socialismo dialético; com o esquecimento de Deus, ao ateísmo, que 
nega os valores espirituais que dão a verdadeira dimensão humana ao pitecóide evoluído. 

A Humanidade de hoje define-se por dois traços fundamentais: a mentalidade do 
binômio lucro-prazer, que nos deu as piores formas do capitalismo insaciável o 
colonizador, e o sentido exclusivo do presente, que se traduz pelo mais completo 
alheamento à conceituação do futuro, como sobrevivência espiritual c continuidade 
temporal dos legados da cultura humana. Constituem esses dois traços – sem a grandeza 
de nenhum dos apontados acima – as raízes da crise do nosso tempo, da agitação e 
temor que encerra o homem no casulo das mais tremendas angústias, incertezas o 
desesperanças, e esmagam uma Humanidade a quem os líderes políticos do Mundo dão 
uma única alternativa: democracia ou comunismo, com a bomba de. hidrogênio de 
permeio. 
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Como em todas as épocas, o homem de boa vontade procura, hoje, uma solução 
para os problemas que afligem os indivíduos e as sociedades. Bate a muitas portas. Mas 
o que lhe oferecem – fanatismo, revolução, ecletismo, religiões ultrapassadas, ideologias 
mumificadas pelo tempo e pela evolução, espiritualismo degenerado – faz recuar aqueles 
que não  deixaram desvairar de todo e impulsiona-os para outros rirmos espirituais, não 
antes, porém, de obrigá-los uma análise fria da realidade. 

E o homem é levado a descobrir como raiz de todos esses males o desequilíbrio 
entre os dois mundos da natureza humana. Vê que há uma desarmonia flagrante nas 
idéias, nos costumes, na forma como se processa a evolução entre as realizações 
materiais e as conquistas do espírito. E naturalmente chega à conclusão de que só o 
restabelecimento da harmonia entre os poderes que governam o Mundo e os valores 
criados pela mente o pelo coração, que condicionam a vida em sociedade, será capaz de 
abrir as perspectivas de uma nova idade de ouro para a Humanidade. 

Nesta última, defrontamos com a EUBIOSE, a ciência capaz de realizar essa 
harmonia que se rompeu um dia, transviando os caminhos da evolução do homem na 
face da Terra; essa doutrina que realiza o milagre da fusão do espírito na matéria nuclear, 
da energia e da massa. Só então encontrará o homem o verdadeiro caminho do seu 
destino, que é – não mais o descer e subir, o cair aia degradação e o elevar-se na 
sublimidade – ascender sempre para a luz suprema da verdade e da vida. 

Só a EUBIOSE – que a S. T. B. proclama e difunde como doutrina do futuro – fará 
da economia uma fonte de riqueza para todos e não apenas para uma pequena classe de 
privilegiados; da ciência um meio de criação de valores culturais e materiais e não uma 
arma de predomínio e de destruição; da educação uma  alavanca para dignificar a 
inteligência do homem, fazendo-o participar das alegrias e dos deveres da vida; da 
política um instrumento ético de administração e de orientação do governo da coisa 
pública e não a beneficiária das galas do poder e da degradação do mando; da cultura 
uma forma de elevação espiritual que frutifique em belezas, em verdades, em idéias, em 
valores indestrutíveis; da arte uma forma rítmica ou plástica a serviço do espírito e não de 
classes ou ideologias; da filosofia, não um instrumento de especulação e acrobacias 
mentais, mas o cantinho sereno que nos conduz à. sabedoria e desta ao encontro 
glorioso com o nosso Ego superior, fundido já no corpo Ideal de Deus. 

EUBIOSE é harmonia e fraternidade, que hão de derrubar os muros e as cidadelas 
que separam os homens; que hão de unificá-los sob o signo do amor, pelos mesmos 
Ideais, pelo mesmo idioma, pelos mesmos interesses, pelas mesmas verdades, pelo 
mesmo DEUS. EUBIOSE, enfim, é a realização, neste trágico Mundo em que vivemos, da 
harmonia das esferas de Pitágoras.  

Rio, Julho de 1955. 

PIZARRO LOUREIRO 
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O MISTÉRIO DOS INCAS   1 
(Comentários de H.J.S.) 

P. ODINOT 

  

“Apunchae yuca inti yayay Cuzco tambo...” 

(O Sol, meu Pai! que disseste: haja cuscos e tambos)  

Prece de Manco-Capac 

 

Uma das páginas mais dolorosas da História –  à parte à intervenção da Lei na sua 
incomparável justeza – é a conquista do Peru pelos espanhóis. Pizarro “o Conquistador”, 
a exemplo do que fizera Cortez, no México, atirou-se com seus soldados sobre o grande 
Império dos Incas, dele se apoderando. Tão extraordinária façanha ocorreu no ano de 
1532, num século em que qualquer descoberta de terras no Novo Mundo, inflamava o 
ânimo dos europeus, atraindo-os para, viagens  e expedições as mais audaciosas. 

Por mais trágico que possa parecer o aniquilamento dessa poderosa e tão bem 
agonizada civilização, o  processo empregado pelos conquistadores faz-nos lembrar o 
que ela mesma utilizou para fundar seus próprios alicerces na face da Terra. Dura lex sed 
lex!  

O Império dos Incas não datava de longos séculos. Sua fundação foi feita pelas 
armas, e os invasores tinham subjugado e expulso uma civilização que atingira, nível igual 
ou talvez mesmo superior ao seu. 

Na realidade, uma civilização multissecular tinha  existido naquela parte da 
América antes da chegada dos Incas, embora a sua História, até hoje completamente 
desconhecida, só permita vagas suposições por parte dos cientistas modernos. Seres 
porém existem, conhecedores duma História mais profunda e consentânea com os reais 
princípios da Evolução Humana, mas que só se manifestam através de insignificante 
número de “discípulos” (chamemo-los assim) que aos poucos vão oferecendo ao mundo, 
aquilo que não possa transpor o limite máximo dessa mesma evolução. 

O pouco que a ciência oficial conhece a respeito da referida civilização, acha-se 
representado pelas ruínas de suas antigas cidades, cujas construções exigiam grandes 
conhecimentos arquitetônicos e mecânicos, e pelas vasilhas finamente trabalhadas entre 
as quais alguns exemplares que fazem supor não faltar “àquelas antiquíssimas 
populações, um grande e delicado espírito artístico”. 

Que povo era aquele, anterior aos Incas, e construtor de semelhante Império no 
Novo Mundo? De onde teria vindo para realizar semelhante fenômeno cíclico, se tudo na 
vida está regulado por uma série de leis que a mesma ciência desconhece por completo? 

Para que se possa ter uma idéia do que é o Peru atual, mister se faz a 
apresentação de misteriosos fatores que à própria História passaram despercebidos. 

                                                        
1 Tentamos a liberdade juntar em um só, embora com modificações no título e outras, dois velhos artigos sobre civilizações incaicas 
da autoria de uma ilustre figura que se dedica, não só a essa espécie de literatura, como a outras de muito maior importância para 
quantos desejam aprimorar a sua inteligência através dos sãos princípios da TEOSOFIA, como Sabedoria Iniciática das Idades. Em 
verdade, porém, a razão principal desta publicação, está nas nossas próprias amolações, equivalentes a comentários em torno de 
várias passagens do referido artigo e que “concordam em gênero e número”  com tantas outras por nós feitas à margem dos inúmeros 
artigos que vimos apresentando aos leitores desta revista desde o ano 1925, quando a mesma – “como principal ferramenta de que 
nos utilizamos para construir o suntuoso Edifício de nossa Obra” – começou o seu glorioso afã de distribuir entre os “sedentos de Luz” 
os preciosos frutos da Árvore da Sabedoria. 

Nossa gratidão e respeito, pois, ao autor dos referidos artigos por ter indiretamente contribuído parra majorar os valor da nossa Obra, 
já que, diretamente, o vem fazendo... como lhe exige a Lei. 

Assim, todos os grifos representam chamadas para os pontos que merecem nossos comentários feitos por meio destas anotações, 
sem falar nas duas citações do cabeçalho, em idiomas incáico e egípcio, ambas dedicadas ao Sol “como fonte de vida de nosso 
Sistema” além doutros sentidos esotéricos que n vêm no caso apontar em tão rápido e sintético estudo. 
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Julga ela “que aquele povo guerreiro e empreendedor se originou dos Aymaras cujo 
habitat era no planalto dos Andes, ao tempo em que Quíchuas, seus irmãos, se achavam 
estabelecidos nos vales quentes, situados mais a nordeste. Pensa ainda a mesma 
História que essas duas grandes estirpes pré-colombianas foram do mesmo sangue, pelo 
simples fato de sua linguagem idêntica, não havendo entre uma e outra maior diferença 
do que a existente entre dois dialetos do mesmo tronco. 

A verdade, é que, avançando cada vez mais, os misteriosos lncas foram 
subjugando povo a povo, construindo, assim, os fundamentos do seu vasto Império. 

Merece particular destaque o fato de que, sendo esse povo de origem guerreira 
(Kshattrya, a par de JINA ou Herói e Sábio, como nas escritas orientais), conseguiu 
formar uma civilização digna de constituir um dos maiores títulos de glória duma estirpe 
aborígene da América. Seus engenheiros eram capazes de construir, através das 
montanhas, galerias que, segundo secretas tradições, alcançavam longínquas distâncias, 
2 e lançar pontes sobre vastos e profundos abismos ou abrir estradas de cuja perfeição e 
solidez nos falam bem alto as que ainda existem. Eram, ainda, infatigáveis agricultores; 
hidráulicos tão geniais que suas obras são em nossos dias, motivo de assombro por parte 
dos maiores entendidos no assunto. Tem-se a impressão de estarmos em face daquele 
espírito construtivo e mais do que admirável dos tempos remotos da Atlântida a que se 
referem as narrações do Timeu e o Crítias de Platão, as de Diodoro Siculo, etc. 

Lendo-se a História da conquista espanhola do Peru, encontrar-se-ão belíssimas 
descrições das maiores obras criadas pelos Incas, entre as quais se destaca o Templo de 
Ouro do Sol, em Cuzco, capital do Império. As paredes desse Templo, que até hoje 
contínua sendo um mistério às vistas profanas..., eram recobertas por delgadas lâminas 
de ouro. Seus encanamentos d’água eram de prata e, nos jardins que o circundavam, 
viam-se animais de várias espécies modelados em ouro e prata. Tanta prodigalidade no 
uso desses metais preciosos, embora tenha tinia explicação particular, contrastava 
estranhamente com o teto que era feito de simples hastes de milho... 3 

                                                        
2 Inúmeras vezes temos afirmado que “a cidade de Cuzco ou, melhor, a cordilheira de Machu-Pichu se comunica, subterraneamente, 
com a Serra do Roncador por se tratar de dois lugares positivamente “jinas”. Temos igualmente afirmada que os Chavantes como 
gente guerreira – e não feroz como lhe chamam os civilizados – não são mais do que fiéis guardiães daquela região vedada a 
profanos; uma espécie de “tabu”  onde oculta grande mistério relacionado com a descida das Mônadas de Norte para o Sul; mistério 
que atinge também o fenômeno da Infusão do sangue nobre e guerreiro do português ou, antes ibérico, no do não menos nobre e 
guerreiro da raça, tupi. 

Quando da patriótica e construtiva viagem do então Presidente da República ao Norte do País, por volta de 1940, teve o mesmo 
ocasião de sobrevoar uma faixa de terreno nas imediações da Serra do Roncador e, tanto ele como alguns membros da sua comitiva, 
observaram, verdadeiramente admirados, “longas e perfeitas estradas” que simples selvagens não podiam ter construído. 

É conhecida a tradição que nos fala no aviso lançado pelos Chavantes, todas as vezes que alguém ousa aproximar-se daquelas “terras 
sagradas”. O intruso vê cair na sala frente uma flecha; é o primeiro aviso. Se teima em prosseguir, nova flecha lhe cairá junto aos pés, 
para finalmente uma terceira o ferir mortalmente no caso de não atender ao cavalheiresco aviso da misteriosa tribo que habita a bacia 
do Tocantins. 

Não procedem do mesmo modo os civilizados – empregando 3 tiros de canhão quando qualquer barco ousa sair do porto sem ter os 
seus papéis devidamente legalizados ou sua saída pode de qualquer modo afetar os interesses do País? 

O termo “Chavantes”, embora silvícola, poderia ser decomposto em dois outros bem nossos: chave e antes... E, confirmada esta 
derivação, confirmada ficaria igualmente a hipótese de estar na mão deles a chave do enigma que, infelizmente não pode ser revelado 
aos chamados civilizados, a menos que adquiram uma cultura diferente daquela que recebem nas suas escolas. 

Por isso será inútil qualquer tentativa de devastação dos seus domínios. É a este processo de afastamento que os hindus denominam 
de Maya-Vada ou “método de velar as coisas para que não sejam profanadas” ... 
3 Mui natural que os mais famosos arqueólogos e cientistas modernos ignorem a razão dessa prodigalidade dos dois metais 
preciosos: ouro e prata; como também não espanta que desconheçam a razão de o teto do referido Templo ser feito com hastes de 
milho. 

Tratando-se dum Templo dedicado ao Sol que nós preferimos dedicado também à Lua e, nesse caso, um Templo andrógino – como 
existem outros em várias partes do mundo – dedicado no Andrógino Primitivo, o Pai-Mãe das velhas teogonias, não podia deixar de 
possuir os dois referidos metais pois, como sabem os verdadeiros Teósofos-Ocultistas, o Ouro pertence ao Sol e a Prata pertence à 
Lua. Eram de prata os encanamentos por serem os condutores de Apas ou Água, elemento também lunar. É esse o motivo por que 
nas escrituras hindus se representa st deusa Narayana sobre um cubo vagando sobre as águas. De Mar se origina o nome Maria que, 
entre os egípcios, era Ísis ou Lua, como Osíris era o Sol. E a própria Imagem da Virgem Maria, cópia fiel das antigas tradições algumas 
vezes traz a lua sob os pés e outras sobre a cabeça, exatamente corno os manuscritos egípcios e outros da mesma época nos 
apresentam a deusa Ísis. 
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Notáveis eram ainda os sistemas político e social tios Incas. O soberano – tal como 
no antigo Egito – era, ao mesmo tempo, rei e deus. E, tal como os raios do Sol, nele 
personificado, atingem todos os lugares, assim o seu poder estendia-se a todos os 
homens e mulheres do seu reino  4 

Não se pode falar no País dos Incas sem mencionar as ruínas de Machu-Pichu 
descobertas pelos arqueólogos americanos no começo de 1900. Situadas sobre as 
montanhas, a nordeste de Cuzco, em um “canon” banhado pelo rio Urubamba, as 
construções daquela antiga cidade-fortaleza, representam uma das maiores maravilhas 
do Novo Mundo. Sobre a rochosa cordilheira oxide ainda são vistos terraços de pedra 
lavrada e ruínas graníticas de Templos, encontra-se a morada de um povo misterioso de 
quem os Incas descendem. 

Encontram-se essas ruínas era uma das pontas do monte Machu-Pichu do qual 
tornaram o nome. Quando foram redescobertas – pois, a sua existência já fora vagamente 
mencionada no passado – estavam em grande parte sepultadas sob a grande cordilheira. 

Deixemos de parte séculos sem conta de pressão de guerras civis e de lutas 
tremendas por sua independência, e cheguemos ao Peru de hoje. 

A que país se assemelha este vasto centro que já  foi um império pré-colombiano 
e, como tal, inclui suas próprias fronteiras a maior parte da Bolívia atual? 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Ruínas de Machu-Pichu 

 

A terra em que a prodigiosa civilização dos Incas  floresceu e se extinguiu, 
chamou-se: O TETO DA AMÉRICA MERIDIONAL, já que o teto do mundo inteiro é o 
TIBETE. O nome dado pelos antigos a rincão da América e sua configuração topográfica 
que  levou os atuais habitantes a falar no Peru central como La Sierra, nenhuma dúvida 
nos deixam sobre sua identidade com as terras tibetanas. 

