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Glória, Luz e Esplendor ao Trabalho de JHS 
 

 

O número 15 da revista AQUARIUS apresenta dados biográficos da vida do Professor 

Henrique José de Souza, nascido em 15 de Setembro de 1883 em São Salvador da Bahia e falecido 

há 15 anos, em 9 de Setembro de 1963 em São Paulo, e sepultado no cemitério de São Lourenço, 

Sul de Minas Gerais, sem esquecer o presente ano 1978 do século XX, cujo número 78 soma 15, 

cuja lâmina 15 do Tarot Sacerdotal refere-se à objectivação da Obra de JHS na Face da Terra, 

melhor dito, no território brasileiro, irradiando-se para o Brasil e para o Mundo. 
 

 

 

Importância do Brasil 
 

 

Henrique José de Souza 
 

 

Para nós, o Centro Espiritual – dêem-lhe o nome que quiserem (Terra Santa, Terra da 

Imortalidade, Terra dos Vivos, Terra dos Bem-Aventurados, etc.), embora o continuemos a 

denominar tanto de Agharta como de Shamballah – acha-se situado no Centro da Terra. 
 

Nele só entram os que se tenham destacado da Humanidade vulgar pela aquisição dos 

mais elevados princípios e, “descoberta a estreita vereda que lhe dá acesso”, não lhes faleça o 

ânimo para a percorrer com passo seguro. 
 

A sua representação na superfície da Terra encontra-se actualmente no Brasil, a Nova 

Canaã ou Terra da Promissão para todos os povos que como tal a considerem. 
 

Fora disso, ilusão, mentira, erro, engano fatal, cujas consequências se hão-de manifestar, 

cedo ou tarde, na vida de todos quantos dessa verdade não se convencerem. 
 

RARI NANTES IN GURGITE VASTE… (Raros náufragos nadando no vasto oceano…) 
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Nota astrológica sobre o nascimento de Henrique José de Souza 
 

 
 

        H. M. Portella 
 

 
 

Não vamos tratar aqui da Astrologia Judiciária mas da Cabalística, a mais própria para 

conhecermos as causalidades, segundo o TAROT – a chave cabalística dos Antigos Mistérios. 
 

A primeira influência recebida pelo nascituro, já prevista pelo KARMA que o fez nascer 

em dia e hora predeterminados, imprime-lhe características, ou melhor, concede-lhe formas 

próprias, onde faculdades e inclinações criadas pelas acções do Ego incarnante em vidas anteriores 

podem desenvolver-se, auxiliadas pelo magnetismo recebido do astro que predomina no momento. 
 

Além disso, está o planeta em relação mística com o princípio humano isolado do universal 

que, no homem nascido sob sua égide, tem maior predominância. Devemos notar que o planeta de 

uma personalidade nada tem a ver com o verdadeiro Planeta Espiritual ou DHYAN-CHOAN, do 

qual o Ego é um raio em busca de experiências. Este é o Pai de cada um de nós, somente conhecido 

na maior das Iniciações quando o Iniciado O contempla face a Face, dentro do sacrário da sua 

própria alma. 
 

O planeta físico varia para cada vida, de acordo com as Leis da Evolução e do Karma. O 

homem que traz nas iniciais de seu nome as de Júpiter, Hermes e Saturno, tendo como planeta 

dirigente Mercúrio (Hermes) e tendo nascido sob o signo de Virgo, apresenta um dos temas 

astrológicos de maior transcendência, conforme poderão verificar os raros estudiosos que não se 

apegam à “letra que mata”. Assim, indicaremos: 
 

ASCENDENTE: Mercúrio em GEMINI – Arcano 7 – ZAIM – O Carro, Vitória – A 

Esfinge – Sublimação da queda, vitória do Segundo Mundo. A Influência dos Avataras. 
 

SIGNO DE VIRGO: Arcano 10 – a Roda de Samsara – Fortuna – Sublimação – O Criador 

na criatura. A Influência de Deus. 
 

A distribuição dos planetas, no horóscopo de JHS, apresenta-se de modo jamais visto 

nesses últimos tempos, tais os trígonos e concursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografia síntese de Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 5 

 

Na casa I, temos Marte em Câncer; na casa II, Júpiter em Câncer; na casa IV, Vénus, Sol e 

Urano em conjunção com VIRGO; na casa V, Mercúrio em Libra e a cabeça do Dragão em 

SCORPIO; na casa VIII, o signo de Aquário; na casa IX, Lua em PISCIS-Aquário; na casa XII, 

Neptuno e Saturno em Gemini, estando o descendente em Sagitário governado por Júpiter. 
 

Na casa do nascimento, o Arcano XI (CAPH – A Força – Força, Poder concentrado – Visão 

deífica – Aniquilamento material) é o triunfo sobre a adversidade, conforme revela o planeta Marte 

aí domiciliado. 
 

Na casa II, Júpiter em Câncer mostra a fortuna material à disposição dele. 
 

Na casa IV, como após negra noite de desesperança, o SOL brilhante da manhã traz 

esperanças e alegrias; assim, um Panteão de Glória marca-lhe o termo da vida. A dor e a 

imortalidade; o carinho e a coroa final do triunfo. A presença de VÉNUS em conjunção com o 

SOL e URANO nesta casa, mostra o revolucionário capaz de transformar a sociedade e os 

costumes. Os futuros povos assinalarão a sua passagem nesta vida com indeléveis marcos que 

serão símbolos de gratidões públicas. 
 

Na casa V, a presença de Mercúrio em Libra, signo este cujo planeta dirigente é Vénus, 

mostra a interferência daquele nos assuntos relacionados com esta casa, que é a da família pessoal 

e a da família espiritual, ou seja, Mercúrio no trabalho de redenção de ambas, auxiliado pela cabeça 

do Dragão Celeste que, metamorfoseado no Arcanjo Mikael, protege esta casa. 
 

Na casa VIII, o signo de Aquário mostra a transmutação da Evolução Terrestre para outros 

Sistemas mais evoluídos. 
 

Na casa IX, Lua em PISCIS – Aquário é responsável pela longevidade do nado, indicando 

mesmo idade superior a oitenta anos. Nesta casa o signo de SCORPIO com Marte forma o símbolo 

antigo do Degolador Sagrado, ou o grande Rabino da Judeia Sacerdotal. É muito raro encontrar-

se isso, e talvez seja essa razão porque as Forças Ocultas que o cercavam tenham sido muitas vezes 

fatais aos seus inimigos. A Espada flamejante do destino, Marte, dominando o Bem e o Mal. A 

cauda do Escorpião é a treva, o baixo e animal desejo. A cabeça dirige-se para a LUZ, para a 

Sabedoria de Hermes, é a Inteligência humana, o Bem. 
 

Na casa XI, a cauda do Dragão mostra o concurso do céu relacionado com a Hierarquia do 

planeta Terra e o Governo Oculto do Mundo, beneficiado pela presença de Plutão que está no 

signo de TAURUS, o que indica a intervenção dos Mestres sobre o nado, inspirando-o no 

desempenho da sua Missão. 
 

Finalmente, na casa XII Neptuno e Saturno, aquele mostrando o destino profundamente 

oculto e este, sombria personificação do Karma, olha a vida mostrando as torturas e os sofrimentos 

que o esperam, principalmente quando em quadratura com a Lua. 
 
 

 

 
 

 

 

NOTA QUIROMÂNTICA – São conhecidos daqueles que se dedicam ao estudo 

quiromântico cinco tipos de mão, em conformidade com as faculdades predominantes do 

indivíduo: arte, ciência, comércio, filosofia, etc., afins à mão elementar, mão quadrada, mão 

espatulada, mão filosófica e mão cónica, havendo ainda a mão psíquica e a mão mista. Estão esses 

tipos de mão em relação com uma determinada vibração correspondente a um planeta governante 

do céu no momento do seu nascimento. 
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CAPÍTULO I 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 

 

H. M. PORTELLA 
 

 

DO NASCIMENTO E INFÂNCIA 
 

 

Na noite de 14 para 15 de Setembro de 1883, enquanto estranha chuva de estrelas cintilava 

nos céus, e ainda atroavam os ares os últimos rugidos do vulcão Krakatoa – ocorria na capital do 

Estado da Bahia, à Rua Portão da Piedade (hoje Teixeira de Freitas) n.º 27, o AGHARTINO 

nascimento de JHS1, filho do conceituado capitalista Sr. Honorato José de Souza e de D. Amélia 

Elisa Guerra de Souza, esta descendente de alta linhagem portuguesa a cuja família pertencia o 

famoso poeta Guerra Junqueiro. 

                                                 
1 JHS são iniciais de transcendente significado e que indicam a sua Missão de Iluminado. Convém lembrar a expressão 

latina I ou JESUS HOMINIBUS SALVATOREM, em que o trigrama JHS trazendo os símbolos dos planetas Júpiter, 

Mercúrio e Saturno corresponde ao nome simbólico da Iniciação egípcia de ÍSIS ou IO, não se tratando do nome 

próprio de um determinado Instrutor. Todo o Filho de ÍSIS, vencido a prova de Chrestus, é um JEOSHUA e pode 

tornar-se até um Cristo se conseguir plenamente unir-se ao Sétimo Princípio, ATMÃ. 

O homem que traz essas iniciais, tendo como planeta dirigente Mercúrio ou Hermes (IO) como Sexto 

Princípio, e tendo nascido sob o signo Virgo, é positivamente JHS, o Predestinado. Outra casualidade (que preferimos 

chamar de causalidade) é o facto de ter ele nascido numa cidade chamada Salvador, situada em frente à ilha de 

Itaparica, berço da civilização brasileira. 

Vários foram os Seres de nascimento AGHARTINO que vieram cumprir as suas árduas Missões na Face da 

Terra, dentre os quais Vaivasvata, Ram, Zoroastro, Kunaton, Krishna, Moisés, Buda, Chaitânia, Jesus, Christian 

Rosenkreutz, Saint Germain, Ramakrishna e outros. 
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Era meia-noite quando a predestinada criança abriu os olhos para o mundo e, ao invés de 

luz, encontrou as densas trevas, como a simbolizar as da ignorância humana. 
 

Chegara afinal o esperado Ser a quem, pouco após o Descobrimento do Brasil, São 

Francisco de Paula2 vaticinava em suas cartas ao rei de Portugal como procedente de uma Região 

Subterrânea, para depois aportar em uma ilha. 
 

Cumpria ele a sua própria promessa de voltar à Face da Terra no começo do século XX, 

conforme a inscrição que se achava gravada na capelinha do Espírito Santo em Erfurt, na 

Alemanha. 
 

Os verdadeiros Rosacruzes legaram-nos um documento de grande valor a respeito 

d´Aquele que se chamou Christian Rosenkreutz, mais tarde conhecido por Lorenzo Paolo 

Domiciani ou o Conde de Saint Germain. Desse documento destacamos os seguintes trechos: “Foi 

um Pai amoroso. Um Irmão querido. Um Mestre fidelíssimo. E o mais constante dos Amigos. Aqui 

se encontra há mais de cento e vinte anos”. Em seguida, as assinaturas dos sete membros 

Rosacruzes inscritas em uma lápide na tumba da Capelinha do Espírito Santo, em Erfurt, 

Alemanha. Dentro da Cripta havia outra lápide, espécie de enorme cartão-de-visita, presa no bico 

de uma grande pomba de prata, com as seguintes palavras: 
 

“Volverei ao mundo a 15 de Agosto de 1800, para logo retornar ao seio da Terra, donde 

surgirei a 15 de Setembro de 1883, mas Me firmando em Espírito e Verdade em 1900, quando Me 

manifestarei nas bandas do Oriente para o Ocidente.” 
 

Realizava-se a profecia de H. P. Blavatsky, constante da Introdução de sua monumental 

obra A Doutrina Secreta, acerca de um Iluminado que nesta época viria trazer aos homens as 

provas finais e irrefutáveis sobre a existência da Sabedoria Divina: 
 

“No século XX um discípulo mais evoluído e mais autorizado será enviado talvez pelos 

Mestres de Sabedoria, para dar as provas finais e irrefutáveis de que existe uma Ciência chamada 

Gupta Vidya, fonte de todas as religiões e filosofias actualmente conhecidas e que, como as fontes 

misteriosas do Nilo, esquecida e perdida pela Humanidade durante séculos e séculos, foi 

finalmente reencontrada.” 
 

A sua vinda também fora anunciada no livro secreto SANCTA SANTORUM, numa 

profecia do Adepto Fra Diávolo conhecida de poucos que faz referência ao Guardião da Palavra 

Perdida com seu nome cabalístico ELRIK, brandindo o sacrossanto símbolo da sétima Chave, 

conforme assinalava o Choan-Ching-Chang, escrito pelas garras do próprio Dragão de Ouro. 
 

Submetia-se voluntariamente, mais uma vez, aos grilhões da carne a Potestade, que assim 

não se quis poupar dos sofrimentos e mazelas inerentes à mesma Humanidade de que se incumbiu 

de redimir. 
 

Inexorável dualidade manifestava-se sobre sua pessoa: uma, com o seu protector manto 

estelar, a brindá-lo com bênçãos, intuições e poderes ocultos, ao passo que a outra investia 

iracunda, espreitando o ensejo de eliminar-lhe a vida. 
 

Na mesma hora do seu nascimento, S. S. o último Buda Vivo da Mongólia perdia o sentido 

da visão e o Místico Ramakrishna dizia palavras inefáveis a um grupo de discípulos. 
 

Na página 324, capítulo XIV, de O Evangelho de Ramakrishna, publicado pela Editora O 

Pensamento, lê-se: 

                                                 
2 O livro Sinais dos Tempos, de Lusitanus, apresenta as cinco cartas proféticas de São Francisco de Paula, e na página 

261 faz referência à Ilha Encoberta. 
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“Uma tarde, Sri Ramakrishna estava acompanhado dos seus fiéis servidores Sashi 

(Ramakrishananda) e Kâli (Abhedananda), que estavam de serviço para O assistir. O Bhagavân 

entreabriu os lábios e inspirou-os com as seguintes palavras: – A enfermidade de meu corpo é 

causada pelos pecados dos que vêm e tocam os meus pés. Eu purifico os pecadores tomando sobre 

Mim os seus pecados e sofrendo por eles. Aquele que foi Rama, Krishna, Buda, Cristo e Chaitânia 

é agora Ramakrishna. Bem-Aventurados os que conhecem esta verdade. A minha Divina Mãe 

mostrou-me que o retrato deste corpo será posto sobre os altares e adorado em diferentes casas, 

como são adorados os retratos de outros Avataras. A minha Divina Mãe mostrou-me também que 

terei que volver outra vez, e que a minha próxima encarnação será no Ocidente.” 
 

Com apenas sete dias de nascido, Henrique José de Souza contraiu varíola confluente, 

infecção grave para aquela época de poucos conhecimentos de assepsia e menores recursos 

terapêuticos, repercutindo esse facto no Mosteiro de Narabanchi Kure, no Oriente, onde mãos 

invisíveis cobriam uma imagem de Buda com um manto de verdes folhas e perfumosas flores. 
 

Consultado o ilustre facultativo Dr. Manuel Vitorino Pereira, este desconsolou os pais 

prognosticando êxito letal. Já desesperançados apelaram, como último recurso, para a homeopatia, 

convidando o único homeopata que então clinicava em Salvador, o Dr. Manuel Pereira de 

Mesquita. 
 

A coincidência do nome Manuel dos dois primeiros médicos que vieram assistir ao 

pequeno, faz lembrar El Manu, aquele que é o portador de Manas (Mental) ou a Divina Sabedoria. 

O que Moisés fez cair no Deserto não foi alimento físico, como julgam os crentes: ele distribuiu o 

Maná (Man-hu), o Verbo Divino, aos famintos de alimento espiritual. O Evangelho de S. Mateus 

(I-23) anuncia o Filho de Deus com o nome de Emanuel, que quer dizer Deus connosco. 
 

Após as primeiras doses de medicação, a criança apresentou indícios de melhoras sensíveis, 

e felizmente recuperando a saúde em poucos dias. 
 

Desabrochou-lhe a puerícia como se fosse uma criança comum, sob os afagos e carinhos 

da mãe extremosa. Mas incomuns, de oculta significação, foram os acidentes e atitudes da sua 

infância e adolescência, como procuraremos expor nesta resenha de factos que nos mostram os 

seus primeiros exemplos de sagacidade e desprendimento. 
 

Na tarde de um domingo, quando contava cerca de quatro anos de idade, os seus pais 

levaram-no a um circo. O espectáculo impressionou a criança; porém, o que lhe causou melhor 

impressão foi a habilidade da aramista Laurette Sabattini, que graciosamente equilibrava-se no 

arame esticado sobre o picadeiro. No dia imediato, estando no jardim a brincar com os irmãos, 

ocorreu-lhe o desejo de imitar a equilibrista. Descobre uma tábua de engomar e, à guisa de arame, 

equilibra-a entre as lanças de ferro do portão; subindo então num caixote, atinge a mesma pondo-

se a exibir a sua perícia, andando a passinhos inseguros sobre o sarrafo. Mas, no meio da arriscada 

viagem, este escapa do precário apoio e o pequeno artista precipita-se desastradamente, caindo 

sobre uma das lanças do gradil que lhe espetou o tórax. Desvencilha-se agilmente, soltando grito 

agudo de dor; os seus dois irmãozinhos acorrem pressurosos, bradando por socorro sem todavia 

poderem compreender a gravidade do ferimento. A mãe encontrava-se na sacada, absorvida na 

arrumação de dois vasos de flores destinados ao oratório da família. Atraída pelos gritos, ao 

deparar com seu caçula de peito ensanguentado, caiu desmaiada. 
 

E o pequeno, ao vê-la caída, deu expansão ao seu sentimento de amor filial, exclamando: 

“Diga à mamãe que não foi nada! Pois não vê que eu nem estou chorando!” E assim dizendo, as 

lágrimas entretanto banhavam-lhe as faces já pálidas pela abundante perda de sangue. 
 

Chamado com urgência, o Dr. Lídio de Mesquita, que morava próximo, após examinar o 

peralta, teve estas palavras: “Quase que a lança lhe atravessava o coração. Este menino nasceu 

para ser no mínimo bispo”. 
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Quando preparava a agulha e o fio para a sutura da ferida, a irmã mais velha de Henrique, 

Maria Luísa, disse ao médico: “Dr., será que uma toalha molhada com água fria não fecharia a 

ferida que logo deixaria de sangrar?” 
 

– “Ora, D. Iaiá, isso não poderia fazer tal milagre, mas pode ir buscar a toalha enquanto 

vou preparando a agulha com o curativo”. 
 

Maria Luísa trouxe-a e colocou-a sobre a chaga. O Dr. Mesquita sorriu incrédulo mas 

compassivo, dizendo-lhe: “Pode retirar a toalha, pois vou fazer o curativo”. 
 

Qual não foi seu espanto ao verificar que a ferida não mais sangrava e até já apresentava 

indícios de cicatrização! E, perplexo, disse: “Tal milagre só poderia acontecer nesta casa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Passaram-se os anos, e certa vez Henrique vai acompanhado da sua família assistir às 

comemorações da Semana Santa na igreja de São Francisco; o pequeno presenciava e sentia com 

profundo misticismo os Passos da Tragédia e, ao colocar-se em frente do Passo “Descida da Cruz”, 

a sua contemplação é interrompida por uma exclamação aflitiva da mãe: 
 

– Que é isto, meu filho?! 
 

A sua alva roupinha de marinheiro avermelhava à altura do peito; os pais, apreensivos, 

levaram-no de volta ao lar, sem atinarem com a causa do estigma no peitinho do seu caçula. 
 

Criança ainda e já lhe sangrava o coração num arroubo de puro misticismo que, após 

dezanove séculos, repercutia na sua alma juvenil as torturas suportadas com divina resignação na 
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Tragédia de Jerusalém. Fora como uma mensagem premonitória de que também nesta sua 

existência outras vezes o seu peito haveria de abrir-se em chaga viva para chorar lágrimas de 

sangue pelas ingratidões do mundo. 
 

Mas voltemos às travessuras do menino HJS. Certa vez, brincando com os irmãos, pôs-se 

a correr pelo interior da casa e sem tempo para conter o impulso, escorregou e caiu sobre uma 

grelha cadente, no meio de brasas acesas que lhe causaram sérias queimaduras. Mais uma vez 

alvoraçaram-se os familiares, habitantes do palacete que é hoje a sede do Governo do Estado da 

Bahia. 
 

Os seus louros e sedosos cabelos alongavam-se até à cintura, e não haviam sido cortados 

até à idade de sete anos. Parecia que os pais estavam adoptando um dos ritos da Iniciação Essénia, 

denominada Nazar, aguardando inconscientemente a época oportuna para a dádiva deles ao Senhor 

dos Passos. E chegou o dia em que findou a etapa simbólica que marcava na sua vida a presença 

do Andrógino Divino… 
 

Saindo a passeio com sua irmã, esta, enquanto falava com uma amiga, não percebeu que o 

pequeno havia desaparecido, pois já planejara uma surpresa. Correu ele sorrateiramente rumo ao 

Salão Portugal, que funcionava no saguão direito do Elevador Lacerda. Ocupando uma poltrona, 

deu ordem ao “fígaro” para cortar-lhe rente a longa cabeleira. A sua irmã não mais o encontrando, 

voltou a casa preocupada. Os seus pais, alarmados com o desaparecimento, apressaram-se a 

movimentar a criadagem e a polícia na busca do maroto. Mas ele já vinha esgueirando-se pela 

porta da cozinha, a espiar de longe para ver como estavam as coisas. 
 

A sua mãe custou a reconhecê-lo. Aproximando-se disse-lhe em tom de censura: 
 

“É você, meu filho? Matando a gente de susto, para depois aparecer aqui como um órfão 

de São Joaquim?” (O Orfanato de São Joaquim existia em Salvador). E ele gentilmente oferece à 

mãe um embrulho contendo os cabelos cortados, dizendo com um sorrisinho atrevido: “Tome lá, 

isso que tanto lhe interessa.” 
 

A mãe ficou algo triste ao ver o filhinho rasurado. Em seguida, foi oferecer a sua cabeleira 

à Irmandade do Senhor dos Passos da Ajuda. A imagem que aqui estampamos é uma das mais 

famosas do país, graças aos mistérios que a envolvem e que a tradição mantém vivos na memória 

do povo. Aí, a senhora surpreende-se ao saber do sacerdote que os cabelos do filho iam ornamentar 

a cabeça da imagem do Cristo da Ajuda, cuja cabeleira havia desaparecido misteriosamente 

naquela noite. 
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Uma das madeixas foi dada à sua madrinha, D. Clotilde de Figueiredo, que, pouco antes 

de falecer, pediu à sua filha que jamais se desfizesse dessa prenda, por ser do seu querido afilhado. 

Finalmente, uma parte foi ornar uma pequena imagem do Senhor dos Passos que, ao lado de uma 

imagem de N.ª Sr.ª das Dores, figurava no oratório da família. Perante essas imagens, relíquias da 

sua família, o mesmo HJS muitas vezes se ajoelhou e com elas manteve colóquios, principalmente 

nos dias chuvosos e sombrios, derramando lágrimas de santa devoção. Estranhos presságios talvez 

lhe segredassem que, num futuro não distante, a sua missão seria bastante parecida com a de Jesus! 
 

Ambas as imagens vieram de avião de Salvador para o Rio de Janeiro, no dia 15 de 

Setembro de 1945, expedidas por gentileza de um veterano da S.T.B., o Dr. Jaddo Couto Maciel, 

engenheiro e director do Património Municipal daquela capital. Hoje, as duas relíquias do passado 

católico da família de JHS acham-se expostas no Museu do Templo da S.T.B, em São Lourenço, 

Sul de Minas Gerais. 
 

Passaram-se os seis anos da Monarquia brasileira, e daí em diante 

a República. Tão precoce era o seu patriotismo que o pequeno se 

envolvia na bandeira do Império, o mesmo fazendo mais tarde com a da 

República, ufanando-se de haver nascido em solo brasileiro. Nesse 

tempo a família residia no Palácio da Aclamação, situado em frente ao 

Forte São Pedro. Ali estava aquartelado o décimo sexto Batalhão de 

Infantaria; os oficiais e soldados, ao passarem por ele manifestavam-lhe 

a estima com uma rápida continência militar, quiçá por reconhecerem o 

seu direito de futuro cadete, sendo filho de pais brasonados. 
 

Nem sempre as suas travessuras davam mau resultado. Certa 

feita, os seus irmãos praticavam ginástica num trapézio; o caçula, para 

imitá-los, sobe a uma árvore e põe-se a balançar dependurado nos 

galhos; com as mãozinhas a transpirar, perde logo o apoio e vem ter ao 

chão, caindo de grande altura. Um grito de horror saíra de diversas bocas. 

Estava, porém, miraculosamente de pé no solo, sem o mais leve 

arranhão. 
 

Estando a família a veranear na Barra, arrabalde baiano, o nosso 

herói vai a um banho de mar; num dos mergulhos fica com o pé entalado 

na fenda de uma rocha submarina. O desespero invade-o, julgando-se 

perdido, mas de repente o pezinho é misteriosamente solto e ele volta 

feliz à tona. 
 

Noutra ocasião, afastou-se um pouco da praia e caiu num 

redemoinho. Todos os seus esforços para alcançar terra firme eram 

baldados. Outros banhistas estavam próximos, mas o teimoso não pedia 

socorro; achava que esse gesto era uma fraqueza, um desprestígio para 

ele que jamais se curvava nem mesmo ante a força dos elementos. Por 

fim é salvo graças aos esforços de pessoas da família Schleier, que lhe 

atiraram uma corda cuja extremidade a custo ele pôde agarrar, vindo 

puxado para terra. O velho Schleier possuía há tempos uma casa de músicas na Rua Chile, Bahia. 

O seu filho era afinador de pianos. 
 

Até então o menino sofrera muitas doenças graves, inclusive sarampo duas vezes, varíola, 

escarlatina, paratifo. 
 

Residia com a família no Palácio da Penha, quando atacado por essa última (paratifo) é 

curado graças ao tratamento com quatro ervas medicinais entregues por um Adepto, disfarçado de 

mendigo, à zeladora da igreja da Penha, por sinal de nome Sofia. Com essas quatro ervas, ele 
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mesmo curou mais tarde inúmeras pessoas atacadas dessa infecção, inclusive um conhecido 

pianista patrício. 
 

Todos estranhavam que aquele menino gostasse de acompanhar enterros, compartilhando 

em prantos a desolação dos parentes, e ainda mais que ele, desconhecendo o falecido e a família, 

expusesse as razões por que estava presente. Certa vez, ao passar um cortejo fúnebre do outro lado 

do Campo Grande, hoje Praça Dois de Julho, a caminho do Campo Santo, estando ele na janela ao 

lado de sua mãe, diz: 
 

– “Mamãe, eu vou acompanhar aquele enterro”. 
 

– “Não faça isso, meu filho, pois o Campo Santo fica muito longe”. 
 

– “Vou, sim, porque se trata de uma jovem de 15 anos que morreu tuberculosa e era uma 

verdadeira santa. Sofreu muito e merece ser acompanhada por muita gente, em sinal de respeito”. 
 

A mãe, mirando-o nos olhos, teve estas palavras: 
 

– “Vá, meu filho, pois se esse é o teu destino”. 
 

E ele correndo apressado, saltou as grades da praça para alcançar o enterro; acompanhou a 

pé até ao cemitério, onde se quedou sob um cipreste chorando como se pertencesse à família. Uma 

senhora idosa o mirava de longe. Quando a sepultura foi fechada, dirigiu-se ao menino e disse: 
 

– “Já sei, para vir até aqui é porque você era namorado dela…” O pequeno nada respondeu. 

A senhora afastou-se e, de longe, lhe acenava com o lenço, grata pela homenagem prestada à 

memória da sua netinha. 
 

De outra feita, ao sair do colégio que ficava em frente ao Chalet Parisien, passava por ali 

um carro funerário da Santa Casa. O pequeno parou contemplando a pobreza do enterro, e 

murmurou: “Coitadinho, morreu no hospital sem um parente, sem um amigo no momento 

derradeiro, e agora vai para o túmulo também sozinho…” Nesse momento um estalo estranho fez-

se ouvir. Era a tampa do caixão mortuário que se abria, e de dentro dele erguia-se um corpo 

esquálido a implorar que o conduzissem novamente ao hospital. 
 

Residindo ainda no Campo Grande, começaram a dar-se os mais desconcertantes 

fenómenos, inclusive presenciados por médicos de renome, causando perplexidade aos próprios 

parentes. Foi aturdida por um desses fenómenos que um dia a sua mãe lhe perguntou: 
 

– “Mas quem é você, meu filho, que ninguém entende? Ora está alegre, ora se põe a chorar 

mirando o céu; outras vezes se zanga contra alguém por haver magoado outra pessoa; sai 

improvisamente para acompanhar enterros de gente desconhecida; passa horas inteiras diante das 

imagens do oratório a sofrer sem razão. Sim, afinal quem é você, meu filho?” 
 

E o pequeno respondeu-lhe sorrindo: 
 

– “Ora, mamãe, a senhora o está dizendo: sou seu filho, e nada mais”. 
 

Desde cedo ele começou a interessar-se por obras de valor, preferindo aquelas que mais se 

coadunavam com a sua personalidade. Todos os romances de Júlio Verne foram lidos por ele. 

Conde de Monte Cristo e Memórias de um Médico foram os que mais lhe interessaram dentre as 

obras de Alexandre Dumas. Na sua meninice havia lido e relido Os Contos Árabes e As Mil e Uma 

Noites. Aos quinze anos costumava destinar à compra de livros o dinheiro que lhe davam. 

Deliciou-se com as obras de Van Der Naillen (Nos Templos do Himalaia, No Santuário, Baltazar, 

o Mago), de Henri Durville, de Aksakof, de Léon Denis, de Alphonse Bué, bem como de outros 

célebres autores espiritualistas e ocultistas. 
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Certa vez viu na vitrina da Livraria Catilina a notável obra de Camille Flammarion, As 

Terras do Céu. Logo o seu coração palpitou por adquirir o livro, mas a aquisição parecia 

impossível: uma encadernação de luxo, capa impressa em letras de ouro e um preço tão alto! 

Voltando a casa, recorreu à sua bondosa mãe que nada lhe negava para o seu bem. Depois de lhe 

expor a doce ambição entrou na posse de uma cédula de vinte mil réis, e daí a pouco era possuidor 

da preciosa jóia de Flammarion. E assim foi sucessivamente ampliando a sua cultura e a sua 

primeira biblioteca. 
 

Um dos poderes cedo manifestado foi o do magnetismo. Pequeno ainda, magnetizava os 

empregados da casa, curava dores e doenças. Um dia os seus irmãos surpreenderam-no quando ele 

hipnotizava as galinhas no quintal: estavam elas de bicos pendidos, olhos fechados, imobilizadas 

pela vontade do infante operador, parecidas a estatuetas de terracota. 
 

Estava a sua mãe atacada de paralisia agitante (doença de Parkinson), considerada 

incurável, sob os cuidados dos Drs. Alfredo Brito e de Souza Leite, o primeiro Director da 

Faculdade de Medicina da Bahia, e o segundo da Clínica Charcot, na Salpetrière. Ambos 

presenciaram várias vezes o menino a tratar da sua mãe com passes magnéticos, o único tratamento 

que a aliviava das suas dores. Além disso, assistiram, com admiração, a outras experiências em 

que eram magnetizadas várias pessoas da casa, inclusive a enfermeira que cuidava da doente. 
 

O Dr. Alfredo Brito, para estimular o menino a prosseguir nas experiências, fez-lhe 

presente de um espelho giratório, muito empregado em hipnotismo para facilitar o sono, dizendo 

ao seu pai que o único lenitivo à enferma só poderia ser dado pelo menino HJS, com os seus 

poderes congénitos cientificamente aplicados. Ao entregar o espelho ao pequeno magnetizador, o 

ilustre facultativo recebeu, estupefacto, esta resposta: 
 

– “Agradeço a valiosa oferta, por partir de um homem ilustre e digno, além de amigo e 

médico da nossa família, mas devo dizer-lhe que não preciso de meios mecânicos para realizar o 

que faço”. 
 

Com o correr dos anos, mais se acentuavam os factos estranhos que ocorriam com o 

menino. Respondia a perguntas acima das possibilidades da sua idade, influía beneficamente na 

vida de adultos, aconselhando-os, sugerindo soluções para casos delicados, predizendo situações 

que logo aconteciam, eliminando dores pelo simples contacto das suas mãos. 
 

Era tão comum se impregnarem de suave perfume as coisas que tocava, que na hora das 

refeições costumavam recomendar-lhe de bom humor: 
 

– “Não vá tocar no pão, preferimos comê-lo sem perfume”. 
 

Para ele próprio tudo aquilo era simples e natural, e talvez até estranhasse que os outros 

não dispusessem dessas qualidades. Alguns parentes e amigos, maravilhados ante essa natureza 

excepcional, passaram a respeitá-lo como a um Ser Superior. 
 

A família de HJS era católica apostólica romana. A sua mãe era dessas almas puras e 

inocentes que se deixavam levar pela antiga rotina do carrancismo religioso, pelo que não passava 

sem missas, santos por todos os lados e a casa sempre repleta de beatas, sacerdotes, freiras que 

vinham fazer número na mesa do lar abastado. Nada se fazia sem que fosse ouvido padre fulano, 

frei beltrano, monsenhor X. A época e o ambiente eram propícios aos negócios e ao prestígio do 

clero. 
 

Somente o nosso diabrete não se deixava levar pelo “canto da sereia”, e todas essas coisas 

eram acolhidas por ele com uma saraivada de epítetos irreverentes e trocadilhos jocosos, quando 

lhe queriam incutir ideias contrárias à sua maneira de pensar, principalmente quando lhe falavam 

em missas, confissões, comunhões ou mesmo procissões. 
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Nenhum conceito filosófico, nenhum acto religioso era por ele aceite sem passar pela 

análise e crítica do seu raciocínio. Não obstante, sempre demonstrou respeito ante as convicções 

alheias. 
 

*** 
 

Cresceu o nosso personagem, atentemos para a sua idade: no ano de 1899 HJS completou 

as suas dezasseis primaveras. 
 

Cada número tem o seu valor próprio como quantidade, poder, qualidade e energia. A 

Ciência dos Números é conhecida no Oriente como Cabala. Para nós, ocidentais, ainda é mera 

excentricidade. O oriental peca por excesso de crença, indo ao fatalismo e ao fanatismo. O 

ocidental peca pela descrença, ocultando a sua ignorância do mistério, o seu temor do 

desconhecido na escapatória fácil do “livre-pensamento”, conceito ou ideia que muitos confundem 

com o direito de abusar-se impunemente do “livre-arbítrio”. E também este, segundo alguns 

teósofos, nunca foi tão livre… nem tão abusivo como nesta cíclica intermitência de Piscis para 

Aquarius. 
 

O ano de 1899 foi decisivo para HJS. 
 

Idade de colégio, de estudos, de sonhos e principalmente de romance. Contra a doce 

inconsciência da infância vem chocar-se a dura responsabilidade de um futuro incerto. Surgem os 

problemas de carácter social, a fase da supervalorização da própria personalidade. Manifestam-se 

os apelos do sexo, que se transformam em conflitos interiores. As reacções estão na dependência 

directa do temperamento, da educação, do ambiente e sobretudo da constituição psicossomática. 

No ensino, torna-se difícil atrair o interesse do discípulo numa fase em que o desabrochar das 

emoções conduz à poesia, à dança, ao teatro. 
 

Não fazia excepção à regra o personagem por nós focado. Mas, com a argúcia que lhe era 

peculiar, todas as matérias lhe pareciam familiares, aprendendo e assimilando rapidamente o que 

lia e quanto lhe ensinavam nas aulas. A sua atenção, porém, estava mais voltada para os Planos do 

Incognoscível. Aprazia-lhe investigar os mistérios dos Mundos das Causas, das Leis e dos Efeitos. 

Devotou-se à pesquisa da Verdade com todo o ardor, recebendo por vezes auxílio de misteriosos 

Seres humanos que com ele conviviam e tinham por missão superior orientá-lo e despertar-lhe a 

Consciência inata a qual, todavia, só poderia tornar-se Integral mediante gradativa Iniciação. 
 

Por essa época chegou de Lisboa, procedente das Índias Portuguesas, para exibir-se em 

Salvador, uma Companhia Teatral composta de adolescentes. Esse acontecimento poderia parecer 

casual, mas na verdade fazia parte de um grandioso plano de que poucos tinham conhecimento, 

figurando entre os confidentes JHS e alguns membros da sua família. Instalou-se o grupo de 

artistas no Teatro São João, o de maior destaque naquele Estado. 
 

Desde as primeiras representações o jovem adolescente se tornou assíduo, aplaudindo com 

entusiasmo os participantes. O seu mais acalorado entusiasmo era, porém, dedicado à actriz 

principal da Companhia. Bonita e atraente, possuidora de notáveis dotes artísticos, inflamou à 

primeira vista o coração sequioso do seu admirador. Helena, este era o nome da heroína, contava 

o mesmo número de primaveras. A brilhante actriz correspondia encantadoramente aos galanteios 

de HJS e por ele se apaixonou. Cupido lançara a sua flechada com certeira pontaria. Estariam 

ligados os dois protagonistas do romance iniciado nos recuadíssimos tempos do primeiro par 

manúsico? E quem poderá negar a autenticidade da história mitológica? Porventura não se amam 

os deuses? 
 

Num dos ensaios da conhecida revista que se intitulava Tim-Tim Por Tim-Tim, o principal 

protagonista, ou seja, aquele que fazia o papel de Ulisses, propositadamente ou não deixou de 
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comparecer ao ensaio. Tim-Tim Por Tim-Tim era uma Revista em 3 Actos e 27 Quadros, da autoria 

do notável escritor Souza Bastos e musicada pelo maestro Stichini. No Coro e Coplas de Calypso, 

a Revista faz referência à partida de Ulisses, e as Coplas n.º 4, chamadas Mercúrio, assim se 

expressam: 
 

Sou filho qu´rido de Júpiter 

Que a bella Plêiade amou! 

Ninguém a lyra d´Appollo, 

Como eu jamais dedilhou! 
 

Meu pae me deu incumbencia 

De coisas particulares 

Pr´a ser ligeiro me poz 

Duas azas nos calcanhares! 
 

Sou o Deus da eloquência 

De Cic´r´stou sempre ao lado, 

Em Lisboa eu passo a vida 

Flanando pelo Chiado. 
 

A Folha de São Paulo de 26 de Novembro de 1960 publicou uma notícia informando que 

a famosa actriz dramática Palmira Bastos completava a 25 daquele mês, em Lisboa, o seu 70.º 

aniversário de Teatro, e que a sua estreia no Teatro português foi assinalada pela Revista Tim-Tim 

Por Tim-Tim da autoria de Souza Bastos, com quem se casou. 
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HJS, frequentador assíduo que era da mesma Companhia, cujo empresário e também os 

artistas se fizeram seus amigos, foi insistentemente reclamado para que, ao menos no ensaio, 

tomasse o lugar do outro. Inútil dizer que ele conhecia tal papel de cor, como até hoje conhece os 

de várias peças teatrais. A princípio relutou em aceitá-lo, pois sabia que se o facto chegasse ao 

conhecimento de sua família esta o recriminaria severamente. Postava-se nos bastidores, junto ao 

pano de boca que representava o Alvorecer: Apolo, em seu carro de ouro puxado por seis fogosos 

corcéis alados, desce do céu e vem com os seus raios benfazejos iluminar a Terra. Daí assistia às 

representações, ou antes, podia ver de perto a sua “Bem-Amada”… Desde que o ensaio começara 

algo fazia vibrar todo o seu ser de forma electrizante. 
 

Quando chegou o momento de Ulisses descer do Céu para anunciar às Musas “a sua 

próxima partida para Lisboa”, parte esta que fora cortada devido à teimosia de Henrique em não 

aceder a semelhante pedido, eis que ele mesmo se apresenta em cena, surpreendendo a todos com 

essa sua decisão repentina. O facto é que cantou e representou com perfeição e desembaraço iguais 

aos dos mais famosos artistas, o que entusiasmou até o maestro. 
 

