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CABALA MUSICAL 
Por J. H. S. 

 

“A ciência dos números e a arte da Vontade, já diziam os sacerdotes de Mênfis, 
são as duas CHAVES da Magia, que abrem as portas do Universo”. 

O número não era considerado, pelos antigos iniciados, como uma qualidade 
abstrata, mas como a virtude intrínseca e ativa do UM SUPREMO, origem da Harmonia 
Universal. A ciência dos números era a das forças vivas, das faculdades divinas em ação 
nos mundos e no homem, no MACROCOSMOS e no MICROCOSMOS. 

De fato, se partirmos da UNIDADE para a DIVERSIDADE – segundo nos ensina 
uma das Estâncias de Dzyan, isto é, de “Deus se divide para realizar o supremo sacrifício” 
– deparamos, desde logo, com a sua tríplice Manifestação, através da imensidade de 
Nomes com que a reconhecem as várias escolas filosóficas e religiosas, como por 
exemplo: Vontade, Sabedoria e Atividade; Pai, Filho e Espírito Santo, ou “Três Pessoas 
distintas e Uma só verdadeira”, dos cristãos; Brahmã, Shiva e Vishnu (a “Trimurti”, ou tres 
corpos) do esoterismo hindu; as Três Parcas ou Normas mitológicas, Clóthos, Láchesis e 
Atrópos; as três forças centrífuga, centrípeta e equilibrante e outras tantas, que seria 
fastidioso enumerar. 

Essa Causa, ao mesmo tempo, Una e Trina – Deus ou Logos das principais 
religiões – é adorada como ISHVARA ou PRATY-GATMA, na Índia (o Ser Supremo donde 
emanaram todas as individualidades, como Centro de existência imutável, que vive no 
Seio da Existência Única, como Logos Solar, Espírito cósmico, Atmã, etc.) e na Cabala, 
como o TETRAGRAMATON ou IOD-HE-VAU-HÉ. Em seu papel ativo, é chamado o 
Demiurgo ou criador do mundo, entre os gnósticos; ou ainda, Viswakarma, o Deus 
arquiteto, como construtor do Universo. Pouco importa o nome que Lhe derem, é sempre 
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o Deus com atributos ou BRAHMA-SAGUNA, proveniente da Divindade abstrata sem 
atributos ou BRAHMA-NIRGUNA. 

Com essa Tríplice Manifestação, tudo evolui através do Setenário divino, 
produzindo refinamentos infinitos da matéria imponderável; o que além do mais, concorre 
para a multiplicidade das coisas e, consequentemente, fenômeno dos sons e das cores, 
tal como na arte musical, HARMONIA, MELODIA e RITMO, através das SETE notas da 
escala. 

De fato, nos NÚMEROS, nos SONS e nas CORES estão contidos todos os 
mistérios da vida. 

A Tríade ou “lei do Ternário” é, pois, a lei constitutiva das coisas e a verdadeira 
Chave da vida, já que se nos apresenta, em todos os graus da escala da existência, 
desde a constituição da célula orgânica, até a hiper-física do homem, do Universo e da 
Unidade donde tudo procede. E isso, na razão de eterna Luz que atravessa todas as 
coisas, com o fim de as tornar mais claras e transparentes. 

Em um dos oráculos de Zoroastro, encontra-se: 

 

“O número TRÊS reina por toda parte 

E a Mônada é o seu princípio”... 

 

Do mesmo modo que, nos Versos Doirados de Pitágoras: 

 

 “A Tríade Sagrada, imenso e puro Símbolo. 

 Fonte da Natureza e modelo dos deuses”. 

 

Por toda parte, enfim, o mistério do UM, do TRÊS e do SETE! 

________________ 
 

Na impossibilidade de abordarmos – em tão resumido estudo – o poder cabalístico 
de tudo quanto se manifesta na Natureza, tomemos como exemplo, um simples corpo 
inanimado, embora que, como instrumento musical, seja o mais sintético e iniciático de 
quantos se conhecem: o PIANO. 

Em seu conjunto, possui ele: caixa de ressonância, que tanto vale por CABEÇA, 
em cuja parte interna, já começa a influir o mistério do Setenário divino: a configuração 
dos martelos que ferem as cordas; cujas, por sua vez, estão dentro do mesmo mistério, 
desde que, em escala ascendente ou descendente, reproduzem sempre as mesmas 
notas. No cérebro humano, tal Vibração Setenária está contida na “glândula pineal”, cujo 
poder expansivo foi capaz de abrir SETE FENDAS ou BURACOS, na caixa craniana, ou 
sejam: 2 olhos + 2 ouvidos + 2 narinas + 1 boca = 7. E isso, no que diz respeito aos 
SENTIDOS, ou poderes que se manifestam de dentro para fora, embora que, espalhando-
se por todo o corpo, através de SETE CENTROS DE FORÇA ou CHAKRAS (Lotos, 
Rodas, Sóis, etc., etc.), que alimentam a vida humana, além de fortalecerem – cada vez 
mais – a união dos “três corpos”, entre si – à fim de que, um dia o homem, após alcançar 
a perfeição absoluta, possa fundir-se naquela mesma “Vida Una”, a que já nos referimos. 

A seguir, vem o teclado, como VENTRE, e onde estende em forma horizontal – 
contrariamente à vertical já descrita (que tanto vale pela da descida da Mônada, do Divino 
para o Terreno), o mistério de uma Ronda, através das suas Sete Raças-mães e 
respectivas sub-raças, perfazendo o prodigioso número “49”, com o qual – além do mais – 
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se poderia executar qualquer música, por mais complicada que fosse, por estar ele 
envolvido na Matemática Divina, para não dizer, na excelsa e prodigiosa HARMONIA DAS 
ESFERAS. Vem a seguir, os pés, como sustentáculo, alicerce ou base do peso contido 
em todo aquele “edifício” instrumental... E é assim que o executante entra em harmonia 
com o instrumento: pela cabeça ou parte mental, repetindo o que se acha diante de seus 
olhos – a Música – por sinal que, figurada por outros martelos menores, pouco importa se, 
invertidamente, BRANCOS e NEGROS e inscritos em linhas e espaços (na razão de 5 por 
4, ou a 5ª  raça-mãe na obrigatoriedade de redimir os erros da sua antecessora: a 4ª  ou 
Atlante). Sem falar que, BRANCOS e NEGROS fazem-nos lembrar essas tremendas 
batalhas travadas no campo de KURUKSHETRA (de que fala o BHAGAVAD-GÎTA) entre 
SOLARES e LUNARES, até que ambos completamente equilibrados, ou não mais 
inimigos... concorram para a Suprema Vitória do ANDROGINISMO LATENTE, desde que 
a Humanidade se separou em SEXOS, ou seja, nos meados da 3ª  Raça-mãe Lemuriana. 

As mãos do pianista, que devem ficar à altura de seu ventre e do instrumento, 
justamente, na sua parte média ou equilibrante, representam as próprias GARRAS da 
ESFINGE, em defesa à região umbilical ou Astral, como o verdadeiro Portal do Templo 
(subterrâneo: seio ou ventre da terra); enquanto seus pés se apoiam sobre os do piano ou 
PEDAL, que além do mais, representam essa forma-dual ou andrógina... que já provém 
dos mundos superiores da matéria, através os vários nomes que lhes dão as santas 
escrituras: ADAM-HEVE, ADAM KADMON, ADAM-CHEVAOTH (contrariamente ao termo 
JEOVAH, completando aquele outro cabalístico do “Daemon est Deus inversus”, etc.), 
senão, como os “Gêmeos Espirituais”, ou aqueles que se acham envolvidos no mistério 
da Humana Redenção, que tanto vale pelo da Era de Maitri ou do “equilíbrio entre os 3 
mundos ou qualidades de matéria”. 

O lado esquerdo ou LUNAR do piano – que tanto vale pelo AGUDO, referente à 
voz feminina (donde o termo: “notas de cabeça”), é onde executa o CANTO, a mão 
DIREITA do pianista. É, pois, a parte do instrumento referente à ALMA, ou aquela que 
descreve todos os seus sentimentos (de dor ou de prazer), durante a trajetória cármica 
por este planeta de provas, onde é obrigada a viver (em corpo da mesma natureza: 
terrena ou física). Enquanto o DIREITO ou SOLAR, como o GRAVE ou referente à voz 
Masculina: o Ego, a Mônada, o Espírito, que ACOMPANHA, GUIA ou protege a sua 
companheira. E o MÉDIO, onde as duas mãos se tocam, confundem-se, enlaçam-se, 
representando o androginismo perfeito, por ser, justamente, o LUGAR onde Alma e 
Espírito realizam o místico consórcio musical, tal como no mundo humano, quando o 
homem chega a alcançar tamanha realização, que o torna um Ser Superior, Adepto ou 
ILUMINADO. O mesmo instrumento, dividindo-se em 3 partes, quer vertical, quer 
horizontalmente (formando um CRUZEIRO ou Pramantha), reproduz, não só os 3 mundos 
cabalísticos, como os 3 corpos de que o Homem se compõe. Quanto aos termos 
GRAVÍSSIMO e AGUDÍSSIMO, representam o ALFA e ÔMEGA do que se pode chamar 
de “Evolução” e “Involução” da mesma Mônada. 

E se um MAESTRO ou pessoa que sabe executar com maestria a Obra ou ÓPERA 
MUSICAL, o próprio termo o diz: MESTRE, ADEPTO, GÊNIO ou JINA... 

E quanto a essa exigida POLARIDADE formada entre instrumento e executante 
(como tudo na vida, que é obrigado a mirar-se diante de um espelho), como dupla 
manifestação da própria Divindade, embora que, em aparente oposição ou antagonismo, 
e quanto vimos apontando até agora, inclusive a “mística União entre Alma e Espírito”, 
tem como lídima expressão, o fenômeno elétrico, especialmente, em uma lâmpada de 
arco voltaico, onde só se manifesta a Luz, quando os dois carvões entram em contato, ou 
melhor, quando os dois polos – positivo e negativo – estabelecem a CORRENTE. 
Semelhante, ainda, a duas pessoas que se odiassem e, desde então, começassem a se 
amar. 
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Tão sublime, quão transcendental UNIÃO, vem sendo simbolicamente 
representada, desde tempos imemoriais, através de lendas e mitos, como por exemplo: o 
vagneriano, quando ELSA – a filha da Terra (ou EVA), a Alma humana, se apaixona por 
LOHENGRIN, “o filho dos céus” (Chohan – Jina, agartino, etc. ou ALMA DIVINA, Espírito, 
etc., como prova, “não poder revelar o seu misterioso Nome”, nem “a excelsa Pátria 
donde procede”: Shamballah, etc.); na mitologia grega, “Psiké em busca de seu bem-
amado”, quando não, o “tradicional cavaleiro à procura de sua amada”, a começar por 
“Perseu e Andrômeda”, ou aquele que mata o dragão, antes que este devore a sua 
“amada”, cuja se acha acorrentada à porta de seu palácio, além de ter esse mito servido 
ao plágio cristão do São Jorge, onde não falta o dragão, a princesa acorrentada e quanto 
ao outro se refere. Por sua vez, ORFEU desce aos infernos para salvar Eurídice... E 
assim por diante. 

Não se deve, ainda, esquecer que o executante de qualquer trecho musical, é 
obrigado a servir-se dos DEZ DEDOS, que em si, já representam as DEZ FORÇAS 
CABALÍSTICAS, simbolizadas pela “Árvores Sefirotal”. Senão, os mesmos DEZ avataras 
de Vishnu, onde o último, como SÍNTESE dos SETE que o antecederam é, ao mesmo 
tempo, Uno e Trino, qual coroa cabalística (de Tres caras ou Faces) KETHER, 
CHOCHMAH, BINAH, e a mesma teosófica, ATMÂ, BUDHI, MANAS que caracteriza a 
própria Mônada, em sua tríplice forma. Daí o se chamar àquele (“Redentor-Síntese”), de 
MAITRI, isto é, o SENHOR DOS 3 MUNDOS; aquele que venceu ou equilibrou as 3 
qualidades de matéria, etc. De todo esse mistério, saiu o eclesiástico plágio do CRISTO-
REI. Ademais, por ser a época do 7º  princípio (crístico, dos ensinamentos teosóficos), 
como o finalizador estado de consciência da Ronda atual. 

Razão porque, um verdadeiro ACORDE é formado de TRES NOTAS (dó, mi, sol; 
mi, sol, dó; sol, dó, mi; etc.) e dentro de qualquer das oitavas do piano, tal como a 
Mônada evoluindo gradativamente na escala setenária das Raças ou estados de 
consciência de que se compõe uma Ronda por inteiro. Por sua vez, o último acorde ou 
aquele que encerra o trecho musical, corresponde ao mesmo fenômeno acima referido, 
isto é: a Redenção da Mônada com o término de sua evolução na Terra. Razão, ainda, da 
assistência que aplaude a magistral (de Magister, Maestro, Mestre, etc.), interpretação 
musical, comparar-se ao papel que têm os Lipikas, de aplaudir ou não, os esforços da 
Alma através das suas várias encarnações na Terra, como experiência ou tesoiro 
espiritual, que um dia acabará por torná-la completamente livre de tais encarnações. 
Ademais, são aqueles seres que conduzem, para a Ronda imediata, todo o esforço ou 
experiência da (Ronda) anterior, para não dizer, do “supremo sacrifício a que se sujeitou a 
Divindade, deixando de ser Una para se tornar múltipla, por isso que, agindo 
inconscientemente dentro dos maiávicos ou ilusórios véus da matéria grosseira, que A 
envolvem os mundos inferiores em que foi obrigada a viver. 

Para finalizar: nenhum instrumento mais iniciático do que o PIANO; nenhum 
conjunto musical mais perfeito do que um “tercetto”, composto de: FLAUTA, VIOLINO e 
PIANO. E isso porque, a flauta simboliza o Hálito ou Verbo Divino, realizador de quanto se 
manifesta em a Natureza (como projeção da própria Vontade ali existente em estado 
latente); o VIOLINO (“velino, velocino” “ou véu divino”), como criatura, o ser animado por 
aquele mesmo Hálito representado pelo anterior, embora que esquecido de sua 
procedência divina, por causa do ignaro ou sombrio véu de que se acha cercado... Do 
homem, possui, ainda, as “4 cordas vocais”, que servem de veículo ao Som ou Palavra 
com que expressa as suas idéias. E quanto ao piano – como instrumento sintético, 
segundo foi demonstrado – a mesma Harmonia das Esferas, para não dizer o Grande 
Concerto universal da Cadeia Setenária, onde vivem homens e deuses, embora que, sem 
se reconhecerem. 

Do sublime consórcio entre flauta e violino – tal como nos “humanos consórcios”, o 
PIANO faz, ao mesmo tempo, o papel de JUIZ e SACERDOTE, assumindo, assim, os 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   99 a 101 – Janeiro a Setembro de 1939 – Ano XII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza  

  
 
 

5

DOIS PODERES a que estão subordinadas as criaturas na Terra: o Temporal e o 
Espiritual, segundo a iniciática sentença do “Dai a César o que é de César, e a Deus o 
que é de Deus”. 

Sejamos, pois, ao mesmo tempo, “Homens e Deuses”, debaixo do critério iniciático, 
que até aqui vimos desenvolvendo, embora que, progredindo, aos poucos, pelo fato da 
“natureza não dar saltos”. Nesse caso, servindo-nos do termo “piano”, de que foi tema tão 
ligeiro, quão desvalioso estudo, ou seja, da itálica sentença de que piano, piano, se va 
lontano... 

(Lido no final da sessão pública de 10/06/1937, embora com alguns cortes, devido 
ao adiantado da hora). 

 

Insofismável comprovação da origem fenícia da 
 

“PEDRA DA GÁVEA” 

 

Ilustração: figura  

Legenda: 

Cópia fiel de uma esfinge fenícia que se encontra em todas as obras de 
Arqueologia e Arte. A esfinge foi desenhada sobre o perfil da Pedra cuja fotografia 
corresponde linearmente ao desenho. A superposição do desenho na fotografia foi ideada 
para facilitar ao leitor a compreensão do sentido descoberto pelo grande sábio patrício 
Bernardo da Silva Ramos nas famosas inscrições da Gávea. 

 

VISITANDO VELHÍSSIMOS MONUMENTOS 
 

Por M. T. C. 
 

Alguns irmãos maiores da Sociedade Teosófica Brasileira, depois de uma aula 
sobre civilizações antigas, resolveram galgar a Pedra da Gávea e visitar o monumento 
levantado no seu cume pelos fenícios, há alguns séculos passados. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Pedra da Gávea 

 

Para os que não admitem a existência de raças humanas anteriores à nossa, a 
“Cabeça do Imperador”, talhada no cume da Pedra da Gávea, é apenas uma inexpressiva 
obra da Natureza. Não pensam assim os Teósofos. Para eles, a cada ciclo evolutivo da 
Terra, ou Ronda, correspondem sete raças humanas, cada uma destinada a dar um 
passo no caminho da evolução. 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  
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Três dos excursionistas, no platô superior da Pedra da Gávea. Por trás, a cabeça 
da Esfinge, ou antes, do rei fenício Badezir, segundo a interpretação de Bernardo Ramos, 
das inscrições ali existentes. 

 

As obras levadas a efeito por essas raças trarão as características dos homens que 
as realizaram, e devem corresponder ao estado evolutivo do próprio globo. Daí a 
impossibilidade, para o arqueólogo, que não admite raças humanas diferentes da nossa, 
de catalogar entre os destroços das cidades ou monumentos arrancados dos areais da 
Ásia Menor ou das florestas da América Central, esses monólitos que se alteiam nos 
picos das nossas montanhas, com os nomes de “Bico de Papagaio”, “Dedo de Deus” ou 
“Cabeça do Imperador”. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Hildebrando Panzera, um dos 5 que alcançaram o cume da Pedra, sustido em uma 
escarpa. 

 

Esta opinião dos arqueólogos, que os fatos já começam a destruir com o recuo 
cada vez maior da data das primeiras civilizações, não impede que os Teósofos venerem 
esses testemunhos eternos da passagem pela terra de outros povos, dotados de 
conhecimentos diferentes dos nossos, e capazes de construir monumentos que, pela sua 
grandiosidade, se possam confundir com as obras da própria Natureza. Por isso eles os 
veneram e os visitam, não como simples turistas em busca de paisagens inéditas, mas 
com o desejo de descobrir, nessas páginas de granito, a confirmação das teorias 
teosóficas que lhes dizem ser a América do Sul, e principalmente o Brasil, a terra onde 
floresceram as mais pujantes civilizações da poderosa sub-raça Tolteca. 

 

Ilustração: foto  

Legenda: 

Sebastião Vieira Vidal, na “coroa real” ou parte mais alta, algo assim como o 
gajeiro no “Cesto da Gávea”.  

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

 

Essa excursão à Pedra da Gávea, fartamente documentada pelas fotografias que 
ilustram esta notícia, realizou-se a 9 de Julho do corrente ano. 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  

Os que atingiram o cume da Montanha, formando um quaternário, inclusive o guia 
que é o que se acha à esquerda. 

 

A maioria dos excursionistas faziam pela primeira vez a difícil e perigosa ascensão, 
e, se nem todos atingiram o ponto culminante da “Cabeça do Imperador”, todos puderam 
colher as observações confirmativas dos ensinamentos teosóficos. Viram as inscrições 
rasgadas na rocha bruta pelos fenícios e que o grande arqueólogo brasileiro Bernardo 
Ramos decifrou, e ouviram dos velhos moradores das cercanias as estranhas lendas que 
nos dão a Pedra da Gávea, como habitada por poderosos magos, e a “Cabeça do 
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Imperador” como a de um rei encantado que, naquele estado de eterna imobilidade, 
aguarda o perdão dos seres que ele martirizou quando sobre a terra reinava como senhor 
absoluto... 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  

Uma das excursionistas, no ponto mais elevado da Montanha, desfraldando as 
Bandeiras da Pátria e da Sociedade. 

 

E assim, os excursionistas, voltando à planície, trouxeram a convicção de que 
aquele monolito não é, como muitos pensam, um simples capricho da Natureza, mas um 
testemunho insofismável, igual a tantos outros espalhados pelo Brasil afora, da passagem 
por estas plagas de um povo de cuja civilização, os impérios encontrados na América 
pelos navegantes ibéricos, não passavam de apagados ecos. 

 

Ilustração: foto  

Legenda:  

Grupo de membros da S. T. B. que escalaram a misteriosa Esfinge da Pedra da 
Gávea. Entre eles se acha o experimentado guia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Do livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” de J. H. S., a publicar-se: 

 

“Muita diferença há entre “Amor” e “Paixão”. O primeiro, é aquele sentimento 
exigido pela Lei e que tem por fim unir todos os seres da Terra. É a Fraternidade Humana 
de que o mundo se acha tão afastado, principalmente agora, com essa criminosa faina de 
“domínio”, como um dos 4 cavaleiros apocalípticos... Quem o possui, não pensa, senão, 
em fazer o bem, praticar a caridade, ser Um com todas as criaturas da Terra, como 
“dedos da mesma mão”, “peças da mesma máquina”, filhos de um Pai Comum, etc. 

Paixão, entretanto, é o desejo incontido de satisfazer instintos baixos, inferiores, 
chamados, por isso mesmo, “passionais”... É uma atração exclusiva para o Sexo, e nunca 
uma atração espiritual, liame ou laço unindo para sempre duas criaturas fascinadas uma 
pela outra. E a prova que não é assim, temo-la ao vermos a maioria dos casais evitar o 
resultado desse pseudo-amor: o filho, o fruto esperado na primavera de sonhos felizes, 
mas acalentados em um outono de dúvidas e incertezas.” 

 

 

PONTOS DE VISTA 
Por M. A. M. 

 

Não vos espanta, leitor, a diversidade flagrante dos chamados “pontos de vista”? A 
mim, pelo menos, sempre me preocupou essa questão, procurando analisá-la dentro dos 
meus conhecimentos, pela observação constante nas várias criaturas, em diferentes 
agrupamentos, em meios também diversos. 

Em todas as ocasiões pude sempre perceber a dificuldade insolúvel quase de se 
porem em acordo perfeito os membros de um grupo, por menor que seja. 
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Penetrando-se no âmago da questão, verifica-se que, quando uma pessoa 
concorda com outra ou com os conceitos emitidos por outrem, é porque esses conceitos 
são idéias que já existiam, em estado potencial, ou com forma já definida, no eu dessa 
primeira pessoa. Não é isso nenhuma novidade, e todas as idéias atuais da psicologia já 
explicam, com detalhes surpreendentes, toda essa série de atos desenrolados no campo 
subjetivo. Com uma perícia digna de admiração, a psicologia experimental rasga 
horizontes novos, expõe aos olhos curiosos da humanidade atual uma série infinita de 
complexos, de ações e de reações que vão aos poucos, porém com segurança, 
mostrando aos observadores atônitos, o que a ciência pensa ser o homem interno. 