Entre os principais maciços montanhosos dos Andes há desfiladeiros profundos e 
íngremes, cavados pelas águas dos numerosos rios que vão desembocar no grande 
Amazonas. A paisagem é monótona e estéril. Sobre aqueles planaltos, rodeados de picos 
nevoentos, batidos por ventos ásperos, não existe outra vegetação a não ser a erva das 

                                                                                                                                                                                        
As hastes de milho servindo de teto no Templo simbolizavam o Manu ou antes o ramo racial de que ele era o chefe, pois é sabido que 
todos eles possuem seu “totem”, e o alimento que lhes é mais apropriado. Assim os Ários com o trigo, traziam o búfalo; os semitas com 
a tamareira, faziam-se acompanhar de camelos; os povos do Anahuac aliavam ao milho, o coiote. O “totem” de nosso silvícola é a anta 
e o seu principal alimento a mandioca. 

Assim, o Inca tinha por “totem” a lhama e por alimento o milho que aliás era o mesmo do povo Anahuac. 
4 “Direitos do Manu”, como se diz nas escrituras sagradas do Oriente. O mesmo Moisés os tinha para com o povo, que ele conduzia à 
Terra Prometida, como responsável perante a Lei dos destinos do referido povo. Por isso vem do Monte Sinai trazendo os Dez 
Mandamentos ou Leis que deviam regular aqueles a quem lhe servia, ao mesmo tempo, de Guia e Instrutor. 
Todos esses “mandamentos”, fundamentalmente semelhantes, procedem do Manu Maior ou seja do dirigente da nossa raça, mais 
conhecido, naquelas escrituras, pelo nome de Vaisavata. Os códigos de todas as Nações são vazados nos mesmos princípios, pois 
não há um só que deixe de condenar o roubo, o assassinato, o adultério, etc., etc., instituindo penalidade destinadas à repressão 
desses crimes. 

Quanto a dizer-se que eles “personificavam o Sol”, vemos, por exemplo, no Egito, Amenophis IV ou Kunaton “o amado de seu Pai 
Aton”, o Sol, representar o referido astro a quem ele mesmo homenageava por meios de versos e oferendas de toda a sorte. Tal 
símbolo se encontra, ainda, representado, quer na auréola que circunda a fronte de Moisés ao descer da Montanha Sagrada “depois 
de haver contemplado a Luz face a face”, significando, neste caso, o Fogo Fohat, quer na “sarça ardente” com a significação de Fogo 
Kundalini manifestado no seio da Terra. Temos assim dois sóis ou duas manifestações da própria divindade, pois que o terceiro o é 
pela face da Terra, 

Aproveitemos esta anotação para publicarmos Interessante quadro da ÚLTIMA DINASTIA INCAICA que faz parte de diversos 
manuscritos peruanos, dentre eles “Leyendas incaicas” de autoria de Juan C. Durand: VIDE NA PÁG.O5 A SEGUIR O REFERIDO 
QUADRO. 
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“ichu” e algumas áridas pastagens chamadas das “llamas”, donde o nome dos arrimais aí 
criados. 

ROSCO ou Cuzco 

 

AILLOS ou 

Linhagens 

NUSTAS ou 

Princesas 

COYAS ou 

Imperatrizes 

INCAS ou 

Imperadores 

SAYAS ou Barros PENACAS ou 
Famílias 

Nomes antes de 

reinarem 

Nomes com que  

reinaram 

Nomes de Incas 

 

Collcam-Pata 

Toco-Cachi 

Piccho-Cay 

Munay-Senka 

Quilli-Pata 

Chaquili-Chaca 

Huaca-Punco 

Kayan-Cachi 

Puma-Curcu 

Puma-Chupan 

Karmin-cay 

Limac-Tampu 

Cantur-Pata 

 

 

Chima 

Ráurac 

Háuac 

Usca-Mayta 

Apuc-Mayta 

Wilca-Quirau 

Aucac 

Sósoc 

Iñaca 

Hatum-Iñaca 

Kápac-Túpa 

Tumi-Pampa 

Huáyac 

 

Huaco 

Chimpu 

Wuarqui 

Ichi-Urma 

Káhuac 

Cusi-Chimpu 

Ipa-Huarco 

Kayan 

Ipa-Huarcu 

Anac-Huarcu 

Chimpu-Occlo 

Pahua-Occlo 

Cántar-Chuqui 

 

Mama-Coya 

Mama-Kora 

Mama-Chahua 

Mama-Cuca 

Mama-Kori Illpay 

Mama-Micay 

Mama-Chicya 

Mama-Runtu-Kayan 

Mama-Ipa-Huarcu 

Mama-Anac-Huarcu 

Mama-Chimpu-Ocllo 

Mama-Pahua-Ocllo 

Mama-Chuqui-Llantu 

 

 

I    -Manco Capac 

II    -Sinchi-Roca 

III   -Lloque-Yupanqui 

IV   -Mayta-Capac 

V    -Capac-Yupanqui 

VI   -Inca-Roca 

VII  -Yáhuar-Huákac 

VIII - Wilca- Kocha 

IX   - Inca-Yupanqui 

X    - Pacha-Cútic 

XI   - Túpac-Yupanqui 

XII  - Huayana-Kapac 

XIII – Cusi-Huáscar 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  
Lhamas pastando. 

 
Apenas nas aldeias mais bem situadas daquelas enormes extensões sem o menor 

arbusto (as árvores são raras no Peru), o solo dá algumas minguadas colheitas de 
batatas. As tentativas de cultivo agrário são feitas, quase que exclusivamente, nos estritos 
vales por onde passam os rios, porque, devido à sua grande profundidade, o clima é aí 
quase tropical. 

É particularmente interessante saber que os índios, habitantes desse planalto, 
descendem mais diretamente do que os de qualquer outra tribo, dos antigos Incas. Na 
província do lago Titicaca, na Bolívia, são ainda chamados “Aymarás”; mas no Peru, os 
índios das montanhas o são de Quíchuas. Morenos na sua maioria, os Quíchuas têm o 
cabelo liso e preto, como a maior parte das tribos do Brasil, que formam entroncamento, 
embora distante, com os índios daquelas regiões. O corpo baixo e largo recorda o dos 
esquimós. São, entretanto, resistentes às fadigas. Habituados de geração em geração a 
carregar fardos pesados, possuem os músculos. das costas e das espáduas muito 
desenvolvidos. Os braços, porém, não são fortes. A debilidade destes órgãos constitui 
mesmo, uma das suas características. 

No que diz respeito ao temperamento, os Quíchuas dos planaltos dos Andes 
assemelham-se aos montanheses dos outros países. Taciturnos, muitas vezes melan-
cólicos, têm uma fisionomia tão expressiva que, embora não denunciando muita 
inteligência, denotam um principio investigador ou uma grande perspicácia para a nítida e 
perfeita compreensão das coisas. Suas fisionomias mais parecem verdadeiras máscaras 
sob as quais se acham os rostos evoluídos de uma raça desconhecida... Todavia, o 
Quíchua é “um companheiro bastante simpático” segundo a opinião dos viajantes que 
atravessam aquelas regiões. Merece esta lisonjeira referência ao fato de ser paciente, 
industrioso, sensato e geralmente alheio à petulância e à arrogância. 
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São inúmeras as cidades antigas hoje cobertas por verdadeiros escombros. 
Esqueceram-nas os homens, mas procuram descobrí-Ias os arqueólogos. As narrações 
desses descobridores, embora muito longe de expressarem a verdade, constituem um 
capítulo de grande interesse no valioso livro dos conhecimentos científicos. Através 
destas colunas, teremos a oportunidade de refrescar a memória dos que nos lerem, 
lembrando-lhes as mais notáveis descobertas realizadas na América e em outras partes 
do mundo. 

Podemos afirmar que apenas uma insignificante parte dos tesouros perdidos 
volveu à luz do dia. Tão vultoso são eles que impossível nos seria avaliá-los num simples 
estudo como este. Basta dizer que, na região de que estamos tratando, floresceram 
povos durante muitos milênios. Suas energias desenvolveram-se pelo mundo, embora 
dentro de limitada periferia e manifestaram-se em diversas atividades: artísticas, 
industriais, guerreiras e arquitetônicas. 

O estudo destas últimas, principalmente, nos podem dar uma segura indicação do 
grau de cultura alcançado, visto que, para a execução de tantos e tão colossais 
empreendimentos, mister se faz a coordenação de prodigiosos esforços individuais, além 
de exigirem a existência de uma comunidade possuidora de certa importância material, 
cultural e demográfica. 

As descobertas arqueológicas e comprovações históricas levadas a eleito por 
pacientes e corajosos sábios de diversos países, concorreram para que se fizessem 
profundas explorações no remoto passado da humanidade. E é curioso poder-se verificar 
a existência de raças tão civilizadas de parceria com as mais primitivas, se é que 6.000 
anos antes de J.C. represente alguma coisa diante da imensidade de anos que pesam 
sobre a existência do mundo. As condições de vida, em geral, mudaram enormemente 
durante os últimos oito milênios; subsistem, porém, ainda, tribos e povos atrasados, cujo 
modo de viver ein nada se modificou, por falta de progresso, desde a época dos grandes 
reinos mesopotâmicos. 

 

Ilustração: figura 

Legenda: 

Descendente dos Incas. 

 

Naqueles remotos tempos habitavam tribos neolíticas nas Américas, Europa, Ásia 
e Oceania. No âmbito selvagem de semelhantes povos, persistiam, entretanto, 
verdadeiros oásis formados por outros povos de maior cultura e inteligência que, como 
nossos antepassados, constituíam, então, uma minoria. Mas como a levedura, 
penetraram os estratos humanos através de interpenetrações, se assim se pode dizer, de 
ramos e famílias raciais, todas elas, grandes e pequenas, possuidoras de Guias (ou 
Manus) capazes de se infiltrarem com suai gentes, nos momentos cíclicos coordenados 
pela própria Lei da Evolução, onde quer que fossem reclamados. Os homens de ciência 
não estão de acordo com a idade que se deve assinalar às civilizações americanas. Nota-
se mesmo entre eles uma certa tendência (idéias preconcebidas por falta de 
conhecimento mais elevados... ) em só admitir a existência de civilizações pré-históricas 
em outras regiões do mundo notadamente nas regiões asiáticas. No entanto, Posnansky, 
por exemplo, afirma que a famosa cidade pre-incáica do altiplano boliviano, Tiahuanaco, 
foi construída há perto de 13.000 anos. O sábio professor baseia seus cálculos cronológi-
cos, na orientação astronômica dada pelos fundadores às entradas do templo maior, 
método aliás seguido pelos construtores das pirâmides do Egito. 

É indiscutível a grande antigüidade dessas ruínas. Os incas encontraram a região 
abandonada quando aí chegaram pela primeira vez. Do grande povo construtor que antes 
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deles tinham ocupado a região, nenhum vestígio ficou entre os raros habitantes dos seus 
arredores. As condições climáticas e mesmo a configuração topográfica da meseta do 
lago Titicaca, provavelmente sofreram grandes modificações no correr dos tempos, visto 
os degraus da escadaria de pedra ultimamente descobertos no muro que olha de frente o 
lago e que deviam ter sido usados pelos habitantes de Tiahuanaco para descer até às 
margens do mesmo lago, se acham atualmente afastados desse um número considerável 
de milhas. 

A referida cidade, que ocupa uma grande superfície, foi planejada e construída por 
arquitetos de incomparável capacidade.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Descendente dos Incas. 
 

Os colossais monolitos empregados são de enormes dimensões: um deles mede, 
aproximadamente, 12 metros de comprimento e finais de dois de largura pesando 170 
toneladas. Com muita propriedade, diz Clemente R. Markham no seu livro “Los Incas del 
Peru (versão castelhana por M. Beltroy): “A condução e de tais monolitos em semelhante 
lugar faz supor uma grande população, um governo regular e, desde logo o cultivo da 
terra em grande escala, além organização de uma chefia ativa e inteligente encarregada  
do transporte dos abastecimentos e sua distribuição entre os respectivos trabalhadores. 
Deve ter regime que uniu o gênio e a destreza, ao poder e à capacidade. Depois da 
gigantesca dimensão das pedras o que mais surpreende é a sua magnífica escultura. A 
complexidade e simetria do debuxo e da ornamentação demonstra grandes 
conhecimentos artísticos por parte  daqueles que tiveram a seu cargo a realização de tão 
maravilhoso trabalho”. 

Que teria acontecido àquele povo imperial cuja  permanência em semelhante 
região não podia ser curta,  mesmo porque uma raça nômade não constrói tão 
maravilhosas obras arquitetônicas? 

Sir Markham acredita em uma possível elevação da zona andina como fator 
decisivo do afastar raça tiahuanacana. Para apoiar a sua tese, cita o descobrimento de 
ossos de mastodonte na região de Ulloma na Bolívia, situada a 13.000 pés acima do nível 
do mar. Tal animal não pode viver em semelhantes altitudes. Os esqueletos gigantescos 
sepultos nas paredes quebradas dos desertos de Tarapacá e pertencentes a mamíferos 
que só habitam as selvas frondosas, são outras tantas provas de ter havido unia profunda 
mudança de clima. Os desertos em que se encontram os restos dos tamanduás, deviam 
ter sido, anteriormente zonas úmidas e férteis cobertas por espessos bosques. 

Quando a cordilheira era mais baixa do que agora, os ventos alísios chegaram a 
semelhante lugar deixando a sua umidade na faixa costeira. Quando os mastodontes 
viviam em Ulloma e os tamanduás viviam em Tarapacá, os Andes, em seu lento 
ressurgimento, estariam a dois ou três mil pés mais abaixo do que hoje;  o milho 
cresceria, então, nas proximidades do lago Titicaca e a paragem das ruínas de 
Tiahuanaco poderia sustentar a numerosa população que construiu aquela ciclópica 
cidade. 

* * * * * * * * 

A procedência dos Incas, sucessores doutros povos de procedência ainda mais 
enigmática, não é muito clara, não obstante sua alta cultura e o íntimo contato com os 
conquistadores espanhóis. Sir Clements Markham trata mui detalhadamente dos mitos de 
Paecari-Tempu ou a Pousada da Aurora, e de Tampu-Tocco, como a Serra das Três 
Cavernas, melhor dito embocaduras, chamadas: Maras, Sutie e Ceapac. “A lenda refere 
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como da embocadura de Maras saiu uma tribo que levava o mesmo nome, e da de Sutie 
uma outra denominada Tampu. Da do centro, sairam, por sua vez, quatro augustas 
personagens com os títulos de  Ayar, nome que se dá a diversos monarcas primitivos e 
que se chamavam: Manco, o príncipe; Auca, o Ayar guerreiro e jovial; Cachi, o Ayar sal e 
Uchu, o Ayar pimenta. Estes monarcas vieram acompanhados de  suas esposas. 
Reuniram em torno de si forças consideráveis, sem contar as duas tribos que saíram das 
embocaduras Maras e Tampu, da Serra de Tampu-Tocco. Sob suas bandeiras se 
alistaram mais outras oito aillus ou linhagens cujos nomes conserva a lenda”.  5 

A expedição arqueológica da Universidade de Yale e da Sociedade Geográfica dos 
Estados Unidos que, em 1911 e 1912, explorou grande parte do Peru sob a direção de 
Hiram Bingham, fez uma inesperada descoberta que modificou por completo o conceito 
da lenda precedente, colocando-a sobre uma base mais firme. 

Não é a primeira vez na História que os arqueólogos confirmam algumas – 
infelizmente bem poucas – das valiosas referências às tradições de um dos mais 
misteriosos povos que o mundo conheceu. 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Vestígios da civilização pré-incaica 

 

Em 1911, quando Bingham se ocupava em encontrar Vitcos, última capital dos 
Incas, chegou ao rio e vale de Urubamba onde estão situadas magníficas ruínas dos 
tempos pré-colombianos. O rio corre entre elevadas e inacessíveis montanhas. Razão de 
os exploradores terem de seguir uma trilha estreita no fundo do vale. Ao cabo de seis dias 
de penosas buscas, encontraram uma pequena plantação, Mandorpampa (sitio ou 

                                                        
5 Tudo isso vem demonstrar a existência de um País subterrâneo a que se referem as tradições de todos os povos, embora a ciência 
oficial, manietada por férreos preconceitos e deficientíssimos conhecimentos, jamais o possa admitir. Breve lhe será dada uma prova 
concludente. O receio de não aumentar a propensão de nos considerarem “fantasistas”, impede-nos de dizer quando e como essa 
prova virá à luz do dia... 

O leitor Interessado por estes assuntos encontrará às páginas 172, 198 e outras, da nossa obra “O Verdadeiro Caminho da Iniciação”, 
farta messe de referências a esse assunto, capazes talvez de lhe abalar as convicções se elas forem contrárias às nossas. 