Uma salva de palmas dos assistentes do ensaio, dos próprios artistas que o abraçaram, ou 

antes, o carregaram nos braços. Finalmente o maestro saltou no palco e cobriu-o de beijos, 

elogiando a sua voz de “tenorino” e a sua desenvoltura artística. Foi assim que terminou a parte 

que lhe cabia no Prólogo da peça que representou, digamos assim, cedendo-lhe outro o seu lugar. 

E como esse era um dos seus maiores amigos no elenco da Companhia, por sua vez atirou-se nos 

braços do novel artista. Mas este suava frio, empalidecera, forçando um sorriso quando foi tirado 

da cena pela sua amada, compadecida de semelhante situação do improvisado “tenorino”. 
 

Em 24 de Junho de 1899, dia de São João, compuseram um idílio na paradisíaca Ilha de 

Itaparica, na Baía de Todos os Santos, viajando a bordo de um saveiro denominado Deus te Guie. 
 

Dentre as regiões do Brasil por nós consideradas regiões Jinas está a Ilha de Itaparica, 

famosa pelo valor dos seus filhos, a fertilidade do seu solo e as qualidades terapêuticas das suas 

águas, idênticas, segundo opinião de várias sumidades médicas, às de Carlsbad. As benéficas 

vibrações dos Mundos Subterrâneos, que infiltrando-se na água vão aliviar todos os sofrimentos 

físicos e darem aos frutos sabor e aspecto excepcionais, manifestam igualmente os seus poderes 

na mentalidade dos seus filhos, e daí a abundância de homens ilustres com que ela tem enriquecido 

todos os sectores da inteligência pátria. 
 

Após o passeio realizaram um ritual iniciático a bordo de uma barca de nome Conceição 

Feliz. Durante a permanência numa das praias da Ilha, enquanto ambos se extasiavam num 

transporte místico de adoração pelas maravilhas da Criação, ocorreu-lhes um acontecimento dos 

mais extraordinários: sob as vestes de Neptuno, qual monumento aquoso surgido subitamente das 

ondas, aparece-lhes a Divindade! Atónitos, ouvem a Voz do Eterno a adverti-los dos árduos 

caminhos que ambos iriam percorrer, premunindo-os contra as Forças do Mal que de vida em vida 

os perseguiam. 
 

HJS se faz assim JHS, pois o H, como letra aspirada, é a única consoante que faz vibrar as 

sete vogais do sagrado OEEHAOO. 
 

Como se chamava esse adolescente? Chamar-se-ia, como o pai, Honorato – o que é honrado 

– como parece constar dos arquivos pessoais? Ou receberia o nome de Henrique, com o qual é 

conhecido até hoje? Eis o primeiro dos grandes mistérios da sua vida. Mas, que importa ao oceano 

que se lhe chame de mar, à corrente que se lhe chame de rio ou regato, ao ar que o baptizem de 

vento ou brisa, ao fogo que o denominem de fogueira ou labareda, à terra que a apelidem de barro 

ou lama? A essência permanece imutável, seja qual for o nome que lhe queiramos dar. 
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CAPÍTULO II 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 

 

Laurentus 
 

 

MISTERIOSA VIAGEM DE UM ADOLESCENTE AO NORTE DA ÍNDIA 

 

 

 

 

 
 
 

Terminadas as “férias de S. João”, que naquela época prolongavam-se até depois dos 

festejos de 2 de Julho, Dia da Independência3, o adolescente ao invés de tomar rumo da escola, 

fugiu, como a consciência lhe ordenara, em companhia da sua amada, teatral ou 

espectacularmente…a caminho de Lisboa. Sim, a Lis ou Flor-de-Lis de tão transcendentes 

amores… 
 

Soavam as Ave-Marias quando o vapor Minho, da Royal Pacquet Company, zarpou do 

porto, com as primeiras luzes iluminando a privilegiada cidade de Tomé de Souza… O jovem, 

debruçado na amurada, olhava tristonho aquele quadro que lhe enchia o coração de dúvidas e de 

saudade… O seu pai, de cama, passando mal há longo tempo. A sua mãe à cabeceira, pensando no 

filho que ela julgava estar na escola…quando a verdade era que dela se afastava para longas 

distâncias! As lágrimas banhavam as faces do adolescente enquanto invadia-lhe o coração um 

misto de dor e de mistérios impenetráveis… E dizia de si para si: “Porque devo fazer tal coisa, 

deixando meus pais por uma jovem que caiu do céu, é bem verdade, mas que não fazia parte da 

minha vida?” E a resposta se revelava silenciosa mas lógica e precisa, por ser da maior 

transcendência: “Lembra-te das palavras que ouvistes nas areias daquela ilha”. Palavras saídas do 

mar, como se do próprio Neptuno as fossem… Ela, como se estivesse adivinhando o que se passava 

na cabeça do AMOROSO, acaricia-lhe os cabelos, dizendo: “Não desanimes. Os deuses nos 

acompanham. Tudo há-de sair da melhor maneira possível! Nós estamos completando um drama 

inúmeras vezes representado. E que tem por epílogo a vida presente”… 
 

Os dias iam correndo como as contas de um rosário. Os folguedos dos ciganos que 

viajavam na terceira classe (sempre eles a acompanhá-lo até hoje, tanto de perto como de longe…) 

não distraíam HENRIQUE. A sua bem-amada, sempre ao seu lado, tentava consolá-lo ao dizer-

lhe coisas misteriosas! Para outro fim não fora ELA educada! Finalmente o vapor chega ao Tejo, 

o rio de que fala a profecia da Serra de Sintra4. Um casal dos mais veneráveis, ela com porte ao 

                                                 
3 O 2 de Julho de 1823 é data comemorada em Salvador como o Dia da Independência, em homenagem aos heróis 

que derramaram seu sangue pela emancipação política do Brasil. Enquanto noutras partes do país a emancipação 

política (9/9/1822) fez-se modo pacífico, em terras baianas a nossa Independência custou-nos o sacrifício de muitas 

vidas. A vitória está imortalizada no Monumento ao 2 de Julho, erguido na praça que é hoje uma das atracções 

turísticas da Bahia. 
4 Na página 201 do livro Cintra Pinturesca, de autor anónimo, editado em 1938 em Lisboa pela tipografia da 

Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, estão transcritos os dizeres da famosa profecia da Sibila: 
 

DECRETUM 

SIBIL, VATTICIN, OCCIDIIS 
 

Volventur saxa litteris et ordine rectis 

Cum videris Oriens, Occidentis opes  

Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até 

ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 
 

Mateus, XXIX-27 
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mesmo tempo de santa e rainha, ele como sábio e guerreiro, vieram em busca dos dois 

protagonistas da Peça, levando-os para a sua casa, um mimo de conforto e de riqueza. 
 

Aí ficaram durante algum tempo, visitando a cidade, indo até Sintra, para que o Mistério 

não ficasse sem o devido efeito… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aconteceu, porém, que as Forças do Mal – contra as quais a Voz de Deus os prevenira, as 

mesmas que os perseguem de vida em vida para que a sua Missão fracasse – modificaram as 

directrizes por Lei traçadas. 
 

Helena, a jovem artista, sucumbiu, vítima de um acidente, sob as rodas de uma carruagem 

puxada por fogosos animais, na Rua Augusta, em Lisboa. A Rua Augusta fica entre as do Ouro e 

a da Prata, metais estes que na Astrologia e Alquimia correspondem ao Sol e à Lua. O nome Lisboa 

provém de Ulissipa, nome mitológico de uma princesa que, na Atlântida, desempenhou papel 

importante na sua História. Fala-se mesmo de um anel ou aliança que lhe pertencia, e que tendo 

caído ao mar veio ter novamente às suas mãos, por ter sido encontrado no bucho de um peixe. 
 

Depois de mil peripécias, a princesa veio a casar-se com o príncipe dos seus amores. Lisboa 

também significa a Boa Lis, ou a Flor-de-Lis símbolo precioso do Governo Espiritual do Mundo. 
 

Após esse acidente de Lisboa – conquanto as Forças do Mal lograssem prejudicar “o 

objectivo principal da referida viagem…” – aparece uma segunda Helena, estreitamente ligada à 

                                                 
Ganges Indus Tagus erit mirabile visu 

Merces commutabit sua uterque sibi. 
 
 

O VATICÍNIO DE UMA SIBILA SOBRE O OCIDENTE 
 
 

Patente me farei aos do Ocidente 

Quando a porta se abrir lá do Oriente, 

Será coisa pasmosa quando o Indo, 

Quando o Ganges trocar segundo vejo 

Seus (espirituais) efeitos com o Tejo. 
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primeira, e também de progenitores descendentes ibéricos: o pai de português, a mãe de espanhola. 

E isto para fazer jus à Mónada dessa mesma natureza, vindo fundir-se na autóctone que foi a nobre 

e aguerrida raça dos Tupis. 
 

A afinidade espiritual, que nenhuma força humana pode obstar, muito menos julgar, 

concorreu para que ela – por motivos transcendentais que a poucos é dado saber – fosse criada e 

educada por HJS e a sua família. Do mesmo modo que a primeira a foi pelos Barões Henrique e 

Helena da Silva Neves, ele português e ela espanhola. 
 

Mas essa mesma Lei, sob a forma de Divindade, manifestou-se de maneira tal que, embora 

retardadas as mesmas directrizes, o FIO de ARIADNE (como aquele do começo da Raça ÁRIA 

ou de ÁRIES, o Cordeiro…) desdobrou-se de forma inexorável, criando nova etapa de mistérios 

para o jovem que ficara. 
 

O venerável casal nada disse ao nosso herói do triste fim da sua amada. Contaram-lhe uma 

história em que aquela viagem teria por finalidade apenas levá-lo para o outro lado do Mundo, a 

fim de entrar em contacto directo com as Iniciações daquela região. Finalmente, é o TEATRO 

transformado em ESCOLA, e esta em TEMPLO… 
 

Chegou o dia da partida para Goa, possessão portuguesa na Índia, onde também há um São 

Lourenço de Goa… Dias após, embarcam em outro vapor que os conduz a Calcutá, devendo tocar 

em Ceilão, “a cidade de Lanka, dirigida outrora pela deusa KUVERA…” 
 

A viagem, realizada através de mil peripécias, não podia deixar de levar a comitiva ao 

Cairo, pois que, passando pelo Canal de Suez, visitaram também a “Mansão dos Deuses”, onde se 

acham as famosas Pirâmides e a Esfinge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de vinte e quatro horas, empreenderam etapa mais perigosa, a do Mar de Omã, a 

caminho de Goa, onde o casal, que fazia parte da comitiva, possuía um lar dos mais confortáveis 

e pitorescos. À beira do cais de Goa achava-se postado o mordomo da família, de nome José 

Ramayana, o qual foi pela mesma criado e educado desde criança. 
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A primeira coisa que admirou o jovem herói foi a maneira pela qual a cidade é calçada, 

pois que os seixos vão rolando debaixo dos pés à medida que se vai caminhando. 
 

Muitos anos depois, Henrique veio a saber que a sua companheira fora criada e educada 

nessa casa, que o quarto e o leito onde dormia a ela pertenceram, e que todos os domingos ela 

depunha aos pés de uma estátua de Apolo, erigida no jardim, braçadas de flores. Domingo, como 

se sabe, é o dia do Sol, Apolo ou Helius. 
 

Também chegou ao seu conhecimento que o amigo da família, com o seu nome velado de 

Jean Dubonet Beauville, pintor parisiense, de olhos cor do céu e cabelos louros batendo nos 

ombros, ou cortados à Nazareno, além de ter sido professor de música, de pintura, de línguas, etc., 

da “jovem desaparecida”, era o mesmo a quem o coronel Henry Steel Olcott, companheiro de 

Helena Petrovna Blavastky, tanto elogiara a sua angelical figura, além de cognominá-lo de “o 

Adepto de Pondcherri”. Os cuidados dispensados pelo mesmo ao adolescente das 16 primaveras 

ficaram conservados no escrínio do seu coração, como gemas preciosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henrique José de Souza com 16 anos de idade 

 

Tempos depois a comitiva teve que deixar tão místico quão querido lugar, pois que a data 

para a mesma se encontrar no Norte da Índia estava próxima. 
 

No cais, uma embarcação de pequeno calado aguardava a comitiva para levá-la fora da 

barra, onde se encontrava o Indian Prince. Linda manhã de céu azul que se reflectia na superfície 

das águas, de permeio com as silhuetas ondulantes das árvores plantadas à beira do cais. Neste 

achava-se uma senhora de porte de rainha, sustentada pelo mordomo José Ramayana. Os seus 

olhos estavam rasos de lágrimas… 
 

Já afastada a embarcação, a caminho da barra, um lenço branco continuava a acenar num 

último adeus aos membros da comitiva, principalmente ao jovem a quem ela se acostumara a amar 

como a um filho, fazendo as vezes daquela que ficara na Bahia zelando pelo esposo, à sua 

cabeceira. 



Biografia síntese de Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 21 

A dama era a Baronesa Helena da Silva Neves, esposa do Barão Henrique Antunes da Silva 

Neves, o ancião das longas barbas que, a bem dizer, era o chefe da referida comitiva. 
 

Depois de longa e acidentada viagem, não faltou uma violenta tempestade nas 

proximidades de Goa, pois em tal época do ano o Mar de Omã torna-se revolto. A comitiva 

permaneceu durante três dias prisioneira no seu próprio camarote. A navegação a vapor ainda se 

achava num grande atraso, a luz eléctrica era substituída por castiçais de metal amarelo sustentando 

uma grossa vela, a marcar compasso acompanhando o jogo do navio; péssimo divertimento a que 

se dedicava Henrique, que nem sequer se apercebia que ao acompanhar com a cabeça o referido 

movimento aumentava o enjoo… A primeira classe equivalia a uma terceira de hoje. Esta, por sua 

vez, levava os passageiros sem conforto algum, dormindo quase ao ar livre, comendo em bacias 

de zinco, tendo por talheres uma simples colher de estanho. No entanto, nos dias de sol cantavam, 

dançavam, sentiam-se felizes com a sorte. Muito mais por saberem que em pouco tempo estariam 

no lugar de seu destino e, portanto, livres dos perigos e dos sofrimentos da viagem. O que não 

podiam saber, como não o sabe nenhum ser humano, é o que lhes reservava de bom ou mau o 

futuro, vivendo de esperanças, que muitas vezes se esboroam como os castelos de cartas ou a 

fumaça de um cigarro… Entre esses passageiros não faltavam os leitores de “buena-dicha”, um 

grupo de ciganos que só tomava parte nos folguedos nos dias de sol, ou então nos domingos. Não 

lhes era permitido ir à primeira classe, como não o era a nenhum passageiro de terceira classe, a 

não ser quando o navio atracava em algum porto. 
 

Finalmente, o Indian Prince chegou a Colombo, capital do Ceilão, num dia azulado com a 

cidade em festa, por sinal que um domingo, dia do Sol ou de Apolo…Comemorava-se há dias a 

derrota do gigante Ravana, cruel tirano que imperou nessa mesma Ilha (Lanka). Tal gigante se 

apoderara à força de Sita, esposa de Rama. Trata-se de uma lenda quase idêntica tanto à do 

mitológico Perseu salvando Andrómeda das garras do dragão, estando ela mesma acorrentada à 

porta do seu palácio, como à cristã de S. Jorge, que em nada difere da primeira. Semelhante festa 

interessa mais de perto aos Kshatriyas ou Guerreiros. É dedicada a RAMA TECHANDRA, o 

grande herói do poema épico Ramayana. 
 

Algo, porém, atraía a atenção de Henrique: a da limpidez das águas do mar em torno da 

referida ilha. Viam-se claramente os enormes peixes de um vermelho quase escarlate mesclado 

com amarelo-ouro, qual ampliação dos peixinhos ornamentais dos aquários tão comuns nos jardins 

e parques do Ocidente. Distraía-se vendo-os a bordejarem uns após outros, quando não em 

cardume, outras vezes aos pares, graciosos e serenos, e os menores, como se fossem verdadeiras 

crianças, a fazerem piruetas em busca uns dos outros. Os seus dois companheiros de viagem não 

o perdiam de vista, conquanto a cada passo o comandante do Indian Prince procurasse conversar 

com o “ancião das longas barbas” sobre assuntos que pouco lhe interessavam. 
 

Mas eis que os olhos do rapaz defrontaram-se com duas figuras exóticas postadas à beira 

do cais, e divertido proferiu as seguintes palavras: “Vejam só que dois sujeitos feios! O grande 

mais parece um cachorro, devido às suas enormes orelhas e o rosto alongado para frente como um 

focinho... E o outro baixinho redondo de pés pequeninos que mais parecem os de um cabrito, com 

aqueles cabelos negros lisos em guisa de crina de cavalo caídos apenas para o lado esquerdo!...” 

Mas as suas palavras foram cortadas pelas do ancião: 
 

– “Dentro em breve você saberá quem são aqueles dois seres estranhos que atraíram essa 

crítica muito natural para a sua idade…” 
 

Ao soar o terceiro apito lançado da sirene do Indian Prince, os dois seres rumaram para 

bordo. O bater dos pés do mais baixo e arredondado, uma espécie de Sancho Pança ao lado de D. 

Quixote, mais se assemelhava ao de duas castanholas de encontro ao pontilhão onde o vapor se 

achava atracado. Uma gargalhada explodiu de modo irreverente… De outra boca não poderia ser 
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senão da do jovem Henrique. Os paternais amigos, ao seu lado, contentaram-se a esboçar um 

simples sorriso pelo canto dos lábios para não desgostar ao herói de semelhante façanha… 
 

E ninguém mais os viu durante a viagem. Tinha-se a impressão de que as duas caricaturas 

humanas procuravam fugir do humano convívio. Quando, porém, muitos dias depois o Indian 

Prince chegou a Calcutá, capital das Índias inglesas, eles foram novamente vistos, contudo sem se 

reunirem à comitiva. Esta, por sua vez, ocupou três carrinhos puxados por número idêntico de 

indivíduos que mais pareciam chineses do que hindus, e aos solavancos num calçamento de 

calhaus em vez de paralelepípedos, só parou diante de um hotel de primeira classe. Aos olhos 

irrequietos de Henrique, não passaram desapercebidos dois corvos encarapitados numa árvore que 

ficava fronteira à porta do hotel. E isso levou-o a fazer uma careta de nojo, notada pelo personagem 

de cabelos louros e olhos azuis que foi logo dizendo: “Não se espante com tais aves, pois que em 

seu país os urubus proliferam por toda a parte, inclusive em cima dos telhados”. Diante da justa 

observação, o jovem sorriu e os três foram ocupar um quarto de área regular que ficava no andar 

superior. Se fosse nos tempos que correm, seria considerado como dos mais sórdidos…tudo na 

vida não passa de estado de consciência. Algo que foi bom outrora passa depois a péssimo. Porém, 

verdade seja dita, que muitas coisas de hoje seriam desprezadas outrora como indignas e até 

criminosas… e muita gente acha-as magníficas! 
 

Por muitos motivos foi preferido o bairro oriental, em vez do europeu, onde as 

comodidades não eram levadas em conta. Que dizer, por exemplo, de um banheiro esquisito com 

uma torneira enorme tendo um buraco triangular na parede externa, com vestígios claros de 

pousada daquelas aves que se viam empoleiradas ao lado de fora? Mas apesar de tudo o banho 

teve a mesma utilidade que hoje teria num apartamento de luxo. Para a breve permanência da 

comitiva em Calcutá, o hotel até podia considerar-se bom. 
 

O tempo foi empregado seja em passeios para divertir o nosso adolescente, seja em 

assuntos que se prendiam ao resto da viagem até ao Norte da Índia. Nos passeios servia de 

“cicerone” o seu amigo de cabelos louros e olhos azuis. Ele ia explicando tudo com uma paciência 

e carinho dignos de um pai extremoso. 
 

Pelas ruas sujas e esburacadas do bairro oriental, não era raro encontrar os famosos 

domadores de serpentes. As najas saindo dos cestos onde vivem aprisionadas, meneando a cabeça 

ornada de duas grandes orelhas ou capelos, acompanhando o ritmo monótono da flauta de bambu 

soprada por esses seres estranhos, quase todos shivaítas ou adeptos do Deus Shiva, a cujos templos 

vão levar diariamente o fruto de semelhante trabalho… 
 

Para um desses templos, chamado Ikkerei, desloca-se toda a população e até os turistas a 

fim de apreciarem sobretudo a dança das “pequeninas virgens floridas”, destinadas a serem em 

breve esposas da Divindade. Reunidas em círculos dançam e cantam, embora tal dança não seja 

mais do que um passo vagaroso e solene. Batem compasso com uns paus apropriados e, de vez em 

quando, dobram o corpo como na intenção de se sentarem. Uma das virgens prolonga e eleva o 

cântico, que as outras acompanham em coro proferindo: Kôle – Kôle! Na verdade, referem-se à 

Deusa Kali. 
 

Também se realiza uma festa nos bairros mais afastados, cuja dança principal, Kurumba, 

faz-nos lembrar os exóticos seres que habitam a Nilguiria com o nome de Mulukurumbas, dos 

quais H. P. Blavatsky fez um longo estudo no seu livro Aux Pays des Montagnes Bleus (Nilguiria 

quer dizer “Montanhas Azuis”). Um dos tempos da dança de maior interesse é aquele em que um 

dos figurantes, sentado no chão com a maior quietude e aparente insensibilidade, recebe em cheio 

no crânio, completamente despido de cabelos, um número respeitável de cocos pesados e duros. 
 

Quando menor, Henrique teve ocasião de apreciar algo idêntico numa festa que o Clube 

Inglês, na Bahia, ofereceu à tripulação de alguns navios britânicos ali ancorados. Impressionara-o 
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a agilidade dos marinheiros que se prestavam a esse desporto mais do que estúpido. Raramente o 

coco acertava o alvo, pois que metidos em barricas recolhiam rapidamente a cabeça para dentro. 

Dir-se-ia que essa brincadeira perigosa teve a sua origem nessa dança hindu denominada 

Kurumba! 
 

Certa vez, num dos passeios para alegrá-lo foram ter à praça principal do bairro oriental, 

onde grande grupo de pessoas, na maioria turistas, achava-se em volta de algo que só pôde ser 

visto quando chegaram às primeiras filas: um faquir esquelético, de olhos saltando das órbitas, 

coberto de pó e de moscas, prendia-se a pesadas correntes de ferro, uma delas ligando-o a um poste 

acima da sua cabeça. Havia muitos anos que ele vegetava naquele lugar e posição! Coisa incrível 

para um ocidental, no entanto, uma das realidades da Índia. Esparramadas pelo chão as moedas 

atiradas pelos assistentes que não escondiam o seu espanto ao depararem com a tortura do estranho 

faquir. Mais adiante um outro com um braço suspenso e a mão firmemente fechada, a unha do 

dedo médio atravessando-a lado a lado, cuja ponta, escura e alongada, surgia na face dorsal como 

a ponta de um escalpelo ferruginoso… 
 

O adolescente, que só conhecia tais coisas através de livros, na sua maioria adulterados por 

especulações comerciais, compreendeu que tudo quanto lera a respeito estava longe da realidade! 
 

Outra vez, os dois amigos inseparáveis (pois o terceiro nem sempre podia estar presente) 

distanciaram-se da cidade indo ter a uma colina das mais aprazíveis, onde os aguardava mais uma 

cena impressionante: um devoto fanático estava postado em franco êxtase ou samadhi como se 

chama na Índia, enquanto outras pessoas, sentadas na vegetação que cercava o lugar, esperavam a 

sua vez. A razão daquilo foi logo explicada pelo amigo de olhos azuis e cabelos louros: naquela 

espécie de caverna viveu durante muitos anos, em meditação e na mesma posição em que se achava 

aquele devoto, um asceta, que era alimentado por outro a altas horas da noite. É crença geral em 

toda essa região, e até em outras mais distantes, que quem permanecer na mesma posição, no 

referido lugar, em meditação (qual acontece no “Muro das Lamentações”) receberá em seu ovo 

áurico as vibrações do “santo homem” que ali viveu durante tanto tempo… 
 

Na véspera da partida de Calcutá para o Norte da Índia, a comitiva teve que fazer uma 

visita a um brahmane ilustre. A recepção foi a mais condigna possível. No entanto, quando chegou 

o momento de certa discussão a respeito dessa mesma viagem, o Adepto de Pondcherri atraiu 

Henrique para a varanda da casa a fim de apreciar a rua, onde se passavam coisas mais próprias 

da sua idade. 
 

Como é de costume naquele país hospitaleiro, os membros da comitiva foram cercados das 

maiores gentilezas que culminaram no momento da partida, quer da parte do casal proprietário, 

quer dos seus auxiliares e até dos vizinhos laterais e fronteiros. Um jovem quase da mesma idade 

de Henrique, sempre que o via fazia-lhe muitas festas, mas só se compreendiam por gestos posto 

que as suas línguas eram muito diferentes. Quando o mesmo Henrique o abraçou e dirigiu um 

adeus seguido de outras palavras, que foram traduzidas pelo mesmo Ser que raramente o largava, 

os seus olhos tomaram um brilho diferente. Duas lágrimas estavam prontas a deslizar pelas faces 

abaixo, ficando os dois rapazinhos visivelmente comovidos. Poucos dias apenas de amistoso 

convívio bastaram para que aquela alma vibrátil, filha de uma terra até hoje incompreendida pelos 

ocidentais, sofresse a ausência de um amigo de quem nem sequer sabia a sua língua! 
 

Semelhante viagem, em tal época, foi das mais penosas. Baldeações e mais baldeações. 

Alguns trechos a pé, outros em veículos puxados por “cavalos humanos”, quando não no costado 

de um elefante, sacudindo mais que o Indian Prince sobre as ondas revoltas do Mar de Omã ou do 

Oceano Índico. Além do mais, por força das circunstâncias, foram visitados vários lugares e 

cidades, sendo que dentre os principais Allahabad, onde residiu e findou os seus dias o conhecido 

prócer do Movimento Teosófico Blavatskyano, Alfred Percy Sinnet, autor de O Mundo Oculto e 
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de Budismo Esotérico, e Delhi, uma cidade cheia de encantos e maravilhas, hoje um misto oriental 

e ocidental devido às grandes reformas por que tem passado, dentre elas os inestéticos arranha-

céus, embora que em número reduzido. Simlah, na encosta do Himalaia, foi de todas as cidades 

indianas onde mais se demorou a comitiva. Tal como Srinagar, Simlah, ambas estreitamente 

ligadas a Movimentos que surgiram no Ocidente, as duas tiveram o privilégio de servir de 

Santuário a rituais iniciáticos aos quais sujeitou-se o jovem Henrique em ambas essas 

Fraternidades, os quais não podem ser divulgados ao mundo profano. 
 

Nos arredores de Simlah, num verdadeiro Retiro Privado, Henrique teve que permanecer 

antes do ritual por que tinha de passar em Srinagar, de muito maior importância… Ficou sob a 

guarda de respeitável Guru a quem daremos o nome de Kadir. A Iniciação por que Henrique devia 

passar ao lado de semelhante Ser, fazia parte da mesma Maya Budista que o obrigou a não voltar 

ao seio da sua família com o “desaparecimento” da jovem a quem dedicara o seu primeiro amor 

nesta vida. Mas onde está, contudo, a parte principal de tão misteriosa viagem? 
 

Senhor de poderes psíquicos inatos, sentia-se irresistivelmente atraído para tudo quanto 

dizia respeito à Sabedoria Iniciática das Idades. Em Lisboa, ao informarem-no de que iria ter à 

presença de seu Mestre na Índia, o seu entusiasmo atingiu ao apogeu. 
 

Alguns dias de meditação, talvez propositada para o que se ia passar em Srinagar, Yoga 

diária ao ar livre, em decúbito dorsal e olhos fixos no Sol, o que lhe fez muito bem para recuperar 

as energias despendidas em tão longa viagem… eis tudo quanto lhe foi exigido. Mal sabia ele que 

estava próximo o dia da partida para a última etapa. Sentia-se feliz naquele lugar junto de um Ser 

tão cheio de bondade e de conhecimentos tão vastos, a quem o jovem discípulo crivava de 

perguntas sempre que o Mestre lhe dava ensejo. 
 

Um dia, antes de virem buscá-lo dois membros da 

comitiva como lhe fora anunciado pelo seu pseudo-Guru, este 

chamou-o ao seu Santuário oculto entre as árvores de um 

bosque situado um pouco mais adiante da sua residência. Ali 

chegando, o Sábio disse-lhe o seguinte: “Meu filho, a sua 

função aqui está terminado. Você não precisa de Iniciação 

alguma…Já passou por tudo isso em outras vidas. Algo de 

imenso valor o espera na cidade sagrada de Srinagar, em 

companhia dos seus grandes amigos. Eu nada fiz senão 

obedecer ao que me foi imposto pela Lei”. E, olhando para as 

bandas do Himalaia, completou tudo quanto tinha a dizer a 

Henrique: “Que os Deuses, meu filho, o protejam a fim de 

que possa realizar – segundo a sua vontade – o grande feito 

que o trouxe a estes lugares, tão distantes daquele que passa 

por ser o do seu nascimento… É muito provável que um dia 

ainda nos tornaremos a encontrar. Será um dia muito feliz 

para mim”. O discípulo, que se habituara a conter-se para não derramar lágrimas de comoção, 

nesse momento cedeu e ajoelhou-se aos pés do Santo Homem, que o susteve para elevá-lo de 

semelhante posição. O jovem atirou-se a ele, e permaneceram abraçados alguns instantes. A seguir, 

vieram para fora do Santuário. Era noite. A mística do lugar e a contemplação do céu crivado de 

estrela concorreram para permanecerem ali por longo tempo, em atitude contemplativa, como se 

estivessem num verdadeiro Samadhi… 
 

No dia seguinte, logo ao amanhecer, os dois preciosos amigos vieram buscar o nosso 

adolescente. Um deles, ao vê-lo do lado de fora praticando os seus costumeiros exercícios, 

exclamou sorridente: “Olá, bom discípulo de tão grande Mestre, como vamos de Yoga? Já deve 

ter readquirido as forças perdidas na viagem! Estamos aqui para levá-lo connosco, pois o comboio 
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(trem) parte às dez horas”. Enquanto isso, o Venerável Ser, em cuja companhia o discípulo esteve 

tão poucos dias, cumprimentando-os depositou a maleta de Henrique no chão, e teve estas 

palavras: “Já sabia desde ontem que esta manhã viriam buscá-lo”. E para o jovem: “Já lhe disse 

ontem tudo quanto era possível dizer. Peço, entretanto, aos Deuses que lhe dêem e aos vossos dois 

grandes amigos uma feliz viagem, coroando do maior êxito possível a vossa estadia na cidade 

sagrada de Srinagar…” 
 

Depois de reiteradas saudações, o jovem, bastante comovido por se separar do seu Mestre, 

quis prostrar-se de joelhos e beijar-lhe as mãos, no que foi obstado docemente pelo Santo Homem. 

“Coragem, meu filho. A hora é chegada…” E a comitiva partiu. Na primeira curva o jovem 

procurou olhar para trás, a fim de dizer adeus ao seu Mestre querido. Este se achava ajoelhado, em 

atitude de quem orava. Os raios de Sol iluminando-lhe as faces, concorriam para aumentar o valor 

de um quadro bem digno do artista que fazia parte da mesma comitiva, o Adepto de Pondcherri, 

por outro nome, Jean Dubonnet Beauville, nomes estes que no entanto ocultavam um outro… de 

excelsa magnitude. 
 

No trecho final da viagem, os dois seres estranhos, até então desaparecidos da vista de 

todos, apareceram no banco fronteiro do mesmo vagão. Mas só se manifestaram quando o jovem, 

a uma paragem do comboio para se remover uma barreira caída no leito da linha, proferiu estas 

palavras: “Tudo na vida tem um obstáculo a ser vencido. Nesta viagem quantos ocorreram? Uma 

tempestade no Mar de Omã, agora essa barreira, mais adiante outras coisas…” Um sorriso, 

expresso mais pelos movimentos das sobrancelhas do que pelo canto dos lábios, um resmungar 

rouquenho em bom português, como tão bem se exprimia o Santo Homem de Simlah, eis a 

aprovação que tiveram semelhantes palavras… A linguagem daqueles dois seres não deixou de 

causar estranheza ao adolescente. 
 

Esse, que até àquele momento sentia-se contrafeito com a sua atitude esfíngica, mesmo 

contemplando de perto as suas disparidades frenológicas e as do resto do corpo, pôde respirar com 

maior desafogo…Talvez que adivinhando eles os pensamentos de Henrique, desviaram a vista 

para a janela do vagão como quem procura devassar o horizonte, principalmente quando este se 

apresentava nas grandes planícies sem árvores, sem obstáculos para a visão de quantos admiravam 

as lindas paisagens que se desenrolam naquelas regiões próximas ao Himalaia, gigante de granito 

sempre coberto de neve. 
 

A comitiva ao deixar a estação de caminho-de-ferro, foi ter a uma grande praça cercada de 

residências, quase todas com janelas dando para uma varanda de madeira pintada de verde. A 

cidade, toda cortada de lagos, faz recordar a itálica Veneza. Acolá, nos fundos, um grande Templo 

erguido na encosta do mesmo Himalaia, conhecido nas escrituras orientais como Monte Meru, 

quando este na verdade é o nome da ponta que apareceu no primeiro continente. 
 

Srinagar estava toda engalanada, fazendo lembrar as festas que assistiram no Ceilão. 

Músicas, bailadeiras, um vozerio ensurdecedor, gentes de todas as classes, grupos de forasteiros 

de longínquas paragens, dentre eles tibetanos, mongóis, chineses. Tudo tão estranho à educação 

ocidental de Henrique! Mais de uma vez ele se arrependeu dessa aventura por uma jovem 

desaparecida repentinamente (por motivos que muitos anos depois ele veio a saber). Adivinhando 

o que se passava no seu cérebro, tanto o ancião das longas barbas como o dos cabelos louros e 

olhos azuis, proferiram quase a una voce: “Lembre-se de que tudo isto não é mais do que um sonho 

tornado uma realidade breve. Estamos no fim da jornada. Mais algum tempo e estará de volta ao 

seio da sua família, herói entre os heróis… Dia virá em que se lembrará de tudo isto com uma 

saudade imensa, num misto de dor e alegria. Já então terá a plena certeza de quem é, e o que veio 

fazer neste mundo…” 
 

Essas palavras alegraram o adolescente das 16 primaveras, e depois disso o ambiente 

pareceu-lhe mais agradável. 
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Quando se distanciavam de uma fonte existente na mesma praça, onde não faltavam os dois 

tradicionais golfinhos (símbolo de Piscis no seu Aquarius), uma espécie de “samaritana”, trazendo 

no ombro um púcaro de barro contendo água, colocou-se diante da comitiva oferecendo-o ao que 

lhe parecia o mais velho, ou seja, o ancião das longas barbas. Este, porém, recusando tal gentileza 

pediu à rapariga que a prodigalizasse em primeiro lugar ao mais jovem do grupo, pois com um 

calor tão intenso talvez fosse ele o que mais sede tivesse naquele momento. Aproximando-se do 

jovem, com um sorriso, ela curvou-se para a frente e colocou o bico do púcaro nos seus lábios, 

com extrema delicadeza. Henrique sorveu alguns goles do precioso líquido, agradecendo em 

português, o que foi logo traduzido para a língua páli, pelo Adepto de Pondcherri, como o chamou 

o coronel Olcott. A seguir, fez o mesmo com os demais da comitiva, sempre na esperança de estar 

obedecendo a várias hierarquias. Antes que ela se aproximasse dos dois seres estranhos, estes 

fizeram um sinal negativo com a mão, como que a dizer não precisarem nem de líquidos e nem de 

alimentos. Se non è vero, è ben trovato. 
 

A comitiva dirigiu-se para uma casa amiga onde iria ficar hospedada até chegar o momento 

de dar ingresso no maravilhoso Templo situado um pouco mais adiante. Banho, refeição e repouso, 

eis aí o que todos careciam naquele momento. Depois, ao entardecer, que naquela época se 

prolongava pela noite adentro, o mesmo Adepto convidou-o para chegar à janela do quarto, a fim 

de admirar as festas que se realizavam por todos os recantos da cidade sagrada com seu iniciático 

nome de Srinagar. 
 

Era um quadro deslumbrante. Flores, vozes, ruídos multissonantes, lanternas acesas, 

tapetes berrantes dependurados nas janelas; uma multidão imensa que toda a praça mal podia 

conter. Do lado esquerdo, um grande e riquíssimo palanque estava armado. Nele se instalara o 

Maharaja de Cachemira, senhor de grandes 

domínios, em companhia dos da sua corte. Tudo 

isso era explicado pelo amigo inseparável, de 

maneira delicada e paciente. O Maharaja era do tipo 

Rajaputana (raça solar), ventrudo, cheio de 

comendas, espada curva à cinta, barbas separadas ao 

meio em guisa de signo de Piscis. Num fino turbante 

de seda branca, bem por cima da fronte (ou do 3.º 

olho, “Olho de Shiva” como é chamado na Índia) 

estava cravada enorme e raríssima esmeralda. 
 

O Maharaja de Cachemira era um dos 

maiores sustentáculos do Budismo do Norte. 
 

Havia três dias que a cidade comemorava o 

aniversário de Krishna, a cuja festa se dá o nome de 

Manmchstami. 
 

Perto do Templo, diversas devadasis 

(bailadeiras ou esposas dos deuses, como são do 

Cristo as freiras e as irmãs de caridade), trazendo 

jóias da cabeça aos pés, nestes figurando colares de 

guizos a tilintarem suavemente, como campainhas 

astrais, ao compasso ritmado da dança. Nos cabelos, 

entre delicadas jóias, um raminho de flores naturais excessivamente aromáticas, como sejam o 

“zalóis”, o “champins”, etc. A dança obedece a requebros graciosos, movimentos rítmicos, 

acompanhando as pancadas da murdanga (tamborim), dos tales (pratos de metal) e também do 

sorangui, uma espécie de rabeca, cujo acompanhamento é apropriado ao canto melodioso das 

bailadeiras. 
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O mesmo personagem que serviu de mestre nas artes, nas línguas e em outras coisas mais 

à jovem que ficara para atrás, sabem os Deuses onde… ia explicando tudo ao seu amiguinho: 

“Preste atenção – dizia ele – a quantas vezes se repetem as silabas Ri, Pa, Ni, Sa, etc. Pois bem, as 

sete notas da escala musical, que conhecemos por DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ, SI, têm os nomes 

pális (língua falada nas vizinhanças do Evereste, e que substitui a antiga língua sagrada que foi o 

sânscrito) SA, RI, GA, MA, PA, DA, NI. Juntando-se os nomes das sete notas forma-se uma 

palavra, coisa que no Ocidente não acontece. Tal palavra quer dizer: “O canto do Sol e dos seus 

veículos” (ou seja, dos sete Astros. Isto porque formando uma oitava ou repetição de SA, de facto 

é todo um Sistema Planetário: o Sol Central com os sete Astros em seu redor). 
 

“Assim, repetir-se as notas RI (ou Ré), PA (ou Sol), NI (ou Si) e SA (ou Dó), forma-se uma 

outra palavra que é o BIJÃ do canto, e portanto tem a vibração correspondente à vocação que se 

faz no momento.” 
 

As festas prolongaram-se pela noite adentro… O eco daquele ruído fantástico propagava-

se por todos os recantos da cidade, indo chocar com os primeiros contrafortes do Evereste. Tinha-

se a impressão de que os sons voltavam aos ouvidos de maneira ininterrupta. Por dentro e por fora 

o grande Templo achava-se iluminado. 
 