Em geral, porém, a tendência é de discordar. É o chamado espírito de contradição, 
sob qualquer aspecto ou nome que lhe dêem. Assim surgem em família os teimosos, e na 
sociedade, os rebeldes, aqueles que eternamente se opõem a tudo e a todos. Há sempre 
os dois pólos e os que se agrupam em graus intermediários, em escala decrescente, em 
torno desses dois sóis da humanidade, esse todo, essa unidade, cujos componentes são 
tão heterogêneos, produzindo choque que dão em resultado a desagregação e novas 
subdivisões. É a eterna fragmentação que, começando no cosmos, vem-se fazendo sentir 
e se manifestando nas menores coisas que nos cercam. Porque o pequeno, o diminuto, o 
imperceptível quase contém em si as mesmas leis que regem o incomensuravelmente 
grande. 

A idéia de oposição é inerente ao gênero humano, pela consciência que deve 
possuir em maior ou menor grau. 

A lei que rege, na sua complexidade inabarcável, o universo manifestado, faculta 
ao homem, portanto, uma vez que se manifesta através da dualidade, a luta, ou mais 
claramente, a liberdade de ação, que faz com que se fragmentem as idéias, se oponham, 
se choquem, para aquisição de uma experiência final. 

Esta diversidade pode satisfazer como explicação filosófica, ou metafísica. Porém, 
nos mundos das formas ativas, no mundo grosseiro em que nos achamos, e onde a 
Verdade toma aspectos ilusórios, pelo seu revestimento de matéria densa, consequente à 
fragmentação, essa diversidade, esse antagonismo, dentro de todos os grupos, toma 
foros destruidores, em perspectivas apavorantes e desoladoras. E numa análise sincera e 
dolorosa, vê-se que o egoísmo é a base de tudo, nas instituições humanas. É a ânsia de 
cada um subir, de aparecer, de escapar ao burburinho da vida, como náufragos que se 
apeguem aos últimos vestígios da embarcação submersa. É o eu, sempre o eu, gritando 
através das grades materiais, desse acúmulo de leis falazes que a experiência tateante 
das civilizações que se sucedem, vai elevando em torno de si mesmas, asfixiando-as, 
lentamente. Esse quadro dantesco quem o esboçou? Se isso é um mal, como combatê-lo 
ou corrigi-lo? Se isso é um bem, como torná-lo compreensível e aceitável pelos que, 
sendo espectadores, são ao mesmo tempo, os atores da grande tragédia da vida? 

_______ 

 

A estas perguntas lançadas a esmo, tentam responder as religiões de um lado, 
com dogmas imutáveis, e que assistem impassíveis ao movimento perpétuo da evolução. 
Tudo se modifica, tudo se transforma e as religiões permanecem extáticas, indecisas, 
sem responder aos inúmeros problemas que se vão esboçando. Com formas rígidas 
tentam abarcar a eterna transformação das cousas. 

Por outro lado, a ciência, com esforços inauditos, vai pela experimentação, 
progressiva, mas lentamente, procurando resolver essas mesmas questões. Religião e 
ciência são os dois pólos em torno dos quais se concentram todos os esforços para 
responder ao eterno problema da vida. 
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E a morte continua no entanto, com seu aspecto aterrorizador, a ser, apesar da 
promessa dos céus, para os crentes, ou da aniquilação, para os descrentes, da mesma 
forma terrivelmente temida. Poucos, pouquíssimos são os que vêem chegar seus 
derradeiros instantes de vida, com resignação ou coragem. E aí então é que será 
interessante observar o procedimento, a atitude dos componentes desses vários grupos. 
Dentro do campo religioso, observa-se, mesmo entre crentes fervorosos, sinceros, o 
desejo íntimo de ver sempre adiado esse momento que a ciência humana não conseguiu 
evitar – o da morte. Há os que dizem desejar morrer, mas ao verem aproximar-se tal 
momento, eles procuram fugir desesperadamente. Não me refiro ao caso patológico dos 
suicidas, desses que se apavoram mais nesta vida, que da outra que desconhecem, 
dessa outra que se inicia quando termina a atividade do corpo físico. 

Entre os cientistas, também são raros os que olham de frente para esse momento 
decisivo e até agora, inexorável; única certeza, dentro dessa série de probabilidades que 
é a vida para o comum das criaturas, para o grosso da humanidade. 

Isto nos vem provar que, mesmo dentro desses dois aparentes campos com 
unidades de vistas, também reina a diversidade, a que me referi. Não é só, portanto, no 
campo material, mas também no denominado espiritual, que essa fermentação tem lugar, 
pois é uma verdadeira fermentação que vai minando e decompondo todos os organismos. 

Esse quadro dantesco, repetindo a expressão anterior, é eterno? 

Não! é a resposta da religião-ciência que é a Teosofia. Este é o panorama atual, 
porque estamos em fins de ciclo. Nem sempre essa diversidade desagregadora se 
verifica. Houve e haverá épocas, as de oiro chamadas, em que o fantasma aterrador da 
morte se desvanecerá e a vida verdadeira surgirá por detrás das cortinas descerradas. E 
as humanidades dessas épocas sorrirão conscientes da facilidade da solução de 
problemas hoje considerados insolúveis. 

Quem esboçou esse quadro de dor, de angústias, de sofrimento, foi o próprio 
homem, pelo mau uso da liberdade que lhe foi concedida. Não o de hoje ou de alguns 
milhares de anos atrás, mas o homem duma humanidade desaparecida há muitos 
milhões de anos; há tanto tempo que se perde na noite insondável da pré-história; dessa 
pré-história que começa nas imediações dum dilúvio e o homem nos é descrito como mal 
tendo saído do reino animal. Para os teósofos, no entanto, isto é apenas o fim de uma 
humanidade que nem ao menos tinha a vantagem de ser a primeira. 

Uma vez processada a queda humana, mais do que isso, processada a queda de 
seres que estavam muito acima dos homens, e aos quais podemos dar o nome de deuses 
ou super-homens, pelo grau de afinidade ou proximidade com as jerarquias criadoras 
emanadas da Unidade, veio se desenrolando toda essa série de aspectos 
antropogenéticos, que aos nossos mesquinhos olhos tomam proporções infinitas, 
intransponíveis, imutáveis. 

Porém, se é verdadeira a queda que nos trouxe ao que chamamos de mal, há a 
grande certeza da queda de quem vem redimir o mal, ou antes, transformá-lo num bem. 
Assim temos as respostas desejadas. 

A própria humanidade é a culpada, pela sua ignorância, e por uma longa história 
que não caberia em um pequeno estudo, da situação em que se encontra. Porém, não 
basta apenas saber que merece tal situação. É preciso que saiba agir, conscientemente, 
para corrigi-la. E quem o afirma não sou eu, mas a Teosofia, com documentação, com 
provas, que são apresentadas aos que, sentindo no interior do seu eu bruxulear uma 
parcela do Todo fragmentado, se dirigem para a vereda da iniciação, ou do conhecimento. 
Não é um apanágio de meia dúzia. É um direito de todos, que por seus próprios esforços 
conseguem adelgaçar os véus de matéria densa, descobrindo por si próprios o verdadeiro 
caminho. A trilha é áspera, mas o final é brilhante, porque é a tão almejada vitória, em 
busca da qual se debatem os homens, às cegas, procurando em recompensas materiais 
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a satisfação desse instinto que os obriga a subir, subir, calcando embora a seus pés os 
mais fracos, os que não sabem, não querem ou não podem lançar mãos de armas tão 
desprezíveis. Destroem-se em lutas terríveis para alcançar um ouro material, quando, 
pobres ignaros, deveriam estar em busca do ouro, sim, mas espiritual, o do 
conhecimento, ou seja, o Atmã Universal. 

_______ 

 

Mas, onde encontraremos essa trilha áspera embora, e que nos leva ao triunfo da 
vida sobre a morte? Onde se esconde essa vereda privilegiada da verdadeira 
imortalidade, capaz, portanto, de solucionar todos os problemas que as ciências e as 
religiões debalde procuram resolver? 

Há, de permeio a humanidade, misturando-se com ela, numa discrição ainda 
necessária, mas já bastante diminuída, seres para quem a morte não tem mais segredos, 
e para quem a vida é uma experiência a mais, necessária, contudo, a determinados fins. 
Esses seres são sábios, estranhos e misteriosos; riem-se das nossas dores, e muitas 
vezes se compadecem das nossas alegrias vãs. Acham nossas dores pueris, e nossas 
alegrias degradantes. Mas compreendendo a nossa situação de homens vulgares, têm 
por missão fazer-nos compreendê-la também, adquirindo consciência. São esses gênios 
protetores nossos verdadeiros anjos da guarda, mas em corpos tão físicos, em aparência 
pelo menos, como qualquer mortal... 

Onde vivem, onde residem tais seres? Já tem sido largamente divulgado, pelo 
porta-voz da S. T. B.: – em lugares jinas, lugares vedados aos que não souberem vencer 
em si mesmos a parte animal que existe em todos os homens. Uma vez, porém, que o 
quaternário inferior for dominado, e que o antagônico que lhe vá roubar o direito de viver, 
– uma vez adquirida a consciência das Verdades eternas na sua representação humana, 
então esse terá “les qualifications requises”, como diria Guenón, para saber onde residem 
tais seres, porque será um deles. 

E assim, lenta, dolorosamente embora, ir-se-á fazendo a volta, a reabsorção no 
Todo, que se fragmentou um dia... 

E a diversidade de vistas não mais existirá, então. 

 

 

 

Do livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” de J. H. S., a publicar-se: 

 

“Já dizia Gautama, o Buda: ”Luta em primeiro lugar pelos de teu sangue e de tua 
raça...” Este dever nos é imposto pelo próprio Carma que nos obriga a encarnar nesta ou 
naquela Pátria, nesta ou naquela família de acordo com as nossas skandas (tendências) 
de vidas anteriores. Daí surgiu ainda o termo, aparentemente egoísta: “Mateus, primeiro 
os teus”, termo este que demonstra a necessidade de se defender, em primeiro lugar, a 
Pátria de nosso nascimento; depois a Família e, finalmente, os nossos Ideais (quando 
valiosos, já se vê, ou que não estejam afastados da Lei), se é que os tres reunidos 
formam a unidade ou base de todas as concepções ideológicas”. 
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EM TORNO DA GRANDE ESFINGE DAS SELVAS BRASILEIRAS   Por Manoel Tenreiro Corrêa  

 

O mistério em que se envolve a Serra do Roncador, essa formidável cordilheira 
onde cabem, bem à vontade, todo o território de Portugal, continua “desafiando a argúcia 
dos curiosos, a coragem dos bandeirantes e a ânsia de conhecimento dos arqueólogos”. 

Parece perdida toda a esperança de se encontrar, atrás daqueles imensos 
paredões talhados a pique, no interior das suas profundas cavernas ou no recesso das 
suas seculares florestas, as provas indiscutíveis de ter ali florescido uma civilização tanto 
ou mais adiantada que a dos Incas, dos Chibchas, dos Maias ou dos Quichuas, formada 
pelos remanescentes da quarta raça-mãe que três cataclismos sucessivos, o último dos 
quais se deu há quase 10.000 anos, fizeram desaparecer nas profundezas do Oceano 
Atlântico. 

Teimam os Fados em não permitir que os exploradores desses rincões passem 
além dos primeiros contrafortes da portentosa cordilheira, e a nem aí lhes consentirem 
uma permanência superior a duas ou três escassas horas. 

Os acidentes da viagem, os ataques dos índios, a deficiência de recursos, a sede, 
o calor, as doenças, todos esses obstáculos, valentemente vencidos durante o trajeto, 
tomam, nas proximidades da Serra, uma violência que afrouxa as mais fortes energias e 
faz recuar os mais destemidos exploradores. 

Ao ler os relatórios dessas acidentíssimas viagens, não há quem deixe de lastimar 
que os frutos colhidos pelas expedições, não correspondam ao sacrifício expendido e aos 
tremendos perigos a que seus componentes estiveram expostos. E também não haverá 
quem não compreenda o quanto de doloroso se deve passar no coração dos audaciosos 
expedicionários ao serem detidos no momento exato em que seus trabalho iam realmente 
ter início. 

_______ 

 

Eles sabem, melhor do que ninguém, não terem partido em demanda da misteriosa 
cordilheira, apenas para darem uma prova de resistência física ou gozarem, de longe, o 
maravilhoso espetáculo de seus picos altaneiros. 

Essas arrancadas, essas marchas através de ínvios sertões, por maiores e mais 
terríveis que sejam os perigos e as dificuldades com que se apresentem, não passam de 
contingências secundárias e inevitáveis com que os excursionistas contam e, quase 
sempre, galhardamente vencem. Tudo isso pode ser muito difícil e, realmente o é, mas 
não constitui nenhum padrão de glória, nem é façanha que possa satisfazer homens 
daquela têmpera. 

O essencial não é nem mesmo atingir a famosa cordilheira, constatar sua 
existência e sua grandeza. Tudo isso já foi feito e, de tudo isso, já o mundo tem 
conhecimento... O que os move, o que os leva à tormentosa aventura, é o intuito, 
altamente benéfico à nacionalidade e utilíssimo à ciência, de penetrar nos profundos vales 
da Grande Serra, examinar o interior das suas cavernas, estudar as possibilidades 
econômicas do seu polo, arrancar o lendário véu que a envolve e trazer à luz do sol tudo 
quanto possa concorrer para esclarecer o mistério do seu longínquo passado, que é, 
talvez, o passado da própria humanidade. 

 

[Gravura] 

 

E porque, no momento exato em que a verdadeira missão dos excursionistas vai 
começar, eles a vêem abruptamente interrompida, devem sofrer horrivelmente. 
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Mais, mil vezes mais do que aqueles que de longe, simpaticamente, lhes 
acompanham os passos, e ansiosos aguardam a confirmação das suas hipóteses, por 
muitos consideradas fantásticas, devem sofrer eles ao serem forçados a dar as costas à 
lendária Matatú-Araracanga; ao pressentirem que talvez deixem, mais uma vez, 
mergulhados no seio das selvas, os vestígios da mais antiga de todas as civilizações, a 
chave dos maiores problemas da história dos homens; ao sentirem fugir-lhes a coragem, 
o entusiasmo que os animava e com o qual contavam para vencer todos os obstáculos. 

O desespero de alguns desses excursionistas é tanto principalmente daqueles que, 
por muito terem prometido, se julgam na obrigação de muito dar, que, confessando muito 
embora e com a lealdade que os caracteriza, a impossibilidade material de se penetrar no 
interior da serra, garantem, ao mesmo tempo, nada haver nela digno de nota, a não ser 
seu tamanho, suas cavernas, sua forma esfingética, tudo isso visto a alguns quilômetros 
de distância, do cume do primeiro montículo em que casualmente esbarram, onde 
precipitadamente sobem e donde, mais precipitadamente ainda, se retiram. 

Frutos de um justificadíssimo desespero de que só os ignorantes se podem rir, e a 
cujas peremptórias conclusões seria de péssimo gosto aplicar a conhecidíssima fábula de 
La Fontaine... 

_______ 

 

O ceticismo parece ir matando nos homens a faculdade de raciocinar e tirar 
deduções... Se assim não fosse, os repetidos fracassos dessas expedições à Serra do 
Roncador ter-lhes-iam permitido admitir, ao menos como um hipótese muito aceitável, o 
fato de existir, em certas regiões do globo, locais Jinas, isto é, locais donde se irradiam 
forças que têm por fim evitar a descoberta extemporânea de um determinados mistérios. 
E que a Serra do Roncador bem podia ser um desses locais... 

Para chegarem a tão lógica conclusão, bastava-lhes refletir que os motivos 
geralmente alegados pelos expedicionários, para se deterem a dois passos da meta 
visada, não seriam capazes, por si sós, de destruir aquela férrea vontade que a todos 
anima ao partir, nem, muito menos, a inaudita coragem de que tantas e tão 
extraordinárias provas dão durante a viagem. 

_______ 

 

A região do Roncador, pelo fato mesmo da sua localização, não pode apresentar-
se tão temerosa e inacessível, tão cheia de dificuldades, como por exemplo, as solidões 
nevadas do Tibete onde só vivem, completamente isolados do mundo, os ascetas e os 
magos. 

No entanto, é do conhecimento de todos, que entre tantos outros, inclusive H. P. 
B., a senhora Alexandra David Neel galgou esses formidáveis picos; e, das dificuldades 
que ela venceu, nos dá notícia na sua magistral obra “Místicos e Magos do Tibete”. 

Não houve obstáculo que detivesse a intrépida viajante; não a fizeram recuar as 
doenças, as tempestades, as longas marchas sob uma temperatura de 20 graus abaixo 
de zero; a necessidade de aprender os numerosos dialetos falados na extensa região 
tibetana; nem mesmo o sacrifício, tremendo para uma mulher civilizada, de enlamear o 
rosto e as mãos, e passar sem tomar banho dias seguidos, à fim de apresentar um 
aspecto repugnante – único meio de conquistar a benevolência e simpatia dos povos por 
onde passava. 

Gastou, nessa excursão, longos e atribulados 14 anos, durante os quais galgou os 
cumes aterradores de 50 montanhas, algumas mais altas do que o Monte Branco; visitou 
todas as lamaserias espalhadas pelo inóspito território, lutando não só com as 
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dificuldades naturais do “País das Neves”, como com os preconceitos daqueles povos, 
que vêem em cada estrangeiro um inimigo, e em cada viajante, um espião. 

E o que fez uma mulher, acompanhada apenas por um hindú, tendo contra si o 
próprio governo anglo-tibetano, obrigando-a a mil disfarces e a fugir dos povoados, seria 
absurdo admitir-se que o não possa fazer um punhado de homens valorosos, num 
território mil vezes mais praticável, apoiados pela opinião pública e por todos os centros 
culturais e governamentais do país, e contando com o auxílio imediato e eficaz por onde 
quer que sejam obrigados a passar. 

É-se, pois, levado a procurar debaixo de qualquer dos motivos alegados pelos 
excursionistas para estacarem em frente à Serra do Roncador, como se no paredão 
imenso lhes aparecesse em letras de fogo a famosa on ne passe pas! uma causa de que 
eles não podem absolutamente dar conta e na qual a ciência ortodoxa lhes não deixa 
acreditar. 

Atrás das nuvens de mosquitos, dos rios caudalosos, dos índios ferozes, da sede 
pavorosa que atormenta os excursionistas e os faz voltar as costas ao Roncador, está 
certamente um daqueles fenômenos tão comuns nas regiões jinas, e dos quais são 
vítimas todos quantos não possuem as “qualifications requises”, como diria Guenón, para 
desvendar mistérios que “não podem ser desvendados”. 

_______ 

 

Não há quem não tenha ouvido falar nas “maias-budistas”, nesse recurso 
ilusionista de que lançam mão os habitantes de certos lugares ocultos, para afastar os 
curiosos. São abismos que inesperadamente se abrem à frente dos viandantes 
desprevenidos; nuvens expressas que lhes impedem a visibilidade e os desnorteiam; a 
aparição duma cidade maravilhosa, dum castelo, dum parque aberto no meio da floresta, 
atraindo-os para os despistar; o ruído insólito da marcha duma locomotiva, do ronco dum 
avião, do fonfonar dum automóvel, saído do seio da floresta, do meio das nuvens, ou 
vindo ninguém sabe donde; tempestades de chuva, de neve, de granizo, súbitas 
elevações ou declínios de temperatura, ruídos de animais ferozes, obrigando-os a 
retroceder ou a procurar vereda de mais segura aparência. 

Na Índia, principalmente no Tibete, onde em cada recanto há um desses lugares 
vedados, as “maias-budistas” são obstáculos em que esbarram a cada passo os viajantes 
ocidentais que ousam, por simples curiosidade, percorrer aquelas misteriosas regiões. 

Delas foi vítima Alexandra David Neel e a própria H. P. B. ao viajarem pelo 
inexplorado “Telhado do Mundo”. Conhecedoras, porém, dos poderes ocultos de que 
dispõem certos seres, as intrépidas viajantes, tendo antes adquirido, pela força poderosa 
da sua vontade, aquelas “qualidades indispensáveis” aos que desejam ver abertos todos 
os caminhos, não recuaram do propósito que a si mesmo se tinham imposto. 

Narra-nos Alexandra, na sua magistral obra, várias das ilusões com que lhe 
experimentavam a coragem ou lhe tentavam embargar os passos. Recordemos uma 
delas: 

Numa dobra da montanha aparece, inesperadamente, à viajante e seu 
companheiro Yongden, uma aldeia que não figurava em nenhum mapa, nem dela lhes 
tinham dado notícia os habitantes do país. Sua arquitetura em nada se assemelhava à 
das outras aldeias. Em lugar de fazendolas ou humildes choças, viam-se graciosos hotéis 
e castelos em miniatura, cercados de jardins surpreendentes pela sua imponência e 
elegância. 

Nenhuma voz humana. Nenhum ruído de animais. Ouviam-se apenas ligeiros e 
argentinos sons, como de campainhas de cristal. 
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Alexandra ficou assombrada diante desse mistério! Encontravam-se no Tibete ou 
no País das Fadas? 

Temendo uma surpresa, resolveram esperar a noite para procederem a uma 
exploração. Afastaram-se, e quando, horas depois, já noite fechada, voltaram ao mesmo 
ponto... onde estavam a preciosa vila, os pequenos palácios, e os graciosos jardins? O 
que se percebia diante dos dois viajantes, era apenas o bosque sombrio e solitário. E o 
harmonioso tilintar das campainhas tinha sido substituído pelos monótonos assobios dum 
passarinho. 

Desfizera-se a “maia-budista”. 

– Teríamos sonhado? perguntou Alexandra a seu companheiro. 

– Sonhar? Vou mostrar-vos que não foi um sonho. Enquanto dormíeis eu tracei, 
com a ponta do meu bastão, um sungpo ou círculo mágico na pedra, à fim de 
que, nem deuses, nem demônios, nos detivessem a marcha para Lhassa. Vou 
ver se o encontro. 

E, depois de se orientar e procurar durante algum tempo, exclamou: 

– Ei-lo aqui! Olhai-o... 

– O sungpo distinguia-se perfeitamente na pedra. 

Alexandra ficou perplexa. 

– Filho meu, disse ela a Yongden, o próprio Universo não é mais do que um 
sonho. 

– Sem dúvida, respondeu ele. O sungpo e os nagas, que eu pronunciei ao traçá-
lo, dissiparam o encanto. 

_______ 

 

Há decerto razões muito fortes para que os habitantes desses lugares sejam 
obrigados a produzir tais fenômenos. 

Nesses rincões inacessíveis aos homens vulgares, graças à proteção da “maia-
budista”, se recolhem os produtos das grandes civilizações destruídas ao terminarem seu 
ciclo evolutivo. Nas profundezas das suas cavernas, são carinhosamente recolhidos os 
livros salvos dos cataclismos cósmicos e da ignorância dos homens. A Sabedoria das 
Idades precisa, nesses momentos de grandes transformações cósmicas e sociais, ocultar-
se para não morrer. 

Graças, unicamente, a essa providência, a Ciência Oculta ou Oculto 
Conhecimento, denominado no Oriente Alaya Vijnana ou Gupta Vidya, pode ir sendo dada 
aos homens à medida que disso se tornam dignos. 

E, assim, vão chegando até nós pequenos fragmentos das obras de Lao-Tsé, das 
escrituras caldaicas, de todas as obras produzidas pelas civilizações Egípcias, 
Babilônicas, Fenícias, Árias primitivas e até mesmo Atlantes. 