Por hoje diremos apenas que, semelhante País subterrâneo, é conhecido por vários nomes, sobressaindo entre todos os de 
AGARTHA, multo citado nas obras de Saint-Yves d'Alveydre, principalmente em suas obras La Mission des Juifs e La Mission de 
l’Europe dans l’Inde. 

É a mesma Asgardi ou a “cidade dos 12 Ases”, segundo os Edas escandinavos ou o País subterrâneo de Assar dos povos da 
Mesopotâmia. É o País do Amenti a que se refere o Livro da Santa Morada por outros chamado Livro dos Mortos até hoje tão mal 
compreendido por quantos famosos ocultistas ousaram comentá-lo. É, ainda, o das 7 Pétalas, descrito por Parashara a Maitréia no 
Vishnu-Purana ou o dos Sete Reis de EDOM, Eden ou Paraíso Terreal. E, para os tibetanos-mongólicos, a Cidade de Erdemi; para a 
mitologia grega os Campos Elíseos, o Tártaro ou os Hades; para os antigos mexicanos a Cidade de Tula ou Tulan; para os bardos 
celtas a Terra do Mistério cantada por O'Hering. É o famoso o famoso Montsalvat das tradições do Santo Graal e do ciclo artúrlco, das 
quais se serviu o genial Wagner para as suas monumentais peças teatrais LOHENGRIN e PARSIFAL. E a Terra de Chivin ou “Cidade 
das 13 Serpentes”; o Fu-sang das tradições chinesas; “o Mundo Subterrâneo que fica na raiz dos céus” segundo o Votan tsental; o 
País dos Calcas, Colcis, Kalkis ou a famosa Cólchida para onde se dirigiam os Argonautas. 

Na literatura inca se fala do famoso falcão, companheiro inseparável de Manco-Capac, Imperador da última dinastia. Esta ave se 
chamava Indi e era venerada e temida por todos da sua raça. Viera certamente desses “mundos subterrâneos”, Com ela conversava o 
imperador ou, antes, dela recebia conselhos, pois, de oráculo era a função desse pássaro. 

Diz-se que na Atlântida os sacerdotes conversavam com certas “tartarugas” que lhes serviam de verdadeiros oráculos. Talvez dai 
tivesse saldo o simbolismo do “mundo carregado irar enorme tartaruga”, simbolismo que outras tradições substituíram por Atlas, como 
castigo por ter dado causa à queda da Atlântida. 

É corrente em certos povos a tradição dos “cem sábios chineses” que, de cem em cem anos, se encontravam para discutir o que, 
durante aquele tempo, tinham aprendido e cada um tinha escrito no casco duma tartaruga sagrada vivendo à margem de misterioso 
lago... 

Faz parte, ainda, das tradições incas, o amor de famoso pastor chamado Acoya-Napa, o “portador da chama”, por uma das “duas filhas 
do Sol” ou seja a mais velha, cujo nome era Chuquillanto. Depois de várias peripécias, acabam por ser transportados em sonho para o 
alto duma serra donde contemplam o povo Calca e onde são “transformados em duas estátuas de pedra”. Tal serra é chamada até 
hoje de Pitu-Siray ou dos Gêmeos, à guisa de Castor e Pollux, Romulus e Remulus e outros tantos de que falam tantas tradições 
espalhadas pelo mundo. Entre nós temos os Dois irmãos, nome lendário dado a duas elevadas projeções graníticas que se vêm 
distintamente nas proximidades da Pedra da Gávea. E a própria “Pedra da Gávea”, pelo que sabemos... não deixa de possuir seus 
mistérios talvez – quem sabe? – muito relacionados com os mundos agartinos... 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  9 – 10 – Julho – Outubro de 1955 – Ano XXX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 10

fazenda), e, por indicação do seu proprietário, realizaram uma excursão a certa parte 
mais alta coberta de árvores e duma espécie de vegetação cerrada e espessa.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Paisagem andina 

 

O explorador pôde divulgar, entre a flora túmida muitas ruínas de maravilhosa 
construção, o que lhe fez crer “ter encontrado uma das mais importantes cidades 
incáicas). Ao ser afastada toda aquela vegetação, a cidade revelou-se tal como tinha sido 
há muitos séculos. Os teto de madeira e de palha, como e natural, haviam desaparecido. 
Os muros, entretanto, se elevavam garbosos como tia época em que a cidade foi aban-
donada por seus habitantes. 

Para onde foram eles? Ninguém sabe... 

Sir Bingham afirma que Machu-Pichu é, de falo, a legendária Tampu-Tocco donde 
saíram os principais iscas para conquistar o altiplano e, sendo assim, temos aí a resposta 
àquela pergunta: voltaram para o lugar donde tinham saído. Dá razão a esta suposição 
estar a cidade distante de Cuzco a cavaleiro duma montanha de difícil acesso formando 
como que uma espécie de muralha na qual se abrem três grandes embocaduras (outra 
resposta à pergunta acima formulada... ) a que o vulgo prefere chamar de janelas, algo 
mui raro na arquitetura peruana. 

É mais do que notável a preocupação dos nativos em desorientar os espanhóis 
quando estes os interpelavam a respeito da “cidade legendária”, indicando-lhes a aldeia 
de Piccaritampu, situada a um dia de viagem de Cuzco, no vale de Apurimac. 

A “cidade incáica do conto de fadas” deve, ser pois, Machu-Pichu, perigosamente 
colocada a muitos milhares de pés acima do vale de Urubamba e do rio do mesmo nome 
que a envolve e protege por três lados (tal como se fora outra Shamballah ou “Ilha 
Imperecível”... ). 

As mais belas regiões da Suíça, da Itália, Grécia, etc. não são mais que diminutas 
paisagens ao lado dos soberbos quadros da gigantesca natureza dos Andes. 

Os cumes do Pichincha, Cotipacsi, Huncaran, Rondonf, Pasco, Ausangato, Pqto, 
Sorata, Illimani, Sajama, Potosi, Atacama, Acomcanhu, Tupungato, unidos por umsó 
cordão de ANTI e de neve, dão origem aos mais fabulosos minerais e aos maiores rios do 
Universo. 

A variedade de suas paisagens é admirada nos saltos buscas, nas gargantas 
profundas, nos vulcões de areia e cinza, nos lagos de sal e de petróleo, rios inemovíveis 
gigantes de neve e em todo o conjunto fantástico de contraste naturais desde o 
Tequendama, Cayumba e Tunguragua até o Audangato, Huaynaputina e Atupungato. 

 

Ilustração: foto 

Legenda:  A velha capital dos Incas. 

 

Os incas possuíam, sem dúvida, um grande sentido artístico e estético. E poucas 
cidades no mundo podem vangloriar-se de um panorama tão formoso e tão esplêndido 
como o que possuíam diante de seus olhos os antigos habitantes de Machu-Pichu. 
Nenhuma paisagem do inundo seria capaz de inspirar pensamentos mais altos e preparar 
a alma para as grandes realizações do futuro de nosso continente, como a dos Andes 
peruanos. 
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E tais realizações, com efeito, se deram... 6 

 

UM "JINA" AUTÊNTICO 
 

Eugênio Proclan Marins 

 

Sim, “Jina autêntico”, por ser misteriosa figura que em S. Lourenço apareceu, 
fazem poucos anos, possui no lugar uma “barraca de Tiro ao Alvo”, fabrica anzóis 
próprios para a pescaria no Rio Verde, fala pouco, evita certas pessoas, resguardando-se 
de falar da sua vida. E na estância apareceu em companhia de uma senhora ainda jovem 
sendo tão misteriosa quanto o seu companheiro, porém, possui predileções por certas 
famílias, com as quais mantém relações, aprende a coser, a fazer tudo quanto ignora. 
Sua dedicação pelo companheiro é mais de uma irmã ou filha, do que propriamente de 
esposa. Ela é conhecida pelo nome de Glória, e ele, por Jack, embora seu nome seja 
bem outro, como se verá mais adiante. 

O encontro de ambos se deu na cidade de Caeteté, no Estado da Bahia. E do 
modo mais surpreendente que se possa Imaginar: nosso caro Jack passava naquela 
cidade baiana, com a sua troupe de artistas, sendo ele “o mais famoso atirador do 
mundo”. No momento em que ia demonstrar as suas proezas ao pequeno público da 
localidade, chamou à diversas pessoas para lhe servirem de alvo. Nem uma só teve 
coragem bastante de atender ao seu pedido, a não ser, a jovem Gloria, de 14 anos de 
idade. Colocando ele na sua cabeça, um diadema terminado em bolas de cores, foi 
despedaçando todas elas com os seus certeiros tiros, deixando na parede a silhueta da 
jovem. Assim o fez, ainda, atirando punhais em torno de seu corpo, fachos acesos, e 
finalmente, com um chicote, como fazem alguns “cowboys” americanos e mexicanos, 
chegava ao ponto de cortar a cinza dos cigarros que lhe punha na boca, e outros objetos 
por ela sustentados, etc. A platéia o aplaudia delirantemente. Entre os dois se 
estabeleceu uma amizade profunda. E os próprios pais da jovem, “por tinta e papel”, 
como disse ela própria, deram a Jack o direito de legitimá-la como filha”. E assim, o nosso 
moderno Guilherme Tell, acompanhado da jovem, iniciou uma nova vida, qual acontece 
aos ciganos, de vila em vila, aldeia em aldeia, cidade em cidade, etc. etc. E isso, até que 
vieram ter a S. Lourenço. 

Antes, porém, de continuarmos a nossa narração de hoje, preferimos falar de Jack, 
ou antes, de Winfield Leonidas Seymour, de origem americana, que, por ordem superior 
deixou a sua Pátria em busca do Peru, onde não foi bem recebido depois que esteve sete 
anos numa extensa caverna (ou mundo subterrâneo) entre um clã incáico, que o chamou 
desde logo de “Filho do Sol”, pelo fato de ter sido ele seu chefe na vida anterior... Durante 
todo esse tempo aprendeu muitas cousas, além de lhe terem dito que, “não foi o verda-
deiro Cristo que morreu na cruz, e sim, o seu irmão, pois, o primeiro representava o Poder 
espiritual, enquanto o segundo, o Temporal, um era tomado pelo outro, Inclusive por 
alguns dos apóstolos. A missão de ambos, em Roma, era justamente o de Unir os Dois 
Poderes, trazendo uma Era de Paz, já naquele tempo, para o mundo. Uma mulher, 
ligando-se a Judas Iscariotes, foi a causa da traição ao “Mestre” (o Cristo). E contou 
                                                        
6 Referia-se o Autor ao movimento cíclico em que estamos empenhados, para não dizer, desde logo, àquele de que a S.T.B. é o 
núcleo central, como verdadeiro Santuário onde se conservam as Brasas de Agni, o Fogo Sagrado. 

Tudo mais está respondido nessa “cadeia espiritual cujos elos são representados por todos os povos do continente americano” como 
vimos apregoando há longos 31 anos, e que se consolidaram, ainda mais, no brilhante sucesso alcançado nas conferências Pan-
Americanas. 

Não há como repetir: “A América é dos americanos! Tudo nos une, nada nos separa!” até chegar o Grande Dia em que ralar a 
verdadeira Paz entre todos os Povos da Terra, como filhos que todos são do mesmo Pai Comum! 

Machu-Pichu; Roncador! Irmãos Gêmeos Espirituais, embora tão distantes um do outro! Tal como SRINAGAR para S. LOURENÇO, 
em pólos diferentes: no Oriente, um; no Ocidente, o outro! 
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outras cousas mais ao Dirigente da S.T.B, quando, chegando a S. Lourenço, foi à sua 
procura, conforme havia recebido ordem no mundo subterrâneo... Falaram-lhe também da 
vida de Moisés inclusive “que o povo por Ele levado para a Terra da Promissão, era dos 
mais humildes, dos mais miseráveis, perseguido pelo próprio Faraó”. Certa vez, estando 
ele sentado numa rocha, viu a seu lado uma espécie de púcaro de barro, cheio de 
estranho liquido. E ao lado deste, uma grande pedra. Teve desejo de despejar o  líquido 
sobre a pedra, e esta logo começou a pastosa... Batendo na fronte, Jack teve estas 
reveladoras palavras: “Era assim que eles faziam as suas habitações, templos e outros 
edifícios, que até hoje ninguém pôde compreender como eram construídos”. 

Sim, o nosso caro Jack vindo do “mundo subterrâneo”, e trazendo consigo alguns 
objetos, na maior das inocências, as autoridades quiseram saber à viva força onde ele os 
havia encontrado, na esperança de irem lá buscar o resto. Os martírios que lhe infligiram, 
foram os mais cruéis possíveis. E o nosso JINA AUTÊNTICO não revelou o segredo 
incaico ... 

De qualquer modo, continuou a sua marcha indo ter à Bahia, onde encontrou, 
como se disse mente, na cidade de Caeteté, a jovem Gloria... foi a sua maior Gloria na 
vida. E isto, porque, naquele mesmo LUGAR JINA recebera ordem também “de procurar 
uma jovem, em cuja família havia um SOUZA de longos bigodes, calado, misterioso, 
generoso e bom como um santo”. Ao contar essa passagem – ela mesma – ao “Mestre”, 
este levantou-se e retirando do seu arquivo secreto uma velha fotografia, fez-lhe vér quem 
era semelhante pessoa, que ela acabou tendo como seu bisavô, segundo lembrança que 
guardava de por lhe terem falado a respeito”. 

E foi assim, que os Dois vieram chegar a S. Lourenço, pois tais ordens davam 
aquele Lugar como último, “e onde teriam que encontrar o Mestre”... 

Em primeiro lugar, foi Jack quem procurou o Mestre e narrou tudo quanto lhe  
disseram a seu respeito (do Mestre), inclusive, sobre as suas vidas passadas. Agarrado 
no braço do Mestre, Jack demonstrava um misto de dor, e de alegria. De dor, talvez, por 
ver que o mesmo, depois de uma vida de lutas e sacrifícios, como foram talvez, as 
anteriores, estava no fim, velho e cansado... 

Quando o Mestre, saindo do lugar lhe mostrou um folheto vindo da Bahia, como 
dádiva do Sr. Prefeito atual (com outros livros mandados editar pela Intendência 
Municipal). E onde figurava a imagem do Senhor dos Passos, que traz até hoje os seus 
cabelos criança (fato já narrado nesta revista e em o “Luzeiro” etc.), Jack teve estas 
palavras: “Em outra cabeça não poderiam estar os vossos cabelos” ... 