Dias depois, teve início a festa chamada Nag-Panchami, ou a “festa das serpentes”, nome 

que faz jus ao da própria cidade, ou seja, Srinagar (Sri, Senhor, e Nagar ou Naga, Serpente, mas 

com o sentido de Senhores da Sabedoria), e que é também dedicada a Krishna. A comitiva não 

pôde assistir a semelhante festa, justamente por já se achar no Templo onde se realizava o mais 

transcendente de todos os rituais… Semelhante Templo comunica-se com o Tibete por meio de 

galerias subterrâneas… 
 

Nos fins de Setembro, com a comitiva ainda no referido Templo (o jovem havia 

completado a 15 desse mês as suas 16 primaveras), estavam sendo realizadas outras festas, dentre 

elas a “dos cocos”, em comemoração a Varuna, o Deus das Águas. Tal solenidade tem o nome 

Narial-Purnuma. São levados a efeito grandes rituais relacionados com as águas, sejam as do mar 

ou as do rio, dependendo dos lugares onde se realizam. 
 

Em Janeiro, quando o sol entra no signo de Capricórnio, são celebradas as festas que 

começam pelo Basant-Pankami, relacionado ao ano comercial. 
 

Não podemos deixar de oferecer aos leitores algumas informações turísticas a respeito de 

Srinagar, do seu Templo principal e dos arredores. 
 

A comitiva que, como se viu, não visitou a famosa Lahore, com as suas velhas cidades 

circunvizinhas e quase todas com templos subterrâneos, dirigindo-se para oeste de Simlah foi ter 

directamente a Cachemira, cuja cidade principal é Srinagar, onde um dia reinou o filho do rei 

Assoka. 
 

Alguns dias antes de a comitiva dar ingresso no Templo, procurou visitar lugares 

interessantes da região, inclusive o famoso “Trono de Salomão” erigido no topo da Montanha 

Sagrada. Nesse lugar existia um templo budista, que foi destruído por hindus revoltados durante a 

luta havida entre esses e os budistas. Ainda podem ver-se as suas ruínas, que dizem bem das 

riquezas internas e externas de tão sumptuoso templo. Nesta cidade existe um túmulo que é 

venerado como sendo o de ISSA, ou melhor, de JESUS. O escritor russo Nicholas Roerich refere-

se ao mesmo na sua obra El corazón de Ásia. Um jornalista do Correio da Manhã, do Rio de 

Janeiro, falou do mesmo de modo mais detalhado. 
 

Visitou-se também a cidade de Leh, capital de Ladack, onde teria nascido Gessar Khan. 

Dizia-se que o Maharaja era descendente do referido guerreiro. Certa ocasião a comitiva, visitando 
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as rochas e ermidas dos arredores de Leh, teve oportunidade de deparar-se, numa delas, com a 

figura de um leão gigantesco, que os naturais dizem representar o mesmo guerreiro. 
 

Perto do templo de Buda e Dukkar, a Mãe do Mundo (a Divina Mãe), ergue-se um templo 

primorosamente decorado que é dedicado à mesma Deusa. Tal como em Chigat-sé, no Tibete, 

próximo a Tjigad-jé, chamado de “Retiro Privado do Trachi-Lama”, numa espécie de claustro 

existem formosos frescos com sete Bodhisattvas, sendo Maitreya o último. Este, como no referido 

mosteiro tibetano, tem as faces brancas para indicar que “virá do Ocidente”. Donde se lhe dar o 

nome de “Buda Branco do Ocidente”. E por detrás do trono figura uma grande ferradura – símbolo 

do Kalki-Avatara ou “Cavalo Branco”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversos povos da Terra esperam por um Messias. 
 

Na Palestina, o povo sabe do Cavalo Branco e da Espada de Fogo, semelhante a um cometa, 

e do radiante advento do Grande Jinete sobre as nuvens. 
 

Os muçulmanos dizem com muita reserva que já encilharam o Cavalo Branco em Ispaham, 

que conduzirá o Esperado, e que em Meca se prepara uma Grande Tumba para o Profeta da 

Verdade. 
 

Os brahmanes, baseados no Vishnu-Purana, citam formosos versículos sobre o Kalki-

Avatara, que virá sobre um Cavalo Branco. 
 

O Apocalipse de São João (XIX-11) é de uma clarividência meridiana, quando anuncia a 

Segunda Vinda do Cristo: “E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre 

ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com justiça”. 
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No templo do Mosteiro de Ghum, não longe da fronteira nepalesa, vê-se, em lugar da 

costumeira imagem do Buda Gautama, uma estátua gigantesca do Buda Maitreya, o futuro 

Salvador e Rei da Humanidade. O Senhor Maitreya está sentado em seu trono, as suas pernas não 

estão cruzadas como é costume, e sim pousadas no solo, como a indicar que a sua vinda está 

próxima e que o Rei já se prepara para descer do seu trono. Um ilustre Lama, fiel discípulo do 

fundador desse Mosteiro, teve ocasião de proferir as seguintes palavras diante da impressionante 

efigie: 

“Em verdade, o tempo do grande Advento aproxima-se. Segundo as nossas profecias, a 

época de Shamballah já começou… Rigden-Djyepo, o Soberano de Shamballah, está preparando 

o seu exército invencível para a batalha decisiva, e para isso estão se encarnando todos os seus 

auxiliares e oficiais.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estas palavras não devem espantar o leitor ocidental, pois o Apocalipse de São João (XIX-

14) diz textualmente: “E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho 

fino, branco e puro”. 
 

Para concluir (Apoc., XIX-19): “E vi a besta, e os reis da Terra, e os seus exércitos reunidos, 

para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo (branco), e ao seu exército”. 
 

O Templo dedicado à Divina Mãe, referido atrás, acha-se ornado de um modo totalmente 

diferente dos outros. “E nele transpira a ideia de algo que se aproxima a passos agigantados, na 

razão de um Novo Ciclo para o Mundo”. Maitreya e Shamballah! São nomes repetidos em quase 

todas as bocas. As tradições vêm de longínquas distâncias, como se dissesse da Mongólia Exterior, 

atravessando todo o Deserto de Gobi, atingindo o Tibete propriamente dito, e finalmente o Norte 

da Índia. 
 

Os pintores e escultores dessa região causaram assombro ao Padre Huc, como ele próprio 

o declara no seu livro Dans le Thibet. Assinala a obra-prima de um escultor a quem ele 
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encomendou a ampliação de um Cristo crucificado. Juntamente com o Padre Gabet, seu 

companheiro de viagens, levou a imagem para França, causando admiração a todos que a 

apreciaram. 
 

A comitiva, por sua vez, teve ocasião de assistir à reprodução em gesso da fisionomia do 

nosso adolescente, para servir de modelo a uma imagem de Buda que, segundo veio a saber a 

mesma comitiva, iria figurar futuramente num Templo tibetano… 
 

Debaixo de uma tenda armada na rua, exímio pintor completava uma tela também dedicada 

a Buda. Quem mais se extasiou diante de semelhante obra-prima, foi o insigne dos cabelos louros 

e olhos azuis. E bastante razão tinha ele para isso. 
 

Finalmente, depois de ter cumprido tudo aquilo que a Lei exigia dele, chegou o momento 

de Henrique voltar ao longínquo e saudoso Brasil, à Bahia onde havia deixado os seus pais numa 

situação tão angustiosa… 
 

Com que ansiedade ele empreendeu a longa e misteriosa viagem de regresso ao seu lar, 

viagem não menos acidentada que a feita três meses antes. Ia contente para se encontrar de novo 

entre os seus queridos pais e irmãos, sentir-se confortado e feliz pelas vibrações dos corações 

consanguíneos. Ia-se repetir, à chegada de Henrique na Bahia, situação semelhante à vivida pela 

jovem H. P. Blavatsky quando regressou à Rússia, após seus estudos em Fraternidades do Oriente. 

Intrigado com a sua misteriosa e prolongada ausência, o pai da “divina rebelde” (na expressão feliz 

de Mário Roso de Luna), quis logo saber onde ela estivera durante todo esse tempo. Foi-lhe dada, 

com as saudações filiais, a resposta: “Venho do convívio dos Mestres da Sabedoria”. 
 

Quando Henrique desceu de bordo do navio, seguido de perto por um “amigo”, o seu avô, 

que estava à sua espera, recebeu-o com uma invectiva na presença dos passageiros e demais 

pessoas postadas no cais: “Que bonito papel fez o sr., deixando o seu pai em cima da cama, 

passando mal, e a sua mãe, que por ele velava, só faltou morrer de desespero por não saber onde 

o sr. se achava!” Mal pode terminar as suas palavras… O jovem, percebendo no olhar e no sorriso 

dos circunstantes o ridículo pelo “fujão” que voltava, por sua vez respondeu o seguinte: “Desculpe-

me, mas o sr. já tem idade bastante para agir de outro modo, pois deve saber muito bem que quem 

tem vergonha não envergonha os outros…” Todos ficaram espantados com essa resposta. Mas o 

avô de Henrique foi quem da mesma não gostando, retrucou asperamente ao seu neto: 

“Malcriado!...” – “Sim, malcriado”, respondeu o jovem. Mas o que está dito, está dito… 

Apressando os passos, procurou apanhar um bonde que vinha passando naquele momento. Tomou 

lugar ao lado de “alguém” de sobrecenho carregado, que vinha conservando uma certa distância. 

O seu avô que assistira à “manobra”, tomou lugar num banco mais atrás. Não lhe agradou saber 

que a sua passagem fora paga por aquele que se achava ao lado do neto. No entanto, pertencente a 

uma Ordem, como também pertencia o seu filho, o pai de Henrique, tanto um como o outro 

estavam mais ou menos ao par do acontecido. E foi este o principal motivo da recepção não ser 

feita de outro modo… 
 

Mas é preciso contar o que foi a recepção na casa paterna: um abraço do nosso herói ao seu 

“companheiro de viagem”. Ao dar entrada em casa, o seu irmão mais velho de nome António – 

que, diga-se de passagem, foi o maior auxiliar nessa fuga mais do que espectacular, pois se no 

começo tinha apenas visos de “revista” logo a seguir transformou-se em “tragédia”… – atirou-se 

nos seus braços, banhado em lágrimas de alegria. Os demais parentes, inclusive a sua mãe, 

encontravam-se nas janelas. A velha sr.ª cobriu-o de beijos, como se fosse ainda criança. “Meu 

filho, disse ela, que fez você? Quase matou a sua mãe de susto e de saudades…” O seu pai, que se 

mantinha sentado numa cadeira, ainda convalescente da doença que o prostrara por tanto tempo, 

nem sequer lançou um olhar para o filho. – “A sua bênção, meu pai. Como vai o sr.? Está melhor? 

Não pense o sr. e a mamãe que me esqueci de ambos. Não cometi nenhum crime. Amanhã ou 
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depois contar-lhes-ei tudo”. E o coração do filho exultava de contente por se encontrar de novo 

entre os seus queridos pais, principalmente quando, fingindo que estava olhando para outras 

bandas, via o pai contemplar a sua fisionomia, como quem se sente feliz por possuir um filho capaz 

de realizar semelhante “façanha”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Henrique com seis anos de idade e António, o seu irmão mais velho 

 

Quando Henrique retornou da misteriosa peregrinação à Índia, ouviu da sua mãezinha 

palavras de ternura e expressões de felicidade pelo seu feliz regresso. O filho querido abriu-lhe o 

coração em narrativas da sua longa viagem. Ela, por sua vez, falava da sua saudade e de tudo 

quanto ocorrera na sua interminável ausência. Saudosa do filho, sentindo-se sozinha, muitas vezes 

se recolhera à sala de música. E ali, ao lado do piano silencioso, punha-se a cismar, rememorando 

a melodia e os versinhos que lhe dedicara5; em tais momentos sentia o doce consolo de constituir 

a figura e a voz do ausente com tal fidelidade que imaginava abraçá-lo e beijá-lo em pessoa. 

 

RELÍQUIA 
 

Eunice Catunda 
 

CANÇÃO DE UM FILHO À SUA MÃE 
 

Eu só te peço, Amélia, 

Que me queiras bem 

Que me queiras bem até morrer. 
 

E se o teu filho 

A esta casa não voltar, 

É por ter ele com Deus ido morar. 
 

Adeus Mãezinha do coração 

Tu és a minha devoção! 

Guarda contigo esta oração. 

Guarda contigo esta oração!... 

                                                 
5 Música e letra de que JHS compôs aos oito anos de idade o ofereceu à sua mãe. 
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Quando contava apenas oito anos de idade, o menino Henrique, que tocava e cantava com 

voz suave, compôs uma ingénua melodia que ofereceu à sua mãe. Dona Amélia, a boa senhora, 

foi a primeira a ouvir, extasiada, a singela melodia e os afectuosos versos. 
 

Quando Henrique retornou da “misteriosa peregrinação ao Oriente”, encontrou a sua 

mãezinha que o aguardava zelosa e aflita. E certo dia em que conversavam docemente, ele trazendo 

encerrado no peito as dores e mistérios que ela jamais poderia conhecer, D. Amélia pôs-se a contar-

lhe quão grande lhe fora o bálsamo da melodia singela. Saudosa do filho, sentindo-se sozinha, 

muitas vezes se recolhera à sala de música. E ali, ao lado do piano silencioso, punha-se a cismar, 

rememorando a sua música predilecta. E em tais momentos vinha-lhe o consolo de rever o filho e 

até mesmo de ouvi-lo, pois que a sua saudade tinha o poder de reconstituir a figura e a voz do 

ausente, o qual, para a mãe solitária e distante, repetia sorridente a música que a ela dedicara, 

quando ainda criança. 

 

 

 

CAPÍTULO III 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 

 

A. C. Ferreira 

          H. M. Portella 

DA ADOLESCÊNCIA À IDADE ADULTA 

 

 

 
 

 

À medida que Henrique se reintegrava nas suas actividades habituais e avançava em 

conhecimentos, mais claras se faziam em seu espírito as impressões trazidas da Índia e mais se 

maravilhava ante a magnitude das revelações com que naquele país fora distinguido pelos seus 

Mestres. Sobre as pessoas destes e acerca dos seus sábios ensinamentos, costumava deter-se em 

profundas meditações. Cedo compenetrou-se da transcendente responsabilidade da Missão que 

trazia para o Mundo Ocidental, particularmente o Brasil, avultando-se em sua consciência a 

obrigação de a cumprir de maneira cabal. 
 

Em sua natureza, porém, nada havia de místico devocional, nenhuma tendência para o 

ascetismo contemplativo e improdutivo. Vivia as delícias de uma puberdade feliz como qualquer 

adolescente, um mundo de ilusões e de esperanças afagava-lhe o coração nobre e generoso, sem 

se esquecer no entanto de, nos momentos oportunos, exercitar-se nas yogas e meditações 

adequadas ao seu grau de Iniciação. 
 

Num dos serões oferecidos no seu palacete pelo capitalista Honorato José de Souza, e que 

constituíram uma das notas elegantes e requintadas da sociedade baiana, mormente pela frequência 

de intelectuais, diplomatas e pessoas de projecção no mundo político e financeiro, ocorreu a 

monsenhor João Gonçalves Cruz sugerir à distinta anfitriã o internamento de Henrique no 

Seminário de Santa Teresa. Tal sugestão foi logo aceite com entusiasmo pela mãe. O pai, 

conquanto de parecer contrário, achou oportuno não apresentar oposição intransigente, pois dado 

o seu espírito conciliador tinha por norma não desgostar a esposa. 
 

Omne ignorum pro magnifico. 
 

                                     Tácito 



Biografia síntese de Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 33 

E assim, o nosso herói que tanto amava a liberdade e as agitações de uma vida livre, era, 

sem maiores preâmbulos, engaiolado dentro das normas de um rígido regulamento, como acontece 

em todos os institutos de educação dirigidos por padres católicos que, digam o que disserem bons 

e maus alunos, aparte os erros em matéria religiosa e ressalvadas as excepções da regra, são 

excelentes instrutores e educadores. 
 

Mas nem a severidade do internato consegue reprimir o temperamento irrequieto e buliçoso 

de Henrique. Algumas cenas cómicas sucedem-se naquela conhecida casa de educação da Ordem 

Carmelita, da qual saíram grandes próceres do clero brasileiro. 
 

O reitor do seminário, padre Ângelo Bruno, achou conveniente mandar fechar a entrada 

dos subterrâneos que levavam ao antigo convento jesuíta, após descobrir que Henrique e os seus 

companheiros inseparáveis, dentre eles um de nome Manuel Germano, começaram a explorá-lo à 

procura dos “tesouros enterrados pelos antigos padres, ou talvez abandonados pelos mesmos 

quando fugiam à acção da polícia do implacável Marquês de Pombal”. Mas os “exploradores” 

apenas encontraram garrafas e garrafões vazios, como testemunhas silenciosas da fama de bons 

bebedores que acompanha sempre os veneráveis reverendos. A aventura custou aos três 

indisciplinados uma advertência tão suave e paternal que pareceria ocultar a admiração dos 

superiores face ao risco a que se expuseram os “jovens exploradores”, embrenhando-se pelas 

arruinadas e escuras galerias subterrâneas onde não faltavam os perigos das picadas de répteis e 

aracnídeos venenosos que os infestam. 
 

Os alunos do seminário eram obrigados a tocar algum instrumento na banda de música ou 

a integrar o grupo coral. Henrique foi contemplado com o bombo, repudiado pelos outros devido 

à sua deselegância, peso e, quiçá, por não ser tão simples de executar. Pior ainda era carregá-lo e 

a obrigação de polir os metais até brilharem como um espelho. Além disso, o “bombista” não podia 

livrar-se da parceria de um tocador de pratos, que outro não era senão um dos colegas das 

explorações subterrâneas. Por não entender patavina de música, estava a preocupar-se com o 

problema “de onde e como” obter as sete notas da escala pela simples percussão de um porrete de 

ponta em pelota sobre duas peles de quadrúpedes espichadas, dispostas de tal forma que, além do 

mais, representavam-lhe um grande zero à direita, outro à esquerda e, para cúmulo da nulidade, 

um terceiro zero a circundar os dois laterais. Mas aí socorreu-o o inato vezo cabalístico, e pensou 

poder considerar-se com a maceta e a zabumba um conjunto iniciático: a primeira, mais as três 

circunferências, formando o número 1000, e mais o executor completando o 1001 do Itinerário de 

IO… 
 

Num dos ensaios estava ele a tocar de olhos fechados, quando foi bruscamente interrogado 

pelo padre Silvino, mestre da banda: “O senhor toca de ouvido?” O “bombista” despertou 

sobressaltado, e procurando com o olhar a sua página não a encontrou, o vento levara-a… Então 

confessou: “Eu não consigo perceber esses sinais misturados com números. Saiba o sr. padre 

Silvino que entre mim e a música existe um oceano intransponível”. Tal confissão provocou o 

apupo geral dos companheiros. O padre Silvino limitou-se a abanar a cabeça, com tamanha 

expressão de resignação como se enfrentasse um insuperável oceano de ignorância. 
 

Por ocasião da festa de aniversário do arcebispo da Bahia, a banda do seminário teria de ir 

ao palácio arquiepiscopal saudar o chefe da Igreja Católica naquele Estado. O nosso herói, 

carregando semicurvado o imenso fardo, auxiliado pelo colega dos pratos, não pôde deixar de 

comparecer como figura de proa. Depois do Hino Nacional, massacrado com os arroubos 

patrióticos peculiares à idade dos executantes, é atacada furiosamente a marcha predilecta da 

bandinha, onde a zabumba e os pratos se destacavam como instrumentos importantes. Henrique e 

o seu parceiro, músico tão exímio como ele, estavam aprumados e prontos a fazer soar os seus 

barulhos, e fizeram-no de maneira atordoadora até à última nota da marcha. O “bombista” já estava 

farto daquela posição incómoda. 
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O maestro, de batuta em riste, assinala nova ordem de começar. Agora era uma valsa lenta, 

onde havia pouco trabalho para os dois principais barulhentos. O “bombista” ergue a maceta 

fingindo que vai atacar rápido, e o outro dá rijo nos pratos, porém… sozinho… provocando risos 

na rapaziada da bandinha, enquanto o padre Silvino dardejava o seu olhar de censura. A vítima 

dos pratos planeja a sua vingança. Mas logo ia ser enganado pela segunda vez. Tocava-se outra 

parte da valsinha em que os dois deviam entrar, e o bombo soa, porém falhando o estrépito dos 

pratos, pois o parceiro, julgando tratar-se de outra farsa de Henrique, permanece “mudo e quedo 

como um rochedo”… 
 

Ao findar o ano lectivo, o próprio arcebispo foi ao seminário para premiar os alunos que 

se haviam distinguido nos cursos. Quando chegou a vez de coroar o jovem Henrique, este levou 

as mãos à cabeça para conter o penteado, ao que D. Jerónimo sentenciou: – Não te assustes, que 

esta não é de espinhos. 
 

A alimentação no seminário, tal como como acontece em geral nos internatos, era 

deficiente e negligentemente preparada, mas não porque os pais dos alunos deixassem de pagar o 

preço elevado estabelecido nas tabelas dos prósperos institutos de educação, que exactamente 

nesse particular têm uma das mais rendosas fontes de receitas, em detrimento da saúde dos jovens 

pensionistas. 
 

Nas férias de S. João, ao terceiro ano de internato, Henrique apresentou-se na casa paterna 

em tal estado de emagrecimento que o médico da família, Dr. Mateus dos Santos, aconselhou os 

progenitores a suspenderem a matrícula no internato, conselho por fim aceite com pesar pela mãe, 

que alimentava esperanças de ver aquele filho ordenado sacerdote católico. 
 

Durante algum tempo ele estudou com professores particulares, aspirando formar-se em 

Medicina, mas isso era obstado pela incompreensão dos pais. De facto, por morte do irmão mais 

velho, Henrique é designado para substituí-lo no cargo que ocupava no trapiche do seu progenitor, 

interrompendo os seus estudos. No entanto, nunca deixou de ler e estudar por iniciativa própria, 

aproveitando todo o tempo disponível para alargar os horizontes da sua instrução e cultura. 
 

Os seus poderes psíquicos latentes também iam-se acentuando e manifestavam-se de tal 

maneira que por vezes a sua presença tornava-se incómoda aos circunstantes: estranhos ruídos, 

risadas, vozes, objectos que se moviam ou caíam e outros fenómenos os assombravam e 

afugentavam. Nessa sucessão de fenómenos ocultos não interferia a sua vontade, eram 

manifestações per se nas quais a função passiva de Henrique era a de mero catalisador. 
 

No tempo em que o seu irmão, António Joaquim de Souza, era vivo, existia em São 

Salvador um afamado médium de nome António Maceió, cuja grandeza d´alma é ainda por muitos 

recordada com saudade e carinho. Os irmãos António e Henrique nessa época dedicavam-se a 

pesquisar os fenómenos de além-túmulo, favorecidos pelos notáveis poderes do segundo. O 

primeiro, apesar de possuir pouca instrução, escrevia páginas e mais páginas de perfeita literatura, 

digna de ser subscrita por qualquer membro da Academia de Letras. 
 

Certa vez, António recebeu uma mensagem psicografada assinada pelo Dr. Manuel 

Vitorino Pereira, o mesmo médico, então falecido, que havia assistido a Henrique aos sete dias de 

nascido, o qual, após bela dissertação sobre a vida e a morte, terminava dizendo: “Depois disso 

creio que não mais temereis a morte, que nada mais é que a verdadeira vida, e por isso mesmo já 

vos posso avisar que, antes de se passarem seis meses a contar de hoje, estareis no mesmo Mundo 

em que me encontro”. De facto, decorridos precisamente cinco meses e meio, António desaparecia 

da Terra, levado por grave doença que o prostrara repentinamente. 
 

O referido médium António Maceió servia de mediador com o reino dos mortos, e numa 

sessão em casa de António Joaquim de Souza deu-se o facto seguinte: em plena sessão, o médium 
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dirigiu-se em transe a cada um dos presentes, dando-lhes conselhos úteis, e chegando a vez de 

falar a Henrique assim se expressou: 
 

– “Trazeis uma missão muito importante entre os homens. Está ainda longe o dia, e muito 

tereis que sofrer. A cruz do martírio pesa sobre os vossos ombros. Coragem e confiança naquele 

que vos ampara desde o berço!” 
 

Ressoavam ainda as últimas palavras quando um jacto de luz, partindo do alto, ilumina 

Henrique com tal intensidade que todos os presentes acorreram pressurosos, julgando ter sido 

atingido subitamente por uma faísca eléctrica. Sorrindo, ele aponta pela janela aberta o céu 

estrelado, tranquilizando assim os seus amigos, engenheiros Sílvio e Octávio Portela Póvoa, Luís 

Pereira de Almeida e outros. 
 

Por essa época Henrique, tomado de intensa vibração íntima, falava e agia de tal modo que 

era o terror de todos que o ouviam. De olhar fulgurante e voz solene, advertia-os dos perigos, 

exprobrava-lhes os erros com a eloquência de um severo profeta. 
 

As entidades invisíveis que cercavam Henrique, às quais poderíamos denominar de seres 

jinas, também teriam por missão provar-lhe a sua presença objectiva e irrefutável, para que se 

excluísse a-priori a hipótese de mistificação ou alucinação dos próprios sentidos; daí a razão dos 

estrépitos, vozes, palavras, levitações, aparições, materializações, etc., e por vezes tais entidades 

chegavam até a executar os desejos que ele mal acabara de manifestar. Como nos contos de fadas 

(aliás, as fadas constituem uma das classe de elementais), uma simples vontade em seu pensamento 

era logo executada pelos diligentes djins, que em certas ocasiões chegavam ao ponto de castigar 

violentamente quem o quisesse prejudicar. 
 

 Nesse sentido, dos vários casos que conhecemos relataremos apenas dois presenciados por 

várias pessoas, por nos parecerem os mais ilustrativos quanto à intervenção daqueles seres. De 

posse do trapiche herdado por falecimento dos seus pais (a mãe falecera em 27 de Maio de 1907 e 

o pai em 10 de Agosto do mesmo ano), estando nessa época Henrique casado com D. Hercília 

Gonçalves, começou a trabalhar com afinco no desenvolvimento dos seus negócios. O sr. A. V., 

vizinho e concorrente desleal, homem usurário, ofereceu vantagens ao maior cliente de Henrique, 

conseguindo prejudicá-lo imensamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Encontrando-se no início da sua vida comercial com perspectiva sombria, Henrique 

recolheu-se a casa indignado com a maldade do comerciante. No lar, disse à esposa: “A. V. tirou-

me o melhor freguês apesar de não precisar, porque os seus armazéns estão abarrotados de 

mercadorias. Teremos que enfrentar dificuldades. Só a Justiça Divina nos pode socorrer”. Cerca 

de três horas mais tarde, ele foi despertado por um toque de sino do guarda-nocturno clamando 

por socorro. Ao chegar à janela para atender, o vigilante informou-o: “ O trapiche do A.V. acaba 

de ruir, de lá pedem auxílio”. 
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Uma nuvem de poeira elevava-se no espaço, o prédio e as mercadorias transformaram-se 

em montes de escombros. Henrique acompanhado de um colega do Trapiche Quirino, o 

engenheiro Bacelar, foi em socorro de um dos vigilantes que caíra ao mar, conseguindo salvá-lo. 
 

Relatemos em breves palavras o segundo caso. Estava Henrique na cabeceira da ponte do 

seu trapiche, em companhia do seu compadre J. C. Martins, do seu cunhado José Gonçalves 

Lisboa, empregado da firma, e de outras pessoas, e em dado momento da palestra disse: “Em breve 

estarei arruinado, pois com as docas em construção (as dragas estavam entulhando a frente do seu 

trapiche) as embarcações a mim consignadas não poderão atracar”. Mal acabara de pronunciar 

essas palavras, uma grande explosão abalou os ares e uma das dragas mergulhou para sempre no 

seio insondável do oceano. 
 

Alguns anos são passados. Henrique não mais se interessa por Animismo. Perlustra já o 

longo e difícil caminho que conduz o peregrino sequioso às regiões superiores do Pensamento, ao 

vestíbulo da Sabedoria, onde se distingue o ilusório do real, o falso do verdadeiro. Não se detém 

no limiar da Estreita Vereda que conduz ao Grande Templo, e, cavaleiro intemerato, vence o 

sombrio Guardião do Umbral – as experiências negativas do Passado convertidas em saldo 

devedor de uma exacta e precisa conta corrente escriturada no Livro do Akasha, cujo resgate se 

efectua no devido tempo segundo a inexorável Lei do Karma. Confiante naqueles que desde o 

berço via a seu lado, amparando-o nos momentos de amargura, prossegue em busca do Ideal divino 

encerrado no símbolo hermético do Santo Graal. 
 

O Mestre aponta o Caminho e o discípulo o palmilha até encontrar o Senhor, não mais à 

beira da estrada mas dentro do sacrário de seu Ego. Enquanto caminha, procura beber a água pura 

da Sabedoria em obras clássicas, que lhe falam na misteriosa linguagem do Ocultismo. Mas a sua 

missão de dor, sem descanso não lhe consente a graça de sorver a longos tragos essa linfa 

maravilhosa que vivifica e ilumina a todos que a experimentam. O destino não permitiu que se 

aprofundasse nos estudos que tanto amava. O seu Karma talvez o resguardasse da “grande cultura” 

do Mental Inferior, das ideias preconcebidas e erróneas, preparando-o para a sagrada Missão que 

cedo ele teria de encetar na Obra da Grande Hierarquia Oculta. 
 

A verdadeira Sabedoria não consiste em conhecer o que os homens dizem e escrevem, 

conhecimento que, apesar de aleatório, pode ser destruído por uma lesão cerebral ou pela amnésia. 

Procuremo-la antes na bondade e na humildade, estudando a vida e a obra dos santos e sábios; 

busquemo-la na mentalidade e na inteligência dos Iniciados, dos que atingiram os mais altos graus 

da Iniciação pelos seus esforços e sacrifícios, harmonizados pela Luz Interna da realização e 

superação de si mesmos. 
 

Isso ele o conseguiu, e plenamente. 
 

Um dia, de regresso ao lar, viajava de bonde (ou carro eléctrico) enquanto lia um livro de 

Franz Hartmann. A leitura foi interrompida pela voz de um passageiro curioso que lhe perguntou 

se era dedicado aos estudos teosóficos. Foi desse modo que veio a conhecer o então quintanista de 

Medicina, Teofredo Requião, um dos maiores propagandistas da Sociedade Teosófica na Bahia. 
 

Sucederam-se os encontros, estreitou-se a amizade entre ambos, e juntando-se a Marcolino 

Magalhães, jovem inteligente e estudioso, resolveram fundar um centro de estudos de Teosofia. 
 

Posto em prática o louvável projecto dos três idealistas, e contando desde logo com bom 

número de inscritos, requereram às autoridades competentes a carta constitutiva da Loja Teosófica, 

filiada à Sociedade Teosófica fundada por H. P. Blavatsky e H. S. Olcott. Ao princípio funcionava 

na própria residência de Henrique; depois a sede foi, de comum acordo, transferida para a casa de 

Marcolino Magalhães. Como tesoureiro daquela entidade, Henrique prestou relevantes serviços à 
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divulgação do ensino teosófico, coadjuvado por esse correligionário e amigo leal e abnegado como 

poucos.6 
 

Porém, discordando de Marcolino sobre a questão da “Vinda do Instrutor do Mundo”, não 

quis então Henrique filiar-se na Ordem da Estrela do Oriente, só o fazendo mais tarde para aceder 

de maneira complacente ao pedido do amigo. Nela permaneceu e colaborou durante alguns anos, 

contudo sem aceitar a ideia fundamental da Ordem. Por meios suasórios e apresentando de modo 

claro uma argumentação consubstanciada em factos e em obras fidedignas, Henrique esclarecia os 

correligionários acerca dos pontos controversos da Teosofia; em outras ocasiões, manifestava 

francamente o seu parecer contrário a certos postulados da Sociedade Teosófica, demonstrando 

que a mesma se afastara das finalidades precípuas planejadas pelos seus beneméritos fundadores. 
 

A vinda do “Instrutor do Mundo” ou o “Novo Messias”, a criação de uma nova religião 

sob o nome de Catolicismo Liberal, a devoção beata pelo Oriente místico e psíquico e outras 

divagações de alguns dirigentes da S. T., não encontravam apoio na lucidez da sua lógica. 

Profligava o desvirtuamento da Obra de H.P.B., assinalando que o simples facto dela haver 

adoptado o lema do Maharaja de Benares – Satyat Nasti Paro Dharmah (Não há religião superior 

à Verdade) – excluía in limine qualquer veleidade daqueles dirigentes da S. T. ao maquinarem a 

criação de mais uma seita religiosa, como se não fossem suficientes as inúmeras que confundem e 

desorientam a pobre Humanidade, que em verdade se torna mais empobrecida pelo facto de 

permanecer por séculos na ignorância das verdades indispensáveis à sua evolução moral, 

intelectual e espiritual. 
 

Não obstante os seus pontos de vista próprios e a maneira peculiar de raciocínio, ele 

conservou-se fiel à Obra e leal aos amigos, dedicando-se sempre com entusiasmo à propaganda 

dos ensinamentos teosóficos, tanto pela imprensa, como pela correspondência particular, como 

ainda pelo seu verbo eloquente e convincente. 
 

Por essa época ocorreram muitos acontecimentos interessantes em torno da sua pessoa, 

alguns dos quais procuramos dar aqui conhecimento aos nossos prezados leitores. 
 

Uma tarde, vinha Henrique em companhia do seu amigo Marcolino Magalhães, antigo 

proprietário da Chocolataria Magalhães estabelecida em Salvador, na Ladeira da Montanha n.º 

116, quando se lhes deparou uma grande aglomeração na esquina da Praça Castro Alves com a 

Ladeira da Barroquinha. Entre os circunstantes achava-se a polícia, tomada de agitação pelo facto 

que ali ocorria. Tratava-se de um obsedado que, de “peixeira” em punho, mantinha à distância toda 

aquela gente, recusando entregar-se à prisão. Henrique, interessado pelo acontecimento, infiltra-

se na multidão e aproxima-se do demente que, ao fitá-lo, muda logo de atitude. Num instante 

acalma-se, desanuvia o semblante e grita para o público: “Eis aqui o único homem a quem me 

                                                 
6 Conforme os biógrafos do Professor Henrique José de Souza, este teria fundado a primeira Loja da Sociedade 

Teosófica no Brasil. Com efeito, ele fundou em 1905, logo após a transferência da sede-mãe da S. T. de Nova Iorque, 

E.U.A.., para Adyar, Índia, uma Loja teosófica de nome Alcyone, na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, 

com dois companheiros, Teofredo Requião, quintanista de Medicina, e Marcolino Magalhães. Consta que a Loja foi 

devidamente legalizada, tendo recebido a necessária Carta Constitutiva da Matriz da S. T., e que Henrique, então com 

22 anos de idade, era o seu tesoureiro. Mas em 1907 ele afastou-se da Loja que ajudara a fundar, porém, sustentando 

a amizade com os ex-companheiros, assim como pelos estudos teosóficos. Devem ter influído na sua decisão as 

pesadas responsabilidades profissionais que precisou assumir com a morte do seu pai. Os seus escritos posteriores, da 

última década de 20 do século XX, contudo evidenciaram o seu desencanto com os rumos que a S. T. havia tomado, 

com o anúncio do jovem indiano Jiddu Krishnamurti, pupilo da presidente da entidade, como o futuro “Instrutor do 

Mundo”. Juntamente com Mário Roso de Luna, o grande teósofo espanhol com quem o Professor Henrique manteve 

extensa correspondência, qualificaram a atitude da senhora Besant, coadjuvada pelo ex-sacerdote anglicano Charles 

Leadbeater, como um “golpe de estado” na Ciência Iniciática das Idades, conforme a mesma fora divulgada pelos 

Adeptos Independentes através de Helena Petrovna Blavatsky. Da mesma forma, elogiaram a atitude de Krishnamurti 

por ele mesmo ter dissolvido a Ordem da Estrela do Oriente, destinada a dar-lhe sustentação nas pretensas funções de 

novo messias. 
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rendo”. Acto contínuo, entrega-lhe a faca e, detalhe notável, o fez apresentando delicadamente o 

cabo. Os polícias apressaram-se a aprisionar o infeliz, mas Henrique conteve-os, objectando que 

o homem carecia antes de socorro médico e de assistência social que de uma prisão inútil e injusta. 
 

Um dia, a sua irmã mais velha mandou chamá-lo para socorrer a filha que perdera os 

sentidos. Nem o médico e nem o padre haviam conseguido resolver a dolorosa situação. Chegando 

à casa da irmã, Henrique, em sinal de respeito ao sacerdote e à religião adoptada pela família, não 

quis tomar qualquer iniciativa, aguardando que ocorresse algo capaz de melhorar o estado da 

jovem. Mas como a aflição dos familiares ia crescendo com o passar dos minutos e a mãe da 

paciente reclamava uma providência, ele aproximou-se da sobrinha pedindo licença ao sacerdote, 

que o encarou desdenhoso. A irmã, interpretando a atitude do padre, apressou-se a informar que 

Henrique era dotado de poderes estranhos que já haviam curado muita gente. Este, aproximando 

o seu rosto do da “adormecida”, limitou-se a soprar-lhe nos olhos… e a jovem abre-os, surpresa, 

e recobra logo os sentidos! Perplexo ante a cena emocionante, que fazia lembrar os contos de fadas, 

o sacerdote interpela o jovem “mago”: 
 

– Estou aqui há tanto tempo procurando com as minhas preces fazer com que ela voltasse 

a si… e o senhor, num instante, resolve o caso? Quer dizer-me como pôde realizar tal coisa? 
 

– Da maneira que o reverendo acaba de presenciar, respondeu-lhe Henrique. 
 

O padre sorriu humildemente, não compreendendo nem a causa do seu fracasso nem a da 

cura espectacular operada por aquele modesto jovem. E desde esse momento tornaram-se bons 

amigos. A irmã, para fazer pilhéria com o rapaz, e quiçá também para manifestar-lhe admiração e 

agradecimento, colocou na porta do seu quarto uma tabuleta com os dizeres: “Dr. Bota a mão”. 
 

Outro facto curioso: um antigo estabelecimento comercial, em cujo sobrado residia uma 

família, incendeia-se, com o fogo atingindo logo as escadas e a porta. Do interior do sobrado 

partem gritos de angústia e apelos de socorro. O Corpo de Bombeiros tardava a chegar. Henrique, 

impaciente à vista da marcha rápida das chamas, não se contém e, ante a estupefacção dos inermes 

curiosos, arroja-se para dentro da casa, galgando a correr os degraus da escadaria envolvido pelas 

línguas de fogo que a tudo ameaçavam devorar. Um murmúrio de espanto parte da pequena 

multidão que se mantém em “suspense”. Minutos depois estruge verdadeira aclamação, 

entrecortada de exclamações de alívio. Henrique, ajudado por uma enfermeira, aparecia 

conduzindo em cadeira de rodas um velho entrevado! 
 

Alguns dos circunstantes já haviam presenciado, numa noite de S. João, o valente 

“bombeiro” passar por cima da fogueira pisando calmamente as brasas acesas, como uma 

salamandra a brincar com as chamas. E nessa mesma noite o jovem Henrique, para salvar do fogo 

o trapiche de seu pai, subiu ao telhado, e era de ver como carregava, sem qualquer protecção, 

enormes tições e brasas que atirava ao mar. O facto assombrou a assistência, entre a qual se 

encontrava o conhecido corretor de seguros, sr. Messeder, que no dia seguinte relatou a proeza ao 

pai do jovem herói, tecendo-lhe rasgados elogios. 
 

Curar doenças com um simples copo de água magnetizada ou mesmo pela imposição das 

mãos, era para ele dever habitual. Tantas foram as curas, inclusive de doenças consideradas 

incuráveis, que a sua fama acabou repercutindo até nos meios científicos europeus. O Instituto de 

Magnetismo de França conferiu-lhe um diploma de médico magnetizador, documento que ele, 

infenso por índole e atestados e diplomas, relegou ao fundo do baú. 
 