Guardiãs de tão inestimáveis tesouros, os Jinas, impedem prudentemente a 
aproximação de quantos não tenham as “qualifications requises” para merecerem tão alta 
honra, utilizando a “maia budista” e outros estranhos meios menos conhecidos entre os 
ocidentais. 

Essas galerias imensas, onde se guardam todas as obras sagradas e filosóficas, 
tudo quanto de importante se escreveu no mundo, desde que no mundo se soube grafar 
de qualquer modo uma idéia, se acham sob os oásis dos desertos de areia, nas regiões 
desoladas do Turquestão, outrora cobertas de florescentes cidades, nos picos nevados do 
Himalaia, nas florestas sagradas da China, no Japão, em toda a Índia, berço da 
civilização ariana, na Síria, na Ibéria, e espalhadas por toda a vastidão das três Américas. 
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Que fortes razões nos levariam a não admitir a existência no Brasil, dessas criptas 
subterrâneas, depósitos indestrutíveis e invioláveis do Oculto Conhecimento, sob a 
guarda segura dos eternos Jinas? 

Tudo ao contrário nos diz ser no Brasil, no recesso das suas impenetráveis 
florestas, ou no fundo dos seus imensos vales, que se oculta o que de mais importante 
deve enriquecer a mente dos homens futuros, destinados, pela Lei, a criar aqui os troncos 
das últimas civilizações do grande ciclo ariano, trabalho em que, como se sabe, de há 
muito está empenhada a Sociedade Teosófica Brasileira. 

E, como acima dissemos, nada melhor do que as fúteis razões com que se 
justificam os fracassos de quantas expedições têm demandado a Serra do Roncador, 
para nos convencer da existência dessas privilegiadas regiões em terras do Brasil. 

Esses fracassos, inevitáveis, seja qual for o valor dos expedicionários, dando-nos 
tal certeza, transformam-se, na realidade, em retumbantes vitórias, e tornam aqueles que 
os sofrem merecedores da nossa gratidão, da gratidão de todos quantos se interessam 
pela futura grandeza do Brasil. 

É a impossibilidade em penetrar na Serra do Roncador uma confirmação de 
quantas profecias se tem feito, desde a mais remota antiguidade, sobre o aparecimento 
duma civilização jamais igualada, nos rincões da América do Sul, tendo como centro, as 
plagas brasileiras. 

Se tais fracassos não chegam, porém, para convencer os céticos ou indiferentes de 
ser a Serra do Roncador uma região Jina e, por conseguinte, indevassável, centro donde, 
desde todos os tempos irradiaram forças espirituais altamente benéficas, lancemos mão 
de outros argumentos mais acessíveis aos que ignoram a parte oculta, e única verdadeira 
da história humana. 

____________ 

Parece não haver mais quem ponha em dúvida a existência de grandes civilizações 
pré-colombianas, nesta parte do mundo. Ganha igualmente foros de incontestável 
verdade, a existência da Atlântida, como tronco comum das civilizações que, depois do 
desaparecimento da quarta raça-mãe, se espalharam pela terra. 

Lendas, monumentos megalíticos ou “menires”, inscrições petrográficas, símbolos, 
arquitetura, folclore, linguagem, costumes, religiões, etc., etc., são, pela sua incontestável 
identidade, provas de que todos os povos, daqui e de além atlântico, tiveram a mesma 
origem. 

Todos os dias um novo fato, uma nova descoberta, vem reforçar esta verdade. É 
nas ruínas de um templo asteca, o encontro de um medalhão com inscrições chinesas; 
são os adornos das ruínas de Copon, em Honduras, onde se vêem esculpidos, em 
colunas de pedra, elefantes ciclópicos, ou seja, animais duma civilização asiática; são os 
“menires” tão abundantemente espalhados pelas margens do rio Xingú e tão vulgares em 
toda a Bretanha; são as inscrições vulgaríssimas em todo o Brasil e tão semelhantes aos 
“mahadéus” do Indostão. 

A par dessas provas materiais, temos a palavra sacratíssima dos Vedas onde 
claramente se diz que “Arjuna, o chela (discípulo) e companheiro de Krishna, desceu até 
Patala (América), onde casou com a filha do rei dos Nagas (serpentes de Sabedoria).” 

E dos Nagas tão profundamente estudados por Chavero no seu magnífico livro “El 
Mexico a traves de los Siglos”, dizem as lendas exotéricas da Ásia, segundo nos informa 
Mario Roso de Luna, “terem nascido, ou melhor, surgido da esposa virgem de Kashiapa, 
neto de Brahma, com o exclusivo objeto de povoar Patala, ou seja, a América. 

São esses Nagas ou Serpentes de Sabedoria, esses “seres semi-divinos com cara 
humana e corpo de dragão ou de serpente, e dos quais as sereias dos mitos gregos não 
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passam de meras caricaturas”, que após terem dirigido os povos da antiga Patala, 
conhecidos pelos nomes de incas, astecas, maias, chibchas, muiscas, quichuas e quiçá 
outros mais antigos ainda, como ramas saídas diretamente da raça troncal, e 
contemporâneos dos egípcios, caldeus, fenícios, iberos, etc. – se recolheram, com o 
produto das civilizações por eles guiadas, ao preverem a chegada dos bárbaros da 
Europa, aos mundos subterrâneos onde, desde então, trabalham pelo advento dos 
últimos ciclos de atividade racial nesta parte do mundo, e de cuja próxima e completa 
realização, é sintoma flagrante tudo quanto se vem passando no mundo, de alguns anos 
para cá. 

Os nomes desses grandes guias da humanidade pré-colombiana ficaram gravados 
em milhares de monumentos, e permaneciam vivos na mente dos povos aqui encontrados 
pelos conquistadores. Foram os Ramas, os Orfeus, os Moisés, os Hermes destas 
margens dos grandes oceanos; e chamaram-se Manco-Capac entre os Incas, Quetzal-
coaltl entre os Astecas e os Maias, Bechica entre os Chilbchas e Muiscas, Tamandaré 
entre os Guaranis e Tupis. 

_______ 

 

Não precisamos endossar as ousadas opiniões de Levayer, Carli, Saint-Croix, e 
Gomara, que localizam a Atlântida na própria América, nem muito menos a de Paw que 
identifica o desaparecido continente com a América do Sul, para admitir que, o centro 
donde irradiaram as civilizações post-Atlantes nesta parte do mundo, bem poderia ter sido 
o Brasil, e, mais particularmente, a Serra do Roncador que a tradição diz ligada, 
subterraneamente, a todos os centros iniciáticos do mundo. 

Da memória dos povos nunca desapareceu totalmente a reminiscência desse 
centro irradiador de civilizações. Apresentava-se na forma de lenda que, atravessando as 
idades, acabou por impulsionar os navegantes quinhentistas na direção energicamente 
apontada pela colossal estátua, que Damião Gois diz ter encontrado nas costas da África. 

Seria aquela cidade ocidental a que já Hermés Tot se referia ao desvendar os 
mistérios do futuro a seu discípulo Asclépias. Era, com certeza, aquela região enigmática, 
onde os antigos cartógrafos localizavam o El Dorado, a Terra Maravilhosa, a Insulae 
Fartunae, a ilha de S. Brandão, a ilha Brasil, Bersil, Braçul, Brazille, Braçill, Brezill, Braxilis 
ou Bresail, que tantos foram alguns dos nomes por que era conhecida a terra misteriosa 
que os portugueses inutilmente tentaram denominar Santa Cruz. 

Lendas e tradições... Mas lendas e tradições é quase sempre o que fica das 
verdades perdidas, e não há investigador sincero que as despreze e delas se não auxilie 
para a descoberta dessas verdades, principalmente quando elas, como neste caso, são 
reforçadas por profecias gravadas nas montanhas por hierofantes e sibilas, esses seres a 
quem a natureza forneceu meios de percepção e conhecimento excepcionais. 

Por ignorarem o sentido dessas lendas e profecias, é que tanto tempo levaram os 
homens para realizar a descoberta de América. 

Só depois dessa descoberta, compreendeu parte do que significam aquelas 
sibilinas palavras gastas pelo tempo, embora publicadas pelo Snr. A. R. da Cunha, no seu 
livro “Cintra Pinturesca”: 

 

“...........................................Decretum 

Sibil........ Vaticin...................Occidiis 

Volventur saxa litteris et ordine rectis 

Cum videris Oriens, Occidens opes 

Ganges Indus Tagus erit mirabile visu 
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Mesces... commutabit sua uterque sibi... 

_______ 

 

Mas essas lendas e profecias não nos dão apenas notícia da existência de terras 
para as bandas do ocidente, nem da marcha normal da civilização neste ciclo de atividade 
racial, mas também de que essas terras “ocupam uma região onde brilha uma claridade 
eterna, as pedras preciosas aparecem espalhadas por toda a parte e as árvores se 
acham carregadas de frutos como uma estação perenemente outonal; lugar que Deus 
reserva para os santos e é iluminado por um dia sem fim”. É a Terra Repromissionis 
Sanctorum, situada para além da ilha Deliciosa e descoberta por S. Brandão e seus 7 
companheiros, segundo refere a velha lenda. 

Será essa “ilha”, como quer C. Weule, uma criação puramente ideal? Referir-se-á à 
Ilha da Madeira segundo Nicholo e W. Babocbch ou à ilha das Palmas, como deseja 
D’Avazac? E porque não ao Brasil, e, especialmente, à lendária Matatú-Araracanga? 

Apoia esta hipótese a verificação feita por Condamine, quando passou pelo Brasil 
em 1744, no desempenho duma missão para que fora nomeado pela Academia de Paris. 
Viu, não só confirmada a fundação pelo capitão português Pedro Toledo, da Aldeia de 
Oiro, nas bocas do rio Yupurú, para o que recebeu dos índios as necessárias pepitas, 
como também lhe foi garantida a existência, mais para o interior, da cidade de Manoá a 
que se refere Heródoto, e de que também nos fala Saint’Anna Nery, no seu livro “Dans le 
Pays des Amazones”. 

Não será, pois, tão absurda como à primeira vista pode parecer a hipótese que 
localiza a Serra do Roncador no centro dessa “ilha” que, na opinião de Deodoro Siculo, se 
acha “coberta de montanhas e de campos agradáveis, e regada por muitos rios que os 
navios podem remontar” – admirável e sintética descrição do próprio Brasil! – dessa “ilha” 
maravilhosa que, segundo o mesmo Deodoro Siculo, “tendo sido separada do resto do 
mundo em tempos remotíssimos, foi descoberta pelos fenícios”; dessa “ilha”, enfim, cujo 
nome, Brasil, nada tem a ver com o pau brasil, conhecido muitos séculos antes dos 
portugueses aqui aportarem, mas deriva da raiz céltica “bress” que significa “boa sorte”, 
prosperidade, como nos ensina Alf Torp e De Mollke Moe, citados por Gustavo Barroso no 
seu livro “Aquém da Atlântida”, se não preferirmos ligá-lo à palavra brasas e ir buscar sua 
origem no Fogo Sagrado ou Agni dos Árias primitivos. 

_______ 

 

Para considerar absurda esta hipótese, não bastará decerto contemplar de longe a 
formidável cordilheira, verificar-lhe a existência e admirar-lhe a imponente grandiosidade. 
Também nos parece suficientemente amparada para poder ser destruída pelos sorrisos 
dos céticos, a displicência dos indiferentes e a pseudo superioridade dos sábios. 

Para a aniquilar, torna-se necessário alguma coisa mais. É preciso fazer o que até 
hoje se não fez: penetrar no interior da cordilheira; percorre-la em todos os sentidos, 
montanha a montanha, vale a vale, ravina a ravina, minuciosamente, pacientemente, 
carinhosamente; desobstruir as imensas cavernas através das quais se diz ser possível 
atingir facilmente as ruínas de Machu-Pichu, próximo a Cuzco, ultimamente estudadas por 
uma expedição americana; interpretar as inscrições gravadas nos seus rochedos, e até a 
forma ciclópica e enigmática de suas montanhas. 

Quando tudo isso se fizer, aquela hipótese se transformará numa realidade e, 
então, que de cousas interessantes chegarão ao conhecimento dos homens! E que 
grande luz se projetará sobre a ainda hoje discutida Atlântida, dessa Atlântida que desde 
Platão, Plínio, Estrabo, até Elliot, Saint-Yves, Fabre d’Olivet, Gaffaral e Saint’Hilaire, vem 
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atormentando todos quantos se interessam pela história da humanidade e das suas 
civilizações! 

Mas tudo isso não se faz em horas, dias, nem meses. Demanda anos e anos de 
contínuos esforços, uma força de vontade à Alexandra David-Neel, a ausência de 
qualquer idéia preconcebida e – sobretudo – aquelas “qualifications” de que nos fala 
Guenón. 

Sem essas qualidades indispensáveis a todos quantos desejam penetrar os 
mistérios da Natureza, e que foram exigidos à autora dos “Místicos e Magos do Tibete”, 
para percorrer todo o “Telhado do Mundo”, qualquer tentativa servirá apenas para 
demonstrar que o Roncador é uma região Jina e tornar nossa hipótese cada vez mais 
verossimil. 

Sem essas peregrinas qualidades, a coragem e a audácia, por maiores que sejam, 
se anularão diante dos véus “maiávicos” que podem muito bem fazer com que vejamos 
desertos de areia onde existam plácidos lagos ou hordas temíveis de índios, onde apenas 
haja bugres inofensivos; se não preferirem fazer com que tomemos insignificantes 
montículos de 500 a 1.000 metros de altura, por gigantescos Himalaias, ou imperceptíveis 
arroios por colossais Niágaras. 

Tal e tão formidável é o poder dos Nagas, guardiãs desses e de tantos outros 
misteriosos rincões do mundo... Desses rincões que, para bem do próprio mundo, os 
Fados parecem dispostos a manterem ocultos, ninguém sabe por quanto tempo ainda, 
aos olhos da humanidade vulgar. 

 

 

Do livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” de J. H. S., a publicar-se: 

 

“... à fim de servir de anteparo indestrutível às águas turvas do materialismo 
avassalador, que o mesmo é dizer, à enxurrada deste fim de ciclo ‘apodrecido e gasto’ – 
aquela mesma Lei que rege o destino dos homens e das coisas, procurou construir o 
‘Dique Tutelar’ que outro não é senão o excelso Edifício Espiritual denominado Sociedade 
Teosófica Brasileira. Nome e Edifício, que honram e dignificam a própria Pátria de seu 
nascimento, e por isso mesmo, de impossível ‘desmoronamento’”. 

 

 

SEÇÃO DEDICADA A SÃO LOURENÇO 
 

Com o título acima, será aberta uma nova Seção nesta revista, como homenagem 
ao privilegiado lugar onde a nossa Obra fez a sua espiritual eclosão (ano 1921), e 
verdadeira razão da STB manter ali a sua Residência Presidencial com o nome de VILA 
HELENA. 

Em tal Seção colaborará exclusivamente o Diretor-Chefe da STB, através de uma 
série de interessantíssimos artigos (ainda mais, ilustrados com valiosos clichês), onde 
traçará um Resumo histórico de sua própria vida e da Obra que dirige. 

São estes os títulos e sumários da referida série de artigos: 

 

I – O ANO 1883 ou O NASCIMENTO DE UMA “CRIANÇA-PRODÍGIO”: Um duplo 
nascimento ou uma criança trocada por outra. Filho de Adeptos!... Fenômenos e mais 
fenômenos ou a mão secreta dos Seres de Sabedoria (sendo que muitos deles, na 
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presença de sumidades médicas brasileiras). Uma repercussão hiperfísica do Oriente 
para o Ocidente... O último Buda-vivo da Mongólia. Crepúsculo dos deuses! A reprodução 
do martírio de São Lourenço (“assado em uma grelha candente”) e a iniciação crística ao 
vivo: um coração quase trespassado por aguçada lança no jardim... Palavras proféticas 
de um médico? Inúmeras vezes salvo da morte! No fundo do mar... A queda de um 
trapézio, de cabeça para baixo, ou a prova do Ar... Cabelos à nazareno! Cabelos à 
Bikshu! O Salão Portugal... Novamente salvo das ondas. UM MENDIGO DISFARÇADO 
ou as 4 ervas salvadoras. Fuga acidentada de São Salvador a Portugal. Encontro com 
seus verdadeiros Pais, embora só recebendo essa revelação depois de muitos anos. De 
Portugal a SÃO LOURENÇO DE GOA. O mistério dos nomes SÃO LOURENÇO e 
HELENA. Um novo Ulisses. De SÃO LOURENÇO DE GOA a Ceilão e daí a Calcutá. 
Caminho a SRINAGAR, ao norte da Índia inglesa. O Maharaja de Caxemira. Homenagens 
ao deus-vivo do Ocidente! Uma imagem misteriosa... A mística serenidade de um templo 
budista. As 7 Musas sagradas... Como Napoleão escoltado para a ilha de Santa Helena 
(?), o adolescente das 16 primaveras volta à sua terra natal. O clero em ação ou o 
seminário de Santa Tereza, em São Salvador. Tocador de bombo... Palavras proféticas 
ou o castigo aos maus, tal como H. P. B. O mistério do número 7. Perda de seus 
segundos Pais. Centenas de curas ou o improvisado médico. Confirmam-se as palavras 
de cientistas e médicos, à Família do “pequeno prodígio”... Uma fortuna material por outra 
espiritual. Os vários oferecimentos dos inimigos da Lei, como a Jeoshua no “Jardim das 
Oliveiras”. A vinda para o Rio de Janeiro em 1914, quando arrebenta a conflagração 
européia. Improvisado em “profeta”. 

 

II – O ciclo preparatório da Obra: Continuam os fenômenos de sempre. SAMYAMA. 
Uma prova de Lung-loom ou voando pelo espaço na presença de mais de 80 pessoas... 
As duas Alinas. A casa de Martins Pena, nº  3. ORDEM SUPERIOR DE VISITAR SÃO 
LOURENÇO pela primeira vez... O ano 1921 ou a ex-Pensão São Benedito, bem em 
frente ao “Bairro carioca”. Fenômenos e curas. Um armário partido para convencer 
incrédulos... As 3 aparições de misterioso Cavaleiro ou a Montanha Sagrada. A “Fazenda 
Santa Helena” e a patriótica resolução de se erigir um monumento comemorativo à data 
28 de Setembro de 1921... Animais estáticos e reverentes diante dos “Gêmeos 
espirituais”. Nolli me tangere! “São Lourenço, capital espiritual do Brasil”, como o afirmou 
o maior gênio de nosso século. Onde são revelados os privilégios da estância hidro-
mineral, com o misterioso nome de São Lourenço. O dia 10 de Agosto e seus privilégios... 
Precioso documento deixado no Livro de Impressões, de certo hotel de São Lourenço. O 
ano 1931. Pela 3ª  vez na Montanha Sagrada. Uma nobre e virtuosa dama, verdadeira 
heroína, que zela pela tradicional capelinha de São Lourenço, próximo à qual nasce a 
prodigiosa água Magnesiana. O Hotel BRASIL. A virtude das águas de São Lourenço. Por 
tudo isso, disse alguém: “quem me dera nascer no Brasil?”... 

 

III – Nuvens que falam: Recebido por meio de misteriosa tempestade. Os números 
42 e 52, além das 3 letras iniciáticas JHS escritas no céu! Materializações várias, 
inclusive, de cartões postais romanos. Um emblema vegetal... Várias vezes na Montanha 
sagrada. Memórias do passado. Em cena os pais de Cagliostro... Uma perseguição em 
astral durante um desdobramento de São Lourenço para Niterói. Negros contra Brancos... 
Salvo da Morte! A STB toma a feliz resolução de constituir sua Residência Presidencial 
em São Lourenço. A atual Avenida Getúlio Vargas e seu velho nome: Liberdade. O 
progresso realizado em São Lourenço desde o ano 1921. As inundações de outrora hoje 
resolvidas... Dois misteriosos túmulos ao lado da capela do cemitério de São Lourenço. 
Vindos de longe para repousarem bem em frente à Montanha Sagrada. Novamente 
Lourenço ou LORENZO. Reminiscências de Cagliostro e Lorenza ou Serafina... Vários 
encontros em Strasburg. O mistério do LPD e a destruição da Bastilha. 1789 e 1889! As 
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duas Repúblicas. A Vila Helena e suas várias reformas. Que representa, 
cabalísticamente, a sua entrada?... 

 

IV – 17 anos pela Felicidade do Brasil: O porque de nossas várias visitas a São 
Lourenço. O futuro auspicioso dessa estância hidromineral! PODER TEMPORAL E 
PODER ESPIRITUAL. A opinião de Antônio Vieira. BRANCA DE NEVE E OS SETE 
ANÕES... O “eixo Roma-Berlim” em miniatura. Vade retro!... Nossa propaganda a favor de 
São Lourenço durante 17 longos anos, através da palavra escrita e falada, inclusive, por 
meio de conferências públicas acompanhadas de projeções luminosas. Trechos de nossa 
revista que falam dos privilégios de São Lourenço e que de há muito já apontavam esse 
surto de progresso, que se nota com o Estado Novo. Não somos “profiteurs”, muito 
menos, “vendilhões do Templo”. Do povo de São Lourenço nada queremos, a não ser, 
revelar-lhe os seus próprios direitos e deveres. O dealbar de um novo ciclo portador de 
melhores dias para o mundo. A sibilina profecia da Serra de Cintra, em Portugal. Quem 
menos conhece o Brasil? O brasileiro. A Pré-História em Mato Grosso... A misteriosa 
Serra do Roncador. A razão de ninguém até hoje a ter alcançado. Lugares Jinas do Brasil: 
Vila Velha, a Pedra da Gávea, etc. Uma Rama nossa “reconhecida de utilidade pública”, 
pelo governo paraense, pelos serviços prestados, especialmente, à infância. E já agora, 
extensa faixa de terreno que a Prefeitura do mesmo Estado lhe faz doação. Uma heroína 
postada ao Norte do Brasil!... A repercussão de nossa Obra dentro e fora do País, 
especialmente em Norte e Sul-América. Só não a conhece quem não ama a sua Pátria e 
a sua própria evolução. Como “fiéis servidores da Lei”! 

 

V – SPES MESSIS IN SEMINE: A doutrina de Monroe e o lema de Bolivar. A 
decadência européia e o papel da América nos destinos imediatos do mundo. NADA DE 
IDEOLOGIAS ABSURDAS. O REGIME DEMOCRÁTICO ACIMA DE TUDO! BRASIL 
LIVRE, como “santuário da iniciação moral do gênero humano, a caminho da sociedade 
futura”. CONCLUSÃO. 

 

 

Do livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” de J. H. S., a publicar-se: 

 

“Quereis pior lugar para visitar, do que um cemitério? As vibrações que dele 
emanam, só podem ser descritas por um clarividente. São aqui os duplos etéricos 
balouçando-se sobre as frias campas, semelhantes àquelas “almas-árvores”, a que se 
refere Dante na sua Divina Comédia, e acolá os kamarupas (ou ‘corpos astrais’, com a 
forma que toma ‘Kama’, o 4º  princípio teosófico, depois da morte), vagando entre as 
‘quadras’, como verdadeiras ‘almas penadas’, alguns deles olhando assombrados, não só 
para as suas campas, como para os vivos que passam lamurientos e cobertos de crepe! 
Pior ainda do que tudo isso, as pútridas emanações etero-psíquicas ou astrais que se 
desprendem dos túmulos abertos há pouco tempo indo repercutir no corpo astral dos 
vivos e tornar o lugar mais do que insalubre.”. 