Mas, passemos a palavra à Gloria, quando veio pela segunda vez visitar o Mestre, 
e contou, por sua , vez, cousas estranhas, próprias aliás para aqueles que não acreditam 
nos MUNDOS SUBTERRÂNEOS: 

“Foi no ano 1941 que, estando nós a percorrer o interior de Minas, e passando por 
diversas cidades, chegamos a uma de nome Brasília. E donde seguimos para S. 
Francisco, outra cidade menor, situada à margem do rio do mesmo nome. Entre S. 
Francisco, e Brasília, existe uma outra cidade de nome Jacu. Foi ai onde paramos, afim 
de explorarmos uma gruta ou Lapa,  muito afamada, pois que, segundo as lendas, nela 
entraram 3 homens estrangeiros, mas dois deles haviam desaparecido, e um que foi ter 
perto de S. Francisco, havia enlouquecido. Os moradores mais antigos desse lugar, que 
contaram semelhante história, afirmaram “que a lapa tinha perto de dono léguas de 
extensão. E que terminava mesmo à margem do Rio S. Francisco, de modo secreto ... “ 
Assim, preparamos todo o material necessário para fazermos a referida exploração: rifles, 
lanterna, linha para nos guiarmos internamente o podermos voltar ao mesmo ponto de 
partida. Muitos curiosos foram conosco, dando palpites a seu modo, e com Isso, um deles 
que devia entrar conosco, na gruta, ficou assombrado e não mais nos quis acompanhar. 
O nome que davam à Lapa ou gruta, era: LAPA DE GAIA. Com isso, outros também 
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corajosos, até ela podem chegar. Uma das pessoas que ficaram do lado de fora, ficou 
sustentando a ponta da linha. E nós demos entrada na referida gruta. No começo, 
estreita, para longe ia-se alargando cada vez mais. Seu cheiro era de mofo, umidade, 
podridão... Algo de estranho percorria o meu corpo. Jack, como mais afoito, ia na frente, 
ao mesmo tempo, que servindo de guia. Centenas de morcegos esvoaçavam sobre as 
nossas cabeças. Depois de passarmos por um lugar bastante alto como uma casa de dois 
andares, fomos dar numa grande sala, donde partiam diversas ramificações para todos os 
lados. A linha já estava para terminar... e nada de novidades. Era uma escuridão imensa, 
apavorante... A lâmpada em tal escuridão não passava de mísero vaga-lume, tal a sua 
fraqueza luminosa. Até que fomos ter a um lugar espaçoso, com um pequeno lago 
cristalino (à guisa da gruta Soturna, ou antes, de Saturno, próximo à Forte Coimbra, em 
Mato Grosso). No fundo desse lago havia uma areia branca, faiscante. E muitas pedras 
grandes, além de outras amontoadas, onde eu tive que ficar devido ter acabado a linha 
que nos guiaria de volta à abertura da Lapa. Mas Jack, todo entusiasmado procurou 
continuar, encorajando-me a ficar naquele lugar. Havia três caminhos diferentes. Ele 
tomou a direção de um, mas voltou e novamente nos encontramos, tendo ele me 
encorajado mais uma vez. Tomou o caminho de outro, mas foi... aí que mais se demorou, 
e eu fiquei apavorada, julgando que lhe tivesse acontecido alguma cousa. De repente, 
ouvi um estampido, que ecoou por dentro da caverna, como se fossem vários tiros... 
Nesse momento, ouvi um grande rugido, como se fora de um monstro. Tinha a impressão 
de que o mesmo animal, estando ferido, roçasse nas pedras, fazendo aquele barulho, 
além do seu terrível gemido. Eu sentia, também, naquele momento, que as pedras por 
baixo de meus pés, eram ocas, que parecia haver outras galerias subterrâneas por baixo. 
E eu já me sentia cercada de animais, de feras terríveis. E que Jack havia sido devorado. 
Eu tinha desejo de procurá-lo, ao mesmo tempo pensava que ele poderia aparecer, e não 
me encontrando fosse muito pior... para ambos. De repente, quando eu olho para a frente, 
vi Jack que vinha em minha direção, mas todo ensangüentado, pois havia caldo sobre 
uma pedra... No começo ficou em silêncio, obrigando-me a voltar imediatamente com ele. 
Eu estava meio alucinada; não tinha esperança de encontrar a salda. Foi quando 
divulguei pequena claridade, que vinha de longe, e pessoas que se agrupavam à porta da 
caverna. Só aí acreditei que escavamos salvos. E dei graças a Deus por esse liberdade a 
caminho do mundo... 

Depois então, foi que Jack me contou o que havia presenciado no interior de um 
salão enorme: um animal estava ali deitado... Ele procurou alvejá-lo. A bala saiu, mas o 
animal quando o percebeu, sem ter sinal algum de ferimento, levantou-se e começou a 
rosnar encarando a luz da lanterna, que para ele Jack a projetava. Meio cego, devido à 
claridade da lâmpada, quase sumida embora, desapareceu por trás daquelas rochas 
negras e aterradoras. Continuou Jack: as balas batiam nele e voltavam para mim, como 
se tivessem alcançado um fardo imenso de borracha ou cousa semelhante. E isto, porque 
o corpo da fera (um animal anti-diluviano) era todo escamoso, os pés da frente 
(chamemos de braços) mais longos que os pés, além de um rabo enorme. A cabeça era 
redonda e peluda. . . O animal fugindo das balas de Jack.. . sumiu por trás das pedras, 
lançando urros terríveis e parecendo que ia derrubar tudo na sua passagem. Jack, que 
nunca teve medo de nada na vida, ficara apavorado. De nada lhe valeu a sua Wínchester. 
Foi uma brincadeira para o monstro. Mesmo assim, ficou de voltar com armas adequadas 
para apanhar um daqueles animais vivos, pois que, para um museu valeria uma fortuna. 
Mas, até hoje não mais nos metemos em outras aventuras, ficando assim esquecida a 
Lapa de GAIA... 

Nesta mesma região, perto da Lapa de Gala, soubemos da história dos Vira-Saias, 
denominação dada a uma tribo ou grupo de pessoas que, a cavalo assaltavam, roubavam 
e matavam, todos os viajantes que passavam por aquelas estradas com mercadorias que 
se destinavam a ser despachadas no Rio S. Francisco. Naquele tempo, muitos 
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garimpeiros levavam pepitas de ouro, e a estrada era uma das principais. Os Vira-Saias 
eram afamados na região e dizem que eram de pequena estatura e muito valentes, não 
temiam nada. Várias vezes, foram enviados soldados a mando do governo, afim de 
combatê-los, mas nunca esses soldados voltavam, desapareciam misteriosamente nas 
mãos dos Vira-Saias, os quais continuavam desafiando as autoridades. Este estado de 
cousas continuou até que um certo governador, tomando a sério a questão, mandou 
reunir soldados de dois ou três estados, formando assim um regimento bem equipado e 
numeroso, com ordem de destruir toda a raça dos Vira-Saias. Estes, sabedores com 
antecedência, do que lhes estava reservado, e como eram riquíssimos, trabalharam 
durante um mês, guardando os materiais roubados em uma Lapa que existia por ali. Isto 
feito, selaram ou fecharam a lapa com toda a técnica necessária para que ninguém a 
descobrisse, pois a tribo tinha a idéia de fugir. Isto porém, não sucedeu, pois os soldados 
chegaram antes da fuga e houve então uma tremenda luta na vila onde os Vira-Saias 
habitavam. Nem as crianças escaparam. Mas, diz a história, que um soldado encontrando 
uma menina de 5 anos perdida no mato, chorando, se compadeceu dela e escondeu-a. 
Acontece, porém, que nós fomos explorar aquele lugar, afim de ver os vestígios de 
semelhante acontecimento. Fomos parar numa casinha prestes a cair de tão antiga e os 
moradores consistiam num preto alto e forte, chamado Pedro Gaia e sua mulher era uma 
velhinha, a única descendente dos Vira-Saias. Ela mesma nos contou esta história, 
dizendo que fora salva por um soldado. A história estava bem interessante, a Lapa de 
Jacú a chamavam Do Gaia, agora este homem Pedro Gaia... Era um homem bom e 
humilde, logo se ofereceu a nos acompanhar. Percorremos as redondezas, era tudo mato, 
precisávamos ir abrindo o caminho com uma faca. Afinal chegamos num certo lugar, onde 
existiam restos de casas feitas de adobo, telhas e várias árvores frutíferas em pleno mato. 
Tudo indicava ser ali, as ruínas da vila. Em tal lugar encontramos várias cápsulas de 
balas enferrujadas, que deviam ser provenientes da luta havida com os soldados. Sempre 
à procura de novidades, encontramos uma enorme árvore com um galho lascado. Pedro 
Gaia disse ter sido um raio que ali caíra e quebrara o galho. O citado lugar estava cheio 
de pedras e Jack desconfiou que algo naquele sitio atraíra o raio. Foram eles examinar as 
pedras, começando a retira-las com o auxilio de uma picareta. Encontraram então, vários 
tipos de pedra em um só local: pedras de areia, pedras de origem vulcânica, pedaços de 
madeira, cascalho, cimento misturado com areia. No outro dia, dois homens foram 
contratados para abrir este lugar, e tudo indicava ser ali o local onde os Vira-Saias haviam 
escondido o produto de sua pilhagem. Vários objetos foram aparecendo, tais como uma 
ferramenta com muitas pontas diferentes, para várias finalidades; depois um copinho de 
ouro, já todo amassado; um caldeirão com resto de ouro no fundo, onde talvez eles 
fundiram ouro. Tudo isso nos animava a prosseguir na descoberta. Tínhamos ali perto 
armado uma barraca de lona, onde morávamos. Todos os dias apareciam pessoas 
curiosas, que vinham das redondezas ver o trabalho. Eu escutei tais pessoas 
conversarem  que se o “gringo” descobrisse alguma coisa, eles não deixariam levar nada, 
pois que o mesmo não tinha resto de estar procurando coisas na terra dos outros. O 
“gringo" a que eles se referiam era Jack. Cada que passava, ia aumentando o número 
desses curiosos. Uns até, vinham armados de revolver e facas. Todos dias ficávamos na 
expectativa. Pedro Gaia dizia que ainda iríamos encontrar muitos obstáculos e umas 
espécies de trapas. Certa vez foi retirada uma pedra enorme, que ao sair deslocou outra. 
Se o homem que ali trabalhava não tivesse sido rápido, teria por certo acontecido um 
acidente grave. As vezes eles trabalhavam numa parede de um material duríssimo, 
enquanto estavam trabalhando a picareta conseguia cavar, assim que a luz e o ar 
penetrava, nenhuma ferramenta perfurava mais, parecia que era um preparado de areia, 
cimento, pedras moídas. Só com dinamite consegui removê-la. Após atravessarmos essa 
parede, surgiram uns canais, cheios de pedras e de terra, e, outra parede logo aparecia. 
Nunca chegávamos ao fim. Assim f indo até que não tínhamos mais dinheiro para 
prosseguir com os camaradas. Ficaram só o Pedro Gaia e Jack trabalhando. Neste ponto 
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os curiosos já começaram a dizer que como já estava perto da entrada, eles tinham 
despachado os camaradas. Cada dia aumentava o número dos curiosos. Vinham pessoas 
de várias cidades vizinhas e ficavam conversando uns com os outros 

Certo dia eu comecei a sentir um frio horrível, com tremores, vômitos e todos os 
dias quase às mesmas horas, vinha um tremor horrível que terminava em febre. Cada dia 
pioravam as crises acompanhadas de hipertermia. Era a febre Malária. Estávamos nas 
proximidades do Rio S. Francisco, naquela barraca úmida, não tínhamos medicamentos. 
O dinheiro estava faltando. Os homens estavam só falando em mortes, brigas, tesouro. 
Diante dessa situação, Jack combinou com Pedro Gaia, que iria embora, mas que voltaria 
depois, assim que eu sarasse. Assim, também os curiosos acalmariam. Pedro Gaia 
declarou a Jack que esperaria por ele e não permitiria que ninguém tocasse nesse local 
pois, era ele o dono daquele sítio. Neste mesmo dia voltamos para Jacú, aquela vila da 
qual já falei e hospedamos numa pensão. Ali ficamos dois meses, todos os dias eu tinha 
crises de malária, estava amarela, magra, nem podia ficar de pé de tão fraca. Então Jack 
falou-me que enquanto estivéssemos naquelas regiões eu não me curaria, só mudando 
de clima, para muitas léguas fora dali. Fomos então, para uma cidade, várias léguas de 
distância daquele lugar e desde aquele eu não mais tive a febre. O único remédio foi a 
mudança de clima. 

Nessa cidade para onde nos mudamos, chamada Coração de Jesus, ele trocou o 
carro que era um Chevrolet, por burros, cavalos, lonas, ferramentas com negociante e 
fomos pelo interior explorar cristal rocha, pois naquele tempo não existia gasolina de 
espécie alguma, pois isto se deu no tempo da guerra. 

Começou então, outra grande história, pois tivemos dois anos nesta vida de garimpos, em 
lavras de diamante, pedras, ouro, mica, etc.  

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Esta pedra, que os habitantes do lugar denominam de “Oratório", é móvel (espécie 
de "Abre-te, Sésamo”) e vai dar galerias subterrâneas, que conduzem ao "Mundo de 
Duat". Na rocha superior, assinalada por uma seta, vê-se uma cara... e outros sinais, que 
só podem ser decifrados por Iniciados nos Grandes Mistérios. Em baixo, assinaladas por 
seta Maior... a entrada da caverna. 

Em cirna de nossa Montanha Sagrada, em S. Lourenço, existe uma rocha, com 
altar idêntico, que foi o Lugar onde apareceu  "o Cavaleiro das Idades", ou Akdorge, 
segundo as tradições trans-Himalaias, aos Dois Dirigentes da Obra em que a S.T.B. está 
empenhada. E isto, a 28 de Setembro do 1921, às 15 horas. Os animais que ali 
pastavam, ficaram imóveis. E os próprios pássaros, tinha-se a impressão de que 
emudeceram... diante do mistério. Dizem as lendas tibetanas, que, "ao 1o dia da Lua Nova 
de Maio, quando o Rei do Mundo dava a sua Benção, acontecia o mesmo fenômeno. 
Leia-se a grande obra de Ferdinand  Ossendowsky, Bêtes, Hommes et Dieux, traduzida 
em todas as línguas, inclusive em nosso idioma: Animais, Homens e Deuses. 

 

Viajamos em cima da Serra Central, um lugar onde nunca se via o sol. De vez em 
quando chegávamos numa vila, que haviam sido fundadas pelos Bandeirantes, como 
Serrinha Itacambira, Salinas, etc. Estivemos na lagoa Vapubucú onde Fernão Dias 
encontrou as turmalinas; na Serra Resplandecente, lugares encantados, que apareciam 
bolas de fogo de uma montanha a outra, devido às riquezas minerais. Viajamos sem 
destino certo, sem saber da estrada; onde tinha um caminho que os cavalos pudessem 
passar, nós íamos. Certa vez nos perdemos em cima da Serra Central e salinos numa 
chapada, que é uma espécie de deserto, onde viajamos dois dias sem encontrar nem 
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uma árvore, nem água, nem casa. Era só aquele matinho léguas e léguas. A água tinha 
terminado. Os cavalos estavam morrendo de sede. Afinal, já bens tarde, descobrimos um 
rancho no meio do mato e um pequeno córrego em baixo de uma gruta. Ali pernoitamos 
cansadíssimos. No outro dia, bem cedo, saímos, já pensando na Chapada que tínhamos 
de enfrentar. Às vezes a estrada terminava em rio, e o jeito era atravessá-lo a nado, com 
os cavalos. Atravessamos o Rio Jequitinhonha, Rio Pacuy, Rio Verde e muitos outros. A 
última cidade que chegamos a cavalo foi Diamantina. Aí vendemos os cavalos, 
ferramentas e trocamos tudo isto pelo palco, pois, não tínhamos nem um tostão. Nesta 
mesma noite da estréia, foi um sucesso e dali para diante, nunca mais faltou dinheiro. 
Cada aventura nova que se apresentava, Jack esquecia-se das antigas e não mais 
voltava atrás. Sempre falava em voltar e o tempo ia-se passando. O tesouro dos Vira-
Saias ficou lá, se é que existe. Muito tempo depois, eu li num livro muito antigo, unia 
passagens que dizia sobre esta raça, a qual existiu mesmo. Alguém também já me disse, 
uma vez, que os Vira-Saias eram os descendentes de Tiradentes, que ficaram revoltados, 
e se retiniram para tirar vingança”. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A seta indica a entrada de misteriosa caverna, onde se vê a cara de um monstro de 
dentes à mostra. Mas se o leitor virar a fotografia, a cara se transforma numa outra de 
animal diferente... Coisas do Mundo-Jina ou de Duat... 

Quem nos remeteu estar fotografia, escreveu no canto o que pode ser lido com 
grande facilidade, mas só se refere ao fato de virar a fotografia, quando ela mesma no 
sentido real, vale por um grande fenômeno. 

 

Jack fala sempre no Mestre, com quem esteve naquele memorável dia. E nada faz 
sem ouvir os seus conselhos. Dentre estes, o epitáfio que vai abaixo, expressando seu 
último desejo “de que sobre o seu túmulo devia haver em miniatura, o Templo da 
Sociedade Teosófica Brasileira, na Vila Canaã, nesta cidade: 

“Todos os Países foram o meu País. Todas as bandeiras foram a minha bandeira. 
Todos os homens foram meus irmãos. Todas as religiões foram a rainha religião. 
Somente eu conheço a minha vida, mas o Mestre também. Agora fui chamado... Nasci 
sob a Balança da Justiça à 28 de Setembro de 1895 – Carolina do Sul – U.S.A. – Winfield 
Leônidas Seyrnour”. 

Eis aí a História de um Homem que veio de longin...quas distâncias “para narrar 
ao MESTRE coisas e fatos que, para os profanos, continuarão subterraneamente 
obscuros”, até que os mesmos se tornem Iniciados nos Grandes Mistérios. Do mesmo 
modo que o da “mulher-satélite”, desse mesmo Homem, cujo futuro merece ser dos 
melhores. Gloria a Jack! Glória à Gloria! 