Presente a uma sessão espírita (melhor dito, animista), para a qual fora convidado, 

encontrava-se junto à mesa um jovem paralítico a quem eram dados passes magnéticos, sem 

qualquer resultado. Henrique dirige-se então ao presidente da mesa e esclarece que não se trata de 

um paralítico. Voltando-se para o tio do enfermo, acrescenta: “Não é verdade que o seu irmão 
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morreu paralítico?” Ante a resposta afirmativa, Henrique prossegue: “Pois bem, é ele que vivendo 

animicamente ao lado do seu sobrinho produz, indirectamente, o fenómeno de repercussão 

hiperfísica”. Acto contínuo, começou a desmagnetizá-lo, ao contrário da magnetização a que 

estavam submetendo inutilmente o paciente. Minutos após, o jovem sentia-se bem-disposto e podia 

andar. O “milagre” ocorreu na residência do conhecido matemático Professor Ornelas, em 

Salvador. 
 

Outro facto notável, por ele mesmo descrito anos depois na sua incomparável obra O 

Verdadeiro Caminho da Iniciação, liga-se a um temível macumbeiro da Bahia, desmoralizado em 

plena função. Henrique fora, com dois colegas, divertir-se numa das reuniões habituais do famoso 

“terreiro”. Com a sua presença cessaram imediatamente todos os fenómenos de macumba! O “pai 

de santo” alarmou-se e, mirando-o de frente, disse-lhe zangado: “Não queira negar que é o autor 

dessa brincadeira estúpida!” Henrique limitou-se a assentar-lhe o foco luminoso dos seus olhos, 

sem dizer palavra. O macumbeiro baixou a vista e, mudando de tom, convidou-o para entrar no 

“terreiro”. Mas aquele, voltando-lhe as costas, afastou-se, dizendo aos companheiros: “Aqui não 

é lugar para nós. Vim apenas para mostrar a esse deslavado mago negro que não sou de 

brincadeiras…” 
 

Os necessitados, os doentes, os aflitos eram sempre o alvo predilecto do seu carinho 

fraternal. 
 

Certa vez, ao passar pelo Oratório da Cruz do 

Pascoal, notou que alguém aí chorava em sentidos soluços. 

Muitos crentes costumavam ir àquele local para orar diante 

da Cruz do Carmo, em busca de lenitivo para as suas dores. 

Os transeuntes se persignavam. Os mais devotos se 

punham de joelhos, detendo-se em longas meditações e 

súplicas. Mas daquela vez alguém chorava e soluçava em 

atitude confrangedora. Era uma senhora, moça ainda, 

morena de cabelos negros. Pousava uma das mãos nas 

grades de ferro do Oratório, e com a outra cobria o rosto 

molhado de lágrimas. 
 

Henrique, ao ouvir os soluços, comoveu-se e 

dirigiu-se a ela para confortá-la, já havendo “visto” a causa 

do desespero daquela criatura. Com voz amiga estende-lhe 

um alvo lenço e diz: 
 

– Aqui tem um lenço. Vejo que a senhora deixou o 

seu em casa. Pode servir-se e levá-lo para o seu lar. Quem 

sabe se ele poderá enxugar para sempre as suas lágrimas. 

Sei bem por que razão está chorando. Dentro de três dias, 

o mais tardar, ele voltará para casa. Outra mulher quis 

roubá-lo, mas não alcançará seu intento, pois ele mesmo 

compreenderá logo que ela é falsa. 
 

A senhora, de olhos arregalados, vermelhos de 

tanto chorar, fitava surpresa o interlocutor, como a um 

Anjo que vinha do Céu para anunciar-lhe a felicidade, justamente no momento em que lamentava 

a sua desventura. E já esperançosa, indagou: 
 

– Mas quem é o senhor, que sabe tão bem minha vida e, talvez, a de todo mundo?! Como 

pode o senhor, tão jovem ainda, conhecer a vida dos que sofrem? 
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E a mesma voz amiga e fraterna responde-lhe: 
 

– Trago este dom comigo desde há muitas e muitas vidas… A minha Missão é enxugar as 

lágrimas dos aflitos. Eu sou o Amoroso, Aquele que por muito amar as criaturas também sofre e 

chora. 
 

E a moça, com expressão feliz, estende a mão para receber o lenço do Anjo Bom, 

murmurando: 
 

– Estou pensando quem o Senhor é. E só encontro uma palavra, um nome sagrado, mas 

não tenho coragem para pronunciá-lo… 
 

JHS pôs termo ao estranho colóquio, despedindo-se: 
 

– Adeus, minha filha! 
 

Encaminhou-se, pensativo, para o plano inclinado do Pilar, situado em frente ao seu 

trapiche. Mas antes olhou para trás e viu a senhora, de pé, acompanhado com olhar agradecido os 

seus passos. De longe ele acenou-lhe um adeus, ao qual ela correspondeu com o lenço, levando-o 

lentamente aos lábios… 
 

Dias depois, passando pelo mesmo local JHS notou que um grupo familiar o observava. 

Sem se deter, identificou a “senhora dos soluços confrangentes”. Sim, era ela, agora risonha e feliz, 

ao lado do esposo e de dois filhinhos; de soslaio ela abanava a cabeça com um sorriso discreto, 

como a dizer: “A sua profecia deu certa. Muito obrigado”. Ele nunca mais a viu, porém a história 

desta moça continuará, como veremos noutro capítulo deste estudo biográfico. 
 

De outra feita, acompanhado pelo amigo Marcolino, foi ver um doente considerado 

incurável. Tratava-se de um obsedado, que de modo estranho pronunciou correctamente o seu 

nome HENRIQUE logo ao vê-lo, como que apelando para um salvador inesperado. HENRIQUE 

apiedou-se do infeliz, mas não podendo dispor de certa “vara de porcos” para transmigrar os 

elementais obsessores, retirou-se entristecido cogitando sobre a maneira de afugentá-los, enquanto 

se dirigia à paragem do bonde. Embarcou, e quando a viatura já corria sobre os trilhos começou a 

apresentar todos os sintomas do obsedado, gesticulando e gritando palavras desconexas. Os 

companheiros de banco mostravam-se francamente alarmados, enquanto outros mais afastados 

punham-se em atitudes de espectadores assustados. Porém, os “espíritos endemoninhados”, ou 

melhor, as larvas dos subplanos astrais, não podiam resistir muito tempo à aura de JHS. Uma vez 

expulsas para os seus elementos, HENRIQUE, recobrando-se daquela tremenda descarga psíquica 

que ele mesmo atraíra, dirige-se a Marcolino, que à vista dos desatinos do amigo se recolhera 

impressionado a um canto do bonde. E para desfazer a perplexidade causada aos circunstantes, 

perguntou-lhe em voz alta: “Que tal? Gostou do papel de doido que vou representar amanhã no 

teatro?” Os passageiros, que já estavam preocupados e amedrontados com as cenas do “maluco”, 

ao ouvirem tal pergunta sentiram-se aliviados, passando a aplaudi-lo com palmas e gostosas 

gargalhadas, não faltando porém quem estranhasse o facto de haver o artista escolhido o cenário 

de um bonde em movimento para “ensaiar as suas esquisitas maluquices”. 
 

São numerosos os episódios e os factos ocorridos em sua vida, dignos de estudo e 

meditação. Nem todos, porém, são aqui narrados, muitos por ausência de apontamentos ou 

registos, outros por não estarmos autorizados a publicar ocorrências, precisões e nomes de índole 

estritamente secreta. 
 

Todavia, a razão principal das lacunas e dos anacronismos existentes neste bosquejo 

biográfico consiste na impossibilidade de se descrever, mesmo que para tanto fossemos 

autorizados, o desenrolar dos factos ocultos, de se ilustrar as providências tomadas pelo Governo 

Oculto do Mundo nos Planos Hiperfísicos e nos Mundos Subterrâneos. 
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Não obstante, procuraremos oferecer aos prezados leitores o máximo que nos for permitido 

expor acerca da vida, da obra e dos ensinamentos do nosso biografado, acrescentando no capítulo 

final uma súmula dos seus excelsos ensinamentos. 
 

Numa noite chuvosa, o Teatro Politeama, em Salvador, acolhera um grupo de 

frequentadores tão pequeno que representava grande prejuízo para JHS, seu empresário. Na sala, 

sentadas diante do palco, mal se contavam 15 ou 16 pessoas. Comentando o insucesso com um 

auxiliar, este sugeriu maliciosamente que para justificar a suspensão do espectáculo seria 

necessário que ocorresse o rompimento do cabo eléctrico; mas que isso não era possível por tratar-

se de um grosso cabo de aço. 
 

Estava-se na iminência de dar início ao espectáculo para um público tão reduzido, quando 

de súbito tudo ficou às escuras! Alguém informou que a falta de luz fora causada por ter-se partido 

o cabo geral… E não foi de mão humana a autoria da brincadeira. 
 

Um dos empregados de JHS, arrendatário do Teatro S. João na Bahia, certa vez veio 

informar o jovem patrão: 
 

– O sr. sabe que acabo de vir da igreja da Piedade onde estão rezando uma missa fúnebre, 

e fiquei espantado em ler o seu nome ali inscrito por se tratar de missa de corpo presente? 
 

– Eu já adivinhei quem foi, respondeu calmamente Henrique. Porém, desejava saber uma 

coisa: não aconteceu nada na igreja? 
 

– Ah! É verdade, exclamou o porteiro lembrando-se do facto. Ao oficiarem caíram as velas 

do altar-mor, tendo havido um começo de incêndio. 
 

Em casa do conhecido professor Ornelas, quando JHS era apresentado à grande pianista e 

artista Luísa Leonardo, casada com o escritor Sílio Boccanera Júnior, foi logo dizendo-lhe: 
 

– Vejo-a toda ensanguentada. 
 

– Como? Perguntou ela assustada. 
 

– Na porta de um teatro. Um carro puxado por 4 cavalos desenfreados foi de encontro a um 

seu colega tendo a lança do carro lhe aberto o ventre. O sangue jorrando à distância ensanguentou 

o seu vestido branco. 
 

A artista desmaiou ante aquela descrição viva do acidente que sofrera na sua mocidade. E 

quando JHS a fez voltar a si, ela teve estas palavras: 
 

– Foi um artista da Companhia Adriano Vasconcelos. Ainda me lembro do acontecimento. 

Fui para casa quase carregada… 
 

Outra ocasião, JHS passeava com o professor Ornelas no cemitério, quando aquele 

observou sobre um túmulo um magnífico vulto à semelhança de um “Cristo” balouçando sobre a 

campa. 
 

– Deve estar ali enterrada uma freira, disse JHS. 
 

Qual não foi a surpresa do professor Ornelas ao constatar tratar-se de facto de uma freira 

com o nome gravado na lápide e no registo do cemitério. 
 

Deram-se alguns acontecimentos pitorescos quando ele residia no Porto dos Tainheiros. n.º 

93, na mesma cidade de Salvador. 
 

JHS foi não só pianista exímio, compositor intuitivo de melodias angelicais, mas também 

aplaudido pintor. 
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O maestro Laborda, professor de música das filhas de JHS, examinava curioso dois belos 

quadros a óleo que ornavam a sala de visitas da sua residência. Um deles representava um lago 

bucólico e um casal de cisnes, um negro e outro alvo, luxuriante vegetação e no horizonte, 

engastado na floresta, lindo templo iluminado pelos raios de maravilhoso crepúsculo. Outro quadro 

mostrava uma casa de campo, um moinho de vento, e no gradil superior da casa uma trepadeira 

florida em brincos de princesa; à esquerda, uma camponesa carregando um balde cheio de leite; 

adiante, uma ponte de madeira roliça gasta pelo tempo, vendo-se também um trecho do rio cujas 

águas reflectiam as nuanças da vegetação marginal. 
 

Com palavras de incontida admiração diante dessas duas belas obras pictóricas, perguntou 

pelo nome do autor. 
 

– Eu, respondeu JHS. 
 

– Mas são quadros de mestre, retrucou o professor Laborda. Quem foi o seu mestre? 
 

– Eu, tornou a responder laconicamente o interpelado. 
 

Diante da dúvida do maestro, interveio Dona Hercília Gonçalves, esposa do elogiado 

pintor, esclarecendo que o seu marido comprara dias antes os cavaletes, pincéis, telas e tintas e, 

para maior admiração do maestro, informou que os dois quadros foram acabados em poucas horas 

de trabalho! 
 

Foi ainda naquela casa que, certa vez, encontrando-se ele à mesa levanta-se de repente e 

toma a filhinha dos braços de Dona Hercília, encaminhando-se para o quarto de dormir; mal aí 

chega, ouve-se um ruído tremendo. O grande armário que lhes ficava atrás das costas há um 

instante, achava-se agora espatifado no chão. Tanto ele como a mulher e a filhinha teriam sido 

esmagados se ali demorassem mais um instante. A sua senhora, que se havia afastado alguns 

passos, sofreu apenas um arranhão no braço direito. 
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Mais espectacular foi a cura havida em meados de 1912: um paralítico apareceu trazido 

por sua mãe preso numa cadeira, a qual foi logo dizendo a Henrique ter sido um “espírito” quem 

a informou de que somente o moço que morava no número 93 poderia curar-lhe o filho. Em 

seguida, ela ouviu o seguinte diálogo entre Henrique e o doente: 
 

– Meu filho, tu acreditas que te posso curar? 
 

– Acredito, sim senhor. 
 

– Então, levanta-te e anda, ordenou-lhe Henrique imperioso. 
 

E o paralítico levantou-se e… andou, perfeitamente curado! A pobre mãe, chorando de 

alegria por já poder abraçar o filho de pé, desfazia-se em agradecimentos ao jovem e em louvores 

a Deus. Ao despedir-se quis deixar a cadeira do paralítico como lembrança, o que JHS 

delicadamente recusou. 

Jamais deixou ele de acorrer ao apelo de quantos o procuravam atraídos pela sua fama de 

“miraculoso”, e espontaneamente não deixava de colocar os seus extraordinários dons ao serviço 

do Bem, sem qualquer restrição nem condição, com a mesma naturalidade e generosidade com 

que as chuvas caem sobre a terra. 
 

Parentes e amigos inescrupulosos, informados da fortuna que herdara e do seu 

desprendimento, muito abusaram da sua bondade e boa-fé, obtendo empréstimos que nunca lhe 

restituíram, endossos em títulos de responsabilidade alheia, que afinal ele mesmo resgatava para 

salvaguardar as pessoas comprometidas. 
 

Foi na referida residência que ele sofreu os desgostos consequentes à perda da sua fortuna, 

e nessa fase acabrunhante da vida recebeu da Índia uma carta lacónica, contendo ao mesmo tempo 

uma ameaça velada e uma promessa vã. Era o seguinte o seu breve texto: 
 

“Se abandonares a Sociedade Teosófica e esses assuntos aos quais te dedicas, e se passares 

o nosso lado (aqui o missivista indicava o nome de alguém), garantimos a tua felicidade 

novamente.” 
 

Muitos Irmãos da Loja Teosófica, inclusive Marcolino Magalhães e Teofredo Reguião, 

leram a estranha mensagem. 
 

Fiel ao seu Mestre e Senhor, JHS prefere a pobreza a trair a sua consciência e recuar na 

Vereda. 
 

Exposto às mais acerbas contingências da vida, suportou resignado prejuízos financeiros e 

ofensas morais. Nessa ocasião teve que empreender uma viagem à cidade de Nazaré, onde 

permaneceu alguns meses. A viagem, a bordo de um grande saveiro lotado de passageiros, foi 

muito acidentada, obrigando a prolongada escala na Ilha de Itaparica. 
 

Inspirado a realizar um itinerário cujo significado só mais tarde pôde compreender, deixou 

a Bahia a bordo do vapor Tenysson, da Linha Liverpool, de mudança com a família para o Rio de 

Janeiro em busca de novas plagas onde pudesse reconstituir o lar, qual ave que emigra para regiões 

menos inóspitas, indo ele à frente deixando os familiares temporariamente em Salvador. 
 

Saudosas recordações lhe vinham à mente durante a viagem, quando, apoiado ao 

tombadilho, se punha a fitar longamente o horizonte longínquo, como a perscrutar na instabilidade 

do presente as incertezas do futuro. Já estava longe da querida Bahia de sua infância e juventude. 
 

Revia a Rua Chile, de dolorosas mas construtivas recordações causadas pelo acidente de 

Lisboa, e que era o seu caminho de peregrino quase diariamente. Sonhava com o leigo que se dera 

em holocausto por seu pai quando acometido de doença grave, e aquela criança que despencara do 
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segundo andar de uma casa da Ladeira do Carmo, que o comovera até às lágrimas ao ouvir os 

gritos de desespero da sua mãe, mas que, misteriosamente, no dia seguinte estava passando bem… 

Revivia as suas aventuras náuticas em companhia do seu sobrinho Carlos Manzini, cada um em 

seu canoé, riscando velozmente a superfície da enseada em frente de Monte Serrate, de onde 

centenas de pessoas assistiam à competição dos dois jovens remadores do Clube Bahia, de que 

fora fundador e presidente. 
 

Sonhava com a porta da casa do Saldanha, ao lado da dos Sete Candeeiros, única no Brasil 

e primeira entre todas pela antiguidade e estilo, com o seu entablamento sustentado por colunas 

ornamentadas de ordem compósita e atlantes, onde se reuniam os membros das Ordens da Rosa, 

de Avis e de Cristo, dentre eles o seu pai e o seu avô… 
 

Sonhava com a Festa do Bonfim, onde os adeptos de Iemanjá e Ogum o tinham como “o 

próprio São Jorge”, e as vendedoras, com os seus tabuleiros característicos, quando o viam 

aproximar-se disputavam para vender a ele em primeiro lugar, porque seria um dia feliz, venderiam 

todo o estoque… 
 

Recordava todas as residências e os factos que nelas se passaram: Portão da Piedade, 

Palácio da Aclamação, Praça Duque de Caxias, Palácio da Penha, Itapagipe, Barra, Rio Vermelho, 

Porto dos Tainheiros, Pilar próximo à Pastelaria Miramar… 
 

Sonhava enfim com o seu fiel companheiro António Maceió que, disfarçado sob as vestes 

de humilde ferreiro, o aconselhava em várias situações, fazendo mesmo funcionar o velho motor 

do trapiche de seu pai, coisa considerada impossível excepto para ele, JHS. 
 

Ao despertar deste sonho, após dias de viagem, nova vida e novos rumos por Lei traçados 

indicariam o caminho a seguir. E um panorama de maravilhosa beleza se descortinava à sua frente. 
 

O navio já sulcava as águas da sua nova baía, a encantadora Guanabara. À direita via-se 

Niterói e à esquerda S. Sebastião do Rio de Janeiro, as duas cidades que marcariam as novas etapas 

missionárias do Peregrino da Vida. 
 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 

 

          H. M. Portella 

 

DA FUNDAÇÃO DE SAMYAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Não penseis que eu, as obras portentosas 

A que vós de Magia o nome dais, 

Faço apoiado em forças tenebrosas, 

Ou com auxílio de anjos infernais! 
 

Minha ciência tem por aliados 

As forças mui subtis dos minerais, 

Ervas dos jardins, bosques e prados, 

E as posições dos astros abençoados. 
 

TASSO, Canto XIV, 53 
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Ao chegar no Rio de Janeiro JHS hospedou-se no Hotel Globo, tratando em seguida de 

alugar uma casa adequada para acolher a família que a bordo do navio Sequana, da Linha 

Chargeurs Reunis, zarpava do porto da Bahia rumo a Guanabara (esse navio, quando regressava à 

Europa, foi torpedeado e afundado por um submarino inimigo). Recomendado ao próprio Chefe 

de Polícia do Distrito Federal, naquela época o dr. Aurelino Leal, também o foi a outras 

personalidades, inclusive ao sr. Francisco Meira, que alugava casas e quartos. Indicada por este 

uma residência vaga, ambos foram vê-la. Porém, ao chegarem à porta Henrique declarou 

peremptório: 
 

– Esta não me serve. Não precisa nem abri-la. 
 

– Por que razão, perguntou o amigo, se o senhor nem sequer a viu? 
 

– Pela simples razão, respondeu, de que aqui deu-se um crime tenebroso: um militar matou 

a esposa.  
 

O seu interlocutor, admirado com essa desmonstração de clarividência, concordou dizendo: 
 

– “É verdade! Lembro-me agora de ter sido aqui que o tenente Nascimento matou a sua 

mulher. Veja, ainda há sinais de sangue na maçaneta da porta”. Era a casa n.º 13 da Rua Januzi, 

em São Cristóvão. – “Então vou buscar a chave de outra casa”, disse, e levou-o à Rua Mourão do 

Vale, n.º 10, onde a sua família passou a residir quando chegou. 
 

Os fenómenos metafísicos de outrora continuaram a manifestar-se. Inúmeras pessoas, 

atraídas pelos acontecimentos transcendentais que ocorriam em torno de JHS, procuravam 

frequentar o novo lar, que pouco a pouco se refazia dos reveses da vida. Deixemos, porém, os 

factos ligados à sua vida de chefe de família e às suas decorrências pessoais, e procuremos 

acompanhar as suas actividades de instrutor espiritualista. Empenhou-se decididamente numa 

segunda tentativa de fundar uma Sociedade Espiritualista, na qual a Teosofia e o Ocultismo 

pudessem ser estudadas e aplicadas sem os prejuízos de até então, a fim de se puderem lançar as 

directrizes baseadas nas Revelações para o Novo Ciclo. 
 

Dentre as pessoas que entraram em contacto com ele figurou o grande médium Diógenes, 

residente em Vila Isabel. Ele queria que JHS curasse a sua esposa de uma paralisia. Dotado de 

grande vidência, Diógenes, assim que entrou na residência de Henrique apresentando-se 

juntamente com um amigo, exclamou: 
 

– Que coisa fantástica estou vendo! O sr. carregando uma grande cruz sobre o ombro! 
 

– Quem é que não carrega a sua cruz às costas, representando a sua missão na Terra? 

Respondeu-lhe Henrique. 
 

Após demorada palestra, o espírita saiu dali confortado e esclarecido pelo Mestre. 
 

Nessa mesma casa reuniam-se várias pessoas, que iam aumentando em número à medida 

que eram informadas de sua chegada da Bahia. Quase todas, dentre outras coisas, desejavam saber 

das suas vidas passadas. Uma senhora, curiosa mas céptica, ao ouvir dele que na vida anterior fora 

um marinheiro, fez um arzinho de incredulidade. JHS percebendo-a e querendo pilheriar, disse: 
 

– Naturalmente a senhora o foi, mas não com essas roupas. E, acto contínuo, gritou: 
 

– O navio está balançando… 
 

Não se passou um minuto e a senhora manifestava ânsias de vómito, sentindo-se indisposta. 

Então ele ordena, como se fosse o próprio comandante do navio. 
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– Grumete, vá buscar um balde. Este passageiro quer vomitar. 
 

O marido dessa senhora, que observava e se divertia com a cena, não podendo conter-se 

mais, disse a rir: 
 

– Era isto que você queria? Já não chega? 
 

Então JHS, passando as mãos pela cabeça da senhora, afirmou: 
 

– Você não tem nada, minha filha. Vá e não duvide mais… 
 

Noutra reunião, uma das presentes apresentando uma bola de cristal, insistia em pedir a 

Henrique para magnetizá-la, pois desejava exercitar-se com esse objecto a fim de adquirir 

clarividência. Ele atendeu ao pedido. Qual não foi o espanto dos assistentes ao verificarem que a 

bola, depois de magnetizada, ficou a girar sobre uma mesa de mármore como um pião, 

impulsionada por força invisível. 
 

Tempos mais tarde, JHS mudou-se com sua família para Rua Mariz e Barros, n.º 87. 
 

Foi nessa residência que se apresentou o Dr. Aurélio Nascimento, atraído pelos 

ensinamentos e revelações que os jornais divulgavam. 
 

A veneranda mãe do advogado, D. Joana Nascimento, fora criada por um pastor 

protestante. Dotada de grandes poderes psíquicos, especialmente de clarividência, chegava a 

conversar com o seu Mestre, que ela dizia ser o próprio Cristo. Certa ocasião o seu Mestre visitou-

a em sua luminosa veste astral, dizendo-lhe que ela não o veria mais e que perderia a faculdade da 

clarividência, mas que no dia em que se deparasse com um homem moreno, alto, de cabelos 

escuros e olhos profundos, ela o reconheceria, readquirindo então o dom da clarividência. 
 

– Eu tenho a certeza de que é o sr. mesmo a quem a minha mãe procura há muitos anos, e 

por isso peço licença para trazê-la amanhã à sua casa, se o sr. permitir, disse o Dr. Aurélio ao 

entrar. 
 

No dia seguinte ela compareceu na casa de Henrique e, mal o avistou, atirou-se aos seus 

pés murmurando contrita: “É Ele, é Ele”. E o Mestre, pondo a mão direita sobre a cabeça grisalha 

da venerável discípula, acariciou-a restituindo-lhe a visão interna, conforme lhe havia sido 

prometido. 
 

Nessa época, Henrique tratava de uma senhora francesa de nome Elise Elvire Couret, 

atacada de grave depressão geral, cuja vida era alimentada por Prana que lhe transfundiu do seu 

próprio Corpo Vital durante sete anos seguidos. Muitas vezes um Adepto seu adjutor, que 

ocultamos sob nome de Akadir, aconselhou-o a poupar-se a tal sacrifício, advertindo-o de quem 

tem uma Missão especial no Mundo não deve pôr em risco continuamente a sua saúde. 
 

Residindo à Rua do Matoso, n.º 40, a felicidade reinou no seio da família, talvez devido à 

atracção cabalística do número e às forças ocultas manipuladas pelo Jinas ou Génios protectores. 

Os amigos e discípulos aumentavam; entre eles figuravam políticos, jornalistas, médicos, 

engenheiros, estudantes, marinheiros e soldados que, com admiração e respeito, passaram a tratá-

lo com título de Professor Henrique. 
 

Certa vez dando uma aula sobre hipno-magnetismo e mostrando os maus efeitos do 

hipnotismo e os bons do magnetismo, de inopino a tranca da porta da rua soltou-se 

estrepitosamente, causando aos discípulos tremendo susto. Interrogado sobre o insólito fenómeno, 

o Professor Henrique informou estar recebendo a notícia de que o seu tio Virgílio acabara de 

falecer em Salvador. Dois dias depois chegava um telegrama da Bahia confirmando a triste notícia. 
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Dentre os discípulos destacou-se o marinheiro Rabelo que, tendo desenvolvido várias 

faculdades psíquicas, chegou a assombrar os oficiais do couraçado Minas Gerais com as suas 

exibições faquirianas. 
 

A um outro, que estava perturbando a sessão não por maldade mas por ignorância, pois não 

acreditava na existência de almas, o Professor aconselhou a que cuidasse antes dos kama-rupas 

que o acompanhavam. Ao que o incrédulo retrucou: “Eu, com kama-rupa?” E levou aquela 

observação para o ridículo. O Professor, para dar forma concreta às suas palavras, ordenou 

mentalmente que um desses kama-rupas passasse a mão no rosto do jovem. Mas o elemental, 

interpretando a seu modo a ordem recebida, pespegou-lhe um forte bofetão, fazendo-o cambalear 

descontroladamente para o lado da sua esposa… A cena provocou hilariedade e comentários 

humorísticos. 

Residindo na Rua Miguel de Frias, n.º 69, acompanhado de alguns amigos e discípulos, 

JHS fundou um Centro de Estudos ao qual deu o nome de Comunhão Esotérica Samyama. Dentre 

os fundadores destacavam-se o ilustre advogado Aurélio Nascimento e a sua venerável mãe, D. 

Joana Nascimento. 
 

Essa fundação deu-se em 28 de Setembro de 1916, e o número de sócios chegou a 150. 

Samyama esteve sob a égide de Sankaracharya, veste de Gautama, o Buda, e a direcção de 

Patanjali, o criador da Yoga que leva o seu nome. O termo Samyama é sinónimo de Samadhi, e 

de facto os fenómenos aí chegaram ao auge, pois Samadhi é o oitavo e último passo da referida 

Yoga. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Numa das sessões de Samyama tivemos rara oportunidade de assistir a uma prova de 

levitação feita pelo Professor Henrique, prova essa conhecida no Oriente como a de Lung-pas. 

Alguns iniciados nas ciências secretas afirmam que, depois de alguns anos de prática, ao moverem-

se os pés dos Lung-pas deixam de tocar o solo passando a deslizar suavemente sobre o mesmo e 

podendo alcançar vertiginosa velocidade, o que corresponderia à faculdade de planar e voar. 

 

Pois bem, estavam reunidas em sessão mais de 80 pessoas, entre elas o sr. Augusto Vasseur, 

primeiro violinista da orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e a família do sr. António 

de Azevedo Estrela, à qual pertence a nossa Venerável Irmã Margarida de Azevedo Estrela, 

quando Henrique, levantando-se da sua cadeira, na sala da Directoria, passou por cima e acima da 
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mesa sem tocar nela, pousando depois no solo com a mesma naturalidade e leveza de um pássaro 

a pousar num ramo. 
 

Facto doloroso foi a perda da sua filha Alina, verdadeiro Anjo Tutelar que desde tenra 

idade sabia proteger-se dos maus efeitos do magnetismo, sendo também dotada de notável 

clarividência como herança de vidas passadas. Não raro era vista desmagnetizando com os gestos 

próprios, e com toda a circunspecção, os alimentos antes de os ingerir. Quando lhe perguntavam 

porque fazia isso, esclarecia: “É porque desconfio das vibrações da Maria”. Tratava-se de uma 

cozinheira que então servia a casa e que de facto frequentava ambientes infestados de larvas do 

Baixo Astral. Vindo a falecer a primeira vez, ainda adolescente, Alina reencarnou na mesma 

família e ela mesma o revelou, dizendo a sua mãe: “Eu já morri uma vez e você me cobriu o corpo 

frio com uma colcha cor-de-rosa”. A mãe exultou de contentamento, pondo-se a chorar comovida. 

Ouvira dos lábios da própria filhinha a confirmação de quanto lhe vinha afirmando o marido, o 

Professor Henrique, de que Alina era a mesma amada criança do nascimento anterior. Quando a 

menina nasceu, a mãe perguntou: “Que nome lhe vamos dar?” – “Alina”, respondeu o pai. 

Surpresa, ela retrucou: “Então, vai ter o mesmo nome da que morreu?” – “Sim, porque é ela 

mesma”, respondeu o Professor. 
 

Com essa segunda morte, ela terminou a sua missão protectora de sua família e da 

Sociedade Samyama. 
 

Depois de algum tempo, JHS passou a residir na Rua Martins Pena, n.º 3. Dentre os casos 

notáveis presenciados na nova habitação, destaca-se o seguinte: 
 

Acompanhando uma senhora idosa, D. Joana Nascimento dirigiu-se em voz baixa ao 

Mestre, para que a outra não a ouvisse, dizendo-lhe: 
 

– Professor, peço-lhe que examine a aura 

dessa minha amiga, para ver se combina com o que 

vi. 
 

E deixando ambos na sala a conversar, 

voltou pouco depois para saber, em particular, o que 

o Mestre havia visto. 
 

– Sim, disse ele, eu vi um coche fúnebre 

puxado por quatro cavalos, três brancos e um 

castanho. 
 

D. Joana, muito pálida, apanhou sua bolsa da 

qual retirou uma folha de papel, onde havia anotado 

a mesma visão. Sete dias depois, eclodia um surto 

de gripe que se chamou de “espanhola” e entre as 

primeiras vítimas figurava aquela senhora amiga de 

D. Joana. E o coche fúnebre foi para o cemitério 

puxado por três cavalos brancos e um castanho. 
 

A 22 de Dezembro de 1919, após três anos e 

três meses de actividades transcendentes, dissolveu-

se Samyama, que cumprira a sua tarefa. Com o 

valioso concurso do Adepto Akadir, houve muito trabalho produtivo e as sementes lançadas por 

JHS espalharam-se em diversas direcções; as que caíram em terreno fértil, germinaram, 

floresceram e por sua vez estão a propagar os frutos do Bem, no milagre da multiplicação 

tulkuística. 
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CAPÍTULO V 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 
 

          Sylvia Patrícia 

 

O CAVALEIRO DAS IDADES E A MONTANHA SAGRADA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ao longo do interminável rosário dos séculos, raras são as datas a demarcar, como Sóis 

rutilantes, no calendário da Terra as conquistas do Homem a caminho da espiritualização. O dia 

28 de Setembro de 1921 assinala nova aurora para o Mundo e a Humanidade, como data da 

fundação espiritual da Obra predestinada a preparar no Brasil o advento do Ciclo de Aquário com 

a chegada de Maitreya, o Avatara Integral, já nos albores do século XXI. Factos transcendentes, 

fenómenos incríveis verificaram-se então, semelhantes a tantos outros ocorridos desde o 

nascimento aghartino de quem havia de ser o Supremo Dirigente da mesma Obra. 
 

Nessa época viviam Ele e a sua família modestamente, como sempre quiseram viver, na 

cidade do Rio de Janeiro à Rua Junqueira Freire, n.º 3, actualmente denominada Rua Martins Pena. 

Um lar, uma família, um chefe. Um lar que era a pousada do Peregrino, uma família que havia de 

transformar-se numa grande Corte, um chefe que não deixara ver ainda a sua coroa de Rei. 
 

Quase diariamente aí presidia a reuniões de estudos metafísicos, palestras educativas, 

cerimónias ritualísticas, pois em torno de sua pessoa vinham-se formando grupos de discípulos 

ansiosos por haurir um pouco da Sabedoria que transbordava da sua palavra eloquente, rica de 

ensinamentos extraordinários que jamais figuraram em tratados, compêndios ou livros de qualquer 

espécie. Palestrando em família ou discursando da tribuna, seja dirigindo-se a intelectuais ou a 

iletrados, a todos encantava qual maravilhoso musicista capaz de produzir as mais variadas 

combinações sonoras e de fazer-nos sentir as insondáveis harmonias dos reinos etéreos. 
 

Ao toque de sua palavra cristalina e persuasiva, novas almas preparadas para o encontro 

com o Mestre iam despertando para a Iniciação no cumprimento das suas missões em épocas 

remotas, desde os dias fastos e nefastos da Atlântida, da Aryavartha, do Egipto, da Palestina, do 

Tibete… 
 

Factos bizarros, aparentemente insignificantes, continuavam a desenrolar-se junto ao 

Professor Henrique José de Souza: pedrinhas que caíam sem se saber de onde nem como; grãos de 

cereais lançados às pernas das crianças, que não apreciavam muito semelhantes brincadeiras. Por 

vezes era um punhal inofensivo que resolvia voar pela casa, fixando-se ora no tecto, ora num 

portal, chegando a ir parar, de uma feita, nas mãos de uma das meninas, sem causar no entanto o 

menor dano. Bibelôs resolviam de motu próprio mudar de lugar. Sucedia-se também um tipo de 

correspondência invulgar: recados escritos dando conselhos, mensagens com avisos e advertências 

apareciam dentro dos móveis e pelos cantos da casa, a todos pasmando e a Alguém apontando 

nova rota a seguir. 
 

Há épocas, homens e acontecimentos dos quais só a História pode 

emitir um juízo definitivo; os contemporâneos e as testemunhas 

oculares devem unicamente referir o que viram e ouviram. A própria 

Verdade assim o exige. 
 

TITO LÍVIO 
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Mensagem transcendente surgiu em Setembro de 1921: mandava esta que o Professor 

Henrique empreendesse uma viagem, uma peregrinação, diríamos melhor, a São Lourenço, 

levando Helena em sua companhia. Lutando contra toda a sorte de incompreensões e dificuldades, 

inclusive financeiras, embarcaram ambos para a pequena estância hidromineral situada em 

verdejante rincão do Sul de Minas Gerais, rodeada de imponentes montanhas. À modesta vila 

daquela época chegaram, após rude jornada, os dois peregrinos, mas com a finalidade diferente da 

dos veranistas que lá iam em busca das virtudes curativas das suas águas. 
 

O formoso par de cavaleiros (ainda estava longe a era dos automóveis e das autoestradas 

ou rodovias asfaltadas) deveria atingir determinado ponto pela Lei assinalado num dos cumes da 

colossal Serra da Mantiqueira, e assim marchava garbosamente ao encontro do Cavaleiro das 

Idades, misterioso Ser de infinita grandeza que se debruça compassivo sobre o Mundo e as 

criaturas – Akdorge, Maitreya, Erdemi ou Perseu, diversos são os seus nomes que em verdade 

pouco importam, pois apenas ocultam o valor de um Número. 
 

No píncaro mais elevado da serra, que passaria a ser a nossa Montanha Sagrada, numa tarde 

de Setembro, o mês da Primavera tropical, o Cavaleiro das Idades, montando com imponência o 

seu corcel branco, surgiria aos olhos deslumbrados dos dois Viandantes. A Eles seria confiada a 

renovada Fonte de Sabedoria, manancial de luz da Nova Era. 
 

Repleta de acontecimentos extraordinários foi a estadia de Helena e Henrique na pitoresca 

localidade. Contavam então, respectivamente, 15 e 38 anos de idade: uma adolescente, um homem. 

Idades diferentes velando o mistério dos Gémeos Espirituais. Diferença de 23 anos, número que 

lembra os 23 graus de latitude norte (Trópico de Câncer) para os 23 graus de latitude sul (Trópico 

de Capris) – diferença oriunda de um acidente fatal ocorrido em Lisboa, em 1899, quando ambos 

tinham a idade de 16 anos e dirigiam-se para o Norte da Índia, viagem da qual tivemos uma 

descrição primorosa da autoria de Laurentus. 
 

Hospedaram-se na Pensão São Benedito, no Bairro Carioca, arrabalde tranquilo de 

formosos vales. Logo à chegada viram-se ambos cercados pela curiosidade de todos, admiração 

de muitos e também a desconfiança de alguns – aqueles que não tiveram “olhos para ver nem 

ouvidos para ouvir”. Segundo os ditames da Lei que a tudo e a todos rege, acompanhado, como 

sempre o foi, por sublimes Seres de Mundos outros, o Professor Henrique fazia previsões, 

realizava materializações, provocava fenómenos, curava enfermos do corpo e da alma. Também a 

Ela acorriam, especialmente as mulheres, atraídas pelo seu doce sorriso e carinhoso olhar, como 

pela sua voz tão melodiosa que só sabe pronunciar palavras de paz e conforto a fim de estancar –

embora tantas vezes derramando-as – as lágrimas de quantos, sofrendo, apelam para o seu amoroso 

coração. 
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Ficaria a humilde Pensão São Benedito assinalada na História da Obra, com marcantes 

reflexos na Era de Maitreya. Quem serão eles? Indagavam os habitantes do lugarejo. Não podiam 

na verdade sabê-lo. Eram os dois Deva-Pis mencionados na Profecia do Vishnu-Purana; os 

Gêmeos Espirituais que haviam de voltar ao Mundo para a felicidade dos homens; os portadores 

dos oito poderes da Yoga… Outra resposta, porém, foi dada na ocasião por Aquele que era objecto 

dos mais disparatados comentários: uma singela mensagem repassada do mais profundo 

sentimento de amor e respeito pelo Santo Lugar, mensagem que em poucas palavras explicava o 

que naqueles dias se podia explicar, foi dirigida à população. 
 

Em todos os povos, em todas as épocas, as lendas – véus de fantasia ocultando parcialmente 

a Verdade – narram dilúvios provocados pela maldade dos homens, falam de catástrofes 

colectivas, de guerras e destruições necessárias ao expurgo dos vícios e crimes, para o saneamento 

do ambiente destinado ao surto de novas civilizações. Salvam-se, porém, os bons que hão-de 

constituir as sementes do novo Ciclo, os quais, sob o guia de um Manu, abandonam as suas pátrias 

em ruinas, buscando outras paragens onde a Obra recomeçará. Temos também no Brasil a lenda 

do Manu apresentada por José de Alencar em seu romance O Guarani: 
 

“Foi longe, bem longe dos tempos de agora. As águas subiam e começavam a cobrir a 

Terra. Os homens galgaram o alto das montanhas; um só ficou na várzea com a sua mulher: era 

Tamandaré. Forte entre os fortes, sabia mais que os outros. O Senhor falava-lhe de noite, e de dia 

ele ensinava aos filhos da tribo o que aprendia do Céu.” 
 