 

 

UMA MONTANHA SAGRADA NO RONCADOR, JÁ CITADA NOS TEXTOS 
ANTIGOS 
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O “Sanctum Sanctorum”, pela primeira vez exibido a um repórter – Surpreendentes 
revelações do professor Castaño Ferreira 

 

Sob o título acima, o “Globo” de 17 de Agosto do ano próximo passado, publicou a 
entrevista que ao grande vespertino carioca concedera o Instrutor da S. T. B., Dr. A. 
Castaño Ferreira, à propósito dos mistérios que envolvem a Serra do Roncador, assunto 
lançado na agitada arena da publicidade, naquela época, pelo citado órgão, e com a 
colaboração de membros da S. T. B., quando uma Expedição paulista tentava atingir a 
famosa e ciclópica cordilheira. Para os leitores de “Dhâranâ” que não tiveram naquela 
época, oportunidade de conhecer a referida entrevista, transcrevemo-la no presente 
número, atendendo outrossim, a uma necessidade superior de deixar registrado no órgão 
da S. T. B. aquele acontecimento que assume, imperativamente para nós outros, em face 
de determinadas razões, uma importância toda especial. 

 

“Conforme prometemos aos leitores, há dias, iniciamos hoje, com a presente 
entrevista, a série de reportagens a que nos propusemos, em torno do Roncador – motivo 
de apreciações novas e sempre oportunas, principalmente se considerarmos a 
momentosa questão colocada, agora, na esfera dos assuntos que despertam o mais 
amplo e vivo interesse. 

Dirigimo-nos, pois, à Sociedade Teosófica Brasileira, onde fomos afavelmente 
acolhidos pelo professor Castaño Ferreira. 

O repórter encaminhou de pronto a palestra: 

– Poderia facultar-nos algumas razões em que se fundam os senhores para 
afirmar fatos estranhos sobre o Roncador? 

Baseamo-nos na tradição secreta – sintetizou o nosso entrevistado – de que esta 
instituição é depositária. 

Quer dizer então... 

– ... que estamos ligados espiritualmente a todos os centros místicos do mundo, 
que conservam, desde a mais remota antiguidade, uma ciência avançadíssima. 
Tal ciência, hierática e avassaladora, pretende abarcar em toda plenitude de sua 
intrínseca natureza, a lei que rege a evolução. Por isso mesmo, a nós outros, é 
concedido o direito de sabermos não só da história de quantas civilizações já 
floresceram na terra, como também das que vão surgir no futuro. 

– E por que não beneficiar a humanidade, professor, comunicando-lhe tão 
elevados conhecimentos? 

– Engana-se. Beneficia-se-lhe, e muito. Todos os grandiosos movimentos 
históricos e os mais notáveis surtos da ciência e da arte têm recebido o influxo 
direto daqueles centros. As figuras enigmáticas dos seres que habitam tais 
centros defesos à vã curiosidade, e que, sob a capa de rigoroso anonimato, são 
os verdadeiros inspiradores da humanidade, insuflam, constantemente, os não 
menos abnegados vultos humanos que militam os mais lídimos ideais das 
sociedades. E se, por um lado, não divulgam maiores conhecimentos, é porque 
os homens ainda não se acham preparados para compreende-los. 

– Ao contrário do que se pensa, não vivem eles, pois, segregados da 
humanidade... 

– Perfeitamente. Passam a maior parte de sua longa existência no seio mesmo 
da própria humanidade, compartilhando-lhe dos sofrimentos. Têm os seus 
retiros, todavia, aonde se recolhem quando terminam as suas missões no 
mundo. E tais retiros é que são os “centros velados”... 
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– Porder-se-ia relacionar algo do exposto com a famosa serra do planalto de Mato 
Grosso? 

 

No Brasil, o centro duma civilização post-atlante 
 

– Peço-lhe acompanhar-me neste rápido transcurso. Cada um desses largos 
movimentos raciais tem origem numa região característica, em geral nos 
grandes planaltos centrais dos continentes. São os pontos de irradiação, não 
apenas das raças conhecidas, mas também das principais espécies vegetais 
usadas pelos homens na sua subsistência... 

– Um exemplo... 

– A meseta do Pamir. Na Ásia, é o berço da raça ariana. Ora bem: os modernos 
pesquisadores ignoravam, até pouco tempo, que o centro de dispersão do trigo 
está situado nessa região oriental. Desta sorte, vemos o ária nos primórdios de 
sua história descendo o planalto para se espraiar pelos vales férteis de Sapta-
Sinddhavas, ou seja, a Índia, trazendo consigo um alimento básico – o trigo. 
Associa-se, comumente, ao vegetal, tão importante na economia dos povos, um 
animal que, para eles, é quase um “totem”. Os árias, com o trigo, traziam o 
búfalo. Os semitas com a tamareira, acompanhavam-se dos camelos. E os 
povos do Anahuac, no México, ao milho, aliavam o coyotl. 

– Mas, o Roncador... 

– Estribados em nossos conhecimentos, consideramos a região do Roncador 
como o centro irradiador de portentosa civilização post-atlante. E concluímos, 
daí, que o aborígene brasileiro houve sua origem naquelas recuadas plagas. O 
“totem” do silvícola é a anta; e sabe-se que o principal alimento daquele é a 
mandioca. E nós julgamos que tem esta como ponto de dispersão, desconhecido 
até o presente, o planalto central de Mato Grosso. Para melhor evidenciar esse 
conceito, pedimos ao chefe da “Bandeira Piratininga” 1, Sr. Willy Aureli, colhesse 
naquela zona o material necessário para ulteriores estudos. 

 

As Montanhas Sagradas e o Roncador 
 

– Poderíamos concluir, então, que todos os povos têm a sua montanha sagrada? 

– De fato, todas as civilizações prendem-se, nas suas origens as mais afastadas, 
a um centro orográfico que persiste na história para uns, e na lenda para outros, 
como local sagrado onde os deuses se apresentavam para confiar aos caudilhos 
das raças, grandes verdades que deveriam perpetuar-se em sua prístina pureza 
no âmago das religiões. Assim, na velha Índia, vemos o Monte Merú, onde falam 
os deuses pelos lábios dos saddhus e dos ascetas. Na Grécia, o Olimpo 
mitologicamente simbolizava também a mansão excelsa dos deuses. Blavatsky 
trata desse assunto, largamente, em sua notabilíssima obra: “Doutrina Secreta”. 

– Então, em Mato Grosso... 

– É verdade. Também lá se ergue – afirma o ilustre teósofo – a majestosa 
“Matatu-Araracanga”, nome que algumas tribos deram à montanha de onde 

                                            
1 Como não tivesse partido devidamente aparelhada para retornar à civilização com positivos resultados de especulações científicas, 
aquela expedição paulista, ao regressar do “hinterland” matogrossense, deixou de satisfazer, lamentavelmente, aquela solicitação do 
Prof. Castaño Ferreira. 
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escoavam as águas do rio das Araras. Os antigos textos orientais chamam-na 
“Ararat” e há documentos que fazem alusão ao assunto em apreço. 

 

Apresentado ao repórter o “Sanctum Sanctorum”! 
 

– E esse documento... – atalhamos. 

– Aí está! – disse o professor Castaño Ferreira – indo retirar cuidadosamente, dos 
arquivos da S. T. B., um grande livro. 

– Este é o “Sanctum Sanctorum”, cujo autor, o senhor poderá mencionar no seu 
jornal por três estrelinhas... Suas páginas, na sua maior parte manuscritas, 
descrevem e localizam todas as fraternidades ocultas da terra. Aqui, à página 
52, como poderá ver, reza: 

O repórter debruçou-se e leu: 

“Dizem as prodigiosas Sibilas que o verdadeiro sinal da era redentora do mundo se 
anunciará pela boca daquele que, falando de L..., explicará aos que se fizerem dignos, os 
mistérios dos mundos subterrâneos. Antes disso, é necessário que os mais sagrados 
montes da terra, iluminados pelos Deuses, alcancem a dignidade de mansão das almas 
que se redimiram pelos seus próprios esforços. Assim, sobressairão os nomes 
prodigiosos de Machu-Pichu e de Ararat, ligados por galerias suntuosas que atravessam a 
grande cordilheira. Acontecerá nesse tempo que o poderoso guardião dos mistérios 
perdidos se manifestará com o seu prodigioso nome de Elrik, brandindo o sacrossanto 
símbolo da 7ª  Chave, muito bem assinalado no Choan-Ching-Chang, escrito pelas 
miraculosas garras do Dragão de Ouro”. 

– Como se pode saber – indagamos – que esta citação se refere à América do 
Sul? 

– Não há muito tempo, uma expedição norte-americana estipendiada pela revista 
“The National Geographic Magazine”, descobriu no Peru, próximo ao rio 
Urubamba, as monumentais ruínas do império inca de Machu-Pichu, otimamente 
descrito, aliás, no número de Fevereiro do corrente ano da citada revista. Daí se 
pode tirar a ilação de que Machu-Pichu se comunica subterraneamente com o 
Ararat brasileiro ou o misterioso Roncador. 

E nesta altura, para terminarmos a entrevista, perguntamos, ainda: 

– Acha que os homens da “Bandeira Piratininga” atingirão o Roncador? 

– Convém que fique esclarecido: podem mesmo atingir a Serra; encontrar 
reminiscências de remotíssimas civilizações, tal como aconteceu com a 
expedição americana aludida há pouco; topar até com grandes seres e falar-
lhes. Mas os segredos propriamente ditos do Roncador e que constituem o 
cabedal de tradições milenárias, e a razão cíclica de existirem centros como 
aquele, isso ser-lhes-á irredutivelmente negado. 

Ao despedirmo-nos, o professor Castaño Ferreira ofereceu-se para, em outra 
oportunidade, revelar-nos ainda novos e mais fascinantes aspectos de tão extraordinário 
assunto”. 
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O homem cheio de fé, do mesmo modo que aquele que subjuga seus sentidos, 
alcança a Sabedoria. E uma vez a mesma alcançada, alcança ele rapidamente a 
Suprema Paz. 

Porém, o ignorante, o homem sem fé e escravo da dúvida, caminha para a 
perdição; porque, nem neste mundo, nem nos que lhe ficam acima, existe felicidade para 
aquele que duvida. BHAGAVAD-GITA – sloka 39. 

 

 

 

EXCURSÃO E COMENTÁRIOS TEOSÓFICOS À PROPÓSITO DE 
RADIESTESIA 

 

Pelo Prof. Raymond de Burlet 
 

Quando, em uma bela noite de verão, depois de uma tarde calmosa, vêm os 
insetos ligeiros bailar em torno das lâmpadas – imagina-se que eles sejam atraídos pela 
chama brilhante. Sem dúvida. Mas, por que em certos dias, quase todos a um tempo e 
em número avultado? Por que entram eles nas casas mesmo que não haja luz? 

A resposta vem quase sempre algumas horas depois. Um temporal está próximo, 
com relâmpagos e chuvas copiosas. Aí, quando algumas pessoas ligeiramente mais que 
outras ousariam um prognóstico, por haver seu sistema nervoso – mergulhado entre as 
lâminas de um condensador gigantesco – acusado um mal-estar impreciso, devido a uma 
diferença de potencial estático fora do comum, eles, os insetos, não se enganaram e 
muito tempo antes da mudança atmosférica que ameaçava sua fragilidade, foram em 
busca do abrigo. 

Não esqueçamos que os insetos possuem um instrumento de que somos 
desprovidos: as antenas. Percebem por meio delas as radiações emitidas pelos 
relâmpagos longínquos, bem antes que nós, humanos, tenhamos tido a sensação da 
tempestade ainda afastada. 

Como o aparelho de rádio, de que eles são uma minúscula, porém muito mais 
sensível réplica, acusam o ataque e sabem se defender a tempo. A explicação? 
Conhecemo-la pela analogia, e não, infelizmente, por experiência própria. Essa 
explicação reside nas palavras novas “vibração”, “onda”, “radiação”, não que esses 
termos não existissem há milhares de anos, mas por serem então tomados numa 
acepção diferente. Vibrar, para nossos antepassados, era o equivalente da sensação de 
entusiasmo em não importa qual de suas manifestações. As ondas eram os sulcos 
sucessivos e regulares das vagas, celebradas pelos poetas. Imagens tão exatas, na 
tradução simples de sentimentos inatos, que a ciência as conservou para adaptá-las à 
explicação material. 

Esta ciência levou bastante tempo a se aperceber de que não é o espírito humano 
que vibra, no domínio dos sentimentos, e que não é só o mar que se propaga em ondas. 
Passou muitas vezes diante da explicação sem a ver, porque o espírito dos que estão, 
especialmente, em contato com a aridez do raciocínio ou com a brutalidade dos números, 
é muito particularmente presa de Maia. A captação de vibrações e de trens de ondas, 
sempre foi notada por alguns privilegiados. Seria muito longo fazer uma história de 
sensitivos. 

Explicaram-na pela emissão de corpúsculos, de vapores úmidos ou secos, frios ou 
quentes – supuseram alguma relação com a teoria dos temperamentos de Galien vencida 
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tão absurdamente pela medicina hipocrática. Criaram e tornaram a criar teorias filosóficas 
dos gregos até Descartes. Não sabiam bem como combinar tudo isso. Somente alguns 
grandes iniciados da alta ciência sorriam discretamente, utilizavam, escreviam em 
fórmulas sibilinas e depois passavam, legando aos discípulos, antes de morrerem, a 
chave que dissipa Maia. Impunham admiração por suas vidas sábias e modestas, onde as 
teorias que lhes eram atribuídas e que os faziam passar, por vezes, por loucos perigosos, 
eram contrabalançadas pelas obras produzidas: pós mágicos, pedra filosofal, elixires 
diversos, baguetas adivinhatórias, perfumes e gemas poderosos, remédios baseados na 
grande lei dos semelhantes (que não devia ser posta em evidência senão mais tarde), 
todas essas coisas, cuja essência era sabiamente sob fórmulas de aparência caótica, 
mas destinadas, na realidade, a fixar o mental pela surpresa, ou forçar a atenção e a fé 
dos que nada sabiam e daqueles a quem teria sido loucura ensinar ou simplesmente 
explicar. 

Para tão grandes sábios – os de hoje o sabem plenamente – tudo se resumia na 
grande lei da vibração, da ondulação. Sabiam estes grandes taumaturgos, estes hábeis 
médicos, estes curandeiros simplistas, estes condutores de religiões, que a lei única a 
que tudo obedece e pela qual o Universo é regido, é a da vibração – sabiam que não se 
deve dividir o Universo em duas categorias distintas, espírito e matéria, e que o primeiro, 
que constitui o homem interno, o homem psíquico, é da mesma natureza que a segunda, 
a Natureza Universal vibrante, ondulante, e que unicamente as separa uma questão de 
intensidade e de frequência de vibração, acompanhada de maiores ou menores graus de 
sutileza. E isto a um infinito dificilmente acessível ao intelecto grosseiro que é obrigado a 
se deter, cedo ou tarde, na concepção do sutil e cair automaticamente na superstição e 
no pavor do sobrenatural, velha palavra viva ainda nos nossos dias, que nada significa... e 
que tudo explica. 

_______ 

 

Por que a imaginação popular, que é o reflexo das épocas e das tradições, 
representava os “mágicos” com chapéus pontudos e com amplas roupas semeadas de 
estrelas, adornadas de efígies da Lua ou do Sol, tendo à mão um bastão: a bagueta 
mágica dos “feiticeiros maus” ou a das “boas fadas”? Por que, desde os mais remotos 
tempos, os soberanos possuem um cetro, que não é mais que um bastão de luxo? Por 
que conta a Bíblia que foi com uma varinha que Moisés fez jorrar água do rochedo e por 
que essa bagueta se transforma com seu “iniciado” Aarão na “vara” sagrada? Por que os 
sacerdotes do Oriente usavam o bambu dos sete nós? 

Por que o bastão constituía, a princípio, “um símbolo” do poder, não somente sobre 
os homens mas também sobre os elementos. Poder sobre as vibrações físicas, poder 
sobre as vibrações psíquicas: depois, por ser um instrumento de captação que se 
adaptava às diversas organizações, sendo preciso um grau muito elevado de 
desenvolvimento do sistema nervoso receptor para chegar a não se precisar do 
intermediário mecânico, constituído por meio de regras experimentais. Esse instrumento 
não é, aliás, indispensável: testemunha, entre mil, esse médico austríaco citado pelo 
politécnico Voillaume, que, pousando a mão numa parede, podia designar sem erro o 
sexo das pessoas que passavam pelo aposento vizinho; esses pesquisadores d’água 
cujas plantas dos pés acusavam sensação de formigamento ou de atração na região dos 
lençóis d’água subterrâneos; testemunhas – os que “vêem” as radiações da água; os que 
se sentem indispostos à simples vista de um metal, perfume ou planta. 

O instrumento é, aliás, variável segundo as propensões de cada um – e se, em 
matéria de captação das vibrações dos corpos físicos, a bagueta é particularmente 
empregada, tem-se visto feiticeiros empregarem uma vara, um anel ou um bastão curvo 
em equilíbrio sobre os pulsos, etc. De alguns anos para cá, o pêndulo tem sido o 
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instrumento favorito – muito exclusivamente, aliás – dos modernos pesquisadores. E foi 
constatado que – posta de lado toda a questão de boa-fé ou de auto-sugestão – as 
reações desses instrumentos são demonstráveis sobre a maioria das radiações com uma 
precisão desconcertante. 

A incredulidade, no entanto, é a regra das formações científicas, e é impossível, 
enquanto o fator humano estiver no circuito, provar alguma cousa a alguém. Mesmo no 
meio de uma soma impressionante de sucessos, surgem forçosamente erros dos quais os 
menores não são os inerentes à interpretação. A dúvida se insinua então, com seu cortejo 
de “coincidências”, de “acasos”. A tendência das maiores autoridades oficiais é, sem 
dúvida, admitir atualmente a aptidão do fator humano para registrar radiações das quais a 
físico-química moderna não permite mais duvidar. 

Vejamos, pois, como procuram alguns explicar essa aptidão. Não citarei nomes, 
sendo demasiadamente numerosos os trabalhos para serem aqui indicados. A mais 
simples hipótese é a de uma corrente eletromagnética pelos circuitos nervosos do corpo, 
entrando por um lado e saindo pelo outro. Por que? 

Porque a ciência biológica, reconhece que o corpo humano é polarizado. Eis tudo. 
Outros apelam para a desintegração da matéria e fazem intervir os três raios alfa, beta e 
gama dos físicos, no mundo do átomo. Daí, pensar que, uma vez os raios gama, ao 
contrário dos outros dois, se afastam em linha reta, devem eles emanar dos corpos 
celestes e constituírem os recentes “raios cósmicos” pressentidos anteriormente a 
Piquart, mas por ele constatados. Um terceiro vê circuitos oscilantes em toda parte e 
fazendo do ouvido, dos circuitos nervosos e mesmo das células, minúsculos 
enrolamentos, comparáveis a “selfs” da rádio – pretende explicar tudo pela ressonância 
universal. E, enfim, alguns outros explicam a captação pelas interferências entre ondas 
emitidas pelo corpo em questão e as emitidas pelos corpos. 

Todas essas hipóteses são exatas em parte, certamente, porque derivam todas de 
um princípio único, o da vibração. Admitem todos que essa vibração pode ser transmitida 
ao fator humano por um instrumento tão neutro quanto possível por si mesmo. Por que 
discutir então a teoria? É possível discutir o resultado porque é permitido discutir a 
neutralidade do meio receptor, o homem. Eis tudo. Aliás, está demonstrado, hoje em dia, 
que bagueta ou pêndulo obedecem à vontade do experimentador, e que, para obter um 
resultado honesto, é preciso uma concentração de pensamento que exige do praticante, 
uma espécie de Dhâranâ que só pode ser realizada mediante um longo treino. O objeto 
irradiante deve ser mentalmente fixado e suas ondas captadas pelos condutos nervosos 
tais quais são e não transformadas ou prejudicadas pelas próprias radiações do 
executante. 

O cérebro deve ser neutro e a necessidade de adaptação mental defendida por 
Christophe não pode, na nossa opinião, ser posta em dúvida. 

Sob essa reserva, que é unicamente destinada a estabelecer a necessidade duma 
tal concentração para chegar a resultados concludentes, pode-se afirmar que, se todas as 
hipóteses fossem reunidas em uma vasta síntese, teriam por efeito a fácil constatação 
que as concepções novas são, sem o saber, inteiramente calcadas sobre as teorias 
cosmogônicas da mais antiga teosofia, verdadeira ciência que sempre se serviu das 
vibrações, depois de as haver, através das idades, estudado por uma análise rigorosa e 
implacável. 

Façamos pois uma curta incursão neste domínio. 

Vejamos se é possível parafrasear o passo hesitante da radiestesia à luz dos 
conhecimentos teosóficos, utilizando-nos para isto dos resultados obtidos por um velho 
rádio-físico de valor 1. Vamos assistir a uma criação retrospectiva. Esse autor expôs 
                                            
1
 Henri Mager, Presidente da Sociedade Radiofísica de França. 
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longamente o emprego que imaginou de testemunhas especiais compostas de rodelas de 
cartão de cor. Acrescentemos pessoalmente que as testemunhas podem ser concebidas 
de realizações as mais variadas, mas que essas citadas são bastante satisfatórias para 
apoiar nossa tentativa. 

Em todos os corpos orgânicos ou organizados, diz ele, uma testemunha 
determinada acusa o que ele denomina “éter turbilhonário”, (servindo-se do termo 
empregado pelos físicos), sobre cujas qualidades divergentes e incompatíveis os físicos 
não estão, aliás, de acordo, (é o Akasha sânscrito) e do qual ele faz derivar quatro forças 
primordiais que denomina de “forças constitutivas da matéria” (os quatro tatwas 
terrestres). 

Combinando essas testemunhas, ele capta em primeiro lugar, núcleos ‘para’ e 
diamagnéticos (para nós Pravrittis) que, combinadas por sua vez com os quatro 
constituintes formam os ions e os elétrons, de massa atômica = 1, possuindo assim, no 
fim de contas (e nós estamos de acordo com ele) o material de que todos os corpos são 
feitos. 

A testemunha positiva e a testemunha negativa reunidas reagirão sobre todos os 
corpos organizados. Digamos o andrógino Narayana, ou melhor, Vyria, formado assim por 
dois princípios e agindo sobre os minerais, os vegetais, os animais e o homem. Definiu 
assim a energia: Positiva (nara), acusa círculos de forças radiestésicas correspondendo 
para nós aos dois Pravrittis (violeta) a Apas e a Prithivi reunidos (verde), a Tejas e a Vayú 
reunidos (vermelho) e a uma testemunha de constituição elétrica (cinzento) que se pode 
chamar de Vyana; a negativa, sendo composta identicamente, mas com intervenção dos 
dois Pravrittis e de Tejas – Vayú (vermelho e violeta – radiestesicamente linhas 
diferentes). Observamos de passagem que – simplesmente trocando os termos, os quatro 
tattwas terrestres formam os íons e os elétrons da ciência biológica atual para se unir com 
os núcleos ‘para’ e diamagnéticos, e finalmente, com a onda vital (Vyana). 