Como sabem os Membros mais adiantados de nosso Colégio Iniciático, o 28 de 
Setembro representa duas gloriosas datas de nossa Missão, sendo que uma delas, a da 
subida à Montanha Sagrada, nesta cidade, no ano 1921, pelos Dois Dirigentes dessa 
mesma Missão. 

Quanto tempo durará, ainda, o JINA AUTÊNTICO, que ainda reside, pobremente,. 
nessa mesma privilegiada estancia? O futuro – mais próximo talvez do que parece – o  
dirá! Quanto a nós, diremos apenas que todas essas coisas mais parecem estar ligadas 
ao MISTÉRIO DO SANTO GRAAL!... 

Paz e Gloria, sim, a Winfield Leônidas Seymour. E à sua companheira de Missão, 
um Novo Trabalho a favor dos que sofrem, pois, está cursando a Escola Ana Neri para 
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ser enfermeira. E como a Lei não nos permita dizer mais nada, deixemos ao leitor todo e 
qualquer Juízo que quiser fazer a respeito deste nosso humilde trabalho de hoje. 

São Lourenço, 14 / 7 / 1955 (Tomada da Bastilha). 

 

DESAPARECE O “JINA” MISTERIOSO 

Ainda estava  em  composição o artigo intitulado UM “JINA” AUTÊNTICO, quando 
nos chegou a do rosa noticia de “ter morrido, às 4 horas e meia do dia 15 de Julho, o 
autor de tantas e tão assombrosas façanhas. 

O interessante é, que além de ter sido no dia 15 arcano idêntico ao do MESTRE, 
embora que em setembro, o santo do dia foi Henrique. Quantos mistério encobertos nesta 
notícia! Mas isso, apenas para “aqueles que conhecem os menores detalhes da História 
da nossa Obra! 

Soubemos, ainda, que no enterro compareceram todos os Irmãos da S.T.B., 
residentes em S. Lourenço numa demonstração de carinho e amizade a um Homem tão 
ligado à nossa Obra. 

No mais, Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Omnia LAPIDEM. 

---------------------- 

 

A Sociedade Teosófica Brasileira não surgiu no Brasil como um fenômeno comum 
religioso, de que tão pródigo tem sido o nosso século. Como a flor de lotus que, em cem 
anos, floresce apenas uma vez, ela é a pétala augusta de um movimento cuja origem se 
confunde com as idades e para o qual os milênios são partículas infinitesimais do tempo 
divino. Não veio trazer aos homens o consolo da piedade, mas o consolo da Verdade e da 
Justiça. Surgiu como surgem, ao longo da história humana, os movimentos destinados a 
libertar o espírito da degradação, a alma das paixões e o corpo das enfermidades morais. 
A Sociedade Teosófica Brasileira é um elo da corrente da evolução, um anel da grande 
cadeia que, partindo do Logos manifestado, a Ele voltará pelos caminhos da experiência, 
subindo e descendo, palmilhando a espiral da travessia humana na face da terra. 

 

-------------------- 

Um só idioma. Um só padrão monetário. 
Uma frente Única Espiritualista. 

Slogan da 

Sociedade Teosófica Brasileira 
---------------------------- 

 

 

SHANGRI-LA, EXISTE? 
Dr. E. J. PUGLIESE 

 

Uma das idéias que ressalta das tradições de todos os .povos, é a da existência de 
Um País encantado ou “TERRA SAGRADA”, onde os ideais da Humanidade estão 
realizados. 

De fato tal idéia se encontra exposta nas mais antigas tradições da Europa, Ásia 
Menor, China, Índia, Egito e dos povos das Américas. Lugar este somente conhecido por 
criaturas que DELE se fizeram dignas; mas também, nos sonhos infantis, porque nas 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  9 – 10 – Julho – Outubro de 1955 – Ano XXX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 18

crianças se acham a Pureza e a Inocência daqueles que, a bem dizer, nesta vida ainda 
não pecaram. O Caminho que a tal Lugar conduz, é a Chave-Mestra de todas as Inicia-
ções do passado, do presente e do futuro, pois que se prende aos mistérios da evolução 
dos seres e do próprio Globo terreno. Uma dessas chaves, qual “Abra-te SÉSAMO” de 
“Ali-Babá e os Quarenta Ladrões”, é a palavra francês VITRIOL, (7 letras) dos antigos Ro-
sacruzes, com o significado: VISITA INTERIORA TERRAE RECTIFICANDO INVENIES 
OMNIA LAPIDEM, para provar, além do mais, que é “no interior da Terra onde se acha o 
verdadeiro MISTÉRIO”. 

A Grécia, nos seus mistérios de Delphos, Dionisos ou de Eleusis, nos fala do 
Monte Olimpo e dos Campos Eliseos...  7 . A região da bem-aventurança dos primitivos 
tempos védicos, designados com os vários nomes, Ratnâsanu (O Cume da Pedra 
Preciosa), Hemâ-dri (A Montanha de Ouro), é o Monte Meru. O Olimpo dos hinduistas. 
Simbolicamente o cume deste monte místico, está no céu, sua parte média na terra e sua 
base nos infernos... É a mesma Cidade dos Doze Azes, dos Edas escandinavos, ou o 
Pais Subterrâneo de Asar, dos povos da Mesopotâmia. É o País do Amenti a que se 
refere o Livro da Sagrada Morada ou dos Mortos do antigo Egito. É a Cidade das Sete 
Pétalas do Vishnú, ou a Cidade dos Sete Reis do Edom, Edem ou Gan-Edem da tradição 
judaica, ou ainda o Paraíso Terrestre. Toda a Ásia Menor, numa só voz, até hoje faz 
referência a uma Cidade de Mistérios e cheia de Maravilhas – SHAMBALLAH (Shamb-
Allah, Mansão dos Deuses) que é a mesma Erdemi dos tibetanos e mongóis.  

Os persas, chamaram-na de Alberdi ou Aryana-Vaejo, a terra dos seus 
antepassados; os hebreus a denominaram de Canaã; os mexicanos, de Tula ou Tulan; os 
aztecas conheciam-na com o nome de Aztalan ou a Cidade de Chicometazc: os mayas, 
de Maya-Pan. Os espanhóis acreditavam que tal cidade se achava Américas e 
denominaram-na de EI-dorado e ficaram contentes quando souberam que tal cidade era 
conhecida pelos aborígenes pelo nome de Manoa ou a “Cidade dos tetos de prata e cujo 
Rei usava vestes de ouro”. 

Para os celtas, este lugar era conhecido com nome de “A Terra dos Mistérios” –  
Duat de Dananda.  A tradição chinesa nos fala da Terra de Chivin ou a  Cidade das Doze 
Serpentes. É o Mundo subterrâneo que fica na raiz do céu, segundo votam Tsental, e o 
                                                        
7 No livro a “Nova Mitologia”, de Commelin, se encontra: “Na Mitologia grega e romana, os “infernos”, são lugares subterrâneos onde 
descem as almas depois da morte para serem julgadas e receber o castigo de seus crimes ou a recompensa das boas ações. “Todos 
os caminhos levam aos infernos” disse um poeta antigo, isto é, à morte e ao consequente julgamento. Esses lugares subterrâneos, 
situados a uma profundidade considerável, em baixo da Grécia e Itália, estendiam-se até os extremos confins do mundo então 
conhecido; e assim, como a Terra era cercada pelo rio Oceano, eles eram circunscritos e limitados pelo reino da Noite. Acreditavam os 
gregos que as suas entradas estavam situadas nos antros vizinhos do Cabo de Averno, ao sul do Peloponeso; os romanos supunham 
que haviam outras entradas mais perto deles, como por exemplo os abismos do Lago Averno, as grutas vizinhas de Cumas. De resto 
tanto na Grécia como na Itália, era e geral que todas as fendas, grutas, cavernas, podiam leva comunicação com os infernos”. 

A tradição que nos fala da existência das regiões subterrâneas, denominadas de Inferno, é antiquíssima e mais tarde aproveitada e 
deturpada pelos teólogos para atemorizar e escravizar as massas. 

Podemos distinguir no Interno grego, três regiões distintas: Tártaro, Erebo e os Campos Eliseos. Estes três mundos subterrâneos ou 
Interno dos gregos, corresponde ao CÉU, PURGATÓRIO e ao INFERNO do Catolicismo. 

O Tártaro era o lugar onde foram precipitados os Anjos Rebeldes e, para onde eram enviadas também as almas homens que haviam 
cometido crimes que lesam a Lei Universal. Por isso alguns mitólogos fazem uma distinção entre o Tártaro propriamente dito (a prisão 
dos Anjos Rebeldes) e o Inferno dos maus. 

Erebo era a lugar da Purificação, uma região intermediária,  onde as almas também deviam passar por certas transformações antes de 
entrarem nos Campos Eliseos, ou melhor, antes de DESCEREM AOS CÉUS. 

Os Campos Eliseos ou o Olimpo – é a região das a redimidas pelos seus próprios esforços, é o Lugar da Eterna Primavera; “as suas 
florestas que emanavam os mais raros perfumes eram atravessadas pelo rio Letes, e ali os heróis e os deuses tinham o repouso e a 
felicidade perfeitas”.  

Na Eneida de Virgílio, “Enéias desce aos infernos”. E é tal a sua dificuldade em sair daquele lugar, que faz dizer à sibilla de Cumes: 
“Honc opus hic labor est”. O mesmo aconteceu com Orfeu, que vai aquele lugar em busca da sua bem amada Eurídice. JESUS, por 
sua vez, segundo o próprio CREDO, “desce aos Infernos, para ressurgir dos mortos, ao terceiro dia”.  

Quanto ao Inferno, devemos tomar no seu verdadeiro sentido etimológico ou seja, Infero, ln-fera, lugares Inferiores, “debaixo da terra”... 
e nunca necessariamente uma região tenebrosa e cheia de horrores corno estudamos em algumas religiões... Antes que o corpo, que 
a alma possam ter o direito de centrar no céus, nos Campos Elíseos ou AGARTHA, necessário se faz que os desejos, que as 
Impurezas sejam consumidas pelas CHAMAS da Purificação dos outros dois mundos – daí o simbolismo das “Chamas do Inferno”. 
Estes três mundos, correspondem no homem a CORPO, ALMA e ESPÍRITO, Segundo Plutarco, “enquanto a Homem se achava na 
terra, a esta estava ligado, a Alma, à Lua, e o  Espírito ao Sol”. 
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Caminho que a este lugar conduz, é o da serpente. É o País dos Calcas, Calcis (ou Kalki) 
a famosa Colchida para onde se dirigiram os Argonautas, à procura Tosão de ouro. 

Na idade Média, se falou nos Reinos do Pai João como na Ilha, de Avalon onde os 
Cavaleiros da Távola Redonda, sob a chefia do Rei Arthur e orientação do Mago Merlin, 
para lá se dirigiram “em Demanda Santo Graal”, Símbolo de Redenção, Justiça e 
Imorlidade”. Quando, certa vez, o mesmo Rei Arthur seriamente ferido numa batalha, 
despede-se do seu companheiro e amigo BELOVEDYE (nome que também se dá à 
AGARTHA, e significa “Bela Aurora”,  de dentro da “barquinha” onde viajava para os 
confins da Terra, com as seguintes palavras: “Adeus, meu amigo e companheiro 
Belovedye, Eu vou para a Terra onde não chove, não cai granizo, onde não há doenças, 
nem se morre” (Terra da IMORTALIDADE, portanto). Rei Arthur e seus Doze Cavaleiros, 
também representam  o Sol e os doze signos zodiacais, como suas casas. 

Da mesma maneira, Carlos Magno e os Doze Pares de França. Jesus, por sua vez, 
era cercado pelos Doze Apóstolos. Cristo é termo que se aplica ao próprio Sol. É 
chamado de “mito Solar”. Seu ciclo é de 608 dias... Por isso que se lhe dá, 
astrologicamente, o nome de “número cristico”, pois que o cabalístico é o 888... 

Nas tradições nórdicas da antiga Germânia, tal lugar é o WAHALLAH, “O Vale de 
Allah ou de Deus”, onde os guerreiros, os heróis (os Kshattryas, como é chamada na 
Índia essa casta sagrada, ao par da de Jinas ou Sábios, Iluminados, etc.), eram para lá 
conduzidos pelas Walkyrias (Vale das Kiris, contrariamente ao Vale dos Kurus ou Gurus, 
Mestres, Adeptos, etc.) tradição esta que Inspirou ao grande compositor Richard Wagner, 
a escrever suas monumentais e iniciáticas obras. Na de Parsifal, por exemplo, fala-nos 
das Terras do Monte Salvat, do mesmo modo que em Lohengrln, onde se encontra o 
“SANTO GRAAL”. Marco Polo parece ter sido o primeiro, no Ocidente, a falar desta 
cidade, quando faz referência à de CHIPANGO “a cidade dos Palácios de Ouro". Os 
ciganos, povo estranho (cuja origem só agora foi revelada pelo Prof. Henrique J. Souza, 
Presidente da S.T.B., no seu estudo em Dhâranâ, intitulado “O Mistério dos Ciganos”, 
fazem h referência à Terra de sua origem, dizendo terem vindo de um Pais distante, onde 
eram governados por um Rei divino, segundo a tradição desse mesmo povo. E quando a 
primeira leva se apresentou na França, ao serem Interrogados, quem eram?, 
responderam: – “Eu sou o Rei, ela a rainha, este outro o Conde (ou Valete), e aqueles 
dez, os soldados de nossa corte”, apontando, assim, um naipe entre os quatro do 
Baralho, cujo Jogo eles fazem uso na arte da cartomancia (Taro dos Boêmios). Também 
falavam em “palácios de prata e ouro, com janelas de cristal”; lugar de Paz e Felicidade, 
para onde um dia, depois de sua trajetória pela face da Terra... teriam que voltar. 

Para os índios do Paraná, este lugar, este Paraíso terrestre, é PAIQUERÊ 
(Boassucanga), região escondida, “nas terras altas”, além dos campos e pinheirais. Os 
que ali penetram, ficam sempre moços, as mulheres sempre bonitas, os homens sempre 
vigorosos. Tudo é Paz, Alegria e Felicidade. Para algumas tribos de Mato Grosso, tem o 
nome de MATATU-ARARACANGA, com o significado de “cabeceira das araras”. 

Todas estas tradições inspiram obras notáveis, como por exemplo a República de 
Platão; a Cidade do Sol, de Campanela; Utopia, de Tomaz Morus; O Paraíso Perdido, de 
Milton. Em nossos dias, na arte cinematográfica, como o filme “Horizonte Perdido”, do 
livro de James Hilton. Os que assistiram o filme ou leram o livro, guardam ainda a 
recordação maravilhosa de SRANGRI-LA, a famosa cidade erguida no Vale da Lua Azul, 
no coração do Tibete. Talvez muitos tenham ido em sonhos a este lugar, quem sabe?... 
Lugar este onde os grandes ideais da humanidade estão amplamente realizados: Paz, 
Amor, Sabedoria. 

Mas tudo Isso, leitor amigo, não é mera alegoria, não é uma fantasia; é uma 
realidade que o mundo só provará na melhor das hipóteses, daqui a alguns milênios. 
Afirmam os Sábios, do Velho Oriente que a verdadeira Shangri-lá existe realmente ao 
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abrigo dos terremotos, das grandes catástrofes, longe da maldade e ignorância humana. 
Nesta Cidade Sublime, só os de coração puro e mente esclarecida podem penetrar, e a 
eles o Caminho lhes é revelado. 

René Guénon, Alexandra David-Neel, e outros estudiosos do assunto, que durante 
longos anos viveram pelas regiões da Ásia, chegaram à conclusão que a verdadeira 
Shangri-lá de todas as tradições, é Asgardhi, melhor dito, AGARTHA   8 . Governada por 

                                                        
8 Para que o leitor possa ter melhor idéia a respeito deste centro geral que é AGARTHA, e aquele que, em cada ciclo, A representa na 
face da Terra, transcrevemos neste lugar alguns trechos de imenso valor, extraídos da obra do Presidente cultural e espiritual da 
S.T.B., Prof. Henrique J. Souza, intitulada o VERDADEIRO CAMINHO DA INICIAÇÃO: 

“Malkuth (a décima sephirot) é o reservatório onde reunem as águas do rio, provenientes de seu cume, isto é, todas as emanações 
(graças às Influências espirituais) que ele espalha em abundância. Este rio do alto, e as águas que dele procedem, fazem lembrar o 
místico papel atribuído ao rio celeste GANGA (donde procede o de GANGES, na Índia), tradição Hindu, como também se poderia notar 
que a Shakti, de que GANGA é um aspecto, não deixa de possuir certas analogias com Shekinah, na razão da função “providencial” 
que lhe é peculiar. O “reservatório das águas celestes”, é, naturalmente, idêntico ao CENTRO ESPIRITUAL DO NOSSO MUNDO; daÍ 
partem os quatro rios do PARDOS (Pardos é termo que faz lembrar o “Paradis” francês, com o significado de Paraíso), dirigindo-se 
para os 4 pontos cardeais. Para os Judeus, tal centro espiritual se identifica com a colina de Sião a mesma a que eles denominam de 
“Coração do Mundo”, designação dada a todas as TERRAS SANTAS. E que equivale ao Monte Meru dos Hindus, e ALBORJ ou AL-
BORDI (Montanha Primordial) dos persas. 