A São Lourenço, naqueles dias, era o Manu quem chegava. As gentes o ignoravam, mas o 

sabiam as nuvens do espaço que, nos longos crepúsculos, o saudavam formando em misteriosas 

figuras verdadeiras apoteoses. 
 

Na noite de 27 daquele mês ocorreu a primeira Excelsa Aparição. Caminhavam os Gémeos 

Espirituais a pouca distância da cancela que fechava o recinto da referida Pensão, quando se lhes 

deparou em toda a sua plenitude o Cavaleiro das Idades, causando profunda emoção, 

especialmente na jovem Helena. Esta, a pedido de Henrique, armou ali mesmo, pouco depois, uma 

fogueira alusiva a Itaparica (Bahia), onde a 24 de Junho de 1899 a mesma Divindade, sob forma 

de Neptuno, dirigira a Palavra aos Gémeos. Soara a data assinalada na ampulheta dos séculos.  
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Transcorria o dia 28 de Setembro. Entardecia lentamente, como numa religiosa expectativa. 

Em cumprimento às ordens misteriosamente recebidas, Henrique e Helena dirigiram-se a cavalo 

para determinado sítio, então denominado Fazenda Santa Helena. Foi aí que, por volta das três da 

tarde, subitamente ambos tiveram a segunda visão de AKDORGE – imponente Cavaleiro 

montando soberbo corcel branco que surgiu de improviso entre duas grandes árvores. 

Apresentava-se com as características do conhecido São Jorge da lenda cristã. Estacaram 

bruscamente os animais que conduziam os dois Protagonistas do futuro Ciclo. Após breve ritual, 

em que foi acesa uma vela, prosseguiram a marcha, porém, a caminho ressurge no alto da 

Montanha a fantástica Aparição! As montarias novamente se assustaram e se recusaram a 

prosseguir. “O cavalo não quer mais andar, você está vendo?”, disse timidamente a jovem Helena. 

O seu companheiro de jornada respondeu-lhe que se apeariam ali mesmo, aconselhando-a a 

guardar silêncio. Abria-se o velário... Suave baixava a tarde, lentamente, como a deter a entrada 

da noite para prolongar ao infinito o êxtase daquele momento. Em seguida dirigiram-se, sempre 

silenciosos, até ao cimo da montanha, onde, sob a mais profunda emoção, genuflexos diante de 

AKDORGE, fizeram o juramento: ofereciam-se como Vítimas, Heróis e Mártires pelo Mundo, 

pela Humanidade. O luminoso disco de Sol de ouro fulvo parecia imobilizado no horizonte, como 

que magnetizado pela extraordinária Aparição. O CAVALEIRO DAS IDADES contemplava o 

Par ainda genuflexo. Henrique e Helena entravam em Samadhi. Daquele Tabor partiriam para uma 

longa Via Crucis... tal como sucedera outrora ao Manu Manco Capac e sua esposa Mama Oclo, 

quando a Divindade lhes entregou o bastão de comando para que fosse fincado no lugar onde 

surgiria Cuzco, a capital espiritual do povo inca. 
 

E tudo era silêncio, mistério, sublimação! Nem a mais leve brisa perpassava nas matas, 

nenhuma ave ou borboleta a cortar os ares, os animais e os insectos emudeceram e se imobilizaram. 

A pouca distância, os dois cavalos que haviam conduzido os viajores mais pareciam duas 

sentinelas à porta de um Templo. O Templo majestoso da Natureza! Esta narrativa verídica de 

acontecimentos transcendentais ocorridos em nossos dias e nesta Pátria abençoada, é a continuação 

natural de outras não menos verídicas de acontecimentos sucedidos em outras terras ao longo dos 

séculos. Lá no Oriente o Dragão volvera a cabeça para o Ocidente, apontando à Humanidade a 

nova Terra Prometida. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Biografia síntese de Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 53 

 

Ferdinand Ossendowski, em seu livro Animais, Homens e Deuses, relata factos estranhos 

por ele vistos e ouvidos em suas viagens pelos países da Ásia Central, os quais, para um leitor não 

versado em Metafisica, se equiparam às narrativas das Mil e Uma Noites ou aos contos de fadas, 

nos quais, de resto, grandes verdades e profundos mistérios se encerram velados. Escrevendo sobre 

o Reino Subterrâneo, o autor mencionado insere esta passagem: 
 

… “Pára! Murmurou o meu guia mongol, uma tarde em que atravessávamos uma planície 

perto de Tzang-Long. Pára! Apeou-se do seu camelo que se deitou sem que para isso tivesse 

recebido qualquer ordem. Arrojado ao chão, o mongol elevou as mãos num gesto de prece e pôs-

se a repetir a frase sagrada: – Om Mani Padme Hum!7  
 

“Todo o grupo que me acompanhava fizera a mesma coisa. “O que será?”, pensava eu 

fitando a paisagem onde morria a tarde. Por fim, os mongóis ergueram-se, cochicharam uns com 

os outros, retomaram os animais e prosseguimos. Então, o que vinha ao meu lado falou: “Não 

vistes como os nossos camelos pareciam espantados, como os cavalos na planície se imobilizavam, 

os carneiros e o gado se deitavam? Não notastes que os pássaros cessaram de voar e os cães de 

ladrar? Uma suave harmonia vibrava no ar. A terra e o céu susteram a respiração. O vento deixou 

de soprar e o Sol deteve o seu pulsar. Toda a vida parece cessar; todos os seres, transidos de medo, 

parecem sentir a necessidade de orar. Foi o que ocorreu há pouco, é o que ocorre sempre que o Rei 

do Mundo, em seu palácio subterrâneo, reza pelo futuro dos povos da Terra.” 
 

Em outro capítulo, Ossendowski aborda o mesmo assunto. O que se passara naquela tarde 

causara forte impressão ao estrangeiro que, entre incrédulo e curioso, foi entrevistar um Lama 

erudito. Passamos novamente a palavra ao ilustre escritor polaco, que então percorria a Mongólia 

como fugitivo das forças políticas desencadeadas pela revolução do povo russo. 
 

– Alguém já viu o Rei do Mundo?  
 

– Sim, respondeu o Lama, nas festas solenes do Budismo Primitivo, no Sião e na Índia, o 

Rei do Mundo apareceu cinco vezes. Vinha numa sumptuosa carruagem puxada por elefantes 

brancos, cobertos de pedrarias. O Rei trazia um manto branco e na cabeça uma tiara vermelha, da 

qual pendiam fios de brilhantes que lhe tapavam o rosto. Abençoava o povo com uma bola de ouro 

encimada por um cordeiro áureo. E os cegos recuperavam a visão, os surdos voltavam a ouvir, os 

paralíticos começavam a caminhar sob o olhar do sublime Visitante. Mas a sua morada é em 

Agharta. 
 

– Ele tornará a aparecer? 
 

– O Rei do Mundo aparecerá diante de todos os homens quando soar a hora de colocar-se 

junto aos bons a fim de lutar contra os maus. Mas não chegou ainda a hora. Os piores homens 

ainda estão por nascer... 
 

Mas voltemos ao Sul de Minas... a São Lourenço. 
 

Terminado o divino cerimonial da Montanha Sagrada, pronunciado o Juramento, os 

Gémeos Espirituais, despertando do êxtase em que haviam mergulhado, dirigiram-se contritos e 

em passos lentos em busca das montarias, alcançando o seu lar provisório ao anoitecer. As suas 

vidas passaram a vibrar em outro estado de consciência. 
 

A modesta Pensão estava repleta de “romeiros” que ali acorriam incessantemente, pois uns 

contavam aos outros terem tido a oportunidade de presenciar grandes maravilhas. Também a 

                                                 
7 Evocação do Lamaísmo tibetano que se traduz por “Salve, Grande Lama da Flor de Loto”, ou “Salve, Jóia Preciosa 

do Loto Sagrado”. 
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proprietária, D. Augusta, assistira a fenómenos e curas operadas pelo Professor Henrique, mas 

costumava declarar que não acreditava em nada. Uma noite, depois de reafirmar sua incredulidade, 

recolheu-se ao seu aposento, mas logo em seguida voltou aflita à sala, a gritar que tinham remexido 

nos seus pertences, que as roupas e os objectos estavam espalhados no chão, e aberto o seu baú de 

folha-de-flandres onde escondera o testamento, que ela queria manter em segredo... Todavia, nada 

lhe faltava. As suas convicções materialistas ficaram algo abaladas. Mas para se convencer de que 

o Professor Henrique não mistificava e possuía mesmo “poderes”, propôs-lhe uma prova que ela 

julgava difícil, senão mesmo impossível de realizar: que o Professor dissesse algo acerca de um 

discutido assunto que só ela e o seu falecido marido sabiam. – Muito simples, respondeu ele. E 

apanhando uma folha de papel sobre a mesa escreveu rapidamente algumas palavras; sem as ler, 

passou logo o papel à D. Augusta. Esta leu-as e, um tanto encabulada, chorando disse: “É, está 

certo. Agora acredito. Isto que o Sr. escreveu somente eu e ele sabíamos. Peço-lhe desculpas pelas 

minhas desconfianças”. Dias após, nas despedidas, D. Augusta, que se tornara amiga e admiradora 

de Helena e Henrique, estava entre as pessoas que foram à estação ferroviária a levar-lhe abraços 

e flores. 
 

Uma pequena multidão aglomerava-se na plataforma para apresentar as suas carinhosas 

despedidas aos Gémeos Espirituais. Na hora da partida todos lhes acenavam alvos lenços, 

saudando-os com sentidos adeuses até que o trem desapareceu na primeira curva da estrada. O 

lugar passou a ser denominado pelos veranistas de curva da saudade, por ser o ponto do qual não 

mais se avista a cidade. Também os homenageados choraram de saudades ao dizerem adeus aos 

amigos e discípulos que ficavam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não mais sairíamos de São Lourenço se quiséssemos relatar o que de notável lá se passou 

durante a primeira visita do enigmático Par. Até mesmo muitos anos mais tarde, em 1959, o 

vereador Natal, daquela cidade, teve oportunidade de dizer ao Mestre que, na Primavera de 1921, 

ele e outros sanlourencianos viram algumas vezes um enorme globo azul proceder da Montanha e 

pairar por algum tempo sobre o telhado da Pensão São Benedito, e que semelhante fenómeno 

cessou após a sua despedida. 
 

Sabem hoje os discípulos do seu Colégio Iniciático que o Globo Azul, contendo no centro 

a palavra PAX triangulada em amarelo ouro, é o símbolo da Comunhão de Pensamento dos 

mesmos discípulos com determinado Centro de Irradiações Espirituais, e que as referidas três letras 

têm um significado bem diverso daquele do vocábulo latino. 
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Outra página ia abrir-se no grande Livro da Vida. Chegara o momento de iniciar a 

espinhosa Missão aceite na Montanha Sagrada. Na referida Pensão dois Seres haviam conversado 

com o Professor, dois Seres de Mundos outros. Chamemo-los Akadir e Abraxis, dois Devas 

conhecidos geralmente sob o véu de nomes diversos! Fora desvendado (recordado, diríamos 

melhor) a Henrique o roteiro de muitas encarnações nas quais ele e sua companheira de Missão 

haviam trabalhado juntos. Fora dada a ordem para a peregrinação na qual assumiram, e só os Dois 

sabem a que duro preço, o compromisso solene de se manterem fiéis àquelas mesmas vidas em 

que se consagraram à causa da Redenção Humana. Era, pois, a prossecução do multissecular 

trabalho realizado em outras vidas terrenas. Na existência presente, frisaram os Devas, o trabalho 

era de real importância, por representar a estrutura fundamental a consolidar os resultados das 

anteriores. Os dois Seres explicaram que a nova etapa estava vinculada ao acidente da Rua 

Augusta, em Lisboa. Agora no Brasil, berço da Nova Civilização, recomeçava a grandiosa tarefa. 

A Luz surgia do Ocidente! Era o que, em palavras para Iniciados, dissera o Buda Vivo da Mongólia 

em sua última visão. Transcrevemo-la a seguir, para gáudio dos nossos leitores, do citado livro de 

Ferdinand Ossendowski: 
 

“... Rezei, e vi o que está oculto aos olhos do povo. Vasta planura estendia-se ante os meus 

olhos, limitada por longínquas montanhas. Um velho lama carregava um cesto repleto de pesadas 

pedras. Do Norte surgiu um cavaleiro trajado de branco, e falou-lhe: – Dá-me o teu cesto para que 

eu o leve a Ta-Kure. 
 

“O lama obedeceu, mas o cavaleiro não conseguiu erguer a pesada carga; então o velho 

recolocou-a sobre os ombros e, curvado, prosseguiu. Surgiu outro cavaleiro, trajado de negro, e 

também falou ao lama: – Imbecil, porque carregas essas pedras que aí rolam pelo chão? Assim 

dizendo, atropelou o lama e o pobre deixou cair o cesto, espalhando-se as pedras. Mas estas, ao 

tocarem o solo, transformaram-se em diamantes. Os três homens precipitaram-se para apanhá-los, 

mas não conseguiram arrancá-los da terra. E o velho lama exclamou: – Deuses! Toda a minha vida 

arrastei esta carga e agora, que tão pouco caminho me resta a fazer, perdi-a! Valei-me, poderosos 

e clementes deuses! 
 

“De súbito apareceu um ancião trémulo. Lentamente juntou todos os diamantes e colocou-

os no cesto, limpando o pó que os cobria. Depois ergueu a cabeça aos ombros como se fosse uma 

pluma, dizendo ao lama: – Descansa um momento, levei a minha carga até ao fim e me compraz 

ajudar a levar a tua. 
 

“Continuaram a marcha e perdi-os de vista. Os cavaleiros, no entanto, puseram-se a lutar 

todo o dia e noite adentro. Quando raiou o Sol nenhum dos dois ali se achava, nem vivo nem 

morto. Desapareceram sem deixar rasto. Eis o que eu vi, eu, Bogdo Hutuktu Khan, falando ao 

grande e sábio Buda, rodeado dos bons e maus demónios. Sábios Lamas, Hutuktus Kampos, 

Marambas e santos Gheghens dai a resposta à minha visão. 
 

“Isto foi escrito na minha presença em 17 de Maio de 1921, segundo as palavras do Buda 

Vivo pronunciadas no momento em que saía do Santuário particular para o seu gabinete de 

trabalho. Ignoro o que os Hutuktus, Gheghens, adivinhos e magos lhe teriam respondido. Mas não 

é clara a explicação, conhecendo-se a situação actual da Ásia?...” 
 

Há muito a meditar e compreender nessa e em outras passagens do livro de Ossendowski, 

e porque falou assim o último Buda Vivo do Oriente. Já então o Karma do Mundo apontava na 

direcção oposta: “A Luz virá do Ocidente”. 
 

Meditar, dissemos. Sim, pois ensina JHS: “A verdadeira Iniciação é a que leva o homem a 

descobrir por si mesmo, pelo estudo e a meditação, o que não pode desde logo ser desvendado 

diante dos olhos nublados pelos densos véus da matéria. O homem que pratica a meditação entra 

no Plano ou Mundo imediatamente superior ao Mental: o Búdhico ou da Intuição, por ser o Plano 
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do Espírito, e como tal uma porta aberta à fusão da Alma com o Espírito. Daí a iniciática frase: Do 

Ilusório conduz-me ao Real, das Trevas à Luz, da Morte à Imortalidade”. 
 

 

CAPÍTULO VI 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 
 

          Sylvia Patrícia 

 

A FUNDAÇÃO MATERIAL DA OBRA 

 

 

 

 

 

 
 

 

Muito ao longe, como em surdina do Porvir, podiam os ouvidos atentos ouvir os primeiros 

sons dos clarins prenunciando o dealbar de um Novo Ciclo (a reconstrução após os horrores da 

destruição), a Nova Era sob o signo de Aquário e a vinda do Avatara, para aqueles que O saibam 

reconhecer. Curvem-se reverentes os que tiverem essa graça, assim como nos curvamos, nós os 

seus filhos, perante a Eterna Vitima, o Homem de todas as Tragédias... 
 

Regressando de São Lourenço, os Gémeos Espirituais dirigiram-se para o seu lar no Rio 

de Janeiro, onde voltaram a manifestar-se os fenómenos de carácter Jina. Sucediam-se mensagens, 

materializações, curas de doenças do corpo e da alma. Mas o Professor Henrique dedicava-se com 

maior afinco aos problemas do Plano Mental, educando e instruindo os seus discípulos, 

encaminhando-os, segundo o grau evolutivo de cada um, na Senda da Iniciação. 
 

Assim decorreram os anos de 1921 a 1924. Facto digno de 

menção foi o que se deu quando a sua esposa procurou em vão a 

chave da cristaleira. Afobação doméstica, buscas daqui e dali até que 

se verificou que o molhe de chaves, entre as quais estava a daquele 

móvel, achava-se numa compoteira, dentro da própria cristaleira 

hermeticamente fechada! Ante a bizarria do facto, apelou-se para o 

Professor Henrique. Este tentara sem sucesso abrir o móvel 

encantado. Postando-se então em frente à teimosa cristaleira, fitou-a 

por alguns momentos, dizendo a seguir: “Estão abrindo, puxem a 

porta, o móvel já está aberto”. Um dos presentes, mais solícito, 

obedeceu e ela abriu-se facilmente. Dentro da cristaleira havia um 

bilhete onde se lia esta ordem lacónica: “Mude-se desta casa. Vá para 

Niterói”. Apontava-se assim para Nish-Tao-Ram, o “Lugar onde 

nasce o Sol”. 
 

Movimentou-se a família à procura de outro tecto, e ao raiar 

de 1924 mudava-se para a capital do Estado do Rio de Janeiro, à Rua Santa Rosa, n.º 426 (Arcano 

12, que os cabalistas relacionam à Divindade sacrificada). 

Devemos adiantar-nos três passos na perfeição moral para cada palmo de 

conquista no progresso intelectual, porque progredir em conhecimentos sem a 

segurança de usá-los para o Bem, é expor-nos a cair nos abismos da Magia Negra. 
 

Eduardo Alfonso 

(La Iniciación) 
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Mudança de morada mas não de ambiente; factos cada vez mais insólitos iam-se 

desenrolando como a prenunciarem algo maior. Todos pasmavam, interrogavam. Somente 

Henrique sabia o porque daquelas coisas; sabia que – e aqui citamos palavras suas – “a 

Humanidade actual, corrompida por vícios e costumes contrários à Lei, necessita de ensinamentos 

puros e sublimes, a fim de não se despenhar no abismo da degeneração, em cuja borda se acha 

fascinada”. 
 

Aos poucos, a par com a fenomenologia metafisica, que sempre atrai e impressiona as 

massas, os ensinamentos iam sendo dados. Discípulos mais esclarecidos viriam depois, na fase do 

desenvolvimento do Mental, em que não necessitam de ver para crer. 
 

Em Niterói, no dia 10 de Agosto de 1924, domingo (dia do Sol), celebrou-se a Fundação 

material da Obra na Face da Terra, recebendo o nome original de Dhâranâ – Sociedade Mental-

Espiritualista. Dhâranâ evocava o Oriente e fora escolhida como homenagem aos Grandes 

Mestres orientais, assim como lembrança da viagem realizada em 1899 pelo “Adolescente das 16 

Primaveras” da Bahia ao Norte da Índia, viagem essa descrita já por Laurentus. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Na Rua Santa Rosa, num tranquilo bairro de Niterói, o desenrolar dos fenómenos e das 

curas, erroneamente chamadas “miraculosas”, atraía sempre maior número de curiosos. E assim, 

lembrando a sentença evangélica, “muitos foram os chamados e poucos os escolhidos”. Estes 

últimos que ingressavam nas fileiras da Obra nelas permaneceram, acompanhando fiéis o seu 

Dirigente, combate após combate, até à vitória final que, bem longe ainda, acenava. 
 

Factos? A dificuldade consiste apenas na escolha para citá-los. Uma tarde, num recanto 

próximo da praia, sob frondosa amendoeira (árvore saturnina), encontrou um amigo céptico. Este 

reportou-se a um facto que lhe fora narrado: o caso de um punhal que se deslocava misteriosamente 

nos trabalhos dirigidos pelo Professor Henrique, formulando-lhe uma pergunta em tom irónico: 

“O punhal só anda lá dentro?” Insinuava que “lá dentro”, entre as quatro paredes da casa, não 

faltariam meios para fazer truques, pois o interlocutor ocasional só acreditava nisso. Sereno, o 

interrogado retorquiu: “Anda em qualquer lugar.” E despediu-se para ir tomar o bonde. Nesse 

momento, o discutido punhal caiu da copa da amendoeira indo cravar-se de ponta no chão, diante 

do incrédulo. Pasmado, apanha-o e corre a entregá-lo ao Professor, que sorrindo lhe diz: “Desta 

vez ele movimentou-se fora de casa”, isto é, sem os pressupostos cordéis ocultos. 
 

Um genro de Henrique não era lá muito crente. Numa visita ao sogro, indaga-lhe: “Então, 

o punhal não andou mais a correr pela casa?” – “Olhe para o tecto.” – foi-lhe respondido. Lá estava 

ele cravado! 
 

No início de uma sessão faltou incenso. JHS retirou então de dentro do fogo um tijolo 

perfumado, era incenso, mas condensado, endurecido. 
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Alberto, o filho mais velho de Henrique, quando fazia o serviço militar conheceu o tenente 

Collens, que era engenheiro mecânico no Forte da Ponta da Vigia (RJ) contratado pelo Governo 

brasileiro. Convidou-o para almoçar em casa de seus pais e que levasse as suas duas filhas. No dia 

aprazado, um domingo, o tenente e as meninas dirigiram-se para a Rua Santa Rosa. Os visitantes 

viram, sentado num banco de jardim da casa, um senhor de pele clara, de olhos azuis, usando no 

dedo indicador da mão direita um grande anel de pedra verde. Ergueu-se à passagem dos que 

chegavam e cumprimentou-os. Julgando tratar-se de um médico, o tenente indagou se havia 

alguém enfermo na casa, pois não desejava incomodar. Foi-lhe respondido que todos estavam bem, 

aguardando os convivas. Logo ao ser acolhido, o senhor Collens narrou o que se passara e alguns 

dos presentes saíram em busca do senhor que tinha aspecto de médico. Procura inútil. Nunca foi 

encontrado. Sumira como aparecera, pelo simples encantamento da Maya budista. 
 

Tanto na vida de JHS como na de Helena P. Blavatsky, que anunciara a vinda ao Mundo 

de nosso Mestre, são incontáveis os acontecimentos semelhantes a esse. 
 

Na sala, a palestra versou sobre Ocultismo, e ninguém melhor do que o anfitrião poderia 

discorrer sobre matéria ainda tão mal compreendida! O tenente Collens confessou-se praticante de 

magnetismo e de hipnotismo, iniciando mesmo suas filhas na prática dessas ciências. Ofereceu-se 

para fazer uma demonstração de hipnotismo com as meninas, no que foi sustido pelo Professor, 

que lhe explicou o risco de tais práticas, só aconselháveis em casos muito especiais, tendo 

acrescentado: “Isto porque sendo o hipnotismo, em última análise, com a submissão do 

hipnotizado à vontade do hipnotizador torna aquele passivo, agindo à revelia da sua vontade qual 

autómato, o que não deixa de ser condenável”. Embora não muito convencido, o visitante desistiu 

da dita exibição. 
 

A tertúlia prosseguia na sala de visitas que dava para o pequeno Santuário, no qual se 

destacava uma imagem do Buda. Mas o sr. Collens, voltando ao tema inicial, insistiu em querer 

submeter a sua filha Osíris ao sono hipnótico. Dessa vez foi-lhe concedida permissão. Ela 

obedeceu docilmente a tudo quanto o pai lhe ordenava, até que, em dado momento, a jovem 

transfigurou-se, tomou outra atitude, fugindo ao controle do hipnotizador. Descalçando-se como 

se agora obedecesse a outras ordens, Osíris começou a falar em língua páli; em seguida, por 

mímica, convidou o Professor para ir ao piano. Mas, Henrique, por mensagem psicográfica, já 

sabia estar a jovem sob a influência de uma sacerdotisa tibetana, o que explicava, além da sua 

linguagem, o inesperado talento que manifestava na arte de Terpsícore. A mensagem terminava 

com a seguinte frase: 
 

... – É chegado o momento. 
 

Então, ele dirigiu-se rapidamente ao piano e pôs-se a executar a música de lindos bailados 

orientais, enquanto Osíris bailava ritmicamente fazendo pasmar a assistência, inclusive o pai e a 

irmã. A seguir, tomando o Professor pela mão com ele dirigiu-se ao Santuário, onde ele se postou, 

realizando ela asanas frente à imagem do Buda. Depois foi Ísis, a sua irmã, tomada por uma força 

misteriosa, tendo balbuciado palavras em idioma jina. 
 

“É chegado o momento”, anunciara a mensagem daquele domingo, o momento em que 

teria lugar a Fundação material de Dhâranâ – Sociedade Mental-Espiritualista, na data de 10 de 

Agosto de 1924, após o período da latência da Obra correspondente a três Arcanos Maiores, ou 

seja, de 28 de Setembro de 1921 até ao dia aqui assinalado. 
 

Ia levantar-se a “cortina” e uma nova etapa se anunciava assinalada pelos mais 

extraordinários acontecimentos. Este que passamos a narrar – sendo impossível citá-los todos – 

ocorreu em 14 de Julho, aniversário da Tomada da Bastilha. Nessa noite realizava-se uma brilhante 

sessão. Num dado momento, Henrique, erguendo as mãos, materializa e exibe um barrete frígio 

da Revolução Francesa, dilacerado, trazendo ainda a roseta, porém sujo e coberto de manchas de 
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sangue e de pólvora. Sobre a cabeça de uma mulher sentada a seu lado, ele coloca o barrete 

dizendo: “Maria Antonieta! Agora sim, fazeis jus a uma régia coroa. Permiti, no entanto, que 

pondo por minha vez este barrete que os citoyens franceses um dia vos puseram sobre a cabeça, 

eu vos redima de todas as faltas passadas”. É difícil descrever a emoção que pairou sobre a sala 

transformada em Templo. Aquela que recebia a dádiva histórica banhava-se em lágrimas, pois há 

muito lhe fora revelada pelo Mestre a sua vida pretérita de rainha e mártir... 
 

Mais um facto, assistido e depois comentado publicamente por diversos jornalistas: essa 

mesma Irmã, ao ver, durante uma sessão, que uma pedra se desprendia das mãos do Dirigente e 

rolando pelo chão parava a seus pés, ergueu-se numa profunda emoção declarando: “Ontem à 

noite, em meu quarto, pedira durante a Yoga que os Mestres ao menos me dessem uma pedrinha, 

como lembrança do toque das mãos do Professor. E é agora ele próprio quem realiza o meu pedido 

ignorado de todos!” Reverente, apanhou a pedrinha que jubilosamente guardou até à hora em que 

se foi para os Mundos Subterrâneos. 
 

Todos os volumes das Mil e uma Noites não bastariam para narrar acontecimentos bizarros 

e estranhos sucessos. Sobrenaturais? Não. Naturais... porém, apenas para os que sabem, os que 

podem realizá-los... por direitos adquiridos há séculos. 
 

Os tempos eram chegados e coisas mais transcendentes iriam passar-se, embora nem todas 

possam ser entregues ao domínio público, por serem de carácter esotérico. Para instrução do leitor, 

apresentamos mais este facto impressionante: a sala da casa da Rua Santa Rosa estava, como 

sempre, repleta; finda a sessão, conversava-se acerca da clarividência de JHS, e um dos presentes 

ousou desafiar o Professor dizendo-lhe: “Falar de vidas passadas é fácil, porque nada se pode 

provar em contrário. Desejaria que me revelasse algo quanto ao momento actual da vida presente.” 

– “Não estou aqui para ganhar dinheiro, nem para divertir a plateia imitando prestidigitadores. – 

Retorquiu com dignidade – No entanto, peço-lhe que entre no Santuário e ponha-se de frente para 

mim”. O presunçoso atendeu-o, confiante na sua própria ignorância. Instantes depois, falando da 

mesa da Directoria, o Mestre diz em voz alta: “O senhor já matou um homem... Dentre as cenas 

que vejo da sua vida presente essa é a mais notável, por lhe doer bastante na consciência”. O 

homem, assustado e lívido, olha para todos os lados mal podendo responder com voz trémula: 

“Sim, mas foi em defesa própria.” – “Pouco importa – contestou o Mestre – o facto é que foi na 

sua vida presente, portanto, de acordo com o seu desafio.” Cabisbaixo, e talvez arrependido da sua 

arrogância, o criminoso deixou o Santuário, e pouco depois Henrique segredava-lhe: “O senhor é 

um réu confesso. Volte para sua casa, porque aqui não é lugar para cenas policiais.” E o seu olhar 

compassivo parecia acrescentar: “Vá e não peque mais...” 
 

Aproximava-se a data assinalada pela Lei e foram iniciados os grandes rituais 

preparatórios. “As sessões tornavam-se cada vez mais empolgantes para os “adeptos da 

fenomenologia”, especialmente para os que vinham em busca de tudo menos da VERDADE”. 
 

E de que distâncias imensas, nos séculos dos séculos, vinha essa Verdade! Essa mesma 

Verdade que era e que é hoje, talvez mais do que nunca, o labor imposto às suas criaturas pela 

Obra Eterna da Grande Hierarquia Oculta. 
 

Não foram muitos os anos de preparação para a nova etapa: a 28 de Setembro de 1921 teve 

lugar a Fundação espiritual da Obra, a Era da Luz do Ocidente, profetizada pelo último Buda-Vivo 

da Mongólia. 
 

Para que em dias vindouros se pudessem realizar as profecias, a fim de auxiliar a árdua 

tarefa daqueles que vivem nos Mundos Ocultos aguardando o Grande Momento, a Obra dos 

Deuses recomeçava, agora no Ocidente. Gravada na rocha da Serra de Sintra, esta outra profecia 

sibilina prediz a fusão espiritual dos dois hemisférios: 
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Patente me farei aos do Ocidente 

Quando a porta se abrir lá do Oriente. 

Será coisa pasmosa quando o Indo, 

Quando o Ganges trocar, segundo vejo, 

Seus espirituais efeitos com o Tejo. 
 

Assim como roda o Globo, na renovação dos tempos, paradas não ficam as águas dos rios, 

que fertilizam a terra e alimentam os povos, favorecendo o florescimento de novas civilizações. 
 

“Deitado eternamente em berço esplêndido...” Não! Nem deitado nem eternamente. O 

Brasil, em seu berço esplêndido, apenas repousava, aguardando a hora de anunciar ao Mundo ser 

ele o Berço da NOVA CIVILIZAÇÃO! 
 

Eis aí, entre muitos outros, alguns dos motivos da necessidade – diríamos melhor – da 

Fundação material da Obra do Eterno, surgindo em nossas plagas com a denominação de Dhâranâ, 

em homenagem à Índia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para prosseguir a narrativa, volvamos à época da fundação de Dhâranâ em Niterói, à Rua 

Santa Rosa. Sucediam-se ali, todos os domingos, as sessões preparatórias, e a assistência já então 

era constituída por alguns discípulos e sempre por muitos curiosos. 
 

O tenente Collens não faltava, fazendo-se acompanhar por suas filhas. Certo dia, realizada 

no Santuário uma Corrente Mental dirigida pelo Mestre, manifestou-se, por intermédio do mesmo, 

uma Entidade que se declarou “Representante do Raio Planetário da Lua” vinda da Confraria 

Branca dos Bhante-Jauls, trazendo assim “ânimo e incitamento para a realização da Grande Obra, 

cujos alicerces começavam a ser construídos na Terra”. Frente à imagem do Buda, proferiu a 

multissecular saudação: Om Mani Padme Hum! Depois, tendo abençoado a assistência, partiu. Era 

a tarde de 6 de Julho de 1924. Durante essas sessões eram queimados perfumes especiais, 

colocados no Fogo Sagrado todos os dias às 20 horas. Henrique e Helena (os Gémeos Espirituais) 

dirigiam a Corrente Mental. Mas naquela época ainda não havia sido outorgado a Helena o título 

de Sacerdotisa e a missão de manter viva na Terra a chama do Fogo Sagrado. Os acontecimentos 

iam-se desenrolando na medida das instruções recebidas por Henrique. Vieram então os primeiros 

Mantrans... entoados, ou seja, ensinados pelos Seres de Luz. Tudo isso (como aos poucos foi sendo 
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compreendido) representava “as tentativas do LAMA para encarnar-se no OCIDENTE”. E veio 

ainda uma Saudação feita a DHÂRANÂ por Alguém que assinou Justus. Ei-la: 
 

Salve Dhâranâ, rebento novo mas vitalizado pela uberdade do “Tronco Gigantesco” 

donde nasceste! Vieste 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 Septenária. Porque tu, excelsa Potência mentalizada pelos 

teus ingentes esforços – começaste a dar crescimento, nas tuas frágeis hastes, às folhagens 

verdejantes, onde futuramente amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se acham 

famintos e perdidos na grande floresta da vida! 
 

E então, com essas cores do pavilhão da Pátria de teus filhos, terás também o teu Hino 

Glorioso cantado pelos Querubins que adejam em torno da Silhueta Majestosa do Supremo 

Instrutor dos Mundo! OM MANI PADME HUM. 

 

a) Justus 
 

No domingo seguinte, após a Corrente Mental e segundo fora anunciado, manifestou-se 

através do Mestre uma Potestade que declarou ser o “Representante do Raio de Marte”, o Deus 

da Guerra, e que assim falou: 
 

“O meu ciclo começou em 1909 e terminará em 1944. Neste período ides presenciar muitas 

coisas desagradáveis. Deveis munir-vos de grande coragem e confiança na nossa Obra, que é 

também a vossa.” 
 

Pela Entidade foram transmitidos alguns ensinamentos, sendo feitas recomendações à 

família do Professor Henrique quanto à saúde do mesmo. 
 

E a “ronda luminosa” prosseguiu por mais cinco semanas: uma vez realizada a Corrente 

Mental, destinada a preparar o ambiente e purificá-lo das vibrações negativas trazidas por 

elementos estranhos, o Professor, recolhendo-se no Santuário, incorporou conscientemente outras 

cinco Entidades que se identificaram, uma a cada domingo, respectivamente como os Raios 

Planetários de Mercúrio, de Júpiter, de Vénus, de Saturno e do Sol, cabendo ao sétimo – 

“Representante do Planeta Sol” ou Surya, o Glorioso – assinalar o marco da Fundação civil de 

Dhâranâ, nome sob o qual surgiu, a 10 de Agosto de 1924, essa Sociedade Mental-Espiritualista, 

há qual também coube a justa denominação de Missão dos Sete Raios de Luz, que são os Sete 

Planetários do nosso Sistema. 
 

De todas as sessões foram lavradas actas que se encontram nos livros e registos da 

Instituição. Estariam satisfeitos os Deuses por mais esse imenso esforço, pejado de tantos 

sacrifícios, dado por Aquele que, no decorrer dos séculos, sob esse ou aquele nome, vinha servindo 

e ensinando a servir a Lei. JHS galgaria mais um calvário... 
 

Era, finalmente, o resultado positivo da Prece da qual se serviam o Buda-Vivo, o Traichu-

Lama e o Dalai-Lama ao “impelirem” o Oriente para o Ocidente. Eis o texto da Prece: 
 

Que o nosso Pensamento vá neste momento até ao Oeste do Himalaia, de 45 a 50 graus de 

latitude Norte – no País de Shamballah. Que passe perto de Tjigad-Jé, onde se acha o “Retiro 

Privado do Senhor Traichu-Lama, que vá, enfim, onde vos encontrais, ó Divino MAHA-CHOAN, 

Supremo Dirigente da Grande Confraria Branca dos BHANTE-JAULS. AUM! 
 

Texto da súplica pronunciada pelo Professor Henrique, repetida em coro por todos os 

assistentes. No entanto, devemos esclarecer que nem Helena nem os outros membros da família 

de Henrique participavam dessas sessões.  
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Na data da fundação de Dhâranâ, JHS fez a apologia dos Grandes Iniciados: Rama, Orfeu, 

Zoroastro, Hermes, Moisés, Krishna, Buda, Chaitânia, Pitágoras, Platão, Jesus, Ramakrishna e 

outros. Disse que “o progresso material do Homem ocorre pari-passu com o progresso psíquico e 

o espiritual, e por isso mesmo sem o primeiro a Humanidade viveria em eterno sofrimento; que o 

progresso espiritual é eterno e a vida terrena uma passagem breve da Mónada, na sua evolução 

constante através de outras terras e mundos que ficaram para trás ou que se encontram adiante; 

que é dever do Homem zelar pelo seu corpo físico, posto que não pode haver evolução sem o 

concurso de todas as condições da mesma natureza do corpo em que a Mónada evolui; que a 

saúde, a paz e mesmo a estabilidade financeira são requisitos indispensáveis para tal progresso; 

que as crises morais e pecuniárias destroem o esforço humano, por dificultarem ou 

impossibilitarem a MEDITAÇÃO”. 
 

Naquelas inesquecíveis reuniões, assinaladas por tantos prodígios, surgiram das mãos 

abençoadas – mãos que abençoam – de JHS as primeiras músicas e hinos que seriam um dos nossos 

tesouros: o Mantram de Agni, em resposta ao Mantram Búdhico; O Alvorecer do Novo Ciclo – 

Hino da Instituição; Cruzeiro do Sul; Exaltação ao Graal; O Peregrino da Vida; Ave-Maria e 

tantas outras. Composição musical e versos de JHS, que nesta vida jamais estudara sequer os 

rudimentos da Música. Músicas compostas em tonalidades para 6 sustenidos ou 6 bemóis na clave, 

qual homenagem ao Ishvara do 6.º Sistema, com harmonia, melodia e ritmo afinizadas às vibrações 

da Mónada, da Tríade e do Heptacórdio. 
 

Materializações de objectos que a todos encantavam... Mensagens que se sucediam, 

queimaduras hiperfísicas, que as harmonias extraterrenas tocadas ao piano pelo Mestre tinham o 

dom de curar. Um anel para a sacerdotisa, saído dentre as chamas do Fogo Sagrado... Uma cruz 

do Cristo (e todos os Cristo carregam a sua cruz) materializada aos olhos do público, a qual devia 

ir pousar no leito de morte de uma das grandes figuras da Obra; e essa pessoa falecia naquele 

momento, sem que ninguém ainda soubesse do infausto desenlace. 
 

Não foi por certo um acaso e sim Lei de Causalidade que esta predestinou a cidade de 

Niterói (Nish-Tao-Ram, ou seja, o Caminho Iluminado pelo Sol, no seu sentido esotérico) como o 
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lugar do nascimento material de Dhâranâ. Niterói tem por situação geográfica os 23º de latitude 

Sul, Trópico de Capricórnio. Muitas outras causalidades que os tempos vão aclarando à medida 

que se esclarece a mente humana, rompendo os espessos véus da Maya, até um dia chegar, através 

da Iniciação, ante a luz deslumbrante da Verdade! 
 

Imenso, infinito é o roteiro da Obra... Assim como nascem flores diversas, segundo os 

climas da Terra, a árdua tarefa da Evolução da Humanidade vem se processando sob esses ou 

aqueles Céus, segundo a Lei que a tudo e a todos rege. Todos os países tiveram e hoje quase todos 

possuem os seus lugares jinas, onde profundos mistérios palpitam, dormem e despertam segundo 

a hora marcada no relógio dos séculos. Lugares jinas são sítios sagrados habitados por Seres que 

venceram, ultrapassaram a pobre condição humana. “Companheiros invisíveis” ao olhar profano, 

mas constantemente vistos por quem pode vê-los, dirigir-lhes a palavra, ouvi-los. No entanto, em 

todas as épocas uns poucos desses luminosos e sublimes Seres, por compassiva Missão 

permanecem em corpo físico sobre a Face da Terra: são os Manus, os Mestres, os Voluntários 

Exilados dos Mundos Ocultos. 
 