A união dos dois princípios, masculino e feminino, positivo e negativo, (Vyria) não é 
pois outra cousa que a força, e, radiestesicamente, o autor a acha igual a vinte e quatro 
unidades – correspondendo de fato à menor quantidade praticamente observável. E esta 
energia de ordem prática, auxiliada por manifestações secundárias dos quatro tatvas 
primordiais, (núcleos ‘para’ e ‘dia’ da ciência atual) nos fornece o verdadeiro núcleo vital 
ou onda de força vital (Vyana) que corresponde ao sopro vital (Prana). 

O mínimo de energia acima citado partindo dos prótons ‘para’ e ‘dia’ = 24, vai 
formar pelas adições sucessivas do coeficiente 24 todos os corpos e seus números na 
escala de “Casieds” da classificação periódica por números atômicos (H = 48; NB = 72; 
He = 96; Li = 120...... até Urânio = 2256). O que afirma a exatidão dessa construção é 
que, tomando-se a testemunha unitária radiestésica tantas vezes quantas exige o 
coeficiente, constitui-se a testemunha especial do corpo correspondente na natureza. 

Esta formação com o coeficiente 24 é a de ordem geológica e atomística dos 
corpos minerais. Partindo-se do coeficiente 28 obtém-se a onda mineral propriamente 
dita, da seguinte maneira: onda mineral = 28; unidade de matéria – (+) = 56; unidade de 
matéria (–) = 84; duas unidades juntas = 112; série nebular = 140; corpos meteóricos = 
168; gazes raros = 196; minerais = 224; terras raras = 252; corpos radioativos = 280. A 
radiestesia nos fornece, pois, assim, sete famílias, sete sub-famílias, ao todo quatorze 
círculos. 

Chegamos ao estudo mais interessante da série vital, onde a testemunha é sempre 
composta dos mesmos elementos, acrescentando-se aí (o que se poderia prever) o 
núcleo vital já indicado (Vyana) com uma insistência, inexplicável à primeira vista, de 
Apas e Prithivi. 
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O campo correspondente estudado por esse mestre da Radiestesia dá 22 círculos 
de força, separados entre si pelo coeficiente 14, na base 10, pois que o mínimo prático é 
24. Partindo assim de 24 chegamos a 318 = (24 x 14) + 10. 

Segundo ele, os treze primeiros círculos representados pelas letras gregas, de 
alpha a nu correspondem aos primeiros seres organizados e à lenta e progressiva vida 
inicial. Não são diástases, nem fermentos, nem bactérias. Eles têm a aparência de 
micróbios (bastonetes muito ágeis) mas de formação remontando a centenas de milhões 
de anos, são organismos vivos impregnados de luz colorida e suas manifestações seriam 
semelhantes à das vitaminas – (um caminho aberto aos pesquisadores). 

A décima quarta série é constituída pelos seres unicelulares (bactérias e cocus), a 
15ª  pelas algas, liquens e cogumelos; a 16ª  por todos os vegetais; da 17ª  à 20ª  pelos 
animais inferiores, animais mais elevados até o homem; a 21ª  e 22ª  correspondendo 
respectivamente a uma atividade cerebral fraca e à atividade cerebral humana. 

Não é curiosa, para ser transcrita aqui, essa imagem de lenta evolução universal, 
partindo da grande e primordial simplicidade, representada por uma energia provinda de 
sua própria divisão? 

Era um modo de colocarmo-nos no terreno teosófico e de analisarmos com suas 
próprias deduções a vibração universal que os velhos “feiticeiros” e mesmo os jovens 
radiestesistas procuram sem grande método, embora com sucesso e que os “sábios” 
aprisionam no micro-microcosmo, se se pode usar desse termo com uma louvável 
prudência, mas com os olhos vendados. 

Quem diz vibração, diz ondulação, porque a descoberta da teoria dos quanta não 
prejudicou, que eu saiba, a concepção, baseada na experiência da ondulação, e, por 
consequência, a do antagonismo, que nos conduz à origem de todas as cousas: a divisão 
do Único, do Imóvel – da Consciência Eterna, de Parabrahma, em dois princípios dos 
quais um conserva a fixidez primordial, a energia infinita, para alimentar o segundo, a 
energia ativa e decrescente, a força que cria os mundos, os mantém numa perpétua 
oscilação, até a destruição final, no momento de regresso ao seio do Único. Ora, todo ser 
criado, toda matéria contém esses dois princípios. Vão dizer: “Naturalmente! Nada 
inventastes: é o clássico positivo e o clássico negativo!” 

Certamente, e eu vos posso propor como passatempo procurardes, ao infinito, 
antagonismos, frio e calor, norte e sul, branco e negro, saúde e doença, etc., etc. ... mas 
responderei simplesmente: 

Há milhões de anos que os teósofos expressaram essa verdade em linguagem 
oriental pelo símbolo de Shiva-Shakti. E delas deram explicações que traduzidas em 
nossas línguas ocidentais depois de terem sido despojadas de um simbolismo que nos 
despista, reproduzem toda a série de diferenciações da matéria que compõe os mundos, 
sem esquecer jamais a grande realidade que os criou e que os conserva na existência, 
acrescentando-se que no dia em que Shakti volta a Brahmã, o mundo deixa de existir. Um 
sábio moderno deve poder aprovar, já que concorda em considerar, que se a radiação 
cessa, é que não há mais matéria, e que os corpos radioativos estão destinados a voltar a 
um estado que não põem em dúvida, certamente, mas que colocam além da matéria 
criada, fazendo desaparecer o mundo ao fazerem desaparecer a periodicidade da 
vibração. Com o que haja além disso, eles não se preocupam. Se são sábios nesse 
particular, porque os teósofos também não se preocupam com isso, considerando o 
problema fora do seu atual alcance, há, no entanto, muita diferença porque estes sabem 
perfeitamente que a dualidade desaparece e a periodicidade não pode deixar de existir e 
que o Único subsiste para novas criações, após o grande Pralaya. 

Portanto, a condição essencial – em teosofia como em radiestesia – para por em 
evidência esta grande Maya da dualidade, é constatar que em todas as cousas há dois 
pólos. Por mais simples que seja o objeto, seus dois lados são influenciados pelos dois 
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pólos terrestres. O organismo vivente, complicando-se, adquire pólos de conjunto, 
acompanhados de múltiplos pólos locais, explicações das consciências orgânicas locais 
que a medicina ignora. Não me cabe nestas simples notas esparsas, tratar dos Chacras, 
dos centros de força do organismo humano, familiares, em parte, aos membros da S. T. 
B. Quero simplesmente lembrar que toda a filosofia tântrica dos Yogi é baseada na 
conquista da supressão deste incansável desequilíbrio das dualidades, para atingir o 
estado de equilíbrio perfeito somente obtido pela Unidade, que, bem entendido, é a 
mesma para tudo. Do mais baixo polo, do mais baixo centro, eles fazem subir Shakti até o 
centro mais elevado onde está Brahmã, e esta união marca para eles a hora da Suprema 
felicidade, da terminação definitiva da existência irreal e ilusória, isto é, a dos mundos 
criados, e celebra a entrada na existência real porque Única e Eterna e imodificável, em 
uma palavra, na Consciência Universal. 

Ora, se os métodos de Yoga diferem, todos tendem, no entanto, a este único e 
mesmo fim, e todos eles supõem esses princípios da dualidade, Ida e Píngala, nervos 
perfeitamente materiais e radiantes, simbolizados pela Lua e pelo Sol, elementos negativo 
e positivo por excelência, de acordo nisto com os mais incrédulos sábios, pois que um 
grande físico confirmou recentemente que o corpo humano é positivo de um lado e 
negativo do outro. Reunir Prana e Spana em Sushuma é portanto um exercício 
essencialmente físico, mas duma física que ultrapassa a dos quatro elementos grosseiros 
e é baseada também na “vibração” – as radiações radiestésicas dos corpos, sendo para 
um Yogi apenas um degrau na escala dos perceptíveis ou não perceptíveis pelos sentidos 
grosseiros, porque a vibração começou pelo som, primeiro efeito do despertar primordial, 
e de lento foi se intensificando e se acelerando, até passar pelos limites dos sentidos 
físicos e dos sons audíveis, de modo a trazer a Manas a impressão dos objetos exteriores 
– para se confundir em seguida, rapidamente com as cores e se perder de novo na 
superfísica – e chegar ao sutil som Nada. – é o processo que o iogue reproduz levando 
Shakti de centro em centro, de Muladhara a Ajna passando por Anahata, e verificando a 
percepção, em cada um deles, do som diferenciado, até perceber o som inaudível. 

Até lá, com efeito, como diz Nacabinda Upanishsa: “O som controla a inteligência, 
que vaga pelos jardins encantados dos sentidos”. 

Como terminar melhor, para colher a filosofia deste passeio, do que reproduzindo 
essa passagem dum físico de alto valor? 

“Na verdade, a noção de espaço e de tempo tiradas da nossa experiência cotidiana 
são válidas apenas para os fenômenos em grande escala. Seria preciso substituí-las 
como noções fundamentais válidas em microfísica, por outras concepções que 
conduzissem a encontram, assintóticamente, quando se passa nos fenômenos 
elementares, aos fenômenos observáveis em nossa escala, as noções habituais de 
espaço e de tempo. É necessário dizer que é uma tarefa muito difícil? Pode-se mesmo 
perguntar se ela é possível, se poderemos algum dia chegar a eliminar a esse ponto, o 
que constitui o próprio quadro de nossa vida corrente? 

Mas a história da ciência mostra a extrema fertilidade do espírito humano e é 
preciso não desesperar. Entretanto, enquanto não conseguirmos ampliar nossas 
concepções no sentido que foi indicado, deveremos envidar esforço para fazer entrar, 
mais ou menos desajeitadamente os fenômenos microscópicos no quadro do espaço e do 
tempo, e termos o sentimento penoso de querer encerrar uma jóia num escrínio que para 
ela não foi feito (Louis de Broglie, La physique nouvelle des quanta)”. 

Porque essa passagem esclarece o que pretendiam mostrar as notas acima – 
firmando-se em manifestações de ordem do dia, a radiestesia entre outras – mostrar que 
há uma separação extremamente tênue entre as pesquisas científicas e os 
conhecimentos antigos. Os dois caminhos, após se terem afastado e perdido de vista, 
aproximam-se dia a dia, mas, enquanto que o mundo oriental seguiu, com uma sabedoria 
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serena, em linha reta pela filosofia, é depois de uma longa volta que a ciência tende a ela 
se vir juntar. E será bem próximo isto, se quiser aceitar os métodos intuitivos e admitir que 
a pesquisa abstrata – à margem das leis grosseiras da porção da matéria que está ao 
nosso limitado alcance, pode chegar aos mesmos resultados que a geometria analítica ou 
análise. 

O espírito humano é, com efeito, quer ela queira ou não, a irredutível Realidade no 
sentido de Consciência Pura, portanto do conhecimento perfeito, e possui na sua 
essência – mesmo não desenvolvidos – os meios de investigação superiores aos dos 
instrumentos por ele criado, materialmente mais limitados que ele, pois que é em 
definitivo o Completo (Purna). 

 

 

Do livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” de J. H. S., a publicar-se: 

 

“A Teosofia, antes e acima de qualquer outro ideal, prega e pratica o da 
Fraternidade Humana, sem distinção alguma, de raça, casta, crença ou cor”. 

 

 

 

O CENTRO ESPIRITUAL DO MUNDO 
Por M. T. C. 

 

Como guardião das Eternas Verdades e com o encargo de as transmitir aos 
homens que de as conhecerem se tornassem dignos, existiu sempre na face da Terra um 
centro espiritualista cuja sede era até há bem pouco tempo a sagrada cidade de Lhassa, 
capital do Tibete. Eram seus chefes as entidades conhecidas pelos nomes de Dalai-lama 
e Teshu-lama, colunas ou ministros dum ser mais alto denominado Buda-vivo. 

A localização desse poderoso centro – reflexo de outro mais oculto e misterioso – 
coincide com o ponto da terra que servir de berço à raça cuja civilização ele deve 
encaminhar. 

A raça ariana teve sua origem nas margens do Gobi donde desceu há um milhão 
de anos, iniciando sua marcha em direção ao ocidente. Transpostas as cordilheiras do 
Himalaia, veio florescer às margens dos rios sagrados da Ásia e da África, passou à 
Europa através do Mediterrâneo e o Cáucaso, transpôs o oceano Atlântico para vir 
terminar na América o ciclo evolutivo que lhe cabia realizar. 

As ramas e sub-ramas do tronco primitivo, todas saídas do mesmo centro, ficaram 
registradas nas páginas da história com os nomes prestigiosos de Egito, Assíria, 
Babilônia, Fenícia, Grécia e Roma, e para auxiliar, nos momentos mais difíceis, os 
homens que as constituíam, ou recordar-lhes seus deveres perante a Lei, quando dela se 
esqueciam, do centro espiritual lhes eram enviados os instrutores ou guias que se 
chamaram Hermés, Zoroastro, Orfeu, Buda, Maomé, ou Cristo. 

Nesta marcha da civilização ariana, do Oriente para o Ocidente, que Ésquilo nas 
suas tragédias denomina de Itinerário de Io, aparecem, assinalando-lhe a passagem a 
partir do século 14, para nos não referirmos a outros mais antigos, os movimentos de que 
nos fala a história moderna, como o da fundação da Rosa-Cruz que preparou a época da 
Renascença, a descoberta das Américas no século 16, a Revolução Francesa no século 
18, a divulgação da Sabedoria Iniciática das Idades, levada a efeito por H. P. B. no século 
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19, a conflagração européia, as grandes descobertas e as revoluções sociais no século 
20. 

Para terminar a longa trajetória da civilização ariana ou o itinerário das Mônadas a 
ela pertencentes, e como fruto de todo esse trabalho realizado através dos séculos, ou 
ainda, como cúpula de tão majestoso edifício, surgiu no Brasil o centro espiritualista que 
iria dirigir os destinos das últimas raças da presente Ronda, e ao qual aquelas entidades, 
que do Oriente até então vinham projetando sua Luz para o Ocidente, entregaram o 
bastão de comando. E a conhecida frase Ecce Oriente Lux, foi desde esse instante 
substituída pela de ECCE OCCIDENTE LUX. 

Se quiséssemos provar que aquela Luz que nos vinha do Oriente se acha 
totalmente extinta, bastar-nos-ia salientar a decadência do lamaísmo, a absorção quase 
completa do Tibete e da Mongólia por parte da Inglaterra e da Rússia, a degradação dos 
povos de toda a Índia dominados pela mais grosseira superstição e tantos outros 
sintomas que bem nos dizem não ser mais aquela região o “país onde até há pouco 
habitavam os deuses”... 

Não menos fácil nos seria demonstrar que essa luz do Oriente, por cujos últimos 
reflexos ainda muitos se sentem fascinados impedindo-os de perceber os verdadeiros 
clarões que se alteiam no Ocidente, brilha atualmente entre nós iluminando os caminhos 
a serem seguidos pelas raças cujos primórdios já começam a aparecer, não só na 
América do Norte como na do Sul. 

Todo o trabalho levado a efeito na América do Norte por H. P. B. não teve outro fim 
que o de preparar os alicerces do edifício que outro ser mais alto iria construir meio século 
depois, como ela mesma anunciou nos seguintes termos: “No século XX um outro ser 
mais instruído e mais apto será enviado para dar as provas finais e irrefutáveis de que 
existe uma Ciência chamada Gupta-Vidya ou Teosofia”. 

Lançadas as sementes naquela parte do continente, Blavatsky voltou à Índia com a 
sua S. T. e, embora, ao recolher-se ao mundo dos jinas, “com ela se fossem os Mestres”, 
sua altíssima missão de precursora, para o advento de novas raças, tinha sido realizada. 

São do relatório apresentado em 1924 à Associação Britânica, pelo capitão Pape, 
as seguintes palavras onde descreve as crianças da nova raça que denomina austrália-
americana: 

“A psicologia das crianças se traduz por uma pronta e favorável reação à simpatia, 
à compaixão diante do sofrimento alheio, pelo poder de compreensão, viva intuição, 
grande sinceridade, extraordinária sensibilidade, sentido profundo de justiça, ausência da 
inteligência gênero “papagaio” e prontidão em ajudar os outros. Mostram grande aversão 
pelo alimento grosseiro e jamais se revelam glutões. Um dos sinais mais proeminentes 
desta raça, é aquela qualidade que nós chamamos Fraternidade e que implica na 
compaixão e sacrifício de si mesmo”. 

No que se refere à América do Sul, ouçamos as palavras do grande cientista e 
teósofo Roso de Luna, quando, na sua peregrinação por esta parte do continente, qual 
verdadeiro João Batista, anunciava, com o advento da nova raça, aquela transferência 
dos poderes espirituais do Oriente para o Ocidente: 

“O país de Pinzon, Cabral, Lepe de Souza, por sua maior vizinhança com Europa e 
África; por sua mescla de raças e por numerosas outras razões, demonstra excepcionais 
características que nos dão o direito a dizer que seu futuro é semelhante ao de Norte 
América; que em cultura para a costa, nada fica a dever à Europa; do mesmo modo que 
em belezas naturais e espirituais, recorda o berço do povo ário, a Índia, como se, no 
desenvolver dessa nobre raça – da Ásia à Europa e desta à América – coubesse ao Brasil 
a glória de ser o remate e epílogo daquele grande povo”. 
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E repetindo palavras doutros grandes observadores, inclusive o sociólogo 
mexicano Vasconcelos, afirma “não restar a menor dúvida que as bacias do Amazonas e 
do Prata selarão, com o correr dos tempos, os Destinos do Mundo”. 

_______ 

 

São ainda provas da extinção da Luz, que emanava do Oriente, as profecias de 
todos os tempos e a antiquíssima tradição que nos dá como último Buda-vivo, nessa 
região do globo, o 31º  que foi exatamente aquele que desapareceu da Terra em 1924, no 
ano em que no Brasil por “singular coincidência” se fundava uma sociedade espiritualista 
com o nome de Dhâranâ e que hoje se apresenta com o de Sociedade Teosófica 
Brasileira. 

São dum velho lama as seguintes palavras que Jean Marqués-Rivière transcreve 
no seu livro “A L’OMBRE DES MONASTÉRES THIBETAINS”: “Os mais santos dentre nós 
já partiram para o Templo de Sabedoria do Senhor dos Três Mundos”. 

Dentre os mais santos a que se referia o velho lama, estava o 31º  Buda-vivo 
desaparecido em 1924 seguido, 10 anos depois, pelo seu ministro Dalai-lama que, por ser 
o 13º , também seria o último, segundo antiquíssima profecia conhecida em todo o Tibete 
e emanada do mosteiro de Tenjie-ling. 1 

_______ 

Definitivamente extinta a luz que se irradiava do Oriente, inútil será a tentativa dos 
lamas em anunciarem o novo avatara do Dalai-lama desaparecido. Seus anúncios, 
ultimamente lançados através o mundo, do aparecimento duma criança com os poderes 
ou predicados exigidos pela Lei para substituir o chefe espiritual e temporal do Tibete, não 
passam dum embuste destinado a manter o estado de miséria e ignorância em que vivem 
os povos do Oriente. 

Todos os poderes espirituais que desde o início da raça ariana nos vinham do 
Oriente, se transferiram para o Ocidente onde o Manu das novas raças, cercado dos seus 
servidores vindos de todas as partes do mundo, desde 1924 vem realizando o trabalho do 
novo ciclo e mais uma vez impulsiona a tônica da Verdade que servirá de guia aos povos 
futuros. 

Confirmam estas palavras, além de tudo quanto se disse, a saudação que do 
Oriente foi enviada à S. T. B. quando ainda se denominava Dhâranâ, pelos grandes Seres 
senhores de todos os mistérios e que nós mais uma vez transcrevemos nas páginas 
desta revista: 

“Salve Dhâranâ! rebento novo, mas vitalizado pela uberdade do Tronco gigantesco 
donde nasceste. Viste do Oriente como uma rama extensa, florescer as mentes dos filhos 
deste país grandioso, que já tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da Ave canora, que 
lhes segreda internamente amor a todos os seres. Os teus triunfos já são cantados em 
melodiosas estrofes, no grande Concerto Universal da Cadeia Setenária, porque tu, 
excelsa potência mentalizada por teus grandes esforços, em vibração conosco, 
começaste a dar crescimento nas tuas frágeis hastes, às folhagens verdejantes, onde 
amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se acham famintos e perdidos na 
grande floresta da vida. E assim, com essas cores do pavilhão da Pátria de teus filhos, 
também tu, Dhâranâ, terás o teu Hino glorioso, cantado pelos querubins que adejam em 
torno da Silhueta majestosa do Supremo Instrutor do mundo”. 

Agosto, 1939. 
                                            
1 Quem desejar conhecer mais profundamente o estado atual da Índia, sob o ponto de vista religioso e político, poderá 
proveitosamente consultar, não só a obra de Marqués-Rivière, como a mais moderna (1936) de Robert Bleichsteiner, “L’EGLISE 
JAUNE”, na qual (pág. 112 e seguintes, da edição francesa) se fazem referências ao 13º  Dalai-lama e às profecias que dão essa 
encarnação de Padmapani como a última. 
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Mais vale cumprir o próprio dever, embora que sem mérito, do que o dever alheio 
com toda perfeição. Preferível morrer no cumprimento do dever próprio, porque, cheio de 
perigos se acha no alheio. BHAGAVAD-GITA – sloka 35. 

 

 

 

POR QUE O CÉU É AZUL? 
Por Edmundo Cardillo 

 

Elegante processo de pesar os átomos – Novos meios de estudar a luz – A 
verdadeira cor do sol – Os matizes dos dilúculos e os painéis crepusculares – Da 
experiência de Tyndall ao conceito moderno – A forma das moléculas e a fotografia 
autêntica dos átomos – Um 3 seguido de dezenove zeros!... 

 

As conquistas atualmente alcançadas pela ciência, que se vai a pouco e pouco 
despindo da véstia de velhos preconceitos enraigados na didática oficial, muito de perto 
interessam aos estudos da filosofia ocultista. 

E, isso, porque já se clareia o horizonte dos mais transcendentes problemas, 
graças à perseverança dos que tomaram sobre seus ombros, o pesado encargo de 
orientar, sobre um largo estuário de incertezas, a galera da verdade. 

Até ontem, a ciência moderna, caracterizada pela inconstância de suas afirmativas, 
entregava ao sábio a oportunidade, felizmente grata para o mundo, de reformar as 
investigações dos seus antecessores. Assim, nada mais se há feito que contradizer, 
substituir, retificar, revolucionar. 

Bem verdade é que a ciência não pode ser abrangida tão cedo em todos os seus 
aspectos; mas, dentro da relatividade das coisas, não duvidamos em asseverar que existe 
uma filosofia mais ampla, vigente na face da terra, que compreende todas as 
especulações científicas que se vêm sistematizando através dos séculos. 