Os membros adiantados da S.T.B., que de ser um CO LÉGIO INICIÁTICO, por sua vez, é o centro de irradiações espirituais para o 
mundo, tiveram ocasião de presenciar um fenômeno estreitamente ligado ao mistério desses 4 rios sagrados, em 1949, cujas águas 
azuis começaram a banhar, desde aquela época, a superfície da Terra. Momento, pois, dos homens se definirem em relação ao seu 
progresso espiritual, no ciclo que agoniza, para o amanhecer daquele que desponta no horizonte do mundo... Por sua vez o verdadeiro 
Lugar onde tal Centro se firma, é a estância de S. Lourenço, onde nosso Movimento, a 28 de setembro de 1921, fez a sua espiritual 
eclosão, “qual loto sagrado nascido do fundo das águas”. Alegoria esta que vai muito bem cora a referido estância hidromineral. 

E como o supracitado MOVIMENTO tivesse lugar (como a todos os anteriores aconteceu) no cume de uma Montanha, hoje 
considerada como “Sagrada” pelo próprio povo do lugar, recebeu o nome de LOURENÇO (da própria estância) acrescido de Prabasha-
Dharma, pois, segundo as escrituras orientais, é aquele do Manu do ciclo atual, isto é, da sétima sub-raça do ciclo ário. Como se vê, tal 
nome dado à nossa Montanha sagrada, é composto pelos 3 misteriosas iniciais (L.P.D.) da qual já se serviam respectivamente, os 
condes de São Germano e Cagliostro, como prova o movimento, ao mesmo tempo espiritual e político, da Revolução Francesa, com a 
queda da falsa Flor de Lis dos Bourbons. Naquela época, as referidas iniciais queriam dizer “LILIUM PEDIBUS DESTRUE”. Sim, o lis 
ou lírio foi destruído, com a queda da Bastilha. Hoje, porém, é, enaltecido, como verdadeiro lírio ou LOTO das MIL Pétalas; 
representando o 7o estado de consciência teosófico (e consequentemente eubiótico), na supracitada Montanha... E como tal 
Movimento vise, em primeiro lugar, às crianças, como (SEMENTE DA NOVA CIVILIZAÇÃO (razão do lema da S.T.B. - SPES MESSIS 
IN SEMINE, ou “a esperança da colheita reside na SEMENTE”, o que ficará definitivamente aprovado pelo mundo, no ano 1956, um 
outro slogan foi desde o início adotado: LAUDATE PUERI DOMINE. Louvai, crianças, ao Senhor, isto é, a Deus manifestado na Terra 
(nos dias que se aproximam), como avatara AQUÁRIOS, signo zodiacal este que começará no inicio do século XXI... (Vide Ocultismo e 
Teosofia, de LAURENTUS). 

Em outros lugares da referida obra, encontra-se o seguinte: “Tabernáculo da Santidade” de Jehovah, como residência de Shekinah, é o 
Santo dos Santos (Sanctum-sanctorum), o coração do Templo, como centro de Sião, Jerusalém (termo este que pode ser aplicado não 
apenas à uma região ou lugar, mas a qualquer onde semelhante “CENTRO” espiritual do Mundo, esteja em função, ligado à 
AGARTHA, etc.). Era tido outrora, como “centro da Terra de Israel, colocada no centro do mundo. Pode-se mesmo indicar coisas mais 
afastadas ainda, não somente o que já foi enumerado, tornando-o em ordem inversa, mas também, o Tabernáculo no Templo (razão 
da mesma S.T.B. o ter edificado numa colina, que recebeu o nome tradicional de CANAÃ, ou “prornissão”, a ARCA DA ALIANÇA, lugar 
de manifestação de SHEKINAH (entre os dois Querubins, qual aconteceu no ano 1921 nesse mesmo Lugar, na aparição levada a 
efeito diante dos DOIS PRINCIPAIS fundadores e Chefes do referido Movimento em que a S.T.B. está empenhada), que representam, 
como tal, aproximações sucessivas do “Polo espiritual”. 

“Foi esta a razão que levou Dante a apresentar JERUSALÉM como “Polo espiritual”. Isso porém, desde que se abandone a idéia racial 
ou relativa apenas ao povo judeu, torna-se sobretudo simbólico, e não mais constitui um determinado lugar, no sentido estrito da 
palavra. Todos os centros espirituais secundários, constituídos por adaptações da tradição primitiva em condições determinadas, são, 
como já tivemos ocasião de demonstrar, simples imagens do CENTRO SUPREMO; nestas condições se pode achar SIÃO, que não 
passara, por isso, de um centro secundário (Monte Líbano, Baalbeck, etc. o foram, dizemos nós, não passando, talvez de sub-agências 
na face da Terra, desse mesmo CENTRO SUPREMO, que tanto pode ser Agartha... como SHAMBALLAH. De ambos esses sub-
centros os referidos Chefes de nosso cultural e espiritual (Movimento, receberam expressivas Mensagens em árabe e em outro idioma, 
figurando no Museu do referido Templo edificado na estância de S. Lourenço). Capaz, no entanto, de coro aquele se identificar pela 
semelhança existente entre os dois. Jerusalém é, de fato, como seu nome indica, ruma imagem da verdadeira SALEM (o mesmo termo 
SALOMÃO, que se dá a um dos mais sábios reis da sua História, provém daquele nome. E não falta quero afirme o nosso rio Solimões 
ter o mesmo étimo...”). Isto nos leva a reafirmar não ser ela a “Terra Santa”, mas apenas, “Terra de Israel” (etmologicamente falando: 
“realeza de Ísis ou IO”). E tanto basta para se deduzir onde querermos chegar” ... 

E mais adiante da mesma obra: 

“Outra expressão de valor, como sinônimo de TERRA SANTA, é a de Terra dos Vivos (antes dito, dos Imortais, que, a bem dizer, é o 
mesmo mundo de Duat das antigas tradições, ou melhor, “do vivos que passam por mortos”... ) que designa manifestamente, a “região 
da Imortalidade”, como foi dito no último parêntesis. Esta designação – em seu sentido próprio e rigoroso, é aplicável ao PARAÍSO 
terrestre, ou a seus equivalentes simbólicos, tendo sido também aplicado às Terras Santas secundárias e, notadamente, à Terra de 
Israel. Diz-se “que a Terra dos vivos compreende SETE TERRAS (tal como a Agartha etc.). E Mr. Vulliand noticia, nesse sentido, que 
“esta terra é Canaã, onde vivem sete povos”. Com efeito, tudo isso é real no sentido literal; mas, simbolicamente, essas sete Terras 
poderiam muito bem corresponder aos SETE DWIPAS, ou “continentes", que segundo a tradição hindu, possuem por centro comum, o 
MONTE MERU. Do mesmo modo, quando os antigos mundos ou criações anteriores à nossa (Terra), são figurados pelos SETE REIS 
DE EDOM (do Éden ou Paraíso terrestre, cujo número setenário coincide com os da própria CRIAÇÃO ou “sete dias” da gênese, nos 
revela uma grande semelhança demasiado frisante para ser tida como acidental, com as eras dos SETE MANUS (lembramos o nome 
dado à nossa Montanha Sagrada, como sendo a de um desses mesmos Manus... contadas desde o início do Kalpa até a era atual. 
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um Ser misterioso, denominado o REI DO MUNDO, permanentemente representado por 
OUTRO entre os homens. No ano de 1924, estava representado no 31o Buda Vivo da 
Mongólia, quando com ele terminou o ciclo do Oriente, dando início ao “Occidente Lux”, 
isto é, ao período em que a Luz Espiritual do Mundo, por força de LEI passava a se 
irradiar do Ocidente. Desde essa época o Tibete, até então inacessível aos estrangeiros, 
passou a ser visitado por quem lá quisesse ir, e hoje... Invadido, não mais possui as 
premissas do passado. Estes acontecimentos confirmam a profecia de Tsong-Kapa, 
fundador do Lamaismo, relativo ao Trachi-Lama... “Que a Terra Sagrada de Bodh-Yul 
(Tibete) seria inacessível aos estrangeiros até o dia em que o Trachi-Lama reencarnasse 
no Pais de Pheling (Ocidente) para ai disseminar a Lei de Tathâgata, e que para além das 
águas negras de Kalapani (oceano) se iniciaria um grande movimento espiritualista”. 

A última representação “oficiais deste misterioso REI DO MUNDO, regente 
supremo da AGARTHA, no Oriente, terminou com o 31o Buda Vivo da Mongólia, e o 13o 
da série dos Dalai-Lamas no Tibete. 

Inútil e sacrílega é a comédia que se representa desde aquela época, 28 de 
setembro de 1921, no Tibete, como em todo o Oriente. Comédia essa tecida pela política 
de alguns lamas cobiçosos do “País de Neve Eterna”, mas que já começam a apelar para 
os Homens do Ocidente. 

Ossendowsky afirma que a Agarta, cuja significação é “Intangível”, Impalpável, 
Inacessível, Invencível, segundo certas tradições, tem em Lhassa certa semelhança (?). 
Segundo outras tradições, nem sempre foi esse lugar inacessível, intangível, etc. Em 
outras épocas, esteve na face da Terra, era a parte mais Sagrada da própria Atlântida, 
onde os deuses se confundiam com os homens. A mesma Bíblia afirma que “os anjos 
tiveram de se unir com as filhas dos homens. E estes, segundo aqueloutra tradição, não 
eram tão maus e ignorantes como agora... A grande catástrofe Atlante concorreu para 
que a referida região se passasse para o seio da Terra. A bem dizer, é ela a verdadeira 
ARCA, Barca (ou Agartha) para onde o Manu daquela ocasião, mesmo que se chamasse 
NOÉ, conduziu seu povo (ou família) afim de não sucumbir na referida catástrofe. Com 
outras palavras, para que a semente ficasse, afim de ser formada a nova Humanidade 
(civilização ou raça). 

A jovem misteriosa, que foi queimada numa fogueira, e de cuja boca saiu, na hora 
de exalar o último suspiro, uma pomba de alvura imaculada (símbolo do Espírito Santo, 
ou do Terceiro Logos, que é ainda, o do Seio da Terra... ), e que se chamou Jeanne 
D'Arc, Jina, ou gênio da Arca, da Barca ou da Agartha, ou mesmo, do arco em relação à 
velha lenda dos países escandinavos, etc. que o ARCO-IRIS, é a PONTE que conduz as 
almas de um mundo para outro. O próprio termo pontífice, que dizer: construtor de pontes, 
repetimos, tal jovem que defendeu a França contra os seus Inimigos... como se viu, trás 
em seu nome, a revelação do mistério... 

João, no Apocalipse V, 3,13; Paulo, na Epistola aos Filipenses, II, 10; Isaias em 
XLV, 23 fazem referência a esses acontecimentos e aos “habitantes do interior da Terra, 
que ninguém poderia conceber tais palavras, como sendo empregadas em relação com 
os vermes e outros animais que vivem na primeira camada de certas regiões do globo, 
etc. No Norte da Rússia existe um povo que vive exclusivamente debaixo da Terra, pois aí 
possuem suas casas, suas plantações etc., só saindo para caçar em determinadas 
épocas do ano. Os primeiros ciganos que chegaram à França (vide Mistério dos Ciganos 

                                                                                                                                                                                        
Não é, pois, mera coincidência, que o último desses continentes, donde surgirá a sétima raça, seja o de PUSHKARA o significado de 
“mar de leite ou de manteiga clarificada”. “Chave de Pushkara”, foi o nome do símbolo que esteve no respectivo escrínio da Obra, 
durante sete anos. E que seu Chefe teve de levar novamente... para o Lugar da sua Origem. S. Lourenço, estância hidromineral sul-
mineira, faz, também lembrar que sua produção principal (ou de todo o Estado de Minas Gerais) é a de  “lacticínios” , por isso mesmo, 
relacionados com o verdadeiro significado daquele supracitado “símbolo”. Ademais, corno temos dito inúmeras vezes (continua o 
autor), “Serra da Mantiqueira”, faz lembrar o do vaso que conserva a manteiga, isto é, “mantegueira”. Manteiga ou “mantica (no latim), 
tanto vale”, é o Lugar onde se acha, no presente ciclo, o que de mais alto ou elevado se pode conceber em espiritualidade. Donde ser 
apontado corno “centro de irradiações espirituais para toda a face da Terra”. “Res non verba”. 
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na revista Dhâranâ, estudo de H. J. Souza) logo procuraram estabelecer-se debaixo da 
Terra, onde além de construírem suas casas, dedicavam-se à arte de “ferreiro” da qual 
são mais que exímios. 

O título em hebraico das Epístolas de Paulo, refere-se exatamente a semelhante 
Lugar, que, segundo as várias tradições, toma os mais variados nomes, aponta: “Agarta-
al-Ephesin; Agarta-al-Galatin; Agarta-al-Romim, Isto é, “da Agarta aos Efesos (ou Efesos); 
da Agarta aos Galatas; da Agarta aos romanos”. 

E como a Agartha também seja chamada de “Cidade das Doze Serpentes", como 
se falou em outros lugares deste trabalho, além de “Dragão das Sete escamas”, poder-se-
á compreender melhor a razão pela qual o Presidente da SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA teve que visitar, em 1899, a cidade de SRINAGAR no Norte da Índia, pois, o 
significado de semelhante palavra sânscrita, é: HOMENS-SERPENTES, SÁBIOS ou 
ILUMINADOS. De fato, SRINAGAR (ou o próprio Oriente) naquela época, ligada se 
achava à referida e misteriosa “cidade”. Serpente e Dragão são, por sua vez, termos que 
se confundem. Nas lendas do povo NAHOA, seu Manu, o famoso Quetzalcoatl tinha, 
enroscadas em seu corpo, “doze serpentes”. E isto não passa de uma alegoria de imenso 
valor Iniciático: O Manu representando o Sol. E as Doze serpentes, suas casas ou signos 
do Zodíaco. Quanto ao número SETE dessas mesmas serpentes, como também foi dito 
anteriormente, equivalem aos astros ou planetas que gravitam em torno do Sol. A 
Agartha, tanto outrora como hoje... “é composta de sete regiões, cada uma delas 
governada por um Rei. São os Sete Reis de Edom de que falam certas escrituras 
sagradas”. 

E assim, LEITOR AMIGO, tudo isso será mesmo lema UTOPIA ou fantasia? 
Existirá, realmente, semelhante LUGAR, ao qual, nos últimos tempos, se propôs chamar 
de SHANGRI-LA? Por isso mesmo, um HORIZONTE PERDIDO para os homens 
vulgares, mas HORIZONTE achado ou encontrado, “para os de boa Vontade”, que outros 
não são, senão, aqueles que, de semelhante “Horizonte”, se fizeram dignos?... 

“Felizes daqueles que não viram e creram”, ensinou Jesus, aos seus discípulos.  

 
FIM DE CICLO 

 
“A terra pranteia e se murcha; o mundo enfraquece e se murcha; enfraquecem os 

mais altos do povo da terra... De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a 
terra, e de todo se moverá a terra" (Isaías, 24, 4, 19). 

Comentário único: “Fim de ciclo apodrecido e gasto”, que concorre também, para 
os Sinais dos tempos. Confusão política, catástrofes provocadas pelas bombas atômicas 
e de hidrogênio. Fala-se em Paz e uma religião fala em guerra religiosa, como temia o 
grande Cabo de guerra que foi o Marechal Floriano Peixoto: :”No Brasil só temo urna 
guerra religiosa”. E isto em pleno Congresso Eucarístico, quando o nosso povo morre de 
forme, de miséria... Quem benze exércitos, espadas, armas assassinas, não pode falar 
em Paz entre os homens. O País desgovernado, desde que uma bala suicida deu fim a 
uni (tomem que, só hoje, se compreende que era necessário... em seu tempo. 