Neste nosso Brasil imenso, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, localizam-se esses rincões 

jinas; de momento (pois que nem todos podem ainda ser desvelados) apenas citaremos Itaparica, 

Pedra da Gávea, Teresópolis (antigo Sistema), Roncador, este guardado pelos Xavantes e que será 

uma página do Futuro, e São Lourenço, realidade presente. 
 

Quem tenha um pouco de poesia na alma, não poderá deixar de ter muitas vezes admirado, 

nos longos crepúsculos de Verão, quando as cigarras entoam hinos ao Sol, a imponente beleza da 

Pedra da Gávea, ou seja, a Pedra do Vigia. Ali, destacando-se majestosa entre a sinfonia verde das 

matas, ergue-se a nossa Esfinge a falar de povos outros que por aqui passaram bem antes da mística 

viagem de Cristóvão Colombo, “de origem aghartina e, como tal, “Arauto da Missão Y”, esta 

mesma em que a nossa Instituição e Obra há longos anos se acha empenhada e que abrange todo 

o continente americano”. Tempos esses bem anteriores à redescoberta da nossa Pátria por Pedro 

Álvares Cabral, também de origem aghartina, e que aqui aportou não por acaso, ao capricho das 

correntes marítimas, e sim por causalidade, no cumprimento da Missão que pelos Deuses lhe fora 

outorgada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvamos, pois, a um Passado remoto, resumindo aqui a lenda (verdade que se oculta sob 

o véu da fantasia, para os que não sabem rasgar o mesmo véu) ou história de algum modo trancada 

da Pedra da Gávea. 
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“Badezir, Baalzir, Brasis (de brasa), Fogo Sagrado, era então o nome do Brasil, sendo o 

do Rio de Janeiro: Somus. Niterói tinha outra denominação além da já citada: Bali-Bal ou Baal: o 

“Império de Deus”. O litoral da Guanabara (Baía Grande) era chamado de Bali-Yet-Dul, o “Filho 

Branco do Céu”. Quanto ao termo Carioca, vem de Cário (Mar das Caraíbas, Carijós, etc.). 

Segundo a lenda, o rei Badezir, que imperava na Fenícia, tinha dois filhos gémeos e mais sete; os 

gémeos, primogénitos, eram odiados pelos irmãos, não só devido à preferência do pai por Yet-

Baal-Bey (o Deus Branco) e Yet-Baal-Bel (a irmã gémea do Deus Branco), como ainda pelos 

estranhos poderes que ambos possuíam. 
 

“Num sonho ou numa visão, tendo recebido uma ordem do Senhor (o Deus Baal), resolveu 

o imperador fenício partir de Tiro, com os gémeos, rumo às terras que se tornariam brasílicas, onde 

implantaria um segundo reinado. Revoltaram-se os demais filhos, havendo uma luta renhida. Mas 

Badezir, os gémeos e a sua corte zarparam em obediência ao mandato e, com a sua partida, a 

Fenícia passou de Império a República.” 
 

Vejamos outro capítulo desta história: 
 

“Dentro da rocha, na Pedra da Gávea, existiam outrora dois canopus – vasos onde se 

conservavam os manes dos césares, faraós e reis – contendo os manes dos formosos Gémeos, 

enquanto os corpos dos mesmos repousavam, mumificados, sobre duas mesas de mármore, tendo 

à cabeceira dois enormes vasos com flores, flores de cera, talvez... Aos pés, também mumificados, 

dois escravos núbios, um homem e uma mulher. Mais distante, depois de uma rampa que leva a 

uma espécie de terraço ou átrio, a tradicional barquinha de cobertura de esmalte azul. Sim, pois 

foi nessa mesma barquinha que um dia, ao largo da baía de Guanabara, os Gémeos naufragaram 

pelo poder maléfico das Forças Negras à entrada da barra, nas cercanias do Pão de Açúcar ou Paú-

Assu, segundo afirma, entre outras opiniões abalizadas, Gustavo Barroso em seu livro Aquém da 

Atlântida. Paú-Assu (de Assuras), a pedra sombria onde os génios maus se abrigavam.” 
 

Bernardo Ramos, o Champollion brasileiro, decifrou na Pedra da Gávea a principal das 

inscrições ali gravadas. “YETBAAL TIRO FENÍCIA PRIMOGÉNITO DE BADEZIR”. No 

entanto, não logrou descobrir que o majestoso granito fora, a um tempo, Túmulo e Templo; o 

segundo dedicado ao pai (Badezir, “deus”), e o primeiro em memória do filho e de sua esposa-

irmã – o par andrógino. 
 

Teresópolis, onde se ergue o 

Dedo de Deus apontando o Akasha, 

também conserva a sua lenda, pouco 

conhecida. Antes, porém, de 

resumi-la aqui, prestemos uma 

homenagem ao Corcovado, onde se 

alteia sob o imenso zimbório do céu 

a imagem do Cristo Redentor, não 

distante do rochedo que foi Túmulo 

e Templo, dominando ao longe a 

outra rocha, a tenebrosa Assu à 

entrada da “Baía Grande”. “Três 

parafusos, um curvo e dois rectos, 

equilibrantes” – explica-nos JHS, 

dando outras explicações que não 

fui autorizada a transmitir, ao 

remeter para o Rio de Janeiro, onde os vimos e tocámos, os três parafusos materializados por Ele 

em São Paulo, passando posteriormente a integrar o acervo do Museu do nosso Templo em São 

Lourenço. 
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Na História da nossa Obra, História de mil e uma flores e de mil e muitos espinhos, 

Teresópolis foi um dos marcos atingidos pela Mónada em sua marcha evolucional através do 

Itinerário de IO, e mais uma história vem narrar aqui velhas realidades. 
 

Muitos séculos antes da chegada de Cabral ao Brasil, quando este não era mais do que uma 

“selva selvagem”, embora banhado pelos lampejos de Svaraj, o sétimo Raio do Sol Místico Surya, 

anunciador da “Missão dos Sete Raios de Luz”, região poupada pela catástrofe atlante ocorrida há 

perto de um milhão de anos e onde as serras de Parimã, do Roncador, dos Órgãos, da Canastra, da 

Mantiqueira e outras erguem-se altivas, como lugares jinas do Brasil; no lugar hoje conhecido por 

Baixada Fluminense e toda a zona onde se foi assentar a formosa Teresópolis, viviam duas tribos. 

A da planície, muito maior, era formada pelos terríveis Caacupês, e a das montanhas pelos 

Gurupiras ou Grupiaras. Esta, guardiã de preciosos tesouros atlantes, era cruelmente perseguida 

pela primeira. Os Caacupês, habitantes das regiões pantanosas, eram lunares ou apásicos 

(descendentes da Raça Lemuriana), ao passo que os Gurupiras provavam ser solares e por isso 

haviam escolhido o cume da serra que então se chamava Itapira. Aca-Bangu era o nome do pico 

hoje é conhecido por Dedo de Deus. 
 

Perversos, invejosos, os da planície queriam exterminar os da montanha, desejando ainda 

a posse da formosa Abayu, filha de Guarantã, o chefe da tribo solar. Sacerdotisa do Fogo Sagrado 

(Agni), a jovem vivia em “tabu”. Sabia disso o feiticeiro do clã inimigo, Bagé-Baguá, invocador 

de Anhã e Anhangá, os maus espíritos. Ao chefe dos Caacupés, de nome Cabuna, ele insinuou o 

casamento do seu filho Apiamira com a doce Abayu... Mas havia alguém que vigiava a “virgem 

do tabu”: era o seu mestre e protector Açocê-Bu, pagé de grandes poderes ocultos. A pequena 

sacerdotisa, segundo rezava a antiga tradição, devia aguardar “um enviado do Céu”, o grande 

Cabaru-Tupã que a desposaria e de cuja união viria a nascer o futuro chefe da tribo, que conduziria 

o seu povo à “região da fartura, da paz e da felicidade”. 
 

Por um estranho resplendor tinha sido anunciado o nascimento de Abayu à sua mãe Morira, 

e fora avisado, na mesma ocasião, que a criança privilegiada seria mais tarde aquela que daria à 

luz o novo chefe da tribo dos “filhos do Sol”. 
 

Quando a menina completou dezasseis anos de idade, recebeu, tal como a sua mãe recebera 

quando ia concebê-la, um aviso feito por um Deva de que “o seu bem-amado estava prestes a 

chegar a fim de tomá-la por esposa, após derrotar os ferozes inimigos da planície”. 
 

Ciente do auspicioso acontecimento, o seu protector e mestre falou ao chefe e este avisou 

a todos que se aproximava o momento da batalha. 
 

Durante os três dias que antecederam o primeiro dia da Lua Nova de Maio, foi realizado 

um grande ritual. As armas foram preparadas para a luta decisiva. Lá, na planície, os Caacupês 

percebiam que algo se preparava e cada vez mais se enfureciam.  
 

Eis que o céu estrelado foi tomando aspecto sombrio. As forças cósmicas pareciam tomar 

parte no desenrolar dos acontecimentos... 
 

Depois, certa noite, rasgando as nuvens que formavam desenhos com formas de serpentes, 

refulgiu o Cruzeiro do Sul! Os Gurupiras com o seu chefe à frente, ladeado por Abayu e pelo 

sacerdote, formavam círculos concêntricos – três círculos – no mais transcendente dos 

simbolismos, que em verdade é o dos três Sóis tendo por detrás o Sol Oculto ou Espiritual... De 

súbito, do seio da Terra, ergueram-se línguas de fogo. Fogos cambiantes saltavam de um para 

outro cerro, obedientes às três cores matrizes: amarelo, azul e vermelho. 
 

Em baixo, o horrendo clamor dos Caacupês que lançavam ameaças com os punhos voltados 

para a montanha. Riscando os céus já sem nuvens, uma chuva de estrelas anunciou a vinda do 
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“Cavaleiro das Idades”, o “Filho de Tupã”, anúncio este ao qual respondeu um coro de alegres 

saudações: – Iaguabebê! Cabaru-pararanga! Repetiam extasiados os Gurupiras. E desceu, então, 

no centro dos três círculos o “Cavaleiro Celeste”. O seu cavalo, todo ajaezado, era alvinitente. O 

Cavaleiro apeou-se e aproximou-se da sua prometida; ajoelhou-se, beijou reverente as mãos da 

jovem sacerdotisa. Depois ergueu-se, abençoou a tribo, indo a seguir diante do velho Açocê-Bu 

que, prostrando-se, beijou três vezes a terra. Ante Guarantã assim falou o Cavaleiro das Idades: 

“Chefe da tribo dos Gurupiras, a quem coube a graça de ser pai da divina Abayu, filha de Morira, 

hoje no Reino Celeste, eu te saúdo! Tu és o tronco donde vai surgir a Nova Raça, da qual o meu 

filho Mora-Morotim será o Guia espiritual... Sou o filho de Tupã, do qual se originam todos os 

seres da Terra. E para o qual todos eles hão-de voltar um dia, purificados da sua primitiva mácula”. 
 

E tomando da sua espada flamígera, lançou o grito de guerra! Os da planície, que haviam 

presenciado o “milagre”, enfureciam-se cada vez mais. Um ruído estranho, como que partindo do 

solo, abalou vales e montes; uma chuva de pedras começou a desabar sobre os “inimigos da Lei”, 

na luta entre solares e lunares... Enormes rochas tombavam... Foi tremenda a devastação na tribo 

inimiga e os poucos não atingidos fugiam apavorados. Então, o povo privilegiado, seguindo o seu 

chefe, começou a galgar a serra de Itapira, onde os aguardava Abayu, o seu pai e o sacerdote, tendo 

ainda presentes doze guerreiros, formando aquela misteriosa corte. A seguir realizou-se o 

casamento. 
 

Decorrido o ciclo venusiano, nasceu Mora-Morotim, futuro chefe e guia dos Gurupiras para 

a “região da fartura, da paz e da felicidade”... Facto que ocorreu vinte e um anos depois, quando o 

mesmo Ser atingiu a maioridade e quando já regressara à sua Pátria o “Cavaleiro Celeste”. 
 

Alcançando o lugar apontado por tradição secular e que é aquele até hoje conservando o 

nome de AIURUOCA, no Sul de Minas Gerais, “a tribo ali viveu feliz por muito tempo...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E agora, de rincão em rincão, falemos na Grande Esfinge das selvas brasileiras, 

transcrevendo algumas passagens de um estudo de Manuel Tenreiro Correia. 
 

O mistério que envolve a Serra do Roncador continua desafiando a argúcia dos curiosos, a 

coragem dos bandeirantes e a ânsia de conhecimentos dos arqueólogos. 
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Que mistérios guardarão, até que soe a hora de desvelá-los, as matas, as pedras e as grutas 

do Roncador? Terão realmente florescido por lá civilizações remotas, talvez ainda mais avançadas 

que as dos incas, dos maias, dos quichuas? Terá ali vivido um povo descendente dos atlantes, povo 

eleito “salvo” dos últimos cataclismos que há cerca de 10.000 anos submergiram as oito cidades 

da Atlântida nas profundezas das águas? Quantas “bandeiras” têm procurado em vão uma resposta 

a estas indagações! Às altivas cordilheiras alguns afoitos têm alcançado; mas quem alguma vez 

penetrou no âmago das suas grutas, quem logrou descobrir, naqueles sombrios labirintos, o fio de 

Ariadne? E quem narrará aos profanos a história maravilhosa de Matatu-Araracanga? 
 

Não precisamos endossar as ousadas opiniões de Levayer, Carli e outros, que localizam a 

Atlântida na própria América, nem a de Paw, que identifica o desaparecido continente com a 

América do Sul, para admitir que o centro de onde irradiaram as civilizações pós-atlantes nesta 

parte do Mundo poderia ter sido o Brasil, e muito particularmente a Serra do Roncador que 

segundo a Tradição estaria ligada subterraneamente a todos os Centros Iniciáticos do Mundo. Era 

com certeza naquela região enigmática onde antigos cartógrafos localizavam o El Dorado – a Terra 

Maravilhosa, a Insulae Fortunate, Brezil, a Ilha Brasil, Ilha de São Brandão, Braxilis e outros 

nomes ainda pelos quais era conhecida a terra ignota que os portugueses denominaram Santa Cruz. 
 

Que o majestoso Roncador conserve zelosamente os seus segredos até que os homens 

mereçam conhecê-los, até que o Passado rasgue o seu véu numa saudação à refulgência do Futuro. 
 

Nestes quatro versos de rima prestamos homenagem singela aos dias vindouros: 
 

Nos rincões de Goiás – misteriosos sítios 

Guardados por Xavantes altaneiros, 

Futuras raças vêm criando os Deuses, 

Para a glória de novos Brasileiros! 
 

Volvamos agora, depois dessa excursão a alguns capítulos da Pré-História da nossa terra, 

ao roteiro da nossa Obra, ou pelo menos ao seu roteiro no presente ciclo. 
 

Uma nova residência marcando outra etapa, ainda em Niterói, mas agora à Rua Andrade 

Neves, n.º 305. Iam prosseguindo, sempre com número crescente de discípulos, os “chamados” e 

os “escolhidos”, tal como sucede na vida cruciante de todos os Mestres, os Ensinamentos 

desvelando maravilhosas verdades, as sessões onde os fenómenos desfiavam num rosário mágico, 

os transcendentes rituais dirigidos por JHS e muitas vezes com a presença de invisíveis Presenças, 

invisíveis não para quem “tinha olhos para ver e ouvidos para ouvir...”. 
 

Assim ia Henrique apontando a Senda aos que o quisessem seguir e a maneira de segui-la. 

“O Homem traz em si mesmo o dínamo gerador das suas dores e alegrias: a Mente. Os velhos 

livros sagrados da Índia e do Egipto já afirmavam que o Homem é aquilo que pensa. Pelo 

desenvolvimento da Mente tudo é possível na vida, porquanto tudo é Mente, senão nascido da 

Mente Universal! Que o objecto precípuo de Dhâranâ é a educação mental e o aprimoramento do 

carácter dos seus associados (logo, todos os fenómenos psíquicos ocorridos no início – tais como 

aqueles do Miracle Club de H.P.B. – eram transitórios ou simples MAYA BUDISTA com que se 

iniciam os homens), a fim de que os mesmos possam alcançar o maior grau de desenvolvimento 

espiritual na Terra. Reunindo o maior número possível de pessoas trabalhando por um só e mesmo 

ideal, podemos harmonizar todas essas mentes em prol do engrandecimento do Mundo em geral e 

do Brasil em particular”. A seguir, explicava o verdadeiro sentido do termo Dhâranâ segundo o 

sânscrito: 
 

“A intensa e perfeita concentração da mente em determinado objecto interno, 

acompanhada de uma abstração completa de todas as coisas do mundo exterior; o sumo controle 

do pensamento.” 
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Dentre outras manifestações extraordinárias, houve então um maior número de Mensagens 

precipitadas vindas das Fraternidades Iniciáticas do Norte da Índia e do Oeste do Tibete. Uma 

delas foi retirada de dentro de uma bacia com água, na presença de mais de 80 pessoas; surgiu um 

antiquíssimo rosário que foi ofertado a uma pessoa da família do nosso Supremo Dirigente; vieram 

frutas em caixinhas, moedas reluzentes, um anel oferecido à sacerdotisa, tendo a forma de uma 

estrela de cinco pontas com uma pedra rósea ao centro, retirado do incensório. Entre os assistentes 

já se achavam alguns dos perjuros que foram ficando pela Estrada, transformando-se, por livre-

arbítrio, em “estátuas de sal” (sal enegrecido), tal como narra a Bíblia, veladamente, no caso da 

mulher de Lot... Porque na vida de todos os Mestres, os incompreendidos Manus, não faltam os 

Judas que sempre desencadeiam os mais amargos sofrimentos a todo o Peregrino da Vida, quando 

vem ao mundo nesta ou naquela época, nesta ou naquela raça, a mesma Divina Essência sob 

aspectos ou nomes diversos. É aquele que “vem de Além-Mar, trazendo no Peito a ferida que o 

Oceano há-de lavar”, como diz um verso do Hino do Peregrino, da autoria do nosso biografado. 
 

Esses perjuros formavam um grupo que acompanhava o “segundo tomo do casal 

Coulomb”, a dupla sombria que no século passado caluniou Helena P. Blavatsky, a insigne Mestra 

que profetizou o nascimento... ou o regresso de Alguém que, “melhor do que ela”, desvelaria neste 

século o “Véu de Ísis”. 
 

Datada de 31 de Dezembro de 1925, chegou uma Mensagem precipitada da Fraternidade 

de Srinagar, em Leh, distrito de Cachemira, no Norte da Índia, cujo original foi colado na capa 

interna do LIVRO SÍNTESE. Estava redigida em inglês, sendo a tradução a que se segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À Sociedade Dhâranâ. 
 

A Confraria Branca de Kashemir (Srinagar), por ordem superior dos BT JT, reconhece 

no Swami H. J. de Souza não só o Venerável Dirigente da 5.ª Rama com Sede no BRASIL, como 

também o seu único e legítimo Representante para toda a América do Sul, com plenos poderes de 

acção, em virtude de se achar em condições de contribuir para o Grande Trabalho de 



Biografia síntese de Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 69 

Regeneração Social, Fraternidade Mundial e preparo para o Advento do SUPREMO 

INSTRUTOR DO MUNDO. 
 

Aproveito a oportunidade para lançar uma Bênção a todos os que aderirem a esse Grande 

Trabalho a favor da Paz, da Sabedoria e do Amor entre os homens. 
 

Como um dos seus representantes (um dos BT JT) emito esta dentro da referida Confraria 

(Mundo Jina). 
 

JUSTUS ET PERFECTUS 
 

Naqueles dias, como muitos estarão lembrados, houve uma explosão no bairro Caju do Rio 

de Janeiro, no Paiol de Pólvora de uma unidade do Exército ali aquartelada. Dias antes o Professor 

Henrique, numa das reuniões, havia predito o acontecimento, acrescentando que haveria a 

lamentar grande número de mortos e feridos. Noticiando a explosão, o vespertino A Vanguarda 

publicou uma fotografia do nosso Mestre com a seguinte legenda: “Este Homem fez a profecia da 

Explosão no Caju”. Vários volumes não chegariam, se quiséssemos, ou antes, se pudéssemos, para 

narrar as suas profecias, os avisos que recebemos por seu intermédio, as coisas que se realizaram 

e vêm se realizando. 
 

Muitos leitores apreciam “casos”, tal como as crianças apreciam historietas. Por vezes os 

casos convencem-nos mais que os ensinamentos transcendentes! Eis aqui mais um que nos vem à 

memória: uma vez, um garotinho de três anos, numa travessura, trancou-se por dentro no quarto 

onde brincava; o prédio era alto e a janela do aposento dava para um pátio. Sustos, correrias. “O 

melhor – gaguejava nervosa a sua mãe – é chamar o serralheiro!” Mas alguém foi chamar o Mestre. 

Henrique atendeu de bom grado, indo proferir ante a porta esta frase: “Em nome da Palavra 

Sagrada, abre-te porta! ”A porta logo se abriu, e sorridente, inconsciente do seu acto, o menino foi 

abrigar-se nos braços maternos. Mais uma vez, e em circunstâncias diversas, o “Abre-te Sésamo” 

foi pronunciado por DEVA-VANI, ou seja, a Voz Divina. 
 

Falámos atrás num anel antigo retirado do incensório, sim, retirado do FOGO. Devemos 

acrescentar que o misterioso anel, contando um milhão de anos, pertencera à Princesa LISSIPA na 

Atlântida. Lissipa faz lembrar ULISSIPA, a contraparte de Ulisses. A jóia, 

conhecida por muitos dos Irmãos Maiores da Obra, e que foi entregue a quem de 

direito, ou seja, a Helena, pode ser assim descrita: uma serpente de prata 

sustentando uma estrela de ouro, em cujo centro está engastada uma ametista que, 

em “certas ocasiões”, reflecte-se nas cinco pontas da estrela. Sendo de prata e 

ouro, o anel é andrógino. Diremos ainda, sempre seguindo o fio de Ariadne que 

liga, ou melhor, religa a Missão na qual se empenha a nossa Instituição e Obra, que Ulissipa é o 

antigo nome de Lisboa (Boa Lis), fundada por Ulisses.  
 

Naqueles dias de Setembro de 1926, houve uma o  rdem dos Seres que cercavam o nosso 

Mestre para que o Santuário permanecesse encerrado durante sete dias, porta e janela seladas, 

estampada a assinatura de JHS, e assim foi feito. Na data marcada para a reabertura, enquanto se 

fazia a Corrente Mental ao som de um Mantram, Henrique ao aproximar-se do Santuário a sua 

porta abriu-se por si mesma, rompendo-se, por estranha força, o selo posto sobre a fechadura. 

Assim também, ainda no Tibete longínquo, em certas ocasiões em que o Teshu-Lama pisava o 

limiar do Templo, acendiam-se as luzes sem que ninguém as tocasse. Nesse dia memorável da 

reabertura do Santuário, falou o Mestre Justus et Perfectus, fazendo ligeira dissertação acerca dos 

últimos acontecimentos. Foi naquele instante que os presentes viram aparecer no peito, do lado do 

coração, de JHS uma mancha sanguinolenta e outras duas em cada um dos pés... É esse o grande 

Mistério cantado por nós em O Peregrino da Vida: “Trago no peito a ferida que o Oceano há-de 

lavar...”. 
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Veio depois uma Mensagem precipitada, a qual os magos negros quiseram interceptar 

queimando-a pela metade, e queimando ainda as mãos e o rosto do nosso Mestre. Ao som de um 

Mantram por Ele tocado ao harmónio, a Mensagem foi reconstituída e as queimaduras 

desapareceram. Eis os dizeres que das chamas escaparam: 
 

“Hoje, 27 de Setembro de 1926, nas vésperas das mais cruciantes provas para Dhâranâ, 

principalmente para o discípulo Pithis, da Confraria Líbia, o Mestre lhe dá a seguinte revelação: 

que o principal objectivo da fundação de DHÂRANÂ é preparar os campos áridos ainda, onde a 

7.ª Raça virá edificar o seu Reino: BRASIL!” 
 

Tantas maravilhas revoltavam, porém, em vez de deslumbrar, os que não mereciam assisti-

las, pois que só as grandes almas são atraídas para as grandes coisas. E, em volta do Mestre, os 

“Judas”, mais uma vez, trabalhavam nas trevas de onde tinham vindo. Injúrias, intrigas, 

apropriações indébitas, calúnias, nada faltou naquele início de mais um Calvário. Até a “Prova 

Crística” – Coração a sangrar pela Humanidade – foi motivo de sacrílega zombaria. O grupo 

nefando foi por fim expulso, para que o Trabalho prosseguisse. Tudo isso, não sendo surpresa, era 

sofrimento para JHS. Mas calava e proibia que se respondesse acerbamente aos ataques que alguns 

jornais não se pejavam de publicar, por ignorância ou por interesses pessoais, nunca se 

preocupando em averiguar antes a verdade dos factos. 
 

De longe, de muito longe vêm as sombras...vem a SOMBRA! E aqui, para guiar o leitor 

por entre alguns sendeiros da Senda, pois que nem todos poderão ser aqui apontados, passamos a 

palavra a Manuel Tenreiro Correia: “Como Guardião das Verdades Eternas e com o encargo de 

transmitir aos homens que de conhecê-las se tornassem dignos – existiu sempre na Face da Terra 

um Centro Espiritual, cuja sede era, até há bem pouco tempo, a cidade sagrada de Lhassa, capital 

do Tibete. Eram seus chefes as Entidades conhecidas pelos nomes de Dalai-Lama e Trashi-Lama, 

Colunas ou Ministros do Ser denominado Buda-Vivo. 
 

“A localização desse poderoso Centro, reflexo de outro mais oculto e misterioso, coincide 

com o ponto da Terra que serviu de berço à Raça cuja civilização ele deve encaminhar. 
 

“A Raça Ariana teve a sua origem nas margens do Gobi, donde desceu há um milhão de 

anos, iniciando a sua marcha em direcção 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 do Cáucaso, atravessou o Oceano Atlântico para vir terminar na América o ciclo 

evolutivo que lhe cabia realizar. As Ramas e Sub-Ramas do Tronco primitivo, todas as saídas do 

mesmo Centro, ficaram registadas na História com os nomes de Egipto, Índia, Israel, Assíria, 

Babilónia, Fenícia, Grécia e Roma; os seus dirigentes espirituais traziam os nomes de Hermes, 

Kunaton, Zoroastro, Orfeu, Krishna, Moisés, Buda, Pitágoras, Cristo, Maomé e outros. Nessa 

marcha da Civilização Ariana de Oriente para Ocidente, denominada por Ésquilo de Itinerário de 

IO, aparece, além de Movimentos mais antigos, a partir do século XIV a fundação da Rosa+Cruz, 

preparando a Renascença; a Descoberta das Américas; a Revolução Francesa; a divulgação da 

Sabedoria Iniciática das Idades com as obras de H.P.B.; sucederam-se duas conflagrações 

mundiais: guerras ideológicas, revoluções sociais; novos avanços da Ciência e da Técnica... 

Prosseguindo a longa trajectória da Civilização Ariana, surgiu no Brasil o Centro Espiritualista 

que iria dirigir os destinos das últimas Raças da presente Ronda, e ao qual Entidades do Oriente 

vinham projectando a sua Luz, entregando ao Ocidente o Bastão de Comando.” 
 

Sim, tudo vinha, todos vínhamos (os fiéis e os infiéis) seguindo o Manu de muito, muito 

longe! Sob esses ou aqueles céus, vidas após vidas, olhos postos numa longínqua Canaã, um dia 

perdida... 
 

Voltemos, porém, deixando pátrias de outrora, ao tranquilo recanto de Niterói. Agora, a 

par de fenómenos tantos, ensinamentos mais avançados iam sendo dados em preparação a futuros 



Biografia síntese de Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 71 

dias. Porque como dizia o Mestre: “Nunca o discípulo tem conhecimento perfeito da sua missão, 

nem de quanto ao seu progresso diga respeito, a fim de que ele esteja sempre vigilante a novas 

ordens e, do mesmo modo, sempre pronto a obedecê-las. Até os Adeptos mais avançados estão 

sujeitos às mesmas Regras ou Leis, senão os próprios AVATARAS DE VISHNU... Por isso 

mesmo a dificuldade, ou antes, a impossibilidade de se julgar, ou de saber diferenciar o que é 

puramente pessoal e o que é de origem universal, o que diz respeito aos mesmos e o que provém 

de outras Fontes, como Regras ou Leis a favor do Mundo em geral”. 
 

Eram os últimos dias naquela morada. Em breve viria ordem para que o Professor Henrique 

se transferisse com a sua família para outra casa. 
 

Os perjuros procuravam ainda agir perversamente, assim como perversamente, em outras 

épocas, haviam agido. Mas o Bem agia e coisas grandiosas passaram-se ainda na residência da 

Rua Andrade Neves, que relataremos em breve. Quanto ao proceder dos “Irmãos da Sombra”, 

assim o explicava Henrique: “Trata-se do mistério dos 666 versus 777, ou a batalha decisiva entre 

Adeptos Independentes e Magos Negros do Norte da Índia, que depois teve a sua repercussão no 

Norte-América, e logo a seguir connosco (pela Monopol), no Brasil, sendo assim como uma 

Sombra do próprio Mistério da descida das Mónadas do Norte para o Sul”. No quadro negro da 

Sociedade, o Mestre Abraxis escreveria mais tarde: 666 x 777 – “fim da Kali-Yuga”... para os 

vitoriosos. 
 

E mais tarde ainda, ao Amanhecer do Manuântara, qual brisa após a tormenta, veio esta 

Mensagem: 
 

"Quando hoje, 6 de Janeiro de 1919, os raios de Sol beijarem a face da Terra, 

despreocupados, os homens jamais poderão avaliar a grande luta travada em defesa de uma 

Causa que encerra em si todas as Verdades. O Senhor de Marte salvou os Senhores de todos os 

Raios! (salvando-se a si mesmo, acrescenta quem tal Mensagem recebeu). As Forças do Mal 

tentaram submeter o Mundo ao seu domínio cruel! Destruir a Obra dos Deuses! Porém estes, 

embora como Anjos caídos ou rebeldes, não podiam permitir tão terrível destino para os homens! 

Livraram da escravidão os que estavam ameaçados! Porém, quando nos tempos que aí vêm 

houverem terramotos, inundações, lutas, pragas, terríveis epidemias... deveis tomar essas coisas 

como eco ou repercussão do choque inenarrável dos Guerreiros divinos esmagando as Hostes do 

Mal!” 
 

Assinado) Jean Dubonnet Beauville 
 

Sob esse nome ocultava-se ao início, sempre junto aos Gémeos Espirituais, o Adepto de 

Pondcherry, que Olcott, o fiel amigo e colaborador de Helena Blavatsky, tivera o privilégio de ver 

algumas vezes. Foi o mesmo que, através de JHS, retirou do incensório o Mantram Búdhico que 

entoamos em nossos rituais. Mais tarde, esse Adepto pediu para ser chamado pelo nome de 

ABRAXIS. 
 

Mas de onde, desde quando teria vindo o “grupo inimigo”, lobos em cordeiros disfarçados, 

que por todos os meios e modos procurava perturbar a Obra do Eterno? De longa distância vinha, 

na luta contínua entre a Luz e as Trevas, o rude combate nas planuras de Kurukshetra narrado nas 

páginas imortais do Bhagavad-Gïta – as Hostes Solares e Lunares em eterna peleja... 
 

Pouco depois de ter sido fundada a Sociedade Dhâranâ, o Professor Henrique foi 

atropelado na Praça Martim Afonso, em Niterói, por um automóvel em disparada. Visando dessa 

vez o “Outro”, repetia-se o acidente da Rua Augusta, em Lisboa. À noite, acamado, recebia um 

visitante que levara um cartão de apresentação – uma chave falsa, por assim dizer. Mais alguns do 

mesmo bando foram-se chegando, inclusive um “fantasma” feminino, que de longe voltava. 

Henrique observava, recordava, aguardava. E uma vez, em conversa, fitando a mulher que apenas 



Biografia síntese de Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 72 

de corpo mudara, perguntou-lhe: “A sr.ª já visitou alguma vez o Museu de Londres? Esteve na 

Secção das Múmias? Quis ver uma delas considerada nefasta?” Aterrorizada, a interpelada 

respondeu: “Sim, sim estive”. – “E desde aí começou a perder a vista” – adiantou JHS, enquanto 

outro visitante do bando dizia: “Eu também estive na Sala das Múmias e ao entrar dei um grande 

tombo, sendo daí que começaram os meus padecimentos!” O Mestre lera num relance a ficha 

kármica de cada um nas respectivas auras. 
 

Um longo silêncio devia ter pesado entre os presentes, enquanto visões de séculos passados 

pareciam reflectir-se nas paredes assim transformadas numa impiedosa tela, cujas imagens 

sombrias talvez acordassem (era este o desejo compassivo do Mestre) aquelas negras consciências 

desde há tanto tempo voluntariamente adormecidas! Mas, desta vez ainda, os Rakshasas Negros 

recusavam-se a despertar, preferindo continuar mumificados no Mal. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
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E agora um pouco de História muito remota, um pouco da História da Atlântida, o 

continente submerso nas águas do Oceano Atlântico, ao qual veladamente referem-se diversas 

teogonias, inclusive a Bíblia, falando de raças de gigantes ou ciclopes que, na ambição de escalar 

ao céu, construíram uma torre – a Torre de Babel, sendo por isso punidos com a confusão de 

línguas, no sentido de dissidências internas, revoluções, guerras, cataclismos, dilúvios... Sobre tão 

discutido assunto falaram em suas obras Plutarco, Virgílio, Homero, Platão; falaram os 

antiquíssimos livros do Egipto e da Índia; falam e pesquisam arqueólogos e historiadores dos 

nossos dias. Também o nosso biografado ocupou-se deste tema, de que era profundo conhecedor. 

Dos seus estudos sobre a Atlântida, passamos a transcrever alguns trechos: 
 

“Nos profundos abismos do Oceano, num vale que se estende, imenso e solitário, entre 

elevadas montanhas, que em tempos remotos foram vulcões e cujas crateras conservam ainda 

esbranquiçados sulcos das torrentes de lava que ardentes desciam pelas suas encostas, dorme a 

Atlântida, o País de MU, no “cristalino sepulcro” forjado pelo grande Senhor do Fogo: Vulcano, 

o esposo de Vénus. A BELA ADORMECIDA volverá um dia a ocupar o seu antigo lugar, quando 

completamente redimida dos seus crimes de lesa-Divindade, despertando com a pálida AURORA 

desde já anunciada pelo mágico esplendor do CRUZEIRO DO SUL!” 
 

Mas, na terra dos atlantes, aos dias de esplendor foram-se sucedendo crepúsculos de 

decadência; os homens, inebriados pelos bens e poderes que lhes haviam legado os Deuses, outros 

bens e mais altos poderes começaram a ambicionar e para isso recorreram à Magia Negra, à qual 

Penetro num delicado reino de poentes e luares, quase demasiado 

sublime para que o homem pecador nele penetre sem aprendizagem 

nem preparação. 
 

Emerson 
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se misturavam todas as formas de sensualismo: “Reis e sacerdotes, por ambição às coisas terrenas, 

abandonaram o Caminho do Bem, os ditames da Lei, e se chafurdaram no lodaçal imundo”. Inúteis 

foram os repetidos apelos do sábio sacerdote Mu-Ka; baldadas foram suas reiteradas advertências 

contra a degeneração. Estavam surdos e não ouviam a voz da Razão e da Moral. Estavam cegos e 

não viam os perigos anunciados pelos seus profetas. E vieram então os terramotos e maremotos, 

sucederam-se os cataclismos. Tudo submergiu... Mas nem todos pereceram, pois era mister que 

ficasse no Mundo “uma semente” a fim de que se desenrolasse o processo contínuo das 

civilizações, de povo em povo, de país em país. Não existe Evolução sem provações, sofrimentos 

e lutas; é pelo contraste com as Trevas que abençoamos a fulguração da Luz. Conduzidos pelo 

Manu para outros rincões, abrigaram-se alhures os que tinham permanecido fiéis à Lei; mas um 

“punhado negro” escapou também, representando as duas faces da medalha da Vida: o Bem e o 

Mal... 
 

Necessária, leitor, foi esta dissertação para que pudéssemos retomar o fio que desde 

remotas Eras vem religando a História da nossa Obra. É desse Passado distante que vem outra 

história sombria (esta a da Múmia de Katsbeth, nefanda criação da Magia Negra, no momento da 

decadência atlante). Os países mudaram, mas os personagens do DIVINO DRAMA vêm 

retornando, encarnação após encarnação, o joio sempre misturando-se ao trigo. Assim, os 

traidores, os trânsfugas, os perjuros, os magos negros de hoje são meros “tulkus” ou descendentes 

psíquicos dos que soem insurgir-se contra a Lei. 
 

Plagas! Muitas foram as percorridas, até que os peregrinos, pelo PEREGRINO guiados, 

alcançassem as praias do BRASIL – berço da Nova Raça! Eis um pequeno resumo que nos dá JHS 

sobre o longo roteiro: 
 

“São estes os significados dos sete continentes: JAMBU – Jambo, Jambosa (pomme de 

rose) – Índia. PLAKSHA – Ficus religiosa. SHALMALI – Bombax heptaphyllum (espécie de 

algodoeiro), Lemúria. KUSHA – Inebriado, “em delírio”, Poaeynosmoides (planta com que se 

fazia outrora um licor sagrado), Atlântida. Ora, o País de MU (Kusha, Atlântida) desapareceu 

quando mais inebriado, em delírio se achava pelas paixões inferiores ou animalizadas. KRAUNKA 

– Nome de uma montanha no Himalaia, onde se reuniram as sementes escolhidas pelo Manu 

Vaisvasvata, ÁRIO. SHAKA – Rodeado pelo mar de leite. Erva, madeira, toda matéria herbácea 

comestível. Todes – Norte-América. PUSHKARA – Loto das Mil Pétalas. Flecha, Guerra – Sul- 

América. Coaduna-se com a vinda de MAITREYA. Do que se conhece hoje como Brasil, será 

(com o que há-de vir ainda do fundo do mar) a sua maior parte ou quinhão. Razão por que é o 

Brasil onde se mantêm as brasas de Agni, rodeado pelo mar de manteiga clarificada”. Falando 

sobre os sete Dwipas ou Continentes, acrescentou o Mestre: “Todos os lugares onde a quantidade 

de matéria Tamásica exceder a de Rajas e Satva desaparecerão no fundo do oceano (tal como 

aconteceu aos outros continentes), e subirão os já purificados pelo milenar baptismo das águas”. 
 

Em verdade, o “trigo” fora escolhido a fim de que pudesse prosseguir, etapa após etapa, a 

longa caminhada do Itinerário de IO. Mas um punhado de “joio” também ficara. E passados 

milénios, sob outros céus, num recanto de Niterói obreiros do Mal tentavam agir. Duas pessoas, 

pelo menos, pertencentes ao “grupo inimigo” vinham desde há muitas encarnações, procurando 

prejudicar os Gémeos Espirituais e, consequentemente, a Obra. Estavam essas criaturas – tal como 

veladamente lhes recordara HENRIQUE – ligadas à estranha história da múmia de Katsbeth, 

história tantas vezes comentada pela imprensa de diversos países diversos em amplos noticiários 

acerca dos acontecimentos maléficos causados pela mesma desde que lá, no Egipto misterioso, o 

seu sarcófago fora violado, tendo-se espalhado muitas lendas a esse respeito. Hoje, porém, é 

permitido apresentar publicamente alguns aspectos da verdade. Naquela época do Egipto faustoso, 

HENRIQUE e HELENA – os Gémeos de sempre, embora com outros nomes – já eram visados 

por certos Magos Negros que para seus nefandos intentos serviram-se de uma princesa inocente, 

raptada do palácio onde vivia... para ser mumificada viva, numa terrível obra de Magia Negra! E 
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agora um resumo um tanto velado daqueles acontecimentos de então, que 

pode, à maneira dos contos de fadas onde tantas verdades se ocultam, 

começar assim: era uma vez, no Egipto, um faraó de nome Kunaton, ou seja, 

o “Espírito do Sol” (ou Espírito Solar), que possuía oito formosas filhas. Foi 

justamente a oitava dentre elas que os Irmãos das Trevas tentaram raptar a 

fim de transformá-la naquela que passaria à História como sendo a múmia 

de Katsbeth... Tão nefando crime não podia, porém, ser permitido pelos 

Deuses, e a formosa princesa (a Helena de hoje, que tantos outros embates 

tem sofrido) foi salva por Seres aos quais damos, reverentes, o nome de 

Serapis... E a Magia Negra foi praticada... em outra criatura. 
 