Os teósofos a conhecem. Para conhece-la, de fato, é preciso ser-se teósofo na 
lídima expressão do termo. Torna-se, enfim, necessário que o homem transponha o 
próprio destino, o próprio futuro, adquirindo um estado de consciência tal, que lhe permita 
viver no porvir, embora conviva no presente, comungando seus ideais com os dos que 
velam pelo progresso da Humanidade. Um indivíduo dessa natureza chama-se Naldjorpa 
ou Cristo, Adepto ou Iluminado. 

Iluminados são, todavia, todos aqueles que sobrepujam sua época, trazendo às 
gerações coevas um acervo de conhecimentos que só os Iniciados podem apreender. 

Por isso, à corrente evolutiva muito grato é o constatar fatos de elevada monta, 
quais os que de vez em quando temos notícia, ao verificarmos o influxo de progresso 
lançado aos homens pelos Edsons, Einsteins, Beethovens, etc., que são os gênios das 
ciências e das artes. Não olvidemos, todavia, que gênio é vocábulo ocultista derivado de 
jina, djan, dzian, significando que o merecedor de tal epíteto nada mais é que um fidel-
comissário das gerações futuras, quase sempre ligado conscientemente aos núcleos de 
sabedoria que os há discretamente espalhados aqui e acolá, em vários países do globo. 
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O interesse, contudo, da filosofia ocultista pela ciência destes últimos tempos, 
poderia melhor chamar-se “congratulação”, visto que nada de novo o ocultismo verdadeiro 
percebe nas letras de forma dos notáveis livros, até agora aparecidos, que não tenha sido 
objeto de cogitação nas eras as mais recuadas da longa história da humanidade. 

Poder-se-ia obtemperar que há, então, grande parcela de egoísmo no âmago da 
tradição esotérica (Gupta-Vydia) que os iniciados de todos os tempos esconderam da vã 
curiosidade dos homens comuns. 

Essa hipótese, embora cabível, o leitor não formularia, por certo, pois que há um 
Leibnitz para apresentar-lhe a razão suficiente... 

Não é, todavia, o seu célebre aforismo “Natura non facit saltus” o único entrave a 
constituir-se em face de uma hipótese oportuna. Outros motivos existem, naturalmente, e 
que não vêm à baila no momento atual, porque não é nosso escopo tratar, por ora, da 
ética ocultista, mas de sua íntima relação com o que a mão pesquisadora do sábio vai 
descortinando, paulatinamente, para a felicidade dos mortais. 

Outro não é o motivo por que oferecemos hoje aos nossos prezados leitores os 
conceitos fundamentais do imortal Houllevigue, gênio da física moderna, professor da 
Universidade de Aix-Marseille, sobre a cor azul do céu, e gratamente adiantamos que 
esses estudos, merecedores do mais alto preço, constituem o objetivo das aulas internas 
que a S. T. B. proporciona a todos os seus associados, para lá tangidos por uma 
solicitação irrefreável de várias existências... 

Isto posto, podemos afirmar que de tais conceitos, como de vários outros 
estadeados em setores diversos da ciência oficial, estão seguros os seres aparentemente 
esquisitos de determinadas cidades do mundo, onde se cultua a Sabedoria Eviterna a que 
dão os orientais o nome de “Gupta-Vydia” ou “Sanatãna-Dharma”, Sabedoria em cuja 
fonte foram desalterar-se gênios como Blavatsky, Max Muller, Nicolas Roerich, Humboldt, 
sem falar em tantos outros que enobreceram as diretrizes da Evolução. 

O poder fenomênico de certa classe de entidades venerandas, que a História 
registra eloquentemente, abundantemente, em sínteses expressivas, vem confirmar de 
certo modo, mas noutro aspecto, a nossa asserção; e procuraremos futuramente explanar 
o assunto, estabelecendo as múltiplas afinidades que ele mantém com o que se pode 
denominar “o último milagre da ciência”... 

Por enquanto, limitar-nos-emos a uma simples constatação, ou melhor, a uma 
sincera “congratulação” pelo lançamento do artigo que se segue a estas linhas, pois há 
milênios já conheciam os Adeptos o que vai de notável nas palavras de Houllevigue, 
mesmo que a incredulidade de muitos supere essa convicção inabalável de alguns... 

_______ 

Temo que a pergunta com a qual dou início a este capítulo vá atrair sobre mim o 
desdém dos pintores e dos poetas. 

Essas pessoas de ciência, dirão eles, são insuportáveis com sua tola mania de 
analisar todas as cousas artísticas, e o mundo, dissecado pela sua mão brutal, se nos 
afigura como um belo corpo transformado em destroços de anfiteatro. Desculpo-me, e 
teimo em prosseguir, porque o céu não ficará menos azul depois que eu tentar explicar 
porque o é; e a satisfação de compreender redobrará, assim espero, a alegria de sentir. 

Interrogai cem pessoas à queima-roupa, perguntando-lhes porque o céu é azul. 
Noventa e nove responderão que azul se nos apresenta, visto que essa é a sua cor. 

Explicam-se deste modo, como se explicassem a cor da tinta de escrever ou a de 
um copo colorido. 
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Um copo azul, por exemplo, parece-nos tal, pelo simples fato de que absorve todas 
as cores, salvo a azul, sendo opaco para as demais colorações do espectro solar. É filtro 
que não deixa passar senão azul, mas não cria por si mesmo luz alguma. 

Esse reparo, que qualquer mortal deve ter feito na vida, prova que a explicação 
corrente não satisfaz. 

O céu azul não é iluminado por detrás; e, no entanto, envia-nos luz. Esta luz 
provém, bem entendido, do sol, mas não diretamente. 

É difundida pelo ar, agindo à maneira de um meio turvo, e se quiserdes saber 
rapidamente o interesse que decorre da explicação em apreço, dir-vos-ei que ela fornece 
um dos recursos mais elegantes que até agora temos possuído para pesar os átomos, e 
mesmo para esclarecer-nos sobre sua forma. 

Ora, não há, na ciência moderna, problema mais importante do que esse. 

Se o leitor quiser compreender facilmente o que se passa, não terá, senão, que 
olhar a fumaça de seu cigarro, e ao mesmo tempo, a sombra projetada por ela sobre uma 
folha de papel branco; a fumaça apresenta-se nitidamente azulada, enquanto que a 
sombra projetada é amarela ou mesmo avermelhada. 

Essa modesta experiência, que está ao alcance de todos e de todas (pois que as 
mulheres fumam hoje como os soldados), mostra a causa do azul celeste, no caso 
vertente: a fumaça é um meio turvo, isto é, composta de partículas tenuíssimas, 
separadas entre si. O raio luminoso que a atravessa fica enfraquecido em sua própria 
direção, mas o enfraquecimento se manifesta desigualmente sobre as diversas cores que 
o constituem. O vermelho passa quase que sem mudança de tonalidade, assim como o 
alaranjado. O verde, e sobretudo o azul e o violeta não são absorvidos, porém, difundidos, 
isto é, reenviados em todos os sentidos pelas partículas elementares da fumaça; por isso 
é que essa fumaça observada lateralmente, para fora do raio luminoso, nos envia uma luz 
difusa onde o azul predomina. 

Se se quiser aprender um pouco mais desses assuntos, é preciso repetir em 
laboratório a seguinte experiência: 

 

Ilustração: figura  

Legenda: 

Luz difundida – Luz natural – Luz polarizada. 

 

Um feixe de luz L, proveniente do sol ou de um arco elétrico, é enviado através de 
uma cuba contendo solução de hiposulfito de sódio; a solução, sendo perfeitamente clara 
e transparente, deixa a luz passar sem nenhuma alteração, luz que vai dar uma marca 
branca E sobre uma tela; fração alguma difunde-se lateralmente. 

Introduzamos, agora, na cuba, gotas de ácido; agitemo-la e aguardemos o 
resultado com a atenção inteiramente voltada para o ponto O. Ao fim de alguns minutos, a 
solução, antes transparente, toma aspecto leitoso, ou, melhor dito, opalescente: é que o 
ácido foi decompor o hiposulfito, liberando as partículas de enxofre, logo à primeira vista 
extraordinariamente pequenas, mas que aumentam progressiva e paulatinamente. 

À medida que se produz esta transformação, a marca formada em E sobre a tela 
adquire uma cor alaranjada, e, depois, ocre; ao mesmo tempo, produzir-se-á a luz difusa, 
cuja cor, a princípio, nitidamente azul, se vai modificando, como a da luz transmitida, com 
as dimensões das partículas difusoras. 

Tal experiência confirma, pois, o que temos aprendido, ao olharmos a fumaça de 
nossos cigarros; ela, porém, ensina-nos algo ainda muito importante: prova-nos que a cor 
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difundida, a da luz transmitida, está em relação íntima com o tamanho das partículas 
irradiantes. 

Pode-se tirar outra ilação desta experiência: ides ver, com efeito, que entre a luz 
incidentes e a luz difundida, há outra cousa que uma simples diferença de coloração. A 
luz incidente é chamada natural, porque as vibrações que a compõem têm todas as 
orientações possíveis em torno do raio luminoso, sendo sempre perpendiculares a este 
raio luminoso (figura 2). Existe, também, uma espécie de luz que se denomina 
“polarizada”, porque as vibrações, sempre perpendiculares ao raio, se processam em uma 
única direção, como se vêem representadas na figura 3. A olho nú, não se percebe 
nenhuma diferença entre a luz natural e a polarizada, mas esta diferença aparece muito 
nitidamente quando se coloca, diante do olhar e sobre o trajeto do raio, um cristal talhado 
de maneira especial e que se chama “nicol”, nome esse que lembra o do seu primeiro 
construtor. 

Eu não pensarei em tratar da teoria deste aparelho. Será suficiente, apenas, o 
admitir-se que ele funciona como um tamis de vibrações, cujas fendas F seriam todas 
orientadas paralelamente. Quando as fendas estão no sentido da vibração, esta atravessa 
o nicol e o raio passa, mas toda luz é inibida se se desvia a fenda, isto é, o nicol, a 
noventa graus de sua direção inicial. 

Um nicol colocado sobre o caminho da luz permitir-nos-á, pois, reconhecer se ela é 
natural ou polarizada. Luz natural passará sempre, pelo menos em parte, porque ela 
compreenderá sempre as vibrações paralelas à direção admitida pelo nicol; mas a luz 
polarizada extinguir-se-á quando se volver o nicol em direção conveniente. 

Eis aí, portanto, um novo meio de estudar a luz: colocando um nicol sobre o trajeto 
da luz incidente, reconhecemos sem demora que ela é natural. Em caso contrário, a 
radiação difundida é polarizada e vibra perpendicularmente à direção do raio incidente. E 
é uma nova propriedade de luz difundida. Reencontramo-la, como a primeira, na luz 
emitida pelo céu, onde Arago a assinalou há muito tempo. 

Depois dessa nova experiência, estamos certos de que atingimos a verdadeira 
explicação: toda luz do dia nos vem do sol, mas chega-nos por dois caminhos diversos. A 
luz direta, a que forma os raios solares, enfraquecida pela travessia da atmosfera, 
fracamente pelo vermelho, mais fortemente pelo azul; e a luz difundida pelo céu, onde o 
azul predomina, feita de tudo o que falta à irradiação direta. O azul do céu é tirado do 
próprio sol. Resulta disso que não vemos o astro real sob sua verdadeira cor. 

Se, por um milagre que a ciência realizará, talvez pudéssemos nos elevar a uma 
centena de quilômetros mais acima das camadas irradiantes da atmosfera, o disco solar 
parecer-nos-ía, não branco, mas azulado, destacando-se sobre um céu inteiramente 
negro onde as estrelas brilhariam em pleno meio-dia. 

É assim que ele deveria aparecer “aos homens da lua”, se é que a lua fosse 
habitada. E esta visão da ciência está bem de acordo com o que nós sabemos da 
temperatura solar. Os físicos admitem que sua superfície radiante, a fotosfera, não está 
longe de atingir 6.000 graus. É, pois, muito mais quente que a chama amarelada de 
nossos bicos de gás, que a luz já perfeitamente branca das lâmpadas elétricas mais 
possantes, e que o próprio arco elétrico, cuja cor é nitidamente azulada. 

Ora, sabe-se que, quanto mais o corpo cintilante é quente, tanto mais sua luz é rica 
em azul e em violeta. Assim, o sol é azul, e para ver sua verdadeira cor, ser-nos-ía 
preciso ajuntar, para aplicá-lo sobre seu disco, todo o azul do manto celeste. 

Destarte, explicamo-nos os matizes delicados dos crepúsculos e sabemos como a 
aurora pode colorir seus painéis deslumbrantes. À medida que o sol se aproxima do 
horizonte, ele atravessa a atmosfera mais obliquamente, e a espessura da camada 
irradiante cresce em proporção. Crescem, sobretudo, as dimensões das partículas 
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irradiantes; perto do horizonte, estas partículas são formadas em parte pelo pó e pelas 
vesículas d’água. A luz solar direta é, pois, muito fortemente absorvida, principalmente em 
sua parte verde e azul. Eis aí porque o disco solar nos parece então todo congestionado, 
enquanto que os raios avermelhados que ele dardeja em torno de si dão às nuvens 
baixas, que limitam o horizonte, essas cores fulvas ou malvas que certas pessoas não 
admiram, senão, quando as procuram no cume do Righi ou nos confins do oceano glacial. 

Tudo isso está muito bem. 

Há, todavia, que explicar quais são essas partículas de matéria que produzem, pela 
difusão, o azul celeste. 

Os físicos de há cinquenta anos, mediante a autoridade de Tyndall, punham em 
causa a vulgar poeira que vemos dançar em um raio de sol. Seus sucessores, contudo, 
concordes com o princípio, embaralhavam-se na explicação, até que lord Rayleigh 
colocou tudo nos eixos, atribuindo o azul do céu não a vagas impurezas, mas aos 
constituintes essenciais do ar, isto é, às moléculas de azoto e de oxigênio. 

Sua teoria concretizava-se em sábias fórmulas, que não poderiam encontrar lugar 
aqui. O essencial é que elas permitem calcular a grandeza das moléculas irradiantes, 
segundo a natureza da luz difundida, e eu tiro disso ainda a conclusão de que, se as 
moléculas são esféricas, a luz difundida deve ser inteiramente polarizada. 

Que a explicação dada por lord Rayleigh seja verdadeira, não há que duvidar hoje 
em dia. Numerosas investigações a atestam, da quais muitas se devem ao próprio sábio 
referido. E o mais chocante é justamente a medida das grandezas moleculares que se 
pode inferir deste método. Delicadas, todavia, são as experiências; é preciso se elevar 
acima da camada atmosférica, subir ao cume do Monte Rosa, como Léon Brillouin, e aí 
esperar um dia favorável. 

Será que estamos bem seguros do que se há medido? 

A luz que nos chega do céu provém em parte da radiação solar refletida para o alto 
pela própria terra; ora, este “clarão da terra” varia em proporções enormes com o estado 
do solo. 

Por isso é que as experiências precisas não poderiam ser feitas, senão, em 
laboratório, sobre uma massa de ar isolada e iluminada por luz artificial. 

Foram essas experiências realizadas recentemente na Inglaterra, por R. J. Strutt, e 
na França por M. Cabannes. Este último pertence à geração dos bravos e inteligentes 
cidadãos que a guerra cruelmente dizimou. O mérito dos que ficaram nos faz ainda 
melhor sentir as perdas irreparáveis que a ciência francesa sofreu nesses anos terríveis. 

Operando-se, pois, em ambiente fechado, num ar cuidadosamente purgado de 
impurezas e que se ilumina por uma fonte luminosa de intensidade bem definida, mede-se 
a proporção da luz difundida lateralmente. 

Destas medidas, pode-se deduzir o número de partículas contidas em um 
centímetro cúbico de ar normal. Este número, trinta mil trilhões, escreve-se com um 3 
seguido de 19 zeros!... 

Coincidência impressionante é, mais ou menos, o mesmo número que Jean Perrin 
determinou por métodos inteiramente diversos. Isto nos dá, ao mesmo tempo, uma nova 
medida desta preciosa grandeza e uma confirmação notável da teoria de que já tratei em 
linhas gerais. 

Há mais, todavia: medindo-se o grau de polarização da luz difundida, pode-se obter 
indício veemente sobre a forma das próprias moléculas. 

Assim foi que, operando sobre o argônio, o Sr. Cabannes constatou que a 
polarização era total, isto é, que as moléculas desse gás devem ser quase esféricas; ao 
contrário, as do hélium, no dizer de R. J. Strutt, são alongadas como bastonetes. 
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O leitor pode inferir, por uma simples suspeição, que daqui a alguns anos, ir-se-á 
apresentar a fotografia autêntica dos átomos... 

Parece-me, pois, que não cuidei de despoetizar o céu, encontrando em sua infinita 
grandeza a imagem do infinitamente pequeno... 

_______ 

 

SÓ A TEOSOFIA CONDUZ À VERDADE 
Por R. Fragoso 

 

Toda e qualquer religião fundamenta-se em uma base metafísica. O sentido do 
Eterno, do Superior, de algo transcendente à personalidade humana, e as 
particularizações da Natureza, que nos circundam, é, em todas elas, a pedra angular, da 
qual se originam conceitos metafísicos, morais, filosóficos, sociais, etc. 

Há uma Verdade pura e clara. Apresentada às multidões, é incompreendida, 
porque o seu conhecimento, sendo, como nos é fácil entender, perfeitamente 
transcendente, só pode ser transmitido em sua originalidade, a indivíduos selecionados, 
de acordo com um escalão evolutivo, do ponto de vista espiritual, e por quem já a tenha 
apreendido perfeitamente. Assim mesmo é recebida e fixada de modo intelectual, o que já 
é um passo gigantesco, pelo fato de gerar na mente do discípulo uma idéia da “Metafísica 
em si”, a qual passa a constituir um verdadeiro poder, que, posto em ação decisiva, torna-
o apto, um dia, a entende-la, independentemente de sua idéia: o que significa, o 
entendimento direto, livre do manejo raciocinante, e do afeto dos sentidos. É a abstração 
(não como é entendida no conceito vulgar que é, melhor dito, distração dos objetos 
externos, que, nesse caso deixam de servir de base à formação de idéias correlatas) no 
seu mais alto grau. 

Só os orientais têm expressões para designar esse estado altamente espiritual, que 
em sânscrito, chama-se Samadhi. Assim, o discípulo privilegiado (não o favorecido, o que 
seria uma injustiça, mas contemplado por um ensinamento em função de um esforço da 
personalidade – pouco importa em que época – quero dizer – pouco importa se na atual 
ou anterior encarnação do Eu) – não tendo entendido diretamente a Verdade pura, 
recebe-a através de um sentido; o ouvido, se por palavra, ou à vista, se pela escrita. 

A palavra escrita ou falada é um símbolo material, que, portanto, fatalmente, 
acoberta, vela, condensa a pureza da “Idéia em si”. O discípulo tem, pois, uma idéia 
gerada pela impressão dos sentidos, porém germe de uma possível ampliação do seu 
sentido interno (Manas), apto a tomar vulto e desenvolvê-la, até conseguir a plenitude do 
exercício consciente do que chamamos “Sexto sentido”, hoje perfeitamente aceito pela 
Ciência, e cujo órgão físico é a hipófise, ou glândula pineal. 

Se indivíduos, que recebem diretamente a expressão mais clara possível da 
Verdade, ainda a representam por idéias circunscritas ao âmbito de sua mente pessoal, 
fácil nos é compreender a razão por que às multidões, à fim de lhes dar o ensinamento 
dessa Metafísica, a que nos referimos, foram empregadas, através da palavra ou de 
símbolos outros, propositais alegorias, que constituem a mitologia e o panteon de todos 
os povos. A incapacidade de entender o sentido simbólico dos mais elevados conceitos, 
originou o dogma, ou seja, a alegoria tomada como a cousa simbolizada, e afirmada como 
tal. 

Para a realização interior do conhecimento puro e direto (Samadhi), a experiência 
milenar concluiu pela imperiosidade do aperfeiçoamento da personalidade em toda sua 
extensão, desde o corpo físico perfeito, não no sentido atlético, mas metabólico 
(lembramos a escola de Pitágoras, em Crotona, sobre a qual Edward Schuré fez um belo 
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e evocador livro, e na qual o atletismo racional era praticado para a cultura da beleza e 
harmonia física e fisiológica, em paralelismo com o aperfeiçoamento espiritual), até à 
mente limpa, o que está consagrado no “mens sana in corpore sano”. 

Daí – é lógico – a ética, a moral, a conduta dos homens ser intimamente ligada à 
pesquisa do entendimento da Metafísica pura. E, como esta, de acordo com o que 
procuramos argumentar, é pouco acessível às populações, a moral, mais inteligível, por 
se relacionar, de perto, com o aspecto emotivo e sentimental, servir de alicerce às 
organizações religiosas, para o inculcamento, em seus prosélitos, do dogma, sob a 
ameaça de punição pelo erro no comportamento, ou deslize dos preceitos em vigor. 

No complexo da personalidade (mente e sentimento, intimamente ligados), fixa-se 
o sentido do eu, a consciência que nos sugere a separatividade, que nos dá noção de 
indivíduo isolado dos demais (Anhankâra). Nessa consciência do eu (Egoísmo), 
profundamente ansiosa de sua permanência, incidem diretamente os preceitos da moral. 
E, como ao seu cumprimento, o egoísmo encontra dificuldades, o culto vem satisfazer, ou 
pela oração que distrai das más ações, ou por outros rituais, entre os quais a confissão, 
que perdoa a ofensa sob a alegação de que o postulante tem fé, as exigências da 
legislação religiosa. 

Não há, portanto, nenhum esforço do crente; donde nenhum aperfeiçoamento da 
personalidade. Daí sua permanência na ignorância da Verdade metafísica. A fé, que 
justifica o perdão, é a crença no dogma, no mistério. O mistério nada mais é do que a 
incompreensão do sentido do símbolo ou ignorância sobre a causa de um acontecimento 
incompreendido. Se, no seio de todas as religiões, homens houve que realizaram esse 
estado metafísico, a que vimos nos referindo, fizeram-no pelo fato de terem conseguido 
um completo livramento do seu egoísmo. 

A propósito do que acima falamos (que a oração distrai das más ações), 
conduzimos o leitor ao milenar livro hindu, o Baghavad Gîtâ, em seu capítulo denominado 
Karma Sanyasa Yoga (Desinteresse nas ações), onde é sabiamente ensinada a conduta 
do homem em face da ação, condenando a não ação. O não fazer mal, ou não infringir a 
letra da lei, a não ação, é má conduta, sobre o que não nos cabe aqui discorrer, razão por 
que sugerimos a leitura de tão valioso livro. 

Artur Shopenhauer, o notável filósofo alemão do século 19, cuja obra é um 
verdadeiro monumento filosófico, em grande parte, segundo diz ele mesmo, calcado na 
arcaica sabedoria contida nos Vedas, bem definiu a religião como a “metafísica popular”. 

Modernamente o grande pensador, Albert Einstein já disse, como se pode verificar 
na obra “Comment je vois le monde”: 

“Acho que a verdadeira religiosidade, é a religiosidade cósmica, ou seja, o esforço 
ansioso por apreender uma partícula que seja da harmonia maravilhosa que rege o 
Universo”. 