Não confundir, entretanto, FIM DE CICLO corri fim do mundo, pois, se a Terra 
caminha pari-pasu com a evolução humana, ambos estão por findar: mundo e homem. Os 
próprios cataclismos são prova exuberante de que o mundo não está de todo construído. 
No mais, tudo é fanatismo, ignorância, erro, mentira, falsidade... 

Quem, como nós, possui um Templo dedicado A PAZ UNIVERSAL e, 
consequentemente, à todas as religiões do mundo, não pode ser confundido com os da 
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queda do ciclo. POVO ELEITO e TERRA DE PROMISSÃO, são termos que se 
confundem. (H.J.S.) 

 
COMEMORAÇÕES JUNINAS DA S.T.B. 

EM S. LOURENÇO 

LAURENTUS 

  

No dia 24 de Junho p. p . a SEMENTE DA NOVA CIVILIZAÇÃO, reunida na 
“Capital espiritual do Brasil”, comemorou a data gloriosa em que os Dois Dirigentes da 
Obra em que a S.T.B. se acha empenhada – depois de se terem encontrado e cantado no 
TEATRO S. JOÃO, na capital baiana – o famoso, dueto do Prólogo do TIM-TIM POR TIM-
TIM, entre ULISSES, depois do mesmo ter descido do Olimpo, e Helena, como uma das 
Oito Musas que viviam em misteriosa CAVERNA  9  , por sinal que, no diálogo anterior, 
quando o mesmo Ulisses “anuncia que vai partir para Lisboa”, tais Musas lhe perguntam:  
“Vais partir? – Que tem (pergunta ele) ? Não dão licença as meninas? E elas respondem 
(sempre em forma de verso) – Se todas te querem bem, criaste-as de pequeninas”, por 
trás de semelhantes palavras se revela o grande mistério de que, Do Hermafrodita Divino 
ou Hermes-Afrodite (com outras palavras, Mercúrio e Vênus) nasceram Plêiades e Rishis, 
repetimos, se dirigem eles para a ILHA DE ITAPARICA, como “reduto dos Tupinambás ou 
“Ilha Tabérica de Nassau, foi como se tivessem erguido “nas areias daquela Ilhas o Altar 
de nossa Obra, com o feitio de Presépio”  10   . 

De 1899, que foi o ano do referido encontro entre os Dois, ao de 1955, são 
decorridos cinquenta e seis anos. A soma do número 56 sendo onze, significa – 
cabalisticamente, o arcano Onze, que além de ser A FORÇA, representa “a Volta ao 
Divino”. Enquanto o do ano 1955, sendo o arcano XX, significa: O JULGAMENTO. Este 
mesmo JULGAMENTO do ciclo por que está passando a Humanidade Inteira. 

Sim, outrora, os Fogos de Baco em regozijo à colheita das vinhas (donde procede 
o termo “adepto do deus Baco”, que se dá aos amantes das bebidas alcoólicas). Hoje, os 
Fogos de S. João, tanto do Arauto ou IOKANAN do Cristo, ou ciclo de Piseis, já findo, 
como (da mesma Essência Divina) de Apavanadeva, termo sânscrito que se dá ao 
avatara Aquário, como prova o próprio termo tup – ITAPARICA – que quer dizer: 
“anteparas de pedras” (por seus arrecifes em volta), ou seja um AQUÁRIO repleto de 
Peixes.  

E assim, tal data foi comemorada com uma Fogueira, do lado direito do Templo, 
que, por sua vez, como antecede todas as noites, estava iluminado pelas lâmpadas-
holofotes que lhe ficam à frente, e que dão a impressão de que o mesmo se acha ligado 
ao céu – onde, por sua vez, tremeluzem miríades de estrelas. 

Em redor de semelhante FOGUEIRA – e onde eram assados frutos e cereais, 
como “alimento físico”, comparável ao espiritual oferecido pela Boca daquele que dirige 
semelhante Obra – se reuniam adultos e crianças, com vestes camponesas, cantando e 
bailando, ao som de acordeons e outros instrumentos. Na mesma fogueira, além da lenha 
de que a mesma era formada, figurava a “quilha de uma lancha Conceição Feliz”, como 
alegoria de uma outra do mesmo nome, que na praia da privilegiada ilha baiana se 

                                                        
9 Não confundir com Helena, pomo de discórdia da Batalha de Tróia”, que foi a esposa do rei Menelau, e sim, a verdadeira contraparte 
de Ulisses, o grande herói da referida batalha, e fundador de Lisboa, com seu nome oculto de ULISSIPA, como feminino do primeiro 
termo. 
10 Na fazenda fronteiriça ao referido lugar (Mar Grande), de propriedade, naquela época, do comendador Jacinto José de Souza, avô 
paterno do Prof. Henrique José de Souza, havia um Presépio feito de pitangueiras, além dos Três Reis Magos, que era visitado todos 
os anos, pelo Natal, por vultoso número de pessoas vindas da capital baiana e lugares outros adjacentes. Em “Luzeiro” e “Dhâranâ” já 
foram publicadas várias fotografias do referido lugar, principalmente em o número da segunda revista dedicado à Itaparica. 
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achava quando os Dois Protagonistas dessa maravilhosa peça espiritual ali foram, em 
1899, pois que tal nome é o mesmo da Padroeira do Lugar, como o foi de Henrique de 
Sagres, e continua sendo como o foi do velho Portugal. Como foi transcrito, tanto neste 
jornal como em “O Luzeiro” e “Dhâranâ”, “a mesma quilha”, da lancha Conceição Feliz, foi 
trazida de avião ao Rio, e deste para S. Paulo, por três excursionistas, sendo que um 
deles, o incumbido de semelhante “diário”, que levava a sua assinatura. Assim é que, a 
mesma “quilha” foi trazida de São Paulo para São Lourenço, onde esteve no Museu de 
nosso Templo até agora, afim de que, na referida data fosse também queimada ou 
reduzida à cinzas (como o foi certa cruz de palha, por sua vez, trazida pela Sra. que fazia 
parte, dessa excursão, porém, no S. João de 1952), como homenagem, não só à 
supracitada data, como aos heróis de semelhante excursão, que deixamos de citar seus 
nomes, por já o terem sido – por eles próprios – no supracitado “diário”. 

Nessa mesma data, ainda, reuniu-se em assembléia extraordinária, membros da 
Série mais adiantada da S.T.B. para lerem, discutirem e serem aprovados os novos 
Estatutos da ORDEM DO SANTO GRAAL, que, daquela data em diante marcou um Novo 
Ciclo para a Missão Y, ou melhor, para o mundo inteiro, elevando a mesma Ordem ao 
supremo título de GRANDE OCIDENTE DO BRASIL. 

Por sua vez, a 29 do mesmo mês ou dia de São Pedro – embora que este, tendo 
negado ao Cristo por três vezes e fosse “homem da pouca fé”, quando o Cristo o chamou 
para sua barca, e ele quase se afogou...  seja nele em quem se assenta a Igreja de Roma 
– um grupo de alunos do “Instituto Rosas de Myriam” tivesse tomado parte em artístico 
Programa organizado pela Prof.a. Martha M. Queiroz, por sinal que delirantemente 
aplaudido pela maneira por que se conduziram os referidos alunos, Inclusive no “show” 
Intitulado “Um casamento na roça”. 

Não resta pois, a menor dúvida de que a elite sanlourenceana sabe dar valor a 
tudo quanto a Sociedade Teosófica Brasileira tem feito, desde o ano 1921, quando “a 
querida estância era apenas um pântano, ao mesmo tempo que, um capinzal onde 
pastavam os animais da sua redondeza”. E hoje vai aos poucos se transformando em 
uma linda cidade, para fazer jus ao titulo de “Capital espiritual do Brasil”. O próprio 
Representante de S. Excia., o Governador de Minas Gerais, teve ocasião de proferir as 
seguintes palavras: “Ou o povo de S. Lourenço adere ao Movimento da Sociedade 
Teosófica Brasileira, ou será por ele absorvido”. 

Agora só nos resta dizer que toda e qualquer manifestação em contrário, a tudo 
quanto vimos de apontar, não passa de INVEJA, soberbia, ”temor à concorrência” com as 
cousas divinas, embora que o Teósofo da S.T.B. , além de possuir nesta estância um 
Templo dedicado à todas as religiões do mundo, não seja um “Vendilhão do Templo, 
como o Cristo já chamava, de vergastulo em punho – àqueles que “faziam mercado vil no 
Templo de seu Pai”. 

No mais, que a Paz se faça para todos os seres da Terra. 

 

Documentário Fotográfico das Comemorações Juninas da S.T. B. 
 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Prof. Henrique José de Souza e sua digníssima esposa, Da. Helena Jefferson de 
Souza, posam para o fotógrafo na hora em que partiam, novamente, para S. Lourenço, 
depois de 61 dias de permanência na conceituada Casa de Saúde com o nome de 
"Instituto Cirúrgico Gabriel de Lucena", onde passaram todo esse tempo como se 
estivessem em suas própria residência. A S.T.B, agradece à digníssima Família Gabriel 
de Lucena todos os carinhos dispensados aos seus Dois Dirigentes. 
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Ilustração: foto 

Legenda: 

O Prof. Henrique José de Souza e sua Exma. Esposa, ladeados pelo ilustre clínico 
e Diretor da Casa de Saúde que leva seu nome, Dr. Gabriel de Lucena, por sua 
digníssima esposa, Da. Maria Lucena, e outros membros de sua família, além de grande 
número de membros da S.T.B. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

A fogueira ao lado do Templo, cercado por vultoso número  de membros da 
Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Templo da Sociedade Teosófica Brasileira com sua feérica iluminação noturna. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O Comandante Paulo Strauss, no momento em que realizava a sua magnífica 
conferência sobre "O Futuro Imediato do Mundo", os Destinos do Brasil e o Sistema 
Geográfico Sul-mineiro. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

"Casamento na roça", um dos números do aplaudido programa do "Instituto Rosas 
de Myriam", realizado no dia 20 de Junho, no Casino do Hotel Brasil, gentilmente cedido 
pelo  seu proprietário, Sr. João Lage. Como se sabe, o "Instituto Rosas de Myriam” é  
mais uma valiosa realização da S.T.B., em S. Lourenço, através das professoras Ana 
Pereira da Cruz, Vera de Souza Reis e Martha M. Queiroz, figurando a Exma. Sra. Da. 
Helena Jefferson de Souza como Diretora Administrativa. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O grupo das crianças que tomaram parte na festa artística do “Instituto Rosas de 
Myriam”, cujo programa foi idealizado pela Profa. Martha M. Queiroz. 

 
 

Aniversário de Fundação da S.T.B. 
 

A S.T.B. comemorou no dia 10 de Agosto próximo passado, o seu 31o aniversário 
de fundação, realizando no Liceu Literário Português (no Rio de Janeiro) uma reunião 
artístico-literária, à qual compareceu numeroso público. A festividade foi presidida pelo 
Diretor-Social da S.T.B., Eng. César do Mo Monteiro Filho, tendo feito uso da palavra, na 
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ocasião, ilustre jornalista e membro da S.T.B., Dr. Adalberto José Pizarro Loureiro. Em 
números de música clássica, fizeram-se ouvir do Srtas. Therezinha Rebello de Mendonça 
e Ruth America de Brito, o violoncelista Lorenzo Manco, os pianistas Vinicius Sales e Sra. 
Rosa Stelmann e o cantor Ernani Cordeiro. As fotografias que se seguem focalizam 
aspectos da solenidade. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Mesa que presidiu a memorável sessão litero-musical de 10 de Agosto de 1955, 
quando a S.T.B. comemorou o seu 31o ano de existência material, pois, conto se sabe, a 
29 de Junho de 1899 a mesma se, firmou ciclicamente na Ilha da Itaparica e a 23 de 
Setembro de 1921, espiritualmente em S. Lourenço, quando os seus Dois Fundadores 
receberam o Bastão de Comando Espiritual no alto de uma Montanha, hoje considerada 
”Sagrada” pelo próprio povo da localidade. Compuseram a mesa o Eng. César do Rego 
Monteiro Filho, Eng. Eduardo Cícero de Faria, Dr. Eugenio Proclan Marins, Major Bolívar 
A. Mascarenhas, Sr. Waldir Freitas, Gal. Antonio José Henning, Sr. Bernardino Julião 
Alves da Silva e Com. Paulo Strauss. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

Parte da seleta assistência que abrilhantou a referida, solenidade. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O grupo artístico que, abrilhantou a segunda parte do programa do dia 10 de 
Agosto levado a efeito no salão do Liceu Literário Português, na Capital da República. 

 

Ilustração: foto 

Legenda: 

O jornalista e ilustre escritor patrício, Dr. Adalberto Pizarro Loureiro, da Diretoria da 
S.T.B., proferindo a brilhante oração com que abriu a grande solenidade em 
comemoração ao 31o aniversário da S.T.B. 

 
 

Os Segredos de um Deserto Mundo das Cavernas 
“JOHN LOUGHLIN” 

(Transcr. do “Jornal do Brasil”) 

 

Um pequeno comboio de caminhões, procedentes de Adelaide, rumou 
recentemente para o oeste, transportando um grupo de 10 exploradores para os imensos 
desertos abrasadores que separam a Austrália Oriental, dos centros populosos do 
Ocidente. 

A sua missão era extrair do deserto, novos segredos das maravilhosas cavernas e 
lagos subterrâneos e cursas d'água que correm por baixo da superfície sombria e estéril 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  9 – 10 – Julho – Outubro de 1955 – Ano XXX 

Redator : Paulo Machado Albernaz 

 27

da planície de Nullarbor (“Nulla” – “Arbor”: nenhuma árvore) – planície essa que foi 
outrora o leito do mar. 

A expedição achava-se sob a direção do Capitão J. Maitland Thomson, piloto do 
serviço do Estado da Austrália do Sul, que fazia a sua quinta visita a essas cavernas, tão 
pouco conhecidas. 

Através da Nullarbor, estende-se a estrada Transcontinental por 300 milhas, no 
mais longo trecho, em linha reta, de ferrovia do mundo. Passa primeiro pela fazenda de 
gado de Wilgena, que é uma propriedade pastoril de 2.000.000 acres. A seguir a estrada 
alcança a barreira da fronteira ocidental, e depois as ermas e desérticas regiões que se 
estendem para o ocidente por mais de 800 milhas, área silenciosa e desolada, sem 
árvores e sem água à superfície. 

Junto da extremidade setentrional da Grande Enseada Australiana, fica o início da 
planície de Nullarbor, o antigo leito marítimo de pedra calcária, dotado de uma área 
provável de 100.000 milhas quadradas. Até que ponto ao norte ela se estende rumo ao 
coração vermelho da Austrália, não se sabe precisamente, pois poucos homens se 
aventuraram muito ao norte, na Nullarbor. Ao sul da região, onde agora se estende a 
estrada Transcontinental, Edward John Eyre fez a primeira travessia épica do deserto, à 
pé, em 1841. 

O soerguimento gradual que drenou o mar dessa  região expôs um depósito de 
pedra calcária formado na Era do Mioceno, com uma espessura máxima conhecida de 
190 metros. É nessa formação que são encontradas as estranhas cavernas e Nullarbor. –  
Possivelmente a maior coleção de grutões e cavernas conhecidas pelo homem. O lento 
transcorrer das Idades destruiu a pedra calcária solúvel, enchendo a região de cavernas, 
às vezes de centenas de pés de profundidade. 

Estas foram vistas apenas por um punhado de pessoas. Na realidade, a média da 
população australiana jamais ouviu falar nelas. Devido à sua remota distancia e à 
ausência de água, a exploração ali só é possível por meio de uma expedição bem 
organizada, que conduza o seu próprio abastecimento de água e seja dirigida por homens 
que conheçam a região. 

A expedição Thomson operou na área de 6 milhas, que fica situada entre a 
cabeceira da Grade Enseada Australiana e a linha Transcontinental, estendendo-se por 
150 milhas através da fronteira até o Estado da Austrália Ocidental. 

Ali foram encontradas a maioria das, cavernas conhecidas. Thomson, empregando 
os únicos meios efetivos de descobrir as entradas na superfície lisa da planície, voou 
rasteiro uma vez sobre aquela área e localizou 42 cavernas num novo grupo. Desceu ele 
em cavernas e acredita que existem milhares delas. 