Todos os Cristos que ao mundo têm vindo, a humanidade os 

transmuta em Crestos – Homens da Dor. Todos Eles são perseguidos e, dessa 

ou daquela maneira, martirizados numa luta contínua, mas que um dia há-de 

terminar numa Apoteose de LUZ! 
 

A vida dos Gémeos Espirituais! Volumes e volumes não chegariam 

para relatar todos os capítulos dessa mesma vida, alguns dos quais talvez só 

Eles pudessem narrar... Em Kaleb, numa Fraternidade Líbia, tinham os 

nomes de Pithis e Alef. Por ocasião de uma viagem iniciática, foram 

surpreendidos por uma terrível tempestade de vento – o Simute – ficando ele 

subterrado sob um monte de areia; salvou-o a doce companheira. 
 

Em Tebas, a “cidade das cem portas”, os Gémeos foram raptados quando pequeninos do 

lar onde viviam. Mais uma vez (como tantas vezes sucederam) foram salvos dos seus raptores por 

Adeptos que os levaram para lugar oculto, longe de qualquer novo perigo. A pobre mãe (que foi 

em nossos dias uma Irmã da Obra) com a brusca perda dos filhinhos queridos, também perdeu o 

uso da razão. Tempos depois era vista a perambular pelas ruínas de um templo, carregando nos 

braços dois troncos secos de árvores que a sua triste fantasia tomava pelas crianças amadas. A 

“louca das ruínas”, assim era conhecida por todos quantos presenciavam tão doloroso quadro... 

São essas, e muitas outras que a exiguidade do espaço não permite citar, as páginas dolorosas de 

um Passado remoto, caminho de espinhos conduzindo, passo a passo, à Meta gloriosa. Era, e é 

ainda, a árdua tarefa dos Sete Raios de Luz. Porque Dhâranâ, como foi revelado pelo Mestre, era 

a Quinta Rama das Confrarias Budistas do Norte da Índia e do Oeste do Tibete. Mais seis Ramas 

existiam esparsas pelo Mundo, formando assim os Sete Raios de Luz. 
 

Foi naqueles dias, onde lótus azuis se espargiam suavizando tormentas e lutas, que houve 

a União Mística Nárada, cerimónia transcendental realizada no Santuário, e que significa a União 

de Ísis e Osíris, formando a unidade perfeita; explanando melhor (na medida do possível), essa foi 

a terceira União Mística Nárada. 
 

Os factos sombrios narrados acima achavam-se ligados, como esclareceu JHS, ao mistério 

dos 666 contra os 777, ou à batalha decisiva entre os Adeptos Independentes e os Magos Negros 

no Norte da Índia, que depois teve a sua repercussão na América do Norte, e logo a seguir contra 

nós (pela Monopol) no Brasil, tal como uma Sombra do próprio Mistério da descida das Mónadas 

do Norte para o Sul. No quadro de aulas da S.T.B., no Rio de Janeiro, o Mestre Abraxis escreveu: 

“Fim da Kali-Yuga para os vitoriosos”. 
 

A terceira União Mística Nárada teve lugar a 19 de Fevereiro de 1927, numa sublime 

cerimónia na qual os Gémeos Espirituais renovaram o seu Juramento de servir à OBRA DE 

TODOS OS TEMPOS. 
 

A 13 de Março do mesmo ano, dentre outras cerimónias presididas pela Água e pelo Fogo, 

dentro do Santuário a Venerável Irmã que até então assumira a função de Sacerdotisa, corta com 
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um só golpe de tesoura os longos cabelos de HELENA, a seguir fazendo-lhe entrega de uma chave 

simbólica, sagrando assim Aquela a quem caberia daí por diante a guarda do Fogo Sagrado, com 

a responsabilidade de Suprema Sacerdotisa da Obra. 
 

Houve por aquele tempo, entre diversas outras Iniciações, uma que foi denominada 

Iniciação das Forças, porque diariamente o nosso Director Espiritual sentava-se ao harmónium e 

depois de tocar, ou antes, de criar ao toque mágico dos seus dedos os mais belos mantrans, fazia 

maravilhosas revelações, sempre com a assistência de uma FORÇA que, segundo a afirmação da 

mesma, vivia no próprio corpo do Revelador. 
 

Dentre os fenómenos que não podem ser aqui anotados, consignamos: uma das Forças que 

se identificava como sendo a dos contrastes ou oposições, manifestava-se chorando na metade do 

rosto e sorrindo na outra metade, estampando assim na fisionomia de JHS a mais estranha das 

expressões. 
 

Na ronda misteriosa, por muitos ainda não compreendida, um outro tecto abrigou o Mestre 

e a sua Família. A casa da Rua Dr. Sardinha, n.º 71, na então Capital Federal. 
 

Ali prosseguiram, sempre em número crescente, as revelações, abrindo a mente dos 

discípulos aos maravilhosos mistérios que o comum dos humanos ignora pelo simples facto de 

querer ignorá-los. Porque a Humanidade que vive a clamar a sua sede, a sua fome, junto à Fonte 

passa e não a vê, passa junto ao trigal e não se detém para colher as douradas espigas. Já então 

havia sido expulso de Dhâranâ o “bando negro”; foram muitos e graves, como assinalámos, os 

motivos que obrigaram a essa medida. Porque nem mesmo a Prova Crística, à qual esses 

componentes tiveram a glória de assistir, lhes abriu os olhos da alma! 
 

Ocorreu na infância, como dissemos no primeiro capítulo desta biografia síntese, o episódio 

da “lança”, com a queda do Menino sobre a ponta de um gradil de ferro no jardim da sua residência 

em Salvador, ocasionando, se assim podemos dizer veladamente, a chaga sagrada que em 

determinadas datas e nos seus momentos de angústia se abria e sangrava sobre o peito esquerdo, 

sobre o coração de JHS. Sinal doloroso e dorido que trazem todos os Cristos que se dão em 

holocausto pela Humanidade. Cristo: o Iluminado; Cresto: o Homem da Dor – a “Eterna Vítima” 

da ignorância e da maldade dos pecadores de todos os ciclos. 
 

Certo dia, no Rio de Janeiro, numa Casa de Saúde, foi dada a quem estas linhas tenta 

escrever a insigne graça de contemplar a cicatriz. Helena fora operada à garganta, e em seu Esposo-

Irmão repercutia o corte do bisturi... Na saleta, junto ao quarto da Mãezinha enferma, achava-me 

a sós com o nosso Mestre. A um sinal Dele, aproximei-me da sua poltrona. Então, fitou-me bem 

nos olhos e, num gesto rápido, entreabriu a camisa. A ferida sangrava em pequeninas gotas de 

rubi, às quais se misturava um tom leitoso, que foram tingindo a alvura do tecido... Foi este, talvez, 

o maior prémio espiritual que recebi em minha vida presente! 
 

Mas estávamos chegando à nova residência, à Rua Dr. Sardinha, n.º 71, onde 

extraordinários acontecimentos prosseguiram no desfile que a Lei ia provocando e assinalando. 

Foi ali, por exemplo, que teve lugar a visita de um Adepto que, disfarçado, veio ao Rio de Janeiro 

e foi a Niterói, em missão especial. Foi ali que depois do atropelamento sofrido na Praça Martim 

Afonso, JHS esteve muito doente. Do mesmo modo a sua companheira, extenuada por trabalhos a 

favor da Obra, foi acometida de uma apendicite supurada, tendo sido internada e operada de 

emergência na Casa de Saúde Dr. Pedro Ernesto. Preocupado, sem poder estar ao seu lado, 

Henrique de sua casa transmitia a Helena pensamentos de cura, verdadeira corrente de energia. 
 

Numa tarde em que se concentrava para isso, um beija-flor veio pousar-lhe no ombro e, 

detalhe surpreendente, passava e repassava de leve o bico sobre a orelha esquerda do Mestre, como 

se o etéreo colibri fosse um Mensageiro alado (os Seres do Além-Akasha tomam a forma que 
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desejam) que estivesse a segredar-lhe: “Ela está melhor e confia em Ti e na Obra cujo Chefe 

Supremo és”! 
 

Certa vez, o Sr. Aleixo Alves de Souza, nosso irmão da Sociedade Teosófica no Brasil – 

filial da de Adyar, Índia – visitou Dhâranâ. O visitante que se fazia acompanhar de mais seis 

pessoas, pronunciou belas palavras, tendo comparado as várias Correntes do Neo-Espiritualismo 

com a diversidade das flores que se cultivam no mesmo canteiro. Terminada a sessão, que naquela 

noite era pública, Henrique tomou a palavra para agradecer a visita, referiu-se à imagem literária 

que acabara de ouvir e acrescentou sorrindo: “Como o ilustre representante da Sociedade 

Teosófica de Adyar aqui gentilmente compareceu acompanhado de seis amigos, e sendo o número 

SETE o da nossa Missão (Missão dos Sete Raios de Luz), eu lhes ofereço sete cravos de cores 

diferentes, sendo o branco, como cor síntese, justamente ao irmão que acaba de proferir tão 

significativas palavras”. E, assim dizendo, sete lindos cravos de sete cores diferentes brotaram 

surpreendentemente das suas mãos, causando o fenómeno grande espanto à assistência, tendo sido 

logo distribuídos os perfumados cravos aos felizes destinatários. 
 

Ensinamentos transcendentais, factos os mais estranhos, presença constante junto de JHS 

de luminosos Seres, tudo isso se passava naqueles dias já distantes da fundação de Dhâranâ, 

porque sobre a face da Terra “os Mestres que com H.P.B. – segundo ela declarava na véspera do 

seu desenlace físico – se tinham ido”, estavam de volta para um novo Ciclo, no árduo trabalho de 

uma nova Aurora para a Humanidade. “Comigo se vão os Mestres”, dissera tristemente a brilhante 

Mestra Blavatsky ao sentir próxima a sua derradeira hora entre os ingratos discípulos. Porém, 

como ela própria vaticinara no prefácio de sua monumental Doutrina Secreta, os mesmos Mestres 

dignaram-se regressar, desta vez ao Brasil, com o nascimento aghartino de JHS! 
 

Muitos anos difíceis decorreram; cruéis, impiedosas foram as lutas. Na refrega de cada 

batalha, as fileiras ora decresceram, ora aumentaram. Soldados tombaram feridos e alguns deles 

caíram em holocausto. Perjuros, desertores, traidores, também têm havido, o Karma cuidará 

deles... Contudo, a Guarda fiel permanece, indiferente aos tropeços, firme ao lado do seu 

Comandante-Rei, elevando aos Céus, nos momentos mais duros, as vozes que hão-de conduzir-

nos à merecida Vitória: “Luta Pelo Dever! Vencer ou Morrer! E, ao lado de JHS, venceremos!” 
 

Mestre entre os Mestres, Pai desejoso de alimentar os filhos, e para tal fim, a exemplo do 

Pelicano dilacerando o próprio coração, Henrique prosseguiu numa catadupa de Luz, distribuindo 

ensinamentos, desvelando segredos do Corpo, da Alma e do Espírito, falando em Deuses e Devas, 

numa escala paulatina para maiores revelações que viriam mais tarde e das quais somos hoje os 

felizes depositários. 
 

A nossa Instituição, Obra dos Deuses ainda tão pouco compreendida pelos homens, recebeu 

um novo “baptismo”; é que a Luz, nascida até então no Oriente, começava a surgir doravante do 

Ocidente, a fim de se cumprirem as antiquíssimas profecias. O Dragão voltava a cabeça para as 

bandas onde se põe o Sol, pois que era chegada a hora de ser realizada a grande tarefa para o 

advento do Novo Ciclo, e para que em terras brasileiras fossem preparados os caminhos para a 

vinda de MAITREYA BUDA. 
 

Assim, em 8 de Maio de 1928, a Instituição passou a ser denominada Sociedade Teosófica 

Brasileira, porém, conservando o nome de Dhâranâ na sua revista. Conservando-o também no 

nosso constante trabalho interno, pois que o termo Dhâranâ significa “concentração”. Sim, um 

constante, ininterrupto trabalho interno, porque a Iniciação, segundo as palavras do Instrutor 

Sebastião Vieira Vidal, é um labor que deve começar pela manhã, quando despertamos, e continuar 

até ao momento nocturno em que cerramos os olhos para dormir, quando então, ou melhor, 

interrompe-se a Iniciação terrena, enquanto a alma, durante as horas de sono, prossegue em Planos 

outros esse mesmo labor iniciático. 
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Desenvolviam-se as reuniões, as cerimónias ritualísticas, surgiam novos factos 

extraordinários e deslumbrantes ensinamentos. Folha por folha, JHS desvelava coisas até então 

jamais desveladas do Livro da Ciência Iniciática das Idades. Hoje uma lição, outra amanhã; Ele, a 

Fonte maravilhosa a espargir gota a gota o seu inexaurível manancial de Sabedoria, da qual até 

hoje – sejam os Deuses louvados! – vamos sedentos sorvendo. 
 

Certa vez, entre outras revelações, foi dada a descrição dos Chakras, indicando-se 

meticulosamente as formas, as cores, os sons e os ritmos dos seus movimentos apropriados à 

meditação dos discípulos. Uma mulher de cabelos soltos, tendo a Lua sobre a cabeça e os olhos 

vendados, colhe o Esplénico com uma rede de pescar; um “Diabo” enrosca o Raiz com uma 

Serpente; Sacerdote e Sacerdotisa (Sol e Lua) ladeiam o Cardíaco; este se move pelo impulso de 

uma Serpente enrolada três vezes no mesmo, ou uma Serpente cujo comprimento é três vezes o 

diâmetro do Chakra. Uma Sílfide e uma Salamandra dão-se combate rotativo em torno do 

Umbilical, formando uma espécie de motor perpétuo. O Frontal possui duas asas de ouro, por ser 

o que eleva o discípulo pelos Planos Superiores. O Laríngeo é cruzado pelo signo da Balança. 

Finalmente, o Coronal sobrepujado por um Buda. 
 

As cores, as notas musicais, os movimentos rítmicos bem como os planetas astrológicos 

relacionados a cada plexo ou centro de força, eram, como ainda são, minuciosamente descritos nas 

aulas do nosso Colégio Iniciático, segundo o Programa de Ensino de cada Série ou Grau. 
 

No árduo Caminho as etapas iam sendo, umas após outras, vencidas. Dia 13 de Março de 

1931: à meia-noite em ponto Ralph Moore dirigira a luta, a luta terrível entre lunares e solares; 

comemorando a vitória, três foguetes subiram aos céus por ordem da Lei. Finda a luta física, com 

a cooperação de todas as Sociedades Ocultistas que fizeram Círculos e Correntes Mentais, houve 

um Ritual comemorativo, seguindo-se a abertura de um ciclo para 7 de Setembro do mesmo ano; 

e JHS ensinou-nos, nessa ocasião, novas Yogas. 
 

A 15 de Setembro de 1932, JHS completou 49 anos de idade. Foi então aberto um ciclo de 

49 dias, quando 49 Adeptos deveriam estar ao seu lado; durante 49 dias os Irmãos foram divididos 

em grupos, e no decorrer das reuniões cada um apresentava um trabalho acerca da Obra. 
 

O número 49 possui um alto significado para nós, por ser esse o número dos Adeptos 

Independentes que, desde a Atlântida, têm estado sempre, muitas vezes em corpo físico, 

amparando e auxiliando os Gémeos Espirituais, assim como aqueles que lutavam sob a Bandeira 

da então S.T.B. por sua vez sob a Bandeira do Governo Oculto do Mundo. 
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E o APTA foi abrigar-se sob um novo tecto, à Rua Gavião Peixoto, ainda em Niterói. Nessa 

outra morada seria assinalado o Raiar do Grande Dia, significando: Ecce Occidens Lux et Ecce 

Oriens Umbra. Vários Seres vieram então para o Ocidente, seguindo o caminho apontado pela Lei 

que a tudo e a todos rege, e fazendo com que Shamballah se manifestasse na Face da Terra. Sim, 

já secretas sendas se abriam a fim de se tornar possível entrar em Agharta e Shamballah pelas 

bandas ocidentais: Monte Moreb, São Lourenço, na imponente Serra da Mantiqueira. Outros 

“Portais” se abririam depois. 
 

Foi ainda em 1931 que partiu para Mundos outros – a 7 de Setembro – Mário Roso de 

Luna, o grande amigo do nosso Mestre. Não seria talvez muito longa a ausência do insigne Teósofo 

que se foi, levando o desejo de “reencarnar no Brasil, o berço da futura Civilização”. Desapareceu 

também Djwal Khul, aquele que salvara Helena Blavatsky na garibaldina Batalha de Mentana. 
 

Novos e transcendentes fenómenos assinalaram a presença de JHS naquela casa da Rua 

Gavião Peixoto, na sua última residência na capital do então Estado do Rio de Janeiro. 
 

Nesta retrospectiva inseriremos mais algumas efemérides que, em 1931, marcaram a longa 

e misteriosa História da Obra. A 3 de Junho foi fundada em Belém do Pará a Rama Hilarião, pois 

que a Árvore da Sabedoria começava a dilatar os seus ramos pelos recantos da terra brasileira, 

agora que “a mesma Obra era independente ou governada por KT TT BT, sem outros recursos 

senão os seus próprios e dos seus fiéis companheiros, como Membros da Família Espiritual da 7ª 

Sub-Raça”. 
 

A 13 de Julho daquele ano partiu da face da Terra a figura angelical de Dona Hercília 

Gonçalves de Souza, que cumprira dignamente a sua transcendente Missão na Obra ao lado do 

Professor Henrique; esposa e companheira exemplar, mãe carinhosa, cuja memória todos 

reverenciamos. 
 

Para Mundos outros e por certo mais belos, deveriam, em 1931, deixar os Gémeos a vida 

terrena; mas por motivos superiores, ditados pela Lei que a tudo e a todos rege, continuaram a 

viver entre nós, prosseguindo heróicos a sua Redentora Missão. 
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Em uma de suas revelações, explica o nosso Supremo Dirigente: “o número 284 da casa da 

Rua Gavião Peixoto, somado cabalisticamente, dá o 14 da lâmina do Tarot, como Temperança, 

Equilíbrio, etc. Tal casa vai formar um Equilíbrio perfeito, depois das quatro casas anteriores”, 

principalmente com o desenrolar de certos acontecimentos que na mesma se iriam dar. 
 

E realmente, como a coroar tantos acontecimentos esotéricos que só os Iniciados podem 

alcançar, ocorreu o apoteótico Dia do Mestre, ou seja, o do AVATARA DO BUDA-VIVO, que 

transferiu solenemente o seu Posto de Comando a Quem estava predestinado a ser o seu digno 

Sucessor no Trono Espiritual do Mundo, como Rei-Sacerdote ou Melki-Tsedek!... 
 

Para melhor compreensão dos leitores sobre tão transcendentes sucessos, daremos aqui – 

segundo palavras de JHS – um resumo da vida do ex-Buda Vivo do Oriente: “Desde o ano de 1670 

que o descendente mais próximo de Ghengis-Khan encarna-se na Mongólia, a começar com o de 

nome Undour-Gheghen, Bod-Gheghen, Manjuçri-Ghenghen etc., até ao último (31.º) como 

Bodgo-Ghenghen ou S. S. Djebstung Damba Hutuktu Khan, trazendo o nome oculto de TAKURA-

BEY, como 5.º Aspecto da Linha ST BT... O seu nome é venerado e citado entre todos os santos 

homens dos vários países onde se professa o Budismo, como sendo o próprio Avatara ou 

encarnação do Senhor Gotama. A Ele refere-se Ferdinand Ossendowski no seu livro Animais, 

Homens e Deuses, porém calando muita coisa devido à “censura natural” que preside aos sagrados 

mosteiros de Narabanchi-Kure, Jahantsi e Urga (Ta-Kure), onde era a sua residência. Assim, pois, 

escreveu ele acerca do que lhe foi permitido saber: “Na Mongólia, país de milagres e arcanos, vive 

o guardião do misterioso e do desconhecido: o Buda Vivo, S. S. Djebtsung Damba Hutuktu, Bodgo 

Cheghen, Pontífice de Ta-Kure. É a encarnação do Buda imortal, o representante da série contínua 

de soberanos espirituais que reinam desde 1670, transmitindo-se a alma do Buda Amitaba unido a 

Chenrazi, o Espírito Misericordioso da Montanha. Toda a nebulosa história da Ásia, da Mongólia, 

do Pamir, do Himalaia, da Mesopotâmia, da Pérsia e da China, rodeia o deus vivo de Urga.” 
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Prosseguindo, o autor descreve, com a sua pitoresca linguagem profana, a extraordinária 

entrevista que lhe foi concedida pelo Buda-Vivo, falando-lhe, observando a sua maneira de viver, 

obtendo algumas informações valiosas. Viu-o lendo horóscopos, dando revelações, etc. 

Apresentava na sua “personalidade” – dentro da condição humana – um dualismo bizarro. 
 

Mas apresentemos agora a palavra mais autorizada de JHS, referindo-se ao citado livro de 

Ossendowski: “Embora a missão búdhica desse autor iniciado fosse a de revelar ao mundo – como 

tradição – algo sobre a vida do último Buda-Vivo do Oriente, nem tudo lhe seria desvelado. Ora 

um dia o Pontífice ficou cego, isto sucedeu quando uma pequena imagem do Buda, de prata e ouro 

com finíssimo esmalte, mandada fazer no Norte da Índia, cobriu-se de ramagens e... dos seus olhos 

rolaram duas lágrimas que se cristalizaram nas suas faces – não sendo as famosas pérolas 

materializadas em nosso Santuário, que foram dádivas de riquíssimo “Mandarim chinês”... em 

uma das vidas anteriores do mesmo (Buda-Vivo). O facto ocorrido com a imagem do pequeno 

Buda, era o sinal esperado da finalização do seu Trabalho ou Missão na Terra, como 31.º Buda-

Vivo do Oriente. Naquela mesma ocasião (1883) nascia em Salvador, Estado da Bahia, Brasil, a 

criança em quem futuramente se encarnaria o 6.º Aspecto da Linha ST BT, como 1.º Buda-Vivo 

do OCIDENTE, ou 32.º em continuação ao do Oriente. O Buda-Vivo do Oriente desencarnou para 

o Mundo, foi para a Agharta… esperar o Grande Dia da entrega do Bastão ao seu “FILHO” ou 

sucessor. O seu ciclo finalizou em 26 de Julho de 1924, pouco antes, portanto, da fundação material 

da Obra em Niterói, com o nome de Dhâranâ, que se deu solenemente na superfície e na Agharta 

no dia 10 (domingo) de Agosto de 1924”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sim, os Tempos passaram e muitas transformações ocorreram; agora no Oriente misterioso, 

entre tantos mistérios que ainda lá se ocultam, repousa a Tradição de séculos e séculos – Tradição 

que todos nós, teósofos e ocultistas, veneramos. 
 

Que veneramos e sempre veneraremos, procurando no entanto, como ordena a Lei, seguir 

a Luz que brilha agora no Ocidente, e precisamente neste grandioso e glorioso Brasil, berço da 

futura Civilização e pátria predestinada ao Avatara Integral, que os Cadetes do Ararat hão-de 

acolher triunfalmente a partir do início do século vindouro, assinalando o fim da Era de Piscis e o 

Advento da Era de Aquarius, como breve mas alvissareira Era de Ouro para a Humanidade, 

embora ainda dentro da caliginosa e longa Idade Negra. 

 

 

 



Biografia síntese de Henrique José de Souza – Comunidade Teúrgica Portuguesa 

 

 81 

CAPÍTULO VIII 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 
 

          Sylvia Patrícia 

 

ESCOLA – TEATRO – TEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

A bússola do Navegante sideral apontava novos rumos a seguir. E a Barca ou Arca 

atravessa a verde baía da Guanabara e vai ancorar no Rio de Janeiro, a heróica cidade de São 

Sebastião. O porto de agora não mais se encontra em tranquilos recantos de praia; ergue o seu 

altaneiro mastro bem no coração da Capital – farol iluminando abrolhos. A então S.T.B. instala-

se num sobrado da Rua de Buenos Aires. Muitos e muitos acorrem à nova sede; curiosidade, anseio 

espiritual, busca de um refúgio contra as tormentas do mundo. Dos muitos que acorreram, alguns 

ficaram. Mais uma vez repetia-se aquela frase do Evangelho: “Muitos serão chamados, poucos 

serão escolhidos”… 
 

Mudando-se de Niterói para o Rio, JHS foi residir com sua família na Rua Mariz e Barros 

n.º 402. Tanto em sua casa como na Sociedade, onde comparecia todas as tardes, o Mestre 

prosseguia com os seus preciosos ensinamentos, ora dados sob forma de aulas, revelações e 

palestras, ora representados em rituais – Escola, Teatro, Templo. 
 

Certa noite, comemorando uma das nossas datas magnas, realizava-se no salão de honra da 

então S.T.B importante sessão. O nosso Mestre, num movimento súbito, ergue acima da cabeça o 

Símbolo Sagrado que esteve na Obra durante sete anos e que foi, por Ele mesmo, reconduzido à 

Agharta, de onde viera. 
 

No mesmo momento, na Praia de São Cristóvão, uma jovem levanta-se do esquife no qual 

iam enterrá-la. Mas como foi? Foi assim: um carro funerário passava por aquela praia quando o 

motor sofreu uma avaria. Saindo para verificar o que sucedera, o motorista ouve um ruído surdo 

dentro do caixão. Chama alguns dos acompanhantes. As batidas repetem-se insistentes. Num gesto 

de coragem, arromba-se o caixão do qual, ajudada pelos mais afoitos, sai cambaleante uma jovem 

de 15 a 16 primaveras, que em seguida é restituída à sua família. 
 

A direcção da Casa de Saúde de cujo necrotério saíra a “morta”, interceptou em tempo a 

divulgação do caso pela imprensa, do qual foi testemunha, entre muitas outras pessoas, um dos 

nossos Irmãos, de nome Salvador Pereira. Coincidência – pensará o leitor profano – entre o gesto 

do Professor Henrique e a ressurreição daquela nova filha de Jairo. Coincidência... é o nome que 

damos a mistérios que não se conseguem penetrar. O objecto sagrado que JHS erguera entre as 

Fala o Verbo Divino: 
 

… Por meio da Minha Natureza material emano todas as classes de seres e coisas que 

constituem o Universo, dando-lhes nova existência; a Minha Vontade os vivifica; a 

Natureza por si mesma é impotente para fazê-lo… Obedecendo à Minha Vontade, a 

Natureza cria e destrói. 

… Os que carecem da verdadeira Luz espiritual desprezam-Me quando apareço em forma 

humana, porque desconhecem a Minha verdadeira Natureza e ignoram que sou o Senhor 

Supremo do Universo… 
 

Bhagavad-Gïta, cap. IX 
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mãos era uma CHAVE à qual, para não desvelar o seu verdadeiro nome, chamaremos, por 

analogia, de CHAVE DA VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como se iam sucedendo as aulas maravilhosas, revelações e narrativas parecendo 

cortinas que se abriam aos olhos da alma deixando entrever ou adivinhar maravilhosos panoramas 

de sublimes paragens, gentes e coisas de Mundos outros, assim também, durante certos rituais, 

“milagres” aconteciam. Porque o milagre nada mais é do que a aplicação de certas leis ocultas da 

Natureza, manipuladas por Aqueles que as conhecem e sabem dominá-las. 
 

Certa vez, sentado em frente ao pequeno harmónio, o Professor compunha um mantram; 

veio a melodia e agora era preciso a letra; o compositor retirou as mãos do teclado, bateu palmas 

e disse: 
 

Mimosa florzinha 

cheirando a jasmim, 

que linda “musguinha” 

diante de mim. 
 

Então, como que em obediência àquele sinal, dois copos de leite, enormes, alvinitentes, 

saltaram de dentro de uma grande jarra e caíram no chão formando um Y, a letra da nossa Missão. 
 

Numa outra ocasião, os discípulos entoavam o Hino ao Peregrino da Vida; no momento 

em que se cantava a estrofe “Nas areias daquela Ilha um Presépio foi armado...”, começou a cair 

abundante quantidade de areia... de Itaparica, areia essa que os Irmãos mais antigos conservam 

como relíquia. 
 

Quando findava a tarde e o céu todo se enfeitava de estrelas, quando, talvez lá do alto, os 

desconhecidos habitantes de tantos e tantos pequenos Universos que se perdem na imensidão do 

Cosmos, quando baixava a noite JHS, da janela da sua casa ou de uma sacada do velho sobrado da 

Rua de Buenos Aires, dava aulas de Astronomia, ou melhor, de Astrologia, pois que a segunda é 

a mãe da primeira. Falando, numa dessas noites, sobre a constelação de Órion que aparece à 

tardinha, ao findar de Novembro, explanou: 
 

“Órion – reza a Mitologia – herói beócio, célebre por sua gigantesca estatura, por sua beleza 

e paixão pela caça (caça ao Ignoto ou busca da Verdade), era filho de Hyrieus, rei de Hyríae. 
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Recebeu de Poseidon o poder de caminhar sobre as ondas. Era habilíssimo no trabalho do metal. 

Depois da morte de sua mulher Side, quis casar com Mérope - a última das Plêiades – filha de 

Aenopion de Chios, e para obtê-la destruiu os animais ferozes da ilha. Mas como o pai da amada 

adiasse sempre o casamento, Órion penetrou às escondidas na alcova de Mérope e violou a jovem. 

Para vingar-se, Aenopion invocou o socorro de Diónisos que embriagou o herói e lhe vazou os 

olhos. Mas Órion recuperou a vista (espiritual); tendo procurado em vão o seu inimigo, partiu para 

Creta onde tomou parte em grandes caçadas. Segundo uma lenda que ficou em Creta, Órion morreu 

vítima da mordedura de um escorpião. Segundo Píndaro – prossegue o Professor – durante cinco 

anos (as cinco Raças percorridas) as Plêiades, filhas de Plêiona, para lhes escaparem pediram a 

Zeus que os transportasse para o céu com seu cão Sirius (Kaleb) onde ambos, por sua vez, se 

transformaram em constelações. 
 

“Órion é uma constelação do Hemisfério meridional que se encontra no Equador, nas 

imediações de Taurus.” 
 

E terminando a aula, “A Merkabah ensina: olhando de certo modo a figura de Órion e 

dispondo de outras linhas ideais, ver-se-á aí um Ghimel fundado sobre o Iod, num grande Daleth 

voltado para baixo. Figura que representa a Luta do Bem contra o Mal, com a vitória definitiva do 

primeiro. Com efeito, o Ghimel fundado sobre o Iod é o ternário produzido pela Unidade, é a 

manifestação divina do Verbo; ao passo que o Daleth virado para baixo é o ternário composto de 

mau binário multiplicado por si mesmo. 
 

“A figura de Órion assim considerada será idêntica à de Mikael lutando contra o Dragão. 

Do lado do Setentrião é onde se acham os mistérios da luta. Se percorrermos os anais, veremos 

que todas as desolações vêm daquela parte, porque se lê nas escrituras secretas do céu, do lado do 

Setentrião, que as desgraças e os infortúnios, todos os males celestes, estão escritos do lado Norte.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim apresentamos, na palavra do Mestre, a História, ou pelo menos um pedaço secreto 

da História da nossa Obra, sob os véus da Mitologia e da Astronomia. 
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Decorriam os dias e novos marcos iam assinalando a Estrada a percorrer. Estava realizada 

neste século XX a profecia de Blavatsky, anunciando que Outro viria do Oriente para completar 

no Ocidente aquilo que a ela mesma não fora dado realizar. O Conde de São Germano, a mais 

enigmática personalidade da Revolução Francesa, afirmava que voltaria no começo do século XX, 

que marcou, entre tantas outras coisas de grande importância para o Mundo, a fundação da 

Sociedade Teosófica Brasileira e a realização da misteriosa profecia da Serra de Sintra, que 

veladamente falava da Missão daquele que, vindo do Oriente para Ocidente, aqui prosseguiria o 

árduo legado que lhe fora confiado. Sim, no Ocidente, no Brasil, Terra do Fogo Sagrado, Terra da 

Promissão, Santuário da Iniciação do Género Humano a caminho da Sociedade futura. 
 

E tudo isto sucedia sob o mandato da LEI, a fim de que surgisse depois, no século XXI, a 

luminosa glória de um NOVO Avatara, ou antes, a Volta da Essência Divina inaugurando o Novo 

Ciclo, a Era de Maitreya, a abençoada Era de AQUÁRIO, que confiantes aguardamos repetindo 

em forma de prece o lema da Ordem do Santo Graal, fundada em 28 de Dezembro de 1951 – 

Adveniat Regnum Tuum. 
 

O Mestre e a sua família, como dissemos, deixaram as praias de Niterói transferindo-se 

para a terra carioca. Talvez saudosa da augusta Presença que abrigava – as casas também possuem 

uma alma – a casa da Rua Santa Rosa, não mais querendo receber outros habitantes – ela que fora 

Santuário – desabou... sete dias depois da saída de JHS. 
 

Expandia-se a nossa Obra. Em 1928 fundou-se a primeira Casa Capitular, denominada 

Morya, sob a presidência do Venerável e dedicado Irmão Dr. Eduardo Cícero de Faria. Em 1931, 

a 3 de Julho, foi fundada a Loja Hilarião – em Belém do Pará – sob a presidência da Irmã Gracília 

Bitencourt Batista, a quem fora dado o título de a “Pérola do Norte”. Já em 1930, assinalando a 

grande data de 15 de Setembro, tinha havido a fundação da Confraria Jina de São Lourenço, sob a 

guarda dos Excelsos Munis; nessa ocasião houve um Ritual na Montanha Sagrada, com a presença 

dos Gémeos Espirituais e das duas Colunas J e B. A Acta foi assinada pelos Excelsos Seres Ka-

Tao-Bey,Bey-Al-Bordi, Ralph Moore e Gulab Sing. 
 

A segunda Casa Capitular de então S.T.B., denominada Kut-Humi, havia sido fundada em 

28 de Dezembro de 1930 em Niterói, na Rua Gavião Peixoto. 
 

A data de 28 de Janeiro de 1933 (estamos aqui fazendo uma retrospectiva de certos 

acontecimentos marcantes da nossa História) assinalava o primeiro aniversário da Vitória da Obra, 

por ter vencido o mistério das 52 letras sânscritas, o que levou pela quarta vez Henrique e Helena 

a São Lourenço. 
 

Volumes e volumes não bastariam se quiséssemos ou pudéssemos relatar todos os factos, 

os acontecimentos que, em guisa de seixos mágicos, vêm demarcando as sendas percorridas; 

assim, na seara imensa, vamos escolhendo alguns daqueles que tivemos permissão de relatar. 

Aparecerão nestas páginas um pouco ao acaso, nem sempre obedecendo à ordem cronológica. 
 

Que nos perdoe Aquele que estas linhas nos sugeriu escrever. É que são tantas e tão belas 

as flores, que a modesta jardineira perde-se um pouco na difícil escolha. 
 

E nesta retrospectiva diremos que foi rico, na importância dos factos e dos acontecimentos, 

o ano de 1933: a 8 de Fevereiro teve lugar a inauguração do Círculo para as Almas salvas pela 

Obra. A 23 de Maio tivemos a Revelação dos diversos nomes de Cagliostro; a Bênção do Buda-

Vivo; a entrada para a Obra de sete pupilos; os Gémeos Espirituais foram suscitados 

simultaneamente, facto este ocorrido na primeira residência carioca após a sua mudança de Niterói 

para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, pois que Brasília, a capital da esperança com suas 

radiosas promessas, não nascera ainda. 
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A 1 de Novembro foi entregue ao nosso Venerável Mestre, por um dos Excelsos Reis 

Magos, o Livro Sarcófago, no qual veio a Chave de Pushkara que permaneceu algum tempo na 

sede da então S.T.B.; com ela foi, em vibrantes rituais, tocada na fronte dos Irmãos Maiores (Série 

Interna),e após ter percorrido (levada em automóvel por um pequeno grupo de Irmãos) as ruas da 

cidade, voltou a Agharta, enquanto o Livro encontra-se hoje em São Lourenço. 
 

A 8 de Novembro do ano de 1933, foi solenemente aberta a Frasqueira contendo um certo 

Licor trazido à Obra por um dos Excelsos Reis Magos. Licor esse que foi servido aos Irmãos 

Maiores pelo saudoso Dr. Eduardo Cícero de Faria. A frasqueira, contendo um resíduo da 

Ambrósia agora petrificada sob a forma de coração, encontra-se no Museu do nosso Templo, em 

São Lourenço, entre outras relíquias cujas histórias convertem-se em tesouros de revelações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já falamos aqui em músicas e cânticos por nós entoados. Sobre os mesmos – preciosas jóias 

em melodias transmutadas – cabe uma explicação dada por JHS: as músicas adoptadas desde a 

fundação da S.T.B. são todas elas teosóficas, compostas numa tonalidade particularmente 

expressiva devido ao seu carácter iniciático e interpretativo. Em seu vasto repertório figuram Hinos 

(ou Mantrans), inclusive o da mesma Instituição intitulado O Alvorecer do Novo Ciclo; diversos 

bailados, cantos de grande valor esotérico, como Amor Maternal (dedicado ao Dia das Mães); o 

Peregrino da Vida (balada alegorizando a fundação da Obra e a Missão do seu fundador, na Ilha 

de Itaparica no ano 1899); Exaltação ao Graal (homenagem ao Templo); Ode Avatárica; 

Esculpindo uma Estátua; Choram as Pedras de Jerusalém (homenagem ao Cristo); Ressurreição 

– de magnífico valor iniciático; diversas outras composições, inclusive músicas para favorecer a 

evolução espiritual da Juventude brasileira. 
 

Volvamos, porém, ao precioso calendário dos acontecimentos. O ano de 1933 encerrou-se 

gloriosamente com a inauguração da Vila Helena, em São Lourenço. Vila Helena – que poderia 

também ser denominada Escola, Teatro e Templo. Sim, Escola pelos sublimes ensinamentos que 

ali haurimos, sentados à volta do Mestre. E como por vezes fossem grandiosas demais as lições 

para nós, tão pequeninos, JHS intercalava-as, em guisa de recreio, com passagens humorísticas, 

anedotas familiares que nos faziam rir e... tomar fôlego para prosseguir o voo às alturas ou às 

profundezas do incognoscível. 
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Quem teve a ventura de passar algumas horas naquela sala acolhedora da Vila Helena, onde 

as portas estavam sempre abertas de par em par, guarda a impressão consoladora de haver 

conhecido o Paraíso sobre a Terra... Teatro, pelo drama sagrado vivido, não representado, entre 

aquelas paredes que tão maravilhosas coisas narrariam se pudessem falar. Templo... E não são os 

templos, de todos os credos, erigidos ao culto da Divindade? 
 

Uma vez inaugurada a Vila Helena, foi enterrado sob a escadaria o precioso Símbolo – a 

Chave de Pushkara, vinda um dia de Shamballah. Houve depois a organização do Livro do C. R. 

E finalmente, encerrando “regiamente” aquele ano, em 28 de Dezembro foi extraído o sangue do 

Mestre – o sangue de JHS para a Adormecida – e que, juntamente com o sangue de outros... está 

encerrado no Cálice de Ouro, velado pelo reposteiro azul. 
 