Eis um conceito teosófico de um cientista moderno. 

Todas as religiões oferecem dogmas e preceitos de moral, que infringidos, são 
“perdoados”... Nenhuma, entretanto, ensina um processo ao postulante, que, se seguido à 
risca, o faça evidenciar, verificar, pessoalmente, algo de altamente superior à ilusão das 
formas, em função de faculdades existentes “in potencia” em cada homem; algo que 
significa, em linguagem vulgar, embora longe de dar uma idéia do estado particular de 
Samadhi, uma exacerbação consciente da mente, aumentando infinitamente o seu poder 
de apreensão, de tal forma, que o eu não se distinga mais do Todo (a Natureza no seu 
sentido mais geral), e conseguida pelo desenvolvimento metódico e consciencioso de 
todas as energias físicas e mentais. 

Não se deve confundir, em absoluto, tal estado, com os vulgaríssimos “transes” 
psíquicos dos médiuns espíritas, que são estados perfeitamente passivos e anímicos, 
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nem com os delírios provocados artificialmente por meio de alcalóides, e nem com as 
vulgares “vidências”, que são função de um desenvolvimento congênito da epífise 
(glândula pituitária), o que não deixa de representar um índice de evolução aproveitável, 
se bem conduzido, à fim de evitar a vaidade, comum nesses casos. 

Certos traumatismos podem também acarretar evidências dessa ordem. 

A Teosofia não é religião, mas o nome grego de um conhecimento arcaico. É a 
única doutrina que, transplantando para este hemisfério (Ocidente), os conhecimentos 
tradicionais contidos em livros milenares, e vertidos pela boca de certos Super-homens, 
desconhecidos do vulgo, denominados Adeptos, Yogis (não faquires ou magos, feiticeiros, 
etc.), oferece aos homens um processo para alcançar o estado de Samadhi (estado que 
se assemelha ao de Nirvana, que não é um lugar, análogo ao Céu católico, mas um 
estado particular de consciência...), ou de beatitude (ananda), o qual proporciona ao seu 
realizador a faculdade de Saber diretamente a Verdade pela iluminação (é o termo 
próprio) da mente. E isso sem dogmas, sem testemunho de “milagres”. 

Esse processo é o da Yoga, que comporta dois aspectos concomitantes: o aspecto 
moral, ético, que diz respeito à conduta do homem; e o aspecto prático, consistindo em 
exercícios monótonos e exigentes de grande tenacidade, os quais acarretam um governo 
do indivíduo sobre toda a atividade de sua fisiologia, dando-lhe perfeito controle sobre sua 
vida vegetativa, sobre seu subconsciente, e sobre a sua mente. 

A Teosofia que, – repetimos – não é religião, é a única doutrina que pode dizer aos 
seus adeptos: “Temos um processo pelo qual podeis verificar aquilo que chamais 
sobrenatural, mas que de sobrenatural nada oferece, pois se o homem é o microcosmo 
(conceito admitido universalmente), tendes em vós todo o universo. Resta-vos apenas ter 
dele consciência. Lembrai-vos de Sócrates (Conhece-te a ti mesmo) e de São Paulo 
(“Todo homem – independentemente, portanto, de religião – pode falar ao Cristo no seu 
Eu interno”). 

A aparente inverossimilhança que as afirmações da Teosofia podem apresentar, 
são destruídas somente pela afirmação: “Experimente”. Infinitamente menos inverossímil, 
portanto, que a afirmação dogmática: “Isto é um mistério; não tenteis investigar, à fim de 
não ser perturbada a vossa fé”. 

Neste despretensioso artigo deixamos de parte o emprego de expressões 
sintéticas, que só o sânscrito possui, para definir certos estados. Foi nosso objetivo usar 
de uma terminologia que, embora imperfeita sob o ponto de vista teosófico, tornasse o 
assunto mais familiar a um profano na matéria. Não vai, portanto, nenhuma ofensa ao 
leitor, que verá nisso um interesse sincero em divulgarmos nossas convicções, que 
sabemos serem exatas, visto como temos elementos de sobejo para tal afirmação, em 
virtude dos documentos que enriquecem nosso arquivo, e por outras razões mais fortes, 
que não mencionamos, mesmo nos arriscando a que alguém afirme cuidarmos de uma 
evasiva. 

Repetimos: a Teosofia, sob orientação de Quem sabe, pode afirmar: – Verifique. 

 

 

 

Não permitas que o sol ardente seque uma só lágrima de dor nos olhos do aflito, 
antes que tu mesmo a tenhas enxuto. Voz do Silêncio. 
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MOSAICOS DE TRADIÇÃO ANTIGA 
Por FRA DIAVOLO 

 
Os “tesouros maravilhosos” perdidos outrora, vão sendo reconquistados 

pelos Aladinos da Humanidade moderna. 
 

Ilustrações de MIRANDA JR. 

I 
 

Desde tempos que repousam no fundo nebuloso da mais remota pré-história, uma 
super-evoluída Humanidade, obedecendo aos desígnios da Lei suprema que mantém o 
equilíbrio das forças cósmico-universais, vem guiando nossa imatura humanidade nos 
mistérios da sua própria evolução, sem ferir, todavia, essa lei sagrada e inviolável a que 
estão submetidos, fatalmente, homens e povos – lei de causa e efeito, ação e reação, lei 
de Responsabilidade. 

Tais protetores – “previsores”: “pro-míteos” – que são os nossos genuínos pais ou 
Pitris espirituais, compreendem a enigmática hierarquia dos Rishis, dos Bhante Jaul, 
Choans ou Jinas, designados ainda por outros nomes genéricos que variam 
multifariamente, segundo as representações e funções desses super-homens na face da 
terra. 

Presidem a formação e desenvolvimento das raças, o florescer das civilizações 
através das quais evolui a mônada, seguindo o místico itinerário de Io ou Yo – Jo ou Ísis – 
que atravessa os continentes, nessa prodigiosa marcha que vai em busca sempre das 
plagas redentoras duma Nova Canaã; – marcha onde transluz de mil formas o símbolo do 
eterno peregrino, o idealista “cavaleiro andante” ou imortal Édipo da coleante estrada dos 
tempos; marcha encabeçada por um mentor, inspirador ou dirigente espiritual de homens, 
o Manu: o pensador mais excelso, homem representativo duma hoste de pensadores, um 
protótipo, um Mestre, enfim, que deixa um nome na alma de cada povo, sendo, para os 
hebreus Noé ou Moisés; para os astecas, Moiska; para os incas, Manco-Capac; para os 
gregos, Orfeu e Mercúrio; para os latinos, Netuno – Pentannus, o “herói da pentalfa” ou 
Pensamento – para os bardos irlandeses, Ogma, o grande; para os egípcios, Thot-
Hermés; para os caldeus, Xisthruros; para os parsis, Zoroastro; para os ários primitivos, 
Ra, Ar ou Aries; para os nórdicos, Odin; para os líbios, Dido, etc., etc. 

O serpentear da peregrinação dos povos sulcando todo o planeta, guarda um 
sentido esotérico inelutável, pese o sorriso despicativamente compassivo do cético 
espírito ocidental. Houve uma Revelação primitiva transmitida aos patriarcas da raça 
humana. Max Muller manifestou, certa vez, sua incredulidade quanto ao que afirma essa 
tradição. Comentando o fato com a escritora Radha Bai, o maior sanscritista da época, o 
svãmi Dayanand Sarasvati riu-se, dizendo: 

“Se Max Müller fosse brahmã, poderia levá-lo a uma cripta ou gupta próximo de 
Okhie-Math, nos Himalaias. Ali, o sábio europeu constataria que todas as riquezas 
culturais do Oriente que até hoje cruzaram as negras águas do Kalapani – o coeano – 
limitam-se a uns poucos fragmentos de cópias desfeitas, relativos a algumas passagens 
dos nossos livros sagrados. Existiu uma Revelação Primitiva, que ainda se conserva no 
presente. Longe de perder-se para o mundo, reaparecerá em dia oportuno. Todavia, os 
“mlechchhas” – europeus – terão de aguardar algum tempo mais.” 

Era a Religião-Ciência ou Solar, a primeva Sabedoria das Idades, Religião da 
Natureza e do Espírito, a Gupta-Vidya ou Doutrina Arcaica, por outro nome, Teosofia – 
doutrina dos gnósticos alexandrinos ou neoplatônicos dos séculos III e IV, com o filósofo 
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(auto-didático ou do “Caminho Direto”) Amonio Sacas à frente; doutrina igualmente 
chamada dos “filaleteos” ou amantes da Verdade; dos “ecléticos”, os que bebiam sua 
doutrina na de todas as escolas; os “harmonistas”, ou buscadores da unidade na 
multiplicidade e, enfim, dos “analogistas” ou herméticos; os que aplicavam, sempre, a 
miraculosa chave da Tábua esmeraldina de Hermés Trimegisto: “o que está em cima é, 
analogicamente, igual ao que está embaixo, à fim de que se opere o mistério da Harmonia 
ou do Vário no Uno”. 

Sobre os mais longínquos e brumosos horizontes dos tempos onde se perdem as 
origens dos conhecimentos humanos, têm lançado luzes deslumbradoras as traduções 
dos Vedas, Puranas e Brahmanes, e as múltiplas expedições científicas simplesmente à 
epiderme e não às entranhas dessas esfinges geográficas que são o Tibete, o Gobi e a 
Mongólia, afora a obra ciclópica da principesca e ainda mal compreendida autora da 
“Doutrina Secreta”, Helena Petrovna Blavatsky, a excelsa rebelde e mártir do século 
passado, e o portentoso monumento litero-científico, a obra jina ou iniciática do “Mago de 
Logrosan”, o eminente polígrafo espanhol Mario Roso de Luna. 

_______ 

O autor do “El libro que mata a la Muerte ó el Libro de los Jinas”, “De Sevilla al 
Yucatan, viaje ocultista através de la Atlantida de Platón”, etc., impõe-nos uma particular 
referência, porque, de nenhum modo será gratuito dizer-se que as alturas atingidas por 
este peregrino maior do ideal da fraternidade humana encontraram seu vértice e máximo 
brilho em nosso rincão, sob a magia luminosa do Cruzeiro do Sul, que reflete o símbolo 
da predestinação duma raça. A frase poderá parecer, aos olhos de muitos, uma simples 
pompa literária... Entretanto espelha, em todos seus termos uma das mais completas e 
augustas realidades cíclico-esotéricas. 

Em Dezembro de 1931, o presidente da Sociedade Teosófica Brasileira, prof. 
Henrique J. de Souza, concedia desenvolvida entrevista a um matutino carioca, a 
propósito dum lacônico telegrama de Madri, anunciando o desaparecimento do grande 
sábio, naquela época. Ao falar da missão de Roso de Luna entre os homens, missão cujo 
sentido oculto só efetivos iniciados puderam compreender, relembrou o entrevistado que 
o insigne teósofo, com a magia excepcional do seu verbo viera despertar, em 1910, a 
consciência dos povos sul-americanos para a magna questão da fraternidade integral a 
ser cultivada, mais e mais lúcida e acendradamente entre povos predestinados, de fato, a 
formar a “espiritual Família da Sétima Sub-Raça ária”, cujo campo de evolução é o nosso 
continente sendo-lhe o Brasil o núcleo, e aquele centro iniciático, por motivos que 
transcendem a todas as causas historicamente conhecidas, o dirigente desse movimento 
já apontado de múltiplas formas e desde remotíssimas eras, nas mais sábias e veneradas 
tradições. 

 

Ilustração: figura  

Legenda:  

Miranda Júnior – Rio 1939. 

 

 À semelhante eclosão racial reportava-se, muitas vezes, “aquele amanhã 
resplandecente” de que tanto falava com tanto amor e convicção Roso de Luna em seus 
escritos e conferências. Foi, na realidade, o arregimentador das mônadas envolvidas 
nesse multisecular movimento esotérico-espiritualista – as mônadas ibero-americanas e 
as africanas ou atlantes. Daí a razão fundamental da sua gigantesca obra, construída por 
seus livros cheios de vasto e poliforme saber – traçando, em conjunto, nas entrelinhas o 
roteiro teosófico-ocultista da Terra Prometida das Idades; e ainda, seus inúmeros artigos 
surgindo grandiloquentes em meio da trepidação diária dos periódicos e mais publicações 
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européias e americanas; e suas largas excursões conferencistas a começar dos territórios 
espanhóis do norte da África até o Rio de Janeiro. 

Consciente, sereno, triunfal, soube conduzir etapa por etapa, até seu devido termo 
a formidável missão de Arauto que lhe coube, e à qual ligava cabalisticamente entre si, 
como áureo fio místico da Verdade Primitiva, as tradicionais terras do imortal peregrino 
idealista Don Quixote, os restos atlantes norte-africanos, a misteriosa região incaica de 
Machu Pichú e a Cidade Maravilhosa, realizando, desta sorte, o famoso e iniciático 
itinerário de Io ou rota da confraternização liberadora. 

Durante seis décadas o mundo hospedou esse lídimo Jina sob a veste dum 
singular sábio ocidental. Sem dúvida, não se faz mister uma rara agilidade mental para se 
concluir que só um irmão dos Jinas poderia, como Roso de Luna, falar dominadoramente, 
isto é, experimentadamente, e com tanta amplitude e pujança de conceitos 
supercientíficos, sutileza e força persuasiva, da vida e do mundo supersensíveis desses 
seres que não são, como nós outros, pálidos prisioneiros dos estreitos limites dum mundo 
tridimensional – pandemônio de projeções enganosas – mas tão senhores deste como 
desse outro da “quarta dimensão etérica ou astral”, vivendo em ambos tão 
completamente, do físico ao espírito, quão de imperfeito modo logramos viver, só pelo 
pensamento, simultaneamente em opostos mundos conhecidos. 

Peregrino-Édipo decifrador de todas as esfinges, em meio da sua obra, Roso foi 
qual um régio Arthus ou o oriental Suthra: o “fio Suthratmã”, – sutil liame radioso entre o 
reino dos Jinas e o mundo humano ocidental hodierno. 

Em Março de 1910, o verbo inescurecível do Arauto da Raça Sintética, vibrando no 
seio acolhedor da Guanabara – a estremecida pupila dos Deuses... – deixou escrito: “Não 
resta a menor dúvida que as bacias do Amazonas e do Prata – com o decorrer dos 
tempos – selarão em suas ribeiras os destinos do mundo”. 

O nome de Roso de Luna, mais do que um nome de família, um espiritual e 
enaltecedor patrimônio da humanidade pensante, evoca uma potência excepcional: seu 
gênio, quadridimensionalmente representado em sua obra, não sofre a menor ofuscação, 
em nenhum dos seus aspectos, diante do conjunto da imponente arquitetura cultural 
edificada pelo gênio da raça no passado; e supera o presente, porque sua plena 
compreensão será a conquista dos homens do futuro, quando fertilizar em suas almas a 
preciosa semente hoje lançada. 

“Spes Messis in Semine” ou seja, “a esperança da colheita reside na semente” é o 
lema da Sociedade Teosófica Brasileira, na qual Roso de Luna ocupava o lugar de 7º  
membro. 

Entre as páginas da assídua correspondência que o “Mago de Logrosan” sempre 
manteve com o professor Henrique J. de Souza, encontravam-se frases expressivas 
como esta: 

“Continuai serenos, porquanto a vitória está do nosso lado, pois que agimos com a 
Lei. Nada mais posso fazer senão o que já fiz em 1910, quando aí estive. Sabeis, 
perfeitamente, que meu lugar é aqui como o vosso é aí...” 

E no decorrer das suas longas epístolas mais duma vez se lhe extravasou do 
coração seu maior desejo que era o de reencarnar no Brasil... 

Numa das suas últimas missivas, referindo-se àquele centro iniciático, desabafa 
com toda sua alma sibilina: “Agora sim, já posso morrer!” De fato, entregara o seu a seu 
dono, na hora cíclica precisa. 

O ínclito pensador, esteta e sociólogo mexicano José Vasconcelos, foi um dos 
vultos da cultura superior do Novo Mundo que mais arrojo descortinou na visão dos 
grandiosos destinos da nossa pátria: 
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“É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a Raça Cósmica, que 
realizará a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a 
humanidade”. 

_______ 

Um golpe de vista atento sobre o quadro das religiões, filosofias, simbologia e 
filolofia comparadas deixa-nos logo entrever a identidade da fonte, – a Sabedoria troncal 
perdida – a unidade intrínseca de todos os conhecimentos humanos no seu infinito 
polimorfismo. Os majestosos Vedas, anteriores a todas as religiões do mundo, há 
milênios sustentam o apotegma irrebatível: “A Verdade é uma só embora os homens lhe 
dêem nomes diferentes”. 

A primitiva Religião-Ciência, com o decorrer dos tempos e das civilizações, se foi 
debilitando à proporção que adoecia a vertical das prístinas virtudes dos varões. 
Multifracionada, a Religião-Ciência se ocultava mais e mais sob crescentes desfigurações 
grosseiras e interpretações degradantes. 

O Avatumsaka Suthra, uma das obras de maior relevo entre as obras mestras da 
remota e sábia antiguidade oriental, ensina: “tendo todas as criaturas conscientes 
repudiado a Verdade e abraçado o erro, foi criado o Oculto Conhecimento – o iniciático – 
que no Oriente se chama Gupta Vidya ou Alaya Vijnãna” e no Ocidente Gnoses ou 
Conhecimento. 

O estudo acérrimo da filologia e religiões comparadas, já convenceu aos 
orientalistas que inúmeros manuscritos sumiram-se não deixando o mais leve rasto. 

Recolhidos ao invulnerável Sancta Sanctorum – os reinos da Agartha, Erdemi ou 
Shamballah, etc, o “mundo subterrâneo”, o “país dos deuses” – das relíquias máximas 
dos tempos vencidos, dos povos que se foram e das raças porvindouras, continham 
aqueles documentos as verdadeiras chaves das obras existentes na atualidade, mas de 
todo intraduzíveis, no seu real espírito, para os tratadistas europeus. 

Desafiando a voragem destruidora dos séculos e as ousadias ardilosas da 
curiosidade vã e egoísta, riquezas inauditas de sabedoria acham-se perfeitamente 
conservadas no âmago dos Himalaias, nas criptas das lamaserias tibetanas, detentoras 
dos mais raros anais de toda a perdida antiguidade; nas Fraternidades ocultas do deserto 
de Gobi, nos recantos iniciáticos da Mongólia – por toda a Ásia, enfim, e até mesmo pelas 
florestas, povoados e redondezas de grandes centros das Américas espalham-se as 
bibliotecas proibidas ou jinas, protegidas pelas redes intransponíveis da “maya budhista 
ou hipnótica”. Não há poder de perspicácia ou engenho científico humanos capazes de 
descobrir as entradas para esse mundo de realidades mais assombrosas que todos os 
sonhos da literatura secular erigidos em monumentos de glória na face da terra, pois tais 
monumentos são meros reflexos morrentes e parcialíssimos das realidades agartinas. Mil 
e um processos ocultos defendem as portas dessa “arca” ou “barca” que é a Agharta dos 
Jinas. Deriva daí a tradição das “Barcas Salvadoras”, tão profundamente adulterada no 
campo da letra letal das religiões. Os termos Djim, Dhin, Jina, Choan, Dzyan, Zain, Gênio, 
Grin ou Grimm, etc., se referem a algo miraculoso, de procedência superior, habitando um 
mundo diferente do nosso – embora neste interpenetrado – agindo em esferas ou 
dimensões cuja realidade escapa aos nossos três fundamentais meios perceptivos: o 
ouvido, que nos dá a percepção da linha; a vista, que nos permite considerar a superfície; 
e o tato, pelo qual apreciamos os volumes. Segundo Roso de Luna, Jina ou Gina é, com 
efeito, a desinência grega feminina, contraposta à masculina “andros”, formando ambas a 
mais verdadeira e expressiva que é “andrógina” – ou “andrógino” – como a sexual 
característica das teogonias – Hermés; Apolo; Krishna; Rama; Gautama, o Buddha; 
Apolônio; Jesus, ou melhor, Jeoshua Ben Pandira; Zoroastro; Mahoma e tantos outros, 
inclusive os Reis de Edon bíblico, reis divinos das 3ª  e 4ª  raças, etc. – e em gera, de 
todas as entidades de nível superior ao da atual humanidade, como foi característica 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   99 a 101 – Janeiro a Setembro de 1939 – Ano XII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza  

  
 
 

45 

desta mesma, no seu início, antes de ser submetida à triste lei dos animais, conforme se 
depreende dos Diálogos platônicos, que tratam da “dupla sexualidade” dos primitivos 
homens até que os deuses, “invejosos, dividiram-nos em duas metades unisexuadas e 
recíprocas”... 

Entre as muitas e gigantescas obras que ficaram na face do globo, depois de 
profundamente veladas, ou seja, destituídas de suas chaves-mestras, pode apontar-se 
algumas, como as de Lao-Tsé, o predecessor de Confúcio. Escreveu 930 livros sobre 
ética e religião, e 70 tratados de magia. Os pesquisadores europeus já confessaram que o 
texto do Tao-te-king, o coração da doutrina lautseniana e a escritura sagrada do Tao-tsi é 
um mundo impenetrável sem o “sésamo” dos comentários exegéticos. Para traduzir a 
obra de Lao-tsé, o erudito Estanislao Julien teve de recorrer a mais de sessenta 
comentadores, o mais antigo dos quais procedia do ano 163 antes de J. C. Os 
comentários, porém, que nossos sinólogos têm manuseado, estão muito longe de ser os 
legítimos documentos ocultos, mas simples textos despistadores, intencionamente 
preparados, como inocentes “jardins de infância”, para as mentes dos profanos; e 
profanos, segundo os Jinas, os iniciados, os guardiães sempiternos da Ciência Integral, 
são todos aqueles que não conquistaram, pelos seus próprios esforços, os requisitos 
morais e intelectuais exigidos aos que ousam querer levantar uma ponta do Véu de Isis, 
ou o véu do mistério cósmico que enlaça os homens e os astros e todos os formidáveis 
segredos que palpitam sensíveis no grande seio-máter: a Natureza. 

 

Ilustração: figura 

Legenda:   

 Miranda Júnior – Rio 1939 

 

A mesma providencial censura remarcou os cinco King e quatro Shu de Confúcio; 
as escrituras caldaicas, donde nasceu nossa Bíblia; os 1.028 hinos – “mantrans”: 
combinação mágica de sons, que envolve segredos cabalísticos ou matemática 
transcendental, de efeitos fenomênicos surpreendentes nos planos visíveis e invisíveis – 
hinos, dizíamos, do Rig-Veda, de chave também perdida; os 325 volumes do Kampir e do 
Tampir, escritos pelos buddhistas do norte – o cânone sagrado dessas obras abrange 
84.000 tratados, quase todos, isto é, os principais, também perdidos para os europeus; o 
misteriosíssimo Livro de Dzyan, o livro-cume, por excelência, outra obra que desafia os 
maiores criptógrafos ocidentais da filosofia oculta; as imponentes ruínas literárias do 
inescrutável Egito e as da Ásia Central – como os volumes atribuídos a Thot Hermes, e os 
Puranas hindus; o Livro dos Números caldeu e até o Pentateuco; os documentos de 
incalculável valor que repousam nas entranhas das 23 cidades sepultadas do Tchertchen-
Darya tibetano, etc., etc. 