Elas variam de tamanho, desde os pequenos buracos apenas suficientes para 
admitir a entrada de homem, rumo às profundezas da pedra calcária, até as covas 
rochosas escancaradas, de 40 metros de diâmetro e 50 metros de profundidade, de onde 
as cavernas conduzem até ao escuro mundo subterrâneo. 

Muito abaixo da superfície existem galerias que se estendem por milhares de pés; 
há vastas câmaras de elevadas cúpulas; há cursos d'água e lagos de água clara e 
cristalina. Durante séculos, foi esse local a residência dos morcegos, cujas quedas são 
constatadas nas gigantescas pilhas e camadas ali encontradas. Na escuridão das 
câmaras subterrâneas, o flácido bater de milhares de asas, nas cúpulas, a centenas de 
acima, parece um sussurro de almas do outro mundo. 

Falcões, mochos de caverna, corvos e andorinhas partilham das cavernas com os 
morcegos. Todos, com exceção das andorinhas, penetram com firmeza para os seus 
interiores mais distantes. Pegadas de raposa foram encontradas a 100 metros de 
profundidade sobre o solo arenoso de uma caverna. 
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Um aviador, que presenciou os corvos descerem numa cova de 50 metros para 
entrarem numa das cavernas, no fundo, teve assim uma recordação da origem de sua 
própria técnica de vôo. Os corvos fizeram a descida numa série de pequenos volteios 
lindamente executados. Subiram eles em circunvoluções espirais, perfazendo, algumas 
vezes, três círculos completos até alcançarem o topo. 

Há provas, em algumas das cavernas, de que foram elas utilizadas pelas tribos 
aborígenes há muito tempo atrás, mas a maioria delas foram evitadas serem 
consideradas moradias de espíritos malignos. Uma das maiores cavernas era o covil de 
uma gigantesta serpente, que, segundo a lenda, levantava tempestades de areia no 
deserto, ao agitar furiosamente sua cauda. 

Ouve-se, por vezes, um lamento sobrenatural ferir a quietude da atmosfera da 
região cavernosa. É causada pela corrente violenta de ar procedente de centenas de 
buracos, existentes na superfície das pedras calcárias, e que levara até o fundo das 
cavernas, outras vezes o ar é sugado através das aberturas. A descarga e entrada de ar 
alternadas, ao que se acredita, são devidas às mudanças nas pressões atmosféricas. (!?) 

Dois homens que sentiram a mágica atração das cavernas e passaram a maior 
parte de seu tempo levantando mapas e explorando a região, foram o Reverendo George 
Woolf, que ficou estacionado em Ceduna, na orla oriental da região (esse religioso morreu 
afogado, na Nova Guiné, no ano passado), e o Capitão Thomson, que confessa que as 
cavernas exercem uma peculiar fascinação sobre a sua pessoa e está escrevendo um 
livro sobre as suas descobertas. 

Esses dois homens, ambos exploraram as quatro maiores das cavernas até hoje 
descobertas – Koonalda e Warbla, no lado do Estado da Austrália do Sul, e Weebubbie e 
Abbrakrrie, na fronteira, no Estado da Austrália Ocidental, perto da estação costeira de 
Eucla. 

A quarta expedição de Thomson realizou um exame aéreo da área, afim de 
levantar mapas de novas cavernas, empregando três aviões, além da comitiva terrestre 
que conduzia o equipamento. 

Koonalda, a 60 milhas da costa, foi a maior caverna que eles exploraram. As 
entradas das cavernas ficavam no fundo de um gigantesco buraco na pedra calcária, de 
50 metros de largura, com paredes abruptas e escarpadas, de mais de 25 metros de 
altura. A expedição fez baixar uma canoa até o fundo da gigantesca cova e, em seguida, 
os homens desceram por uma escada de corda. 

A partir da base, uma caverna aprofundava-se por 50 metros, tão abruptamente, 
que eles tiveram de usar cordas para fazerem a descida. No fundo havia uma enorme 
câmara. Dali desceram mais para baixo, até 133 metros, onde se encontraram numa 
galeria que se estendia além do alcance de suas lâmpadas. 

Durante um quarto de milha caminharam ao longo da galeria até chegarem a uma 
Imensa lagoa de água salgada e clara. Na margem oposta, numa largura de 40 metros, 
uma pequena passagem abobadada de sete metros de altura emoldurava a escuridão de 
breu. Thomson e um outro membro do grupo, com uma lanterna de petróleo, baixaram a 
canoa até a água e remaram para a outra margem. Passando pela abertura abobadada, 
descobriram um grande lago subterrâneo. Ao longo dessa extensão de água remaram du-
rante mais de meia milha e desembarcaram numa vasta câmara, de quase 270 metros de 
circunferência, com uma abóbada de quase 270 metros de altura – devendo assim estar o 
teto próximo à superfície da caverna. Os expedicionários acreditaram serem eles os 
primeiros homens brancos a explorarem aquele lago. Explorando o túnel ocidental, outra 
comprida caverna existente em Koonalda, o grupo verificou que ele terminava num buraco 
gigantesco e profundo, no fundo do qual podiam ver uma tranquila lagoa. Thomson 
regressou a esse túnel durante a última expedição, e um exame mais detalhado do lago 
imerso, à luz dos faróis da expedição, revelou uma interessante explicação do mistério. O 
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túnel ocidental – verificaram eles – terminava no teto da elevada abóbada do lago, no 
túnel principal. Ambas as cavernas assim terminavam, uma na cumiada da outra, 
formando quase um circulo completo. 

A escada de corda de 26 metros de comprimento teve de ser utilizada novamente 
para a descida até a entrada da caverna Warbla. Estendendo-se em profundidade, até a 
pedra calcária, a caverna findava numa majestosa câmara terminal, de dupla abóbada, 
habitada apenas pelos corvos. 

Weebubbie, a 14 milhas de Eucla, também teve de ser alcançada por uma cova de 
26 metros de profundidade. Eles fizeram baixar a canoa, desceram pela escada de corda, 
e seguiram uma íngreme galeria durante 500 metros, alcançando um lago a 100 metros 
abaixo da superfície. Clara, com uma coloração azulada, a água era intensamente 
mineralizada. Tinha mais de 13 metros de profundidade, perto da beira, e mais de 33 
metros de profundidade no centro, mas, por algum artifício de refração, o lago, próximo à 
beira, parecia ter apenas algumas polegadas de profundidade e os detalhes no fundo 
mostravam-se nitidamente. 

Rivalizando com Koonalda em tamanho, Abbrakurrie é uma imensa caverna de 53 
metros de largura e 50 metros de altura, que desce a 83 metros, até a pedra calcária, e se 
divide em duas passagens. Uma destas termina por uma elevada câmara circular; a outra 
continua por 500 metros até outra câmara, de 60 metros de altura. 

Em seguida vêm as cavernas de Murrawijinnie, provável depósito, há muito tempo 
atrás, das relíquias totêmicas de uma tribo aborígine, havendo mãos desenhadas em ocre 
vermelho nas entradas. Essa marca da mão sangrenta constituía um sinal do tabu 
aborígene para proteger os segredos da tribo contra a curiosidade de suas mulheres. 

E há ainda a caverna de Churchyard, uma das raras cavernas da planície de 
Nullarbor, que contém estalactites e estalagmites. Estas são encontradas numa câmara 
de 33 metros abaixo da superfície. 

Em cada uma das suas expedições, Thomson fez novas descobertas. Cinco novas 
cavernas foram localizadas em sua última excursão, mas a principal finalidade da 
expedição consistiu em levantar mapas das cavernas conhecidas e obter espécimes 
geológicos para a Universidade de Adelaide, a pedido de Sir Douglas Mawson, explorador 
antártico, que é Professor de Geologia naquela Universidade. 

 
 

NOTÍCIAS DIVERSAS 
 

SEGUNDA CONFRATERNIZAÇÁO ESPIRITUALISTA DO BRASIL 

 

Realizou-se em Florianópolis (Estado de Santa Catarina), em Julho deste ano, a 
“Segunda Confraternização Espiritualista do Brasil”, com o subtítulo de “os tempos são 
chegados”. Conseguiu esta Convenção, reunir os mais altos representantes do 
espiritualismo do Brasil, num extraordinário clima de cordialidade, boa vontade e trabalho 
em prol do bem geral. A Sociedade Teosófica Brasileira fez-se representar neste 
extraordinário conclave – pelo qual vem lutando há muitos anos através da sua FRENTE 
ÚNICA ESPIRITUALISTA, tendo mesmo erigido em S. Lourenço um TEMPLO 
DEDICADO A TÔDAS AS RELIGIÕES DO MUNDO, ao Deus único de todas elas – pelo 
insigne Comandante Paulo Strauss. Dentre as inúmeras Instituições presentes, citam-se 
as seguintes, com os seus representantes: Gal. Duque Estrada, Presidente da Cruzada 
dos Militares Espíritas do Rio de Janeiro; Cel. Carlos Ciola Gambús, Diretor da Capitania 
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da Cruzada dos Militares Espíritas de Curitiba; Gal. Floriano Faria, Rep. da Federação 
Espírita do Estado do Rio Grande do Sul; Dr. Cezar Gonçalves Déllia, do Movimento Pró 
Confraternização da Família Esotérica de Pôrto Alegre; Prof. Carlos Torres Pasterino, 
Prof. Do Colégio Militar; Reverendo João Emerick de Souza, da Igreja Presbiteriana; 
Padre Raul Clemente Emania, da Igreja Católica Brasileira; Prof. Huberto Rohden, 
Filósofo Cristão; Prof. Pietro Ubaldi, Espiritualista; Prof. Gervásio de Figueiredo, 
Presidente do Conselho Supremo do Circulo Esotérico da Comunhão do Pensamento; Sri 
Swami Sevananda, do Monastério Amo Pax; Yogui Vayuananda, da Associação Mística 
Ocidental; Swamini Sadhana, da Cruzada Continental Espiritual; Profa. Luiza Camargo 
Branco, do Núcleo da Cruzada dos Militares Espíritas de São Paulo; Romancista Cecilio 
J. Carneiro, de São Paulo; Dr. Albino F. Portela, de Pôrto Alegre; Arnaldo Santiago 
Fernandes, Presidente do Núcleo Espírita da Escola Preparatória de Cadetes de Pôrto 
Alegre; Profa. Lindalina de Aguiar, Representante Espírita do Distrito Federal, etc. etc. 

Os sucessos alcançados nesta “Segunda Confraternização Espiritualista do Brasil”, 
constitui, para os membros da S.T.B. , um motivo de júbilo extraordinário, porque é o 
começo da concretização do famoso slogan por ela lançado, desde 1924, como a única 
fórmula capaz de resolver os problemas humanos e de, seguramente, conduzir os 
homens ao “amai-vos uns aos outros”: 

 

UM SÓ IDIOMA UM SÓ PADRÃO MONETÁRIO. UMA FRENTE ÚNICA 
ESPIRITUALISTA. 

 

A BEM DA VERDADE 

A Redação desta Revista faz ciente, a quem interessar possa, que o artigo de 
LAURENTUS, publicado em o no 3 (1954) de “Dhâranâ”, nada tem a ver com o 
missionário Sri Sewananda Swami. 

 

A SOCIEDADE TEOSOFICA BRASILEIRA E O ANO DE 1956 

“A diretoria da Sociedade Teosófica Brasileira, tendo em vista o que resolveu a 
Chefia Suprema da  missão em que se acha empenhada, faz ciente que, a partir de 29 de 
Setembro de 1956, só receberá menores de 21 anos em suas fileiras, salvo raras 
exceções, tudo de acordo com seus estatutos. Deixará também de ser, exposto à venda o 
seu órgão oficial, a revista “Dhâranâ”, a qual passará a circular exclusivamente entre os 
seus associados. Em conformidade com o seu próprio movimento cultural-espiritualista, 
continuará aceitando filiação de outras instituições de caráter científico, filosófico e 
religioso. A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, Instituição autônoma e 
genuinamente nacional, com sede e foro em São Lourenço, Minas Gerais, não tem 
nenhuma ligação com qualquer outra Instituição, inclusive de nomes semelhantes, por 
todas elas ainda ADOTAREM o velho ciclo do Oriente, quando a nossa Instituição, ligada 
à ORDEM DO SANTO GRAAL, como seu complemento, tornou-se o GRANDE 
OCIDENTE. De fato, no próprio Oriente, os verdadeiros Gurús e Instrutores conhecem tal 
verdade e apontam mesmo qual a Instituição ligada ao supracitado Movimento “como 
centro de irradiações espirituais para o mundo”. EX OCCIDENTE LUX ! 

 

CONFERENCIA SOBRE “DISCOS VOADORES”, NA BASE DO GALEÃO 

Atendendo a um gentil convite do comando da Base Aérea do Galeão, o 
comandante Paulo Justino Strauss, em nome da Sociedade Teosófica Brasileira, 
pronunciou no anfiteatro daquela Base uma conferência abordando os seguintes temas: 
“Os quatro reinos da natureza”; “Evolução”; “Os grandes e os pequenos ciclos”; “O 
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Zodíaco”; “Lemuria e Atlântida”; “Relação causal entre os ciclos do passado e do futuro 
através da tela do presente” e “O Papel do Brasil na futura Civilização”. 

Depois de discorrer sobre estes palpitantes assuntos o conferencista foi vivamente 
aplaudido pelos oficiais e praças que lotavam o teatro da Base Aérea do Galeão, 
colocando-se em seguida à disposição do auditório para qualquer dúvida a respeito. 

Aproveitando o ensejo o comandante da Base Aérea do Galeão, Cel. Homero 
Souto de Oliveira, agradeceu ao conferencista o brilhante tema defendido, solicitando por 
sua vez, que o mesmo esclarecesse “qual a ligação existente entre os “Discos Voadores” 
e o “Govêrno Oculto do Mundo”, assunto este, que ele, comandante Strauss, falando em 
nome da Sociedade Teosófica Brasileira, relatou em sensacional entrevista à revista “O 
Cruzeiro”. Mais uma vez o orador fez-se ouvir, afirmando com clareza e convicção os 
pontos de vista que advogava em nome da Sociedade Teosófica Brasileira. 

 

NOTÍCIA DE FALECIMENTO 

É com imenso pesar que esta revista notícia o passamento do Dr. Euripedes da 
Costa Prazeres, em S. Lourenço, a 28 de Agosto próximo passado. O ilustre finado, além 
de ter sido médico de renome em S. Lourenço, muito querido pelos dotes coracionais, foi 
um dos seus maiores Prefeitos, muito tendo feito pela querida estância hidromineral. A 
Ele, as mais carinhosas homenagens póstumas de Dhâranâ. 

 

Ilustração: foto do Dr. Eurípedes da Costa Prazeres 

 

 

OITAVA CONVENÇÃO NACIONAL DA S. T. B. 
Realizar-se-á em Fevereiro do próximo ano, em S. Lourenço, a Oitava Convenção 

Nacional da Sociedade Teosófica Brasileira. Como a anterior, será pela “Nova 
Civilização”, e dedicada aos Intelectuais brasileiros, que serão os principais obreiros na 
edificação deste gigantesco Edifício. Os convites serão enviados com antecedência, com 
o respectivo programa. 

 
SINAIS DE S.O.S. PARTEM DA TERRA DA PROMISSÃO 

Sob o titulo em epígrafe acaba de ser publicado rim Interessantíssimo opúsculo, de 
autoria do Sr. Bruno Cavalcanti Feder. O ilustre e intuído escritor patrício aponta o Brasil 
como a “Terra da Promissão" e alerta a Mocidade Brasileira para a tremenda tarefa de 
reconstrução Nacional. Além disso, aceita integralmente as afirmativas feitas pelo 
Comandante Paulo Strauss em suas magnificas conferências, realizadas em princípio 
deste ano na cidade do Rio de Janeiro, quando aquele conferencista falou, em nome da 
Sociedade Teosófica Brasileira, sobre os "discos voadores" e sobre "os mundos 
subterrâneos". 

 

AOS INTERESSADOS 

A Diretoria da S.T. B. , por seu órgão oficial – a revista “Dhâranâ”, pede aos 
interessados que não dirijam a sua correspondência para a Av. Getúlio Vargas no 465, em 
S. Lourenço, Minas Gerais, e sim, para o Curso por Correspondência, à rua Buenos Aires 
no 81, 1o andar, Rio de Janeiro. 