Com estes fatos e muitos outros que se vieram impondo, esmagadoramente, desde 
1820 à positivista ciência européia, mantêm-se de pé a irrefragável afirmativa da tradição 
arcaica, quanto à existência da Ciência-Religião, difundida por todo o mundo antigo e pré-
histórico como uma Revelação primitiva dos augustos patriarcas da raça humana, os 
Rishis. 

A Ciência Sagrada, assim chamada por motivo da sua insuperável excelsitude e 
ilimitado domínio do mundo das causas, foi rigorosamente subtraída aos homens, não por 
fanático egoísmo, mas atendendo às razões da mais equilibrada sensatez, pois seu 
conhecimento completo faculta o manejo de tremendas forças cósmicas, e o mundo 
evidentemente ainda não está preparado para que se lhe confie tamanhos segredos – 
espantosos poderes, tanto aplicáveis para o bem como para o mal, dependendo, apenas, 
da índole dos seus detentores, e portanto, arma perigosíssima que jamais será confiada a 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº   99 a 101 – Janeiro a Setembro de 1939 – Ano XII 

Redator : Prof. Henrique José de Souza  

  
 
 

46 

uma humanidade tão cruelmente antifraterna como a nossa, dominada por paixões só por 
si capazes de armar panoramas como o que defrontamos na trágica hora que passa... 

O “maravilhoso tesouro” perdido outrora reaparece, sim, e vai sendo devolvido aos 
poucos à humanidade, sempre que no mundo se patenteia um maior desenvolvimento 
intelectual a par duma melhor e efetiva compreensão fraterna entre os homens – o 
verdadeiro culto do Espírito refletido no cultivo real dos bons costumes, traduzindo na 
forma de ineludível amor um respeito espontâneo às sábias leis da natureza. 

Para que os “tesouros aladinescos” apareçam – é necessário que se afirme 
aparecido, de muitas e irrecusáveis formas – é necessário que se afirme a evolução 
humana, menos pelo espetáculo vertiginoso do progresso no raso campo das cousas 
materiais, que pelo aprimoramento inequívoco dos princípios retamente espirituais. 

_______ 

Felicíssima intuição alimentou a pena de Bailly, quando escreveu que “a ciência do 
Ocidente limita-se a fragmentos e relíquias dum oculto sistema de ciência asiática mais 
antigo que tudo e infinitamente mais perfeito”. O prof. Max Müller, um dos orientalistas 
mais altamente conceituados na esfera dos pontífices da ciência ocidental, disse, que até 
1820 os livros dos brâmanes “magos e budistas” eram desconhecidos; duvidava-se até de 
sua própria existência e não havia na Europa um só erudito capaz de traduzir uma única 
linha dos Vedas, do Zend-Avesta ou do Tripitaka, e agora está demonstrado que os 
Vedas pertencem à remotíssima antiguidade, representando a conservação daquelas 
obras uma verdadeira maravilha. Asseverou, ainda, que a descoberta das antigas 
escrituras e bíblias dos ários e sua tradução em línguas européias significa uma conquista 
tão gloriosa como a da escritura cuneiforme babilônica e a hieroglífica egípcia. 
Acrescentou que aquela descoberta oferece um soberbo conjunto de ciências as mais 
complexas e avançadas, donde se derivam nossas astrologia, linguística e mitologia 
comparadas. Graças a tais conhecimentos, foi possível começar-se a estudar os longos 
períodos da mais recuada pré-história. 

E Einstein, sem dúvida uma cabeça que sobressai entre os luminares do primeiro 
plano da ciência hodierna, estuda, como é sabido, “astronomia cabalística”, e nos seus 
“lazeres”.. cultiva a música, precisamente através do instrumento mais iniciático que é o 
violino... E é natural que estas evidências nos reportem à famosa sentença estampada na 
fachada do templo délfico, advertindo que ali não entraria quem ignorasse matemática e 
música... Ademais, o descobridor da “Lei da Relatividade” já afirmou que “o sistema 
filosófico-religioso budista é o único que oferece solução a todos os problemas da vida e 
da morte”. 

E Roso de Luna, tratando largamente da “Relatividade einsteiniana” em confrontos 
empolgantes com algumas faces da Sabedoria Iniciática das Idades, Gupta Vidya ou 
Teosofia, aponta numa das suas conclusões: 

“La consabida doctrina de la ‘maya’ buddhista o relatividad fugaz e ilusión de todo 
lo manifestado, ya aparece mucho antes en aquel viejo libro jaino titulado 
Amaramayakosha (de a particula privativa; mara, amarga realidad que nos rodea; maya, 
ilusión, y kosha, envoltura, o sea, literalmente, doctrina filosofica “contra la envoltura de la 
llamada realidad”). 

Poderíamos continuar as citações deste gênero, porém, estender-se-iam 
excessivamente; baste-nos considerar que, homens como os supramencionados, não 
gracejam, por certo, com a responsabilidade das suas palavras em face da significação 
dos seus nomes no conceito universal. 

(Continua) 
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Do livro “O Verdadeiro Caminho da Iniciação” de J. H. S., a publicar-se: 

 

“Os alvores duma nova era, já se fazem sentir de modo patente, por toda a parte 
do Globo, muito embora tenhamos que deplorar que essa manifestação se faça sentir 
através de lágrimas e sangue, por culpa da própria humanidade que, na sua falta de 
discernimento na escolha do verdadeiro caminho a seguir – o Caminho Teosófico – 
destruiu as sólidas muralhas que outrora a protegiam contra as águas invasoras do 
materialismo bravio que hoje inundam quase toda a superfície da Terra”. 

 

 

 

EXPEDIENTE 
 

CONFERÊNCIAS DA S. T. B. 
 

Como é do conhecimento geral, realizam-se todas as quintas-feiras, no salão da S. 
T. B., conferências públicas pelo Instrutor da Obra, Dr. Antonio Castaño Ferreira, que de 
há muitos anos vem ministrando notáveis ensinamentos de teosofia e de ocultismo a 
todos os que, levados por uma solicitação superior, procuram encontrar um caminho 
seguro para as suas perquirições metafísicas. 

No primeiro semestre deste ano, aquele conferencista, consagrando estudos 
ocultistas relacionados com a Arte, dedicou suas palestras à interpretação minuciosa da 
simbologia wagneriana, em três conferências sobre temas gerais, além de analisar, à luz 
da Sabedoria Iniciática das Idades, os 1º , 2º  e 3º  atos do “Ouro do Reno”, das 
“Walquírias”, e o 1º  ato do “Sigfried”. 

Além desses temas eruditamente desenvolvidos com o carinho muito especial que 
merecem tais assuntos ocultistas, foram feitas também, intercaladamente, várias 
palestras de sumo interesse literário. 

Assim, pelo Dr. Eduardo Cícero Faria, presidente da Loja Moria, uma das Ramas 
da S. T. B. desta Capital, foram lidas três conferências versando sobre a “Teosofia e o 
momento histórico atual do Brasil”, e uma outra sobre o “Tempo”. 

Pelo Coronel Tenreiro Corrêa se apresentaram trabalhos que desenvolveram os 
temas seguintes: – “O que é Teosofia”, “A origem do homem segundo a teosofia”, e “O 
Corpo mental do homem”. 

A professora D. Marta Mathiesen Queiroz fez-se ouvir com a leitura de seus 
estudos sobre: – “Lendas e realidades”, que muito de perto se referiram aos simbolismos 
das lendas brasileiras e nórdicas, notadamente das contidas nas obras de Wagner. 

Finalmente, o Dr. José Henrique de Souza Queiroz, secundando os esforços 
louváveis de seus prezados companheiros de lavor teosófico, leu seus interessantes 
trabalhos: “Como os ocidentais encaram a teosofia” e “Princípios fundamentais da 
teosofia”. 

A maioria dessas palestras e conferências foi encerrada com um quarto de hora 
artístico, em que tomaram parte as senhorinhas Lucília de Faria e Estela Campos Porto, 
D. Silvia Miranda de Freitas, e o prof. Raymond de Burlet. 
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RAMA MORIA 

A Rama Moria realizou, durante o primeiro semestre de 1939, vinte e quatro 
sessões de estudos, versando sobre simbologia comparada do alfabeto hebraico, e sobre 
os princípios fundamentais da Teosofia. Em paralelo com estes ensinamentos, foram 
dados cursos de História Natural, durante os tres primeiros meses do corrente ano. No 
momento atual, está sendo professado um curso de psicologia. 

 

RAMA KUT-HUMI 

A Rama Kut-Humi também realizou no primeiro semestre deste ano, doze aulas 
semanais para instruções dos alunos da Série “A”. Foram estudados os seguintes temas: 
– “Meditação de um Adepto”; História da S. T. B.; Os sete princípios do Homem; A Morte; 
além de um curso de várias aulas sobre “História Natural” com projeção luminosa de 
pranchas. Uma vez por semana, ministrou-se o estudo regular da língua inglesa. E, aos 
domingos, deram-se aulas práticas de “YOGA”, com explicações interessantes. 

_______ 

Essas duas ramas da S. T. B., ambas localizadas nesta Capital, têm por fim 
promover o incentivo de todos os frequentadores, já mais ou menos familiarizados com o 
estudo de teosofia, e conhecimentos outros que, pela sua natureza, são ministrados na 
sede central, onde, tres vezes por semana, são dadas aulas de simbologia comparada e 
de línguas sábias, todas elas orientadas pelo Instrutor da Obra. 

 

 

NOTICIÁRIO 
 

TRÊS LUSTROS DE ATIVIDADE EM PROL DA RAÇA 

 

Tendo completado, a 10 de agosto próximo findo, seus quinze anos de vida 
material, pois que três anos antes já havia feito sua espiritual eclosão, através dos mais 
desconcertantes fenômenos que a Tradição os conservará para sempre, pela vez primeira 
a S. T. B. comemorou tão auspiciosa data, não apenas entre os alistados em suas fileiras, 
mas com a presença de muitos convidados que a honraram com sua presença. 

Como o dia 10 de agosto tivesse recaído numa quinta-feira, dia destinado – como 
se sabe – às conferências públicas semanárias, o Sr. Presidente Geral deliberou que a 
comemoração daquele natalício se realizasse no Domingo, dia 13, às quinze horas. 

Astrologicamente, o dia 10 de agosto de 1924 (da fundação material da Obra) se 
acha sob o domínio de Sol; do mesmo modo que Sol foi o dia em que caiu tal data, isto é, 
um Domingo, tendo sido ainda o ano de 1924 governado pelo Sol, como se o próprio 
Ciclo se houvesse pronunciado para homenagear o advento da Sociedade Teosófica 
Brasileira, que vinha enriquecer a Pátria com uma instituição cultural e espiritualista de 
elevada significação. 

Quanto ao ano em que foi fundada a S. T. B. (com o nome Dhâranâ), dá a soma 
cabalística de Sete; do mesmo modo que sua primitiva denominação, em português, 
possui sete letras, algo assim como se se dissesse que a mesma foi lançada no mundo 
para trabalhar pela Sétima Sub-Raça do Ciclo Ariano. 

Destarte, grande foi a afluência de pessoas ao salão de conferências da S. T. B. 
que se achava, então, profusamente florido, e onde se viam, entrelaçadas como que se 
confundindo no mais espiritual dos amplexos, as duas bandeiras, da Pátria e a da 
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Sociedade, ambas ostentando a sublimidade de suas cores e a grandeza expressiva de 
seus simbolismos transcendentes. 

Iniciada a sessão, memorável nos anais da Teosofia milenar, executaram-se os 
Hinos Nacional e o Social, ambos cantados ao piano por todos os membros da Obra. Em 
seguida, o sr. Presidente Geral proporcionou aos ouvintes a leitura de um robusto 
trabalho literário e filosófico, pelo qual ficou plenamente demonstrado o que a S. T. B. há 
feito em prol do progresso do Brasil, cujo programa tem objetivado o alevantamento 
cultural dos que têm a ventura de pertencer à instituição em apreço, já respeitada no 
próprio estrangeiro, onde conta com adesões do mais subido valor intelectual e espiritual. 

Essa conferência, que abordou inusitadas questões acerca do aspecto ocultista da 
música em todos os tempos, terá em breve a publicação de seus principais trechos num 
dos órgãos desta Capital, para conhecimento de todos os que se dedicam a fundo ao 
estudo da arte, que culminou em excelências de harmonia com a tríade Bach-Beethoven-
Wagner, verdadeiros gênios (ginas ou djins) inspiradores dos povos, desde que foram 
eles inspirados pelos deuses... 

Depois, seguiu-se a palavra sempre empolgante do Instrutor da S. T. B., que, num 
fluente improviso, ensinou aos presentes, principalmente visando os que ali iam ter pela 
primeira vez, de como se poderia conceber a Obra sob o ponto de vista evolutivo, através 
da sua história, que tem raízes profundas no âmago, fértil e por vezes turbilhonante, de 
todas as civilizações que passaram pela terra... 

Para finalizar a sessão, a senhorinha Lucilia de Faria cantou trechos de Wagner, o 
imortal gênio da Arte Divina, acompanhada ao piano pelo Eng. Raymond de Burlet, sendo 
muito aplaudidos pelos assistentes, bem como foram tocados os “mantrans” Búdico, Agni 
e das Walquírias, que haviam sido, antes, devidamente apreciados pelo sr. Presidente 
Geral sob seus íntimos aspectos espirituais; de forma que, ao serem tais músicas postas 
em execução, se denotaram no ambiente uma excelsa vibração de entusiasmo e uma 
estupenda manifestação de pura harmonia, já de si tão rica pela tradição cabalística de 
seus acordes imortais. 

 

“VIDA PORTUGUESA” 

No nobilíssimo afã de tornar cada vez mais sólidos os laços que unem o Brasil à 
terra dos nossos antepassados, publica-se em São Paulo a “Vida Portuguesa”, cuja leitura 
recomendamos a todos quantos se interessam pela união dos dois povos irmãos. 

Dirigida pelo grande espiritualista Dr. Bertho Condé e tendo como redator principal 
o ilustre aviador Comandante Sarmento de Beires, que as contingências políticas fizeram 
buscar agasalho em nossa pátria, “Vida Portuguesa” vem, há dois anos, cumprindo a 
missão que se impôs de, por todos os meios, tornar mais conhecidas, uma à outra, as 
duas grandes pátrias irmãs. 

Em Portugal, sabem os membros da S. T. B., se vieram preparando, desde os 
tempos da Atlântida, as mônadas que iriam constituir a 7ª  sub-raça ariana, a aparecer em 
plagas do Brasil. Os laços que nos unem a Portugal, têm, por isso, raízes muito mais 
fundas do que aquelas que a história vulgar ou uma observação superficial nos revelam. 

Na sua marcha do Oriente para o Ocidente, a civilização ariana, depois de 
transferir-se do Ganges para o Tejo, tinha que terminar nas margens do Amazonas, e aos 
portugueses coube a missão de transportá-la até aqui, através do Atlântico, no bojo das 
suas caravelas quinhentistas. 

Cabral, ao aportar às nossas plagas, trazia uma missão oculta muitíssimo mais 
importante do que a que a história lhe atribui: realizar o primeiro passo para fundir as 
mônadas iberas, longamente trabalhadas por caldeamentos de inúmeras raças, às aqui 
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existentes desde o grande cataclismo que destruiu a Atlântida, à fim de mais tarde poder 
surgir a nova raça há milênios anunciada. 

Tudo isso, deve levar os teósofos a olhar com simpatia qualquer movimento 
tendente a solidificar os laços espirituais que nos unem aos portugueses, tanto mais 
quanto, como acontece com “Vida Portuguesa”, tais movimentos concorrem para difundir 
nossos princípios de Fraternidade e os conhecimentos da Sabedoria Iniciática das Idades, 
correndo mesmo o risco, a que estão sujeitos todos quantos vão de encontro à rotina, ao 
preconceito, às idéias preconcebidas. 

E “Vida Portuguesa”, acolhendo em suas páginas, lado a lado doutros nobres 
ideais, as teorias teosóficas, contribui para acelerar o advento duma era menos atribulada 
para a humanidade e colabora conosco na alta missão em que estamos empenhados. 

Agradecendo àquela ilustrada Redação a remessa que pontualmente nos tem feito 
da magnífica revista, “Dhâranâ” augura à “Vida Portuguesa” a máxima prosperidade e um 
futuro brilhantíssimo. 

 

DECRETO Nº  290 

Abelardo Leão Condurú, Prefeito Municipal de Belém, por nomeação do Exmo. Sr. 
Dr. Interventor Federal neste Estado, usando de suas atribuições, 

atendendo ao requerimento que lhe foi dirigido pela Loja Teosófica Hilarião, 3ª  
Rama da “Sociedade Teosófica Brasileira”, com sede nesta capital, regularmente 
constituída e “considerada de utilidade pública” pelo Decreto nº  778, de 29 de Outubro de 
1932, do Governo do Estado, solicitando o aforamento do lote de terras, de propriedade 
desta Prefeitura, situado à Avenida Assis de Vasconcelos, ângulo com a Rua Riachuelo, 
para a construção de um edifício destinado à instalação de sua sede social: 

atendendo a que a dita Sociedade é genuinamente brasileira, independente e 
autônoma, com fins exclusivamente culturais e objetivo de concorrer, na medida de suas 
possibilidades, para o preparo físico, moral e intelectual do povo brasileiro, 

atendendo a que, no exercício de suas profícuas atividades, a referida Sociedade 
há vários anos mantém, com seus exclusivos recursos, uma Escola frequentada por seus 
associados e a Liga da Bondade Helena, devidamente registrada na Diretoria de 
Educação e Cultura, destinada ao ensino a crianças e senhoritas, de prendas domésticas, 
declamação e educação cívica, 

Decreta: 

Art. 1º  – Fica concedida por aforamento perpétuo e gratuito, à LOJA TEOSÓFICA 
HILARIÃO, 3ª  rama da SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, com sede nesta capital, 
um lote de terras, beneficiadas com um muro construído por esta Prefeitura, situado à 
Avenida Assis Vasconcelos, ângulo com a Rua Riachuelo, medindo por aquela Avenida, 
para onde faz frente, 13 metros (treze metros) e por esta Rua, onde faz ângulo, 20 
20m.25 (vinte metros e vinte e cinco centímetros), com uma área total de 263m.2,25. 

Art. 2º  – Fica estabelecido para início da referida construção no terreno ora cedido, 
o prazo improrrogável de um ano, a contar da data do presente decreto, sob pena de 
caducidade da presente concessão. 

Art. 3º  – Da concessão de que trata o art. 1º  do presente decreto, lavrar-se-á o 
necessário termo, observadas as formalidades legais com a declaração expressa de que 
ficará o beneficiário obrigado ao pagamento dos respectivos foros à Prefeitura de Belém. 

Art. 4º  – Revogam-se as disposições em contrário. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Belém, 16 de Fevereiro de 1939 – (a) Abelardo 
Condurú. 

 

 

REPRESENTAÇÃO DE MISTÉRIOS INICIÁTICOS NA S. T. B. 

A S. T. B., escola de iniciação esotérica, não podia deixar de acolher no seu 
programa iniciático as representações teatrais de mistérios à semelhança dos mistérios 
eleusinos, na Hélade; as tres tragédias tibetanas; a Ramaiana e outras representações 
bramânicas. 

Contando com elementos infantis em número bastante para armar as cenas desse 
gênero teatral, que pela primeira vez se ensaia no nosso país, a Comissão Artística da S. 
T. B. organizou a 1ª  representação de BRANCA DE NEVE E OS SETE GNOMOS, com 
números musicados e letra apropriada. 

A representação foi precedida de leitura da iniciática fábula para todos os pupilos 
da Obra pela Irmã Marta Mathiessen Queiroz, que os interrogou sobre alguns pontos 
dignos de uma interpretação teosófica, recebendo respostas perfeitamente acordes com 
os ensinamentos dados. Depois dessa parte houve a representação propriamente dita, na 
qual os personagens foram fielmente sentidos. 

Esse ato festivo-iniciático patenteou as esplêndidas possibilidades para, num 
futuro, a S. T. B. deliciar o público que a distingue com sua atenção nas conferências de 
quintas-feiras. 

Se circunstâncias negativas não concorrerem para efeitos contrários, não é 
exagerado que a S. T. B. possa incorporar aos seus serviços pela espiritualização do 
povo brasileiro, mais esse trabalho de iniciação artística. 

O ato teve lugar às 15 horas do dia 10 de Setembro de 1939, no salão de 
conferências da S. T. B. 

Releva notar que propositadamente empregamos a expressão gnomos e não 
anões, conforme o estudo do dirigente da Obra publicado em nosso confrade “São 
Lourenço-Jornal” do dia 10 de Janeiro de 1939, estudo esse que será publicado em 
Dhâranâ. 

Muito provavelmente a próxima representação será uma ciranda (ronda ou roda) na 
razão de um sistema planetário, com o Sol central, etc. Cada criança, representando um 
astro ou planeta, cantará seu papel manvantárico, do mesmo modo que o do centro, ou 
seja, Ishwara. 

 

 

 
OS FUTUROS DESTINOS DO BRASIL 

 

“... É dentre as bacias do Amazonas e do Prata que sairá a Raça Cósmica, que 
realizará a concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de 
toda a Humanidade”. (Palavras do eminente sociólogo José Vasconcelos) 

 

“... O País de Pinzon, Cabral, Lepe e Souza, por sua maior vizinhança com Europa 
e África; por sua mescla de raças e por inúmeras outras razões, demonstra excepcionais 
características, que nos dão direito a dizer que, seus futuros destinos são semelhantes 
aos de Norte América; que, em cultura para as costas, nada fica a desejar à Europa; do 
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mesmo modo que, em belezas naturais e espiritualidade, recorda o berço do povo ário, a 
Índia; como se no desenvolver dessa nobre Raça – da Ásia à Europa e desta à América – 
coubesse ao Brasil a glória de ser o remate e epílogo daquele Grande Povo, com uma 
Civilização fluvial costeira, igual à de todos os grandes rios chamados Ganges, Indo, 
Exus, Iaxarte, Nilo, Tigre e Eufrates, Danúbio, Ródano, Rheno, Mississipi, etc. Cada um 
deles legando ao humano passado um florão de sua Coroa... Não resta a menor dúvida 
que as bacias do Amazonas e do Prata – com o decorrer dos tempos – selarão em 
suas Ribeiras os destinos do mundo, quando a estrela que hoje brilha no Zênite de 
Norte América se aproximar do ocaso de seu poderio...” (Conferências Teosóficas na 
América do Sul – Mario Roso de Luna) 

“... Brasil, cujo nome exprime ser o lugar onde se mantêm vivas e crepitantes as 
BRASAS de Agni – o Fogo sagrado – representado na Excelsa Obra em que a S. T. B. se 
acha empenhada! BRASIL, como Nova Canaã ou Terra da Promissão para todos os 
Povos da Terra, acossados pelos terríveis vendavais de seus próprio erros de um 
passado imprevidente! Tu és o Santuário da Iniciação moral do gênero Humano a 
caminho da sociedade futura”... (Palavras do Diretor-Chefe da S. T. B.) 

 

 