E antes que um novo ano raiasse no ciclo dos Tempos, tendo sido entregues a JHS as três 

dádivas – uma Chave, um Livro, uma Frasqueira – os Excelsos Reis Magos – talvez os mesmos 

que ofertaram ao Menino Jesus Ouro, Incenso e Mirra – saíram do Brasil por três caminhos 

diferentes. No Monte Líbano encontraram os Viajores a majestosa figura do Venerável Polidorus 

Insurenus, a quem relataram o cumprimento das suas missões. Os mesmos Reis Magos que 

estiveram em Belém, numa noite de Luz. Os versos que se seguem, última estrofe de um cântico 

de Natal, da autoria do Irmão Pizarro Loureiro, poderão desvelar em parte o grande Enigma: 
 

E depois de adorarem o Menino, 

Regressaram, com ânimo divino, 

Ao seu antigo e sempiterno seio... 

Para aguardar, no fundo das centúrias, 

Insensíveis aos anos e às injúrias, 

Aquele que há-de vir... e que já veio! 
 

Sim... já veio! Esteve entre nós e, tal como sucedeu em outras épocas, bem pouco foram 

aqueles que O reconheceram... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Depois de residir algum tempo na casa da Rua Mariz e Barros, o Professor transferiu-se 

com a sua família para a Rua Visconde de Figueiredo, n.º 24, de onde se mudou pouco depois para 

a Avenida Maracanã, n.º 387. 
 

Inaugurando a nova morada – 21 de Dezembro de 1935 – JHS ofereceu um almoço aos 

Irmãos da S.T.B. Residiam os Gémeos na referida casa quando faleceu o Irmão TAG, a Coluna B. 
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   TAG      JHS   CAF 

  Tancredo de Alcântara Gomes – Henrique José de Souza – António Castaño Ferreira 

 

Um dos grandes e misteriosos eventos teve lugar no ano de 1935, acontecimento que aqui 

apenas podemos resumir veladamente, para a meditação do leitor. Surge da Morada dos Deuses o 

primeiro Tulku e apresenta-se aos Gémeos. Eles foram seus augustos Pais – Sol e Lua. Ele veio, 

como nos foi revelado, a fim de substituir o 4.º Logos: em 25 de Dezembro, data do Natal cristão, 

foi apresentado aos membros da verdadeira Rosa+Cruz, em El Moro, para onde havia sido levado 

por Polidorus Insurenus e Mama Shaib; durante algum tempo ficou vivendo naquele privilegiado 

rincão, na paz verdejante de uma fazenda, juntamente com alguns membros da Corte do Rei M. os 

quais, lá pelo ano de 1950, transferiram-se para a América do Sul, onde trabalham no amparo à 

Obra. 
 

Foi ainda no ano de 1935 – no mês de Outubro – que JHS recebeu a augusta visita de 

Dhyani – Chefe da Sétima Linha do Pramantha; veio Ele do Peru (onde existe uma ligação 

subterrânea com o Roncador, e era também portador de um certo Licor alquímico, que dois meses 

depois foi distribuído a um grupo de Irmãos Maiores a fim de subtilizar-lhes os veículos. Membro 

de casa imperial do Oriente, esse Excelso Ser que vem acompanhando a nossa Obra, depois de 

haver permanecido no Rio de Janeiro junto a um dos nossos mais destacados políticos (hoje 

desaparecido), passou depois para Pouso Alto, onde dirige um grupo de discípulos, bibliotecas, 

etc. Em Eras remotas esse Dhyani esteve na Atlântida, na Ilha de Poseidónis, onde seriam mantidas 

as sementes do Manu Vaivasvata. 
 

Nessa mesma época, um outro Excelso Ser dirigiu-se para a Grécia, e a seguir passando 

por toda a Europa. Ur-Gardan é o seu nome. Outros sublimes Viajores percorriam o Egipto, alguns 

seguindo para a Meseta do Pamir. Desse roteiro, um dos Dhyanis ficara na tradição das epopeias 

da velha Índia como tendo sido Arjuna, o herói do Bhagavad-Gïta. Esse Ser tem sob a sua égide a 

América do Sul e a Central, porém exceptuando o nosso Movimento, porque está ainda realizando-

se – por ser uma “8.ª coisa”, ou seja, o lugar onde se formam as consciências para os dias futuros 

das 6.ª e 7.ª Raças Búdhica e Átmica. 
 

A visita do Dhyani vindo do Peru – quando JHS morava na Avenida Maracanã – foi feita 

no Santuário da Rua Buenos Aires. O Caminheiro descalçou os sapatos ao atravessar o limiar da 

sala, em sinal de respeito ao Mestre. Foi entoado o Mantram Búdhico e em seguida o de Agni. O 

Licor trazido foi entregue aos Veneráveis Irmãos Dr. Cícero e Julieta. O cerimonial encerrou-se 

com um Ritual no qual foram distribuídos “pães”. Nessa data Akd. completava 10 meses de idade. 
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Fizemos uma ligeira referência à Fraternidade Rosa+Cruz – a verdadeira, pois existem 

muitas que assim se intitulam. Sobre o assunto queremos assinalar um facto que encobre uma 

grande revelação. Passemos, porém, a palavra ao Mestre: 
 

A lâmina 13 do Tarot, no seu sentido de Geração, acha-se estreitamente ligada ao mistério 

da Rosa e da Cruz, mistério que encerra várias interpretações que somente os Iniciados conhecem. 
 

Certa vez, o Divino Rotan apresentou a Mozart um determinado símbolo, a fim de que o 

decifrasse. Os que estavam presentes acharam graça, julgando que o símbolo mostrado nada mais 

era do que o da Rosa e da Cruz, por todos conhecido; e desse modo respondeu Mozart à pergunta 

formulada. Mas Rotan retorquiu: “Engana-se, Irmão, o verdadeiro sentido aqui encerrado vós 

somente o decifrareis quando vos fizerdes Homem-Demónio e Deus, ao mesmo tempo... daqui a 

perto de meio século. 
 

Correu o tempo... e o momento foi chegado... 
 

Sobre o ano de 1935, assinalado por tantos factos, devemos ainda citar a série de rituais 

realizados a fim de equilibrar a Obra, a Grande Obra Divina na Face da Terra. 
 

Foi naqueles dias que JHS escreveu o Livro Síntese. 
 

Mensagens transcendentes vinham ter constantemente às mãos do nosso Supremo 

Dirigente, procedentes de diversos Centros Iniciáticos que pelo Mundo se espalham e cujo intenso 

labor bem poucos conhecem. 
 

Uma tarde, na sede social, tocava o Mestre perante vários irmãos algumas das suas inéditas 

composições musicais. E, sob as suas mãos que harmonias criavam, o teclado foi-se cobrindo de 

cravos multicores, vermelhos, brancos, róseos, amarelos... 
 

Interrompendo-se, JHS pôs-se a distribuir as flores que eram em número igual ao das 

pessoas presentes. De uma outra vez – para citar apenas factos esparsos – foram onze cavalinhos 

brancos – símbolo do Salvador do Mundo, simbolizado no Kalki-Avatara – que do mesmo modo 

brotaram daquelas mãos criadoras, à maneira de flores. E dizer que muitos entre os que a tais coisas 

assistiram, que tão sublimes lições receberam, debandaram do rebanho, fazendo sangrar a ferida 

no coração do Pastor. Essas fugas (lamentáveis para os trânsfugas) recordam-me este queixume 

do Mestre: “Não se compreende como – dizia ele um dia – tantos que assistiram aos mais estranhos 

fenómenos, que tomaram parte em tão sublimes rituais, puderam sair da Obra!” 
 

Ousei então replicar: “Penso, Professor, que uns entram aqui com os pés, são os que logo 

vão embora. Outros entram com a alma, e ficam para sempre!” – “Talvez tenha razão, minha filha” 

– respondeu-me com voz sumida. Apenas a minha razão não pode poupar ao Mestre... a decepção 

dessas deserções, nem a amargura das ingratidões e calúnias. 
 

As diversas residências do Professor Henrique assemelham-se de algum modo a pedras que 

marcam ao longo da Senda as etapas da Obra, e todas as suas numerosas mudanças residenciais 

têm cada qual um particular significado histórico. 
 

E os pontos cardeais pareciam disputar a honra de abrigar Henrique sob os diversos 

quadrantes. Deixando a zona Norte, o Professor transferiu-se com a sua família para as bandas da 

zona Sul. A Rua Coelho Neto foi o novo endereço, e o número era o 9. Foi nessa casa que nasceu 

Hélio – o filho mais velho de Henrique e Helena – no dia 1 de Março de 1938. 
 

Hélio! Era o Sol que assim entrava no lar. Não é o Apta o lugar onde nasce o Sol? Causando 

alegria a todos, trazendo à jovem Mãe o doce orgulho da maternidade. 
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E a criança sorria em seu berço, sorria às homenagens que recebia: não podia ainda saber, 

mal tendo voltado à Terra, a que gloriosa estirpe pertencia, ignorando as altas responsabilidades 

que aguardavam o futuro do pequenino príncipe. 
 

E o tempo corria, registando factos e acontecimentos vindos sob os mandatos da Lei – Lei 

que nem todos querem reconhecer, mas que, ainda assim, “a tudo e a todos rege”. 
 

Havendo nascido a 1 de Março de 1938, em 17 de Abril do mesmo ano realizou-se, num 

grande cerimonial, a Consagração de Hélio. Nessa mesma ocasião, zelando devotados pela 

Humanidade tão infiel, os Veneráveis Dhyanis foram ocupar os seus Postos. Cabe aqui uma 

pequena explanação ao leitor, isto é, uma definição desse termo sânscrito. Os Dhyanis são Anjos 

ou Espíritos Angélicos. A expressão genérica aplica-se a uma classe de Seres espirituais. Existem 

diversas classes de Dhyanis, dentre as quais citaremos algumas: Dhyanis-Bodhisattvas, que são, 

no Budismo, os cinco filhos dos Dhyanis-Budhas, os de “Coração Compassivo”, tendo ainda um 

significado oculto. Estão em contraposição aos Manuchis-Budhas, ou Budas humanos. E ainda: 

Dhyanis do Fogo ou Agnisvattas, Dhyanis Inferiores, denominação dada aos Pitris Solares que 

foram uma das quatro classes dos Manasaputras, ou Filhos da Mente. 
 

Em 1939, JHS mudava-se com a sua família, agora já formando a Trindade, para a Rua 

Paisandu, n.º 140, casa que ficava à sombra de seculares palmeiras imperiais que, se pudessem 

falar, tanta coisa contariam acerca da História do Rio de Janeiro, onde restam muitas páginas por 

escrever... Foi nessa moradia que, em 14 de Julho de 1939, realizou-se uma Assembleia Aghartina 

para a qual Baal-Bey foi atraído, tendo então a Coluna J velado pelo seu corpo físico. Mistérios a 

desvendar! 
 

Na estrada do Calvário são muitas as pedras que fazem sangrar os pés dos divinos 

Caminheiros... e os dos mais humildes também, dos que acompanham Aqueles que vêm ao Mundo 

carregando sobre os ombros o pesado Karma da Humanidade. 
 

Ao sair certa vez de sua casa, JHS tropeçou e caiu sobre um montão de pedras que lhe 

feriram rudemente os joelhos. Alguns discípulos que iam com Ele, tentaram fazer com que 

retornasse a casa ou que os deixasse conduzir a uma farmácia próxima. O Mestre, recusando os 

alvitres, insistiu em seguir para a S.T.B. onde receberia curativos de médicos outros... Sim, mesmo 

porque os da Terra em vão tinham porfiado, sem que lograssem curar um só dos seus tantos e 

tantos males! 
 

Muitos factos de importância ocorreram em 1939. Marte, o planeta “guerreiro”, esteve mais 

próximo da Terra. 
 

De 1 a 4 de Dezembro daquele ano, esteve no Brasil uma comitiva de Adeptos, que num 

iate cruzara os mares. Por essa ocasião houve uma série de rituais na Pedra da Gávea, em relação 

com a nossa Obra. Foi ainda no mês final do ano que houve a realização dos Arcanos 16 e 17. 

Arcano 16 – Gnain, a Casa de Deus (Capricórnio). Esta lâmina do Tarot expressa a queda na Magia 

Negra, sendo assim o arcano da destruição da Atlântida. Arcano 17 – Phê, as Estrelas, está 

relacionado com Mercúrio e expressa o Verbo em acção, pois que Mercúrio é o deus da Palavra. 

Traduz ainda a Imortalidade, a Esperança. Sim, porque mesmo após a queda resta a esperança de 

voltar ao bom caminho. Na realização dos dois Arcanos citados, os Munis de São Lourenço foram 

distribuídos pelos Postos com as suas Colunas. 
 

Encerrando-se o ano de 1939, o Governo Supremo da Obra realizou um Ritual em São 

Lourenço, no qual foram distribuídos aos Irmãos pétalas de lótus. Durante alguns dias esteve em 

exposição a Chave de Pushkara. 
 

Periodicamente os Gémeos iam a São Lourenço, passando maiores ou menores temporadas 

no APTA, na hospitaleira Vila Helena, onde em 28 de Dezembro de 1936 fora erguido o mastro-
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farol, encimado, nas datas festivas, pelas bandeiras do Brasil e da Obra. Foi numa dessas 

peregrinações à Capital Espiritual – a 13.ª peregrinação – que o nosso Supremo Dirigente instituiu 

a Linha das Valquírias e a dos Velsungos, tendo então lido no Santuário os nomes dos primeiros 

Irmãos das referidas Linhas e dos seus parentes e afeiçoados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antes de penetrar em 1940, contemos ainda algumas coisas de outros anos. Em Julho de 

1937, por exemplo, foi conduzida à Matriz a “Arca da Aliança” representada pelo original da 

Chave de Pushkara, tendo sido a comitiva formada por 11 Irmãos. Num grande cerimonial, em 

Agosto do mesmo ano, o Venerável Mestre tocou na fronte dos Irmãos, Maiores e Menores, com 

o Símbolo Sagrado de Pushkara; dois dias depois, numa procissão, era o mesmo Símbolo 

conduzido pelas ruas principais da então Capital Federal. 
 

Sucedeu que em Setembro de 1937 um antigo Irmão, Asdrúbal Nunes, entrava em agonia. 

Após um ritual realizado no dia 28 daquele mês, o Mestre ordenou que alguns discípulos levassem 

a Taça e o Licor Eucarístico à casa do enfermo. 
 

Em Junho de 1938, o ano do nascimento do Buda-Budai e da sua consagração, foi criada, 

a 8 daquele mês, a Linha dos Pupilos, sendo Hélio Jefferson de Souza o oitavo dentre eles. 
 

De 1 a 8 de Julho de 1939, houve a primeira comemoração do Aniversário dos Dhyanis, 

Chefes das Embocaduras. Encerrando esses rituais, um grupo de Irmãos Maiores realizou uma 

excursão à Pedra da Gávea – templo magnífico erguido pela Natureza... Dias depois, em 

consequência de um choque, o nosso Mestre esteve desacordado durante três horas. Foi então, em 

desdobramento, ao referido templo, de onde, transpondo os “portais invisíveis”, foi participar de 

uma Assembleia Aghartina... 
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CAPÍTULO IX 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 
 

          Sylvia Patrícia 

 

ESCOLA – TEATRO – TEMPLO (CONCLUSÃO) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

No Rio de Janeiro e em São Lourenço, cidades em que, por imperativos da Lei, habitou 

JHS com a sua família durante vários anos8, onde quer que se encontrasse o Mestre estava sempre 

cercado de discípulos, abelhas famintas em busca do Mel da Sabedoria, a doce e amarga Ambrósia, 

o Licor dos Deuses, que a Deuses que fomos nos faz retornar. 
 

Certa vez, falando sobre “A Queda no Sexo e a Humana Redenção”, assunto de dupla face, 

desde que Seres Superiores a tanto se dignaram para formar a Humanidade que por seus próprios 

esforços terá de redimir-se, embora guiada ou instruída por esses mesmos Seres Superiores, o 

Mestre verberou os erros por acção e omissão das religiões, mormente daquelas que deixam de 

ensinar as Leis da Reencarnação e do Karma. Sobre a escolha de um Ideal, além da Teosofia, citou 

uma passagem do Bhagavad-Gïta: “Aqueles que adoram aos Deuses, vão aos Deuses; os que 

adoram aos Pitris, vão aos Pitris; os que sacrificam em aras dos Bhûtas, vão aos Bhûtas. Porém os 

Meus adoradores (da Consciência Imortal, o Sétimo Princípio ou Crístico) vêm a Mim!” Porque 

os verdadeiros adoradores, acrescentou o Mestre, reconhecem que a Essência que brilhou em 

Krishna é a mesma que iluminou Moisés, Gotama, Jeoshua, Pitágoras, Zoroastro e outros. E, 

voltando ao Bhagavad-Gïta, citou em guisa de tema para meditação: “O melhor de todos os Meus 

adoradores é o sábio que, constantemente harmonizado, adora o UNO. Eu sou supremamente 

amado pelo sábio e este é por Mim amado...” 
 

1940 
 

Depois de uma larga volta, chegamos a 1940. O primeiro acontecimento desse ano – dos 

que aqui podemos assinalar – foi a sessão presidida pelo Venerável Mestre, após a realização do 

Arcano 17, As Estrelas, no dia 17 de Abril, na qual foi revelada a verdadeira idade dos Gémeos 

Espirituais. 
 

A 1 de Maio, descreveu-nos a futura constituição da Obra. Missão cruciante do Peregrino 

da Vida. 
 

No dia 5 de Maio realizou-se o quinto Ritual Eucarístico, em São Lourenço; houve a 

Bênção do Rei do Mundo, e após uma Saudação de Rigden-Djyepo, a consagração do Cavaleiro 

VOS (Valter Orion de Souza). 

                                                 
8 Nos últimos anos da sua vida, o Mestre residiu na cidade de São Paulo, intervalando com idas e permanências mais 

ou menos prolongadas em São Lourenço, de onde sairia para a Clínica São Lucas, na capital do Estado Paulista, onde 

faleceria no quarto 209 às 2:45 horas de 9 de Setembro de 1963. 

Desce o Divino Hálito da sua Região como Senhor de Glória, e depois 

de infundir ao ser consciente a Suprema Emanação daquele Plano, de 

novo ascende ao seu primitivo Trono, de onde vigia e guia as suas 

inumeráveis Mónadas. Elege para seus Avataras unicamente os que 

possuíram as sete virtudes em suas encarnações precedentes. 
 

Livro de Dzyan 
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Apresentados veladamente tais acontecimentos deste modo, pois que de outra maneira não 

é possível fazê-lo, a nossa História parecerá talvez inverosímil. No entanto, ela é a Fonte cristalina 

da Sabedoria Iniciática, manancial inexaurível de Revelações deslumbrantes. 
 

O ano de 1940 foi assinalado por muitos factos de relevância. Em 2 de Abril inaugurou-se 

a última Embocadura: Pouso Alto. A 26 de Agosto, numa suave manhã de Sol, nascia a menina-

sorriso, a esperada Selene, encanto do casal Henrique e Helena. No dia 29 de Setembro a Chave-

Símbolo foi exposta no Santuário, tendo sido levada em cortejo pela cidade de São Lourenço. No 

dia seguinte realizou-se o mistério da Oitava Cidade: SHAMBALLAH, tendo sido a Chave de 

Pushkara – nome que significa a “Flor de Loto”, símbolo do sétimo continente – reconduzida pelo 

Chakravartin. Por essa ocasião ficou também exposto o fac-símile contido no Livro Síntese. Dias 

depois era a Chave entregue no relicário da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, onde tantos 

segredos palpitam. No decorrer desses acontecimentos, foram revelados os mistérios da Merkabah, 

com a descrição do que se passara nas regiões percorridas por JHS quando fora fazer a entrega, ou 

antes, a devolução da Chave de Pushkara. Descreveu-se em aula o roteiro da Confraria da Gávea, 

com as suas ramificações para o Sistema Geográfico Sul-Mineiro. Foi por ocasião desses 

acontecimentos que o nosso Mestre pronunciou estas palavras: “Jinas deverão ser todos quantos 

acompanham os Gémeos. Pois quem diz Heróis diz Kshatriyas, Guerreiros ou Jinas”. 
 

A densidade da floresta não permite que se veja pormenorizadamente as árvores. Entre as 

colecções de Dhâranâs, de apostilas e de anotações, consultando obras inéditas do Mestre, perco-

me nessa “floresta” de preciosos ensinamentos e, aturdida, hesito na escolha que devo fazer para 

apresentar ao leitor as plantas mais viçosas, as flores mais perfumadas e belas. 
 

A 23 de Novembro disse-nos que os Adeptos do Oriente viriam para o Ocidente e que os 

Dharanis, Adeptos do Ocidente, seguiriam para o Oriente; mudanças e transferências essas que 

muitas vezes se realizam sob mandatos da Lei. Falou-nos da teoria dos Avataras, mostrando como 

o Planetário tivera 78 Tulkus em formas duais, ou seja, 156 Vestes que dirigem os destinos 
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humanos. Cristos, Crestos que ao Mundo têm vindo por amor e compaixão à Humanidade, que 

mal Os reconhece. 
 

A 14 de Dezembro, novas pérolas eram distribuídas. Novas Revelações falavam do Mundo 

Jina ou Duat de Dananda, onde existem clãs intermediários entre a Agharta e a Face da Terra. 

Mundos Subterrâneos dos quais, sob o véu do mito ou da fantasia, falam as lendas de todos os 

povos. Busque-se na literatura dos diversos países, e se encontrarão narrativas acerca dos seres 

misteriosos que vivem debaixo da Terra e que aparecem na superfície para cumprir determinadas 

missões. 
 

Certa vez, em São Lourenço, o Professor palestrava com um Irmão chegado de Belo 

Horizonte; necessitando de alguns documentos comprovativos do que estava dizendo, JHS 

lamentou: “É pena que os papéis não se achem aqui...” No preciso momento em que assim falava, 

os documentos (que se encontravam no Rio) caíram a seus pés. 
 

No final de um serão, em que haviam sido tratados os mais transcendentes assuntos, o bom 

Mestre lembrou que os seus alunos precisavam de uma pequena ceia. Então, materializada ou 

projectada, surgiu sobre a mesa uma caixa de doces procedente do Tibete, que todos saborearam 

maravilhados. 
 

De uma cabaça, inteiramente fechada, Ele retirou, em outra ocasião, duas reluzentes libras 

esterlinas. Voltemos, porém, ao calendário magnífico, aos gloriosos marcos da Estrada da Obra, 

ao longo da qual peregrinos e peregrinas vêm acompanhando um Rei e uma Rainha. 

 

A 23 de Dezembro foi aberto, na Vila Helena, o Livro Sarcófago, que precedeu 78 horas à 

Ressurreição e entrega ao Templo da Gávea da Chave-Símbolo. E a 24, véspera do Natal do Cristo 

Jesus – Ressurreição! Medite, leitor, não indague. Tudo será desvelado um dia... 
 

1941 
 

E mais um ano assinalou o Relógio do Tempo; relógio simbólico que, apenas para a 

humana limitação, assinala meses e dias, horas e momentos, porque o Tempo é estático. 1941. A 

12 de Janeiro houve uma consagração de pupilos, entre os quais sorriam Selene e Heleonora. No 

dia imediato rumavam os Gémeos Espirituais para São Lourenço, onde houve a realização dos 

primeiros Arcanos Menores. Foi nessa ocasião, num ritual dedicado a Gabriel, que o nosso Irmão 

e Instrutor Sebastião Vieira Vidal, respondendo a uma pergunta difícil, foi contemplado com a 

insígnia do Dragão de Ouro, que o Mestre materializou para o discípulo. 
 

A 24 de Dezembro, primeiro aniversário da Ressurreição, deram entrada na cidade de 

Teresópolis os Veneráveis Seres de Itaparica, ilha onde as palmeiras se debruçam ao sopro das 

brisas que vêm do mar e se curvam saudando, num murmúrio de prece, alguém que ali se encontra. 

Salve, Lorenza! 
 

Um outro recanto do Rio de Janeiro ia acolher agora a família de Henrique José de Souza, 

que se mudava para a Rua Campos Sales, n.º 50. 
 

1942 
 

A 13 de Maio, o mês de Myriam, o mês das rosas à Mãe Divina consagrado, foi quando ao 

mundo veio o menino Jefferson Henrique de Souza, mais uma rosa na grinalda de Helena. A sua 

grinalda de flores vivas, pois que a outra, a de espinhos, Ela há muito que a cinge, partilhando-a 

heróica, a fim de que fira um pouco menos a fronte do Mestre, que outra coroa invisível ostenta. 
 

Curiosidade, anseios, sede de saber, busca da Verdade. Crescia em volta de JHS o círculo 

de discípulos. Muitos apenas começavam e logo desistiam. Eram os que “não tinham olhos para 
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ver, nem ouvidos para ouvir”; e Ele, conhecendo as razões secretas dessas desistências, ingratidões 

e traições, sofria, calava. Não podia dar aos que não queriam receber. Como legar tesouros de 

paternal amor e sabedoria a quem os despreza? 
 

Numa hora de desespero, num desses momentos em que se perde a coragem de continuar 

na estrada da vida, alguém chegou à S.T.B. na busca instintiva de um abrigo contra a tormenta. Na 

secretaria achava-se o Mestre. Aquela que chegava saudou-o de longe e foi sentar-se na outra sala, 

quase vazia. Pouco depois, deixando a sua poltrona habitual, JHS atravessou o salão e foi sentar-

se ao harmónio, onde executou um dos seus belos Mantrans. Finda a música, retornou à secretaria, 

sem parecer atentar na pobre “refugiada”. Mais tarde, porém, ao sair falou à irmã Martha Queiroz: 

“Pergunte à sua amiga que esteve aqui esta tarde se está melhor de alma, foi para ela que toquei o 

Mantram”. Assim é o Pai que quer sempre confortar-nos em nossas dores. 
 

Em nossas fileiras, tal como em todas as fileiras da Vida, faziam-se claros de vez em 

quando Karmas já cumpridos sobre a Face da Terra, “velas” que lá do outro lado se apagavam, 

nomes assinalados no Livro dos Lipikas por ordem do Senhor Yama, o deus dos mortos. Depois, 

nos Mundos Subterrâneos, a estrada prosseguiria. 
 

A 12 de Julho – 1942 – uma preciosa Irmã partia: a Venerável Gracília Batista, tendo sido 

a sua perda muito sentida. Quatro dias após o seu falecimento, durante uma reunião presidida por 

JHS, apresentou-se ela, materializada e já resplandecente em sua veste de Arhat, trazendo entre as 

mãos a cruz com que fora agraciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tivemos ocasião de dizer que, sem jamais ter estudado música, Henrique compôs os mais 

belos Mantrans. Estando Ele uma noite ao piano, as cadeiras da sala puseram-se a bailar ao mesmo 

tempo que o “Homem dos Mistérios” era todo envolvido por um rolo de barbante que se 

desenrolava ao compasso das notas. Em outra ocasião, enquanto compunha, sentiu que mão 

invisível afagava-lhe as costas; pediu aos presentes que verificassem se encontravam na sua roupa 

ou sobre a pele a marca deixada pelo estranho visitante. E nas costas, bem estampado no tecido do 

paletó, os discípulos viram o desenho de uma grande mão, de longos e magros dedos. E a 

composição que Henrique acabara de tocar denominou-se Sur le tombeau – uma página póstuma 

de Chopin... 
 

Por vezes entretinha-se o Mestre, naquela época de fenómenos, úteis para convencer as 

pessoas que não sabem crer sem ver, por vezes, dizíamos, entretinha-se em transformar o velho 

salão da S.T.B em horta ou em jardim. O Capitão-de-Mar e Guerra, Tancredo de Alcântara Gomes, 

Coluna B, hoje em Mundos outros, recebera de Henrique determinada erva medicinal de ignota 
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origem, que muito aliviara os seus padecimentos. Terminado o remédio, pediu que lhe fosse dada 

outra porção. JHS retorquiu sorrindo: “Meta as mãos nos bolsos, procure também no harmónio e 

por detrás dos quadros da parede”. O “paciente” obedeceu, pasmando então os assistentes ante a 

estranha colheita: nos bolsos do Capitão, dentro do harmónio naquele momento aberto, atrás de 

diversos quadros, a misteriosa erva parecia ter acabado de brotar! Foi esse um caso, entre muitos 

e muitos, de medicamentos materializados que eram distribuídos entre doentes. Factos singulares, 

poucos em meio a tantos que deixamos de narrar por força de síntese e pelo dever de calar acerca 

de outros que só poderão vir à luz quando forem chegados os tempos... 
 

A 9 de Setembro foi inaugurado o Templo do Caijah, o Templo do Lago Azul. Um Templo 

que se situa no Mundo de Duat, no qual se erguem quatro altares, frequentado por damas e 

cavaleiros que se vestem de azul e amarelo ouro. 
 

Quem visitar o nosso pequeno Museu, em São Lourenço, poderá ver, entre outras relíquias, 

um grande garrafão todo envolto em palha fina. Certa vez, estando quem estas linhas escreve de 

guarda ao Museu, acolheu um jovem que ali chegava em visita de curiosidade. Perguntava diversas 

coisas. As explicações iam sendo dadas, e ele ia fazendo trejeitos de dúvida. Atentou no garrafão 

e indagou: “Que é isso?” Achando mal formulada a pergunta, dissemos: “Veio com água, veio do 

Lago Azul... Pode pegar!” Ora o garrafão de vidro, embora grande, é leve como uma pena. 

Desconfiado, o forasteiro indagou onde ficava o “Lago Azul”, e sem esperar a resposta saiu 

apressadamente do Museu... Se pudéssemos ler os seus pensamentos, talvez descobríssemos que 

ele quis fugir da “maior das mentirosas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dizíamos da inauguração do Templo do Caijah, época em que JHS se avatarizou nos Três 

Reis Magos do Tibete. E falando nos Reis Magos, três nomes logo ocorrem: Baltazar, Gaspar e 

Melquior. Nomes do Passado. No horizonte dos Tempos empalidecia o velho Pramantha; no 

horizonte dos Tempos o novo Pramantha resplandecia. Reis Magos. Que representam afinal esses 

três personagens das lendas do Natal de Jesus? Ouçamos, elucidando o assunto, a palavra do 

Mestre: 
 

“Tais personagens, podemos afiançar hoje, não são mais do que a representação dos três 

Chefes de Agharta, aparte o simbolismo dos três Ramos Raciais, na razão de Raça Branca, 

Amarela e Negra (como se apresentam os três referidos Reis). Mahanga oferece ao Cristo o ouro, 

como Rei; Mahatma oferece incenso, como Sacerdote; por fim, Brahmatma oferece ao Messias a 

mirra, como símbolo de incorruptibilidade, imagem da Amrita e da Salvação, como Profeta ou 

Mestre Espiritual por excelência. A homenagem assim prestada ao Cristo recém-nascido, nos três 

Mundos que são domínios de três Reis, como autênticos representantes da Tradição Primordial, é 
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ao mesmo tempo, desde que como tal se considere, a origem da perfeita ortodoxia do Cristianismo 

relativamente a este assunto.” 
 

E naqueles dias findava-se, qual Sol que descamba no ocaso, o velho Pramantha, um Ciclo 

que na Ronda dos Tempos de época em época vai terminando e também se renovando, sempre em 

relação com os quatro pontos cardeais e com os doze signos do Zodíaco. Finava-se a Flor-de-Lis 

que, altiva, coroava a Swástika. Vieram, porém, dias negros e aos embates da tormenta a Flor 

despetalou-se, tinta em sangue. Ficou então apenas a Swástika, simbolizando a “Jóia do Céu”. 

Longe, no horizonte, começa a anunciar-se o novo Ciclo, aquele que trará à Terra o Senhor 

Maitreya – o Cristo Síntese. Manifesta-se o novo Pramantha, enquanto ao Norte cintila a estrela 

Sirius. Longínquos toques de invisíveis clarins anunciavam o despertar do IV Ciclo, que tem por 

dirigente Júpiter. 
 

Nesse mesmo ano, Mário Roso de Luna deixava sua pátria, dirigindo-se para a América do 

Sul. Vinha pela primeira vez aportar no Brasil, para encontrar-se com o seu Irmão e Mestre, o 

Professor Henrique José de Souza. Assim conheceram-se, ou melhor, “reconheceram-se” os dois 

Génios que, com a genial Blavatsky, constituem o luminoso triângulo da Doutrina Esotérica, os 

brilhantes Mestres do Ocultismo e da Teosofia. Completa foi a alegria daquele encontro. E de tal 

modo soube Roso de Luna compreender e sentir a magnificência da Missão Y, que muitas vezes 

declarou ser aqui no Brasil, berço da Raça Futura, que ele desejava reencarnar. 
 

Porém, nem tudo era paz, tranquilidade; muitas lutas ainda se sucederiam. Os motivos? 

Assim os explica JHS no capítulo XI do seu livro O Verdadeiro Caminho da Iniciação: 
 

“A Humanidade civilizada, por mais cuidadosamente amparada que esteja por seus 

invisíveis Guardiões, os Nirmanakayas Brancos que incessantemente velam sobre as raças e as 

nações, no entanto encontra-se, em consequência do seu Karma colectivo, terrivelmente submetida 

à influência dos tradicionais adversários, os Nirmanakayas Negros, Irmãos da Sombra, encarnados 

e desencarnados.” 
 

O APTA e a Obra dos Deuses na Face da Terra, não podiam deixar de ser visados por esses 

mesmos Irmãos Sombrios. Eles tentavam ferir por todos os modos o Portador da Luz, ora 

procurando atingir a sua própria Pessoa, ora um dos seus familiares. Do mesmo modo atacavam a 

Obra. E assim se repetiam as lutas que, em outras Eras, suportaram nossos Supremos Dirigentes. 

Certa feita, na Rua Uruguai, foi tentado o rapto de Hélio. Pequenino então, Hélio que a todos 

sorria, ignorava em sua inocência o mal que se tramava. Um Anjo, porém, velava... 
 

1944 
 

Dias azuis raiavam também, suavizando o árduo caminho trilhado – desde há séculos sob 

outros nomes, outras roupagens e outras terras – pelos Gémeos Espirituais. Assim alvoreceu 1944, 

e com o novo ano, a 6 de Fevereiro, nascia Hermés, sobre cujo bercinho branco se debruçavam 

encantados, um momento esquecidos das travessuras, Hélio e Selene. 
 

Logo, porém, outra tormenta surge, para maior martírio do Casal de Mártires. Tormenta 

dolorosa, mais revoltante por partir de criaturas que haviam pertencido às nossas fileiras, que 

tantos benefícios espirituais haviam recebido, mas incapazes de reconhecer a alta dignidade que 

lhes fora conferida, em algozes se transformaram, amargurando os corações que paternalmente os 

acolheram. Maus discípulos em todos os tempos têm cercado os Cristos que ao Mundo têm vindo. 

Calúnias, infâmias, intrigas, traições martirizaram os seus dias. Desencadeou-se sobre a S.T.B., e 

pessoalmente contra os dois Seres mais dignos de respeito e de eterna gratidão, virulenta campanha 

difamatória. Veio, feriu, passou. Aqueles que eram vilmente atacados, mostraram-se imunes a toda 

e qualquer peçonha. Tempos depois os caluniadores e traidores arrependeram-se e retrataram-se, 

desmentindo em público tudo quanto haviam dito e escrito, rogando perdão aos Veneráveis 
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Mestres. Dizem que “o mal é o bem que não se compreende”. Nessas ocasiões os indecisos, os 

fracos acobardam-se, negam o Mestre. Mas os que O conhecem e reconhecem, que em outras 

existências O haviam acompanhado, esses mais se achegam a Ele, numa demonstração de filial 

carinho, de inabalável confiança. 
 

* * * 
 

Toda uma biblioteca não chegaria para relatar os factos maravilhosos, os estranhos 

acontecimentos que vêm assinalando, como marcos preciosos, a História da nossa Obra. Sublimes 

aulas, maravilhosas revelações, vibrantes rituais, fenómenos transcendentes não podem ser aqui 

narrados ou desvelados, por ainda não ser possível retirar todos os véus de Ísis. O Tempo não tem 

pressa e vem trazendo as coisas à superfície como e quando determina a Lei, que a tudo e todos 

rege. 
 

Ao raiar do século XXI o Mundo começará a conhecer melhor quem seja o Kalki- Avatara. 

Luz do Alvorecer de um Novo Ciclo, a Volta da Essência Divina. Surgirá por fim, nestas 

abençoadas terras do Brasil, o esperado Maitreya. Então, muitas coisas ocultas tornar-se-ão 

compreensíveis. 
 

 

CAPÍTULO X 
 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE JHS 
 
 

Henrique Arthur de Souza 

 

 

ASPECTOS GENEALÓGICOS RELATIVOS A HENRIQUE JOSÉ DE SOUZA 

 
 

Henrique José de Souza nasceu em 15 de Setembro de 1883 em Salvador, Bahia, e faleceu 

em 9 de Setembro de 1963 em São Paulo. No período de 1890 a 1899, fez o curso primário em 

Salvador, onde também cursou Medicina, ainda que sem concluir. Levou a efeito, também, estudos 

em vários outros ramos científicos. Abandonou os estudos em 1907, em virtude da morte de seus 

pais, pois teve que tomar conta dos bens por eles deixados. 
 

Professor e jornalista, montou cinemas em Salvador, tendo-se transferido para o Rio de 

Janeiro (em 1914), onde leccionou Idiomas, Filosofia, Religiões comparadas, Teosofia, etc. A 10 

de Agosto de 1924 fundou (no mesmo dia e mês da morte de seu pai) em Niterói, então capital do 

Estado do Rio de Janeiro, Dhâranâ – Sociedade Mental-Espiritualista, e no ano seguinte a revista 

do mesmo nome, Dhâranâ. 
 

Foi Presidente da Sociedade Teosófica Brasileira, que passou a ser assim chamada a 8 de 

Maio de 1928, e Director Técnico do Instituto Cultural Brasileiro, no Rio de Janeiro, e membro 

da Associação Brasileira de Imprensa e da Societé Magnétique de France. Publicou O Verdadeiro 

Caminho da Iniciação, Ocultismo e Teosofia, Os Mistérios do Sexo e A Ciência da Vida, dentre 

outras obras. Participou de congressos sobre Teosofia. 
 

Damos a seguir um pouco da genealogia de Henrique José de Souza. 
 

José Joaquim de Souza 
 

Primeira Geração 
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1. José Joaquim de Souza e sua esposa. Tiveram o seguinte filho: 
 

2. Jacinto José de Souza. 
 

Segunda Geração 
 

2. Jacinto José de Souza (Comendador) nasceu em Salvador, Bahia. Faleceu em 7 de 

Fevereiro de 1904 em Salvador, Bahia. Jacinto casou-se em primeiras núpcias com Maria Luiza 

Zuanny. Maria faleceu em 1876 em Salvador, Bahia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Maria Luiza Zuanny passou a chamar-se depois de casada Maria Luiza de Souza. 
 

Nota: Família Zuanny. Família estabelecida na Bahia nos fins do século XIX, à qual 

pertenceu o engenheiro Luiz Zuanny, que em 1881 exercia a função de Agente de Leilão, 

estabelecido na Rua Conselheiro Saraiva, n.º 16, residente na Barra; e em 1898 exercia o cargo de 

Engenheiro da Companhia Progresso Industrial da Bahia, à Rua do Comércio, n.os 9 e 11, Salvador. 
 

Jacinto e Maria tiveram os seguintes filhos: 
 

3 M     I. Honorato José de Souza (faleceu em 11 de Agosto de 1907). 

4 M    II. Jacinto José de Souza Filho (faleceu em 19 de Maio de 1897). 
 

2. Jacinto José de Souza (Comendador) casou-se em segundas núpcias com Josephina 

Manzini de Souza, nascida em Milão, Itália, filha de Luiz Manzini. 
 

Jacinto e Josephina tiveram os seguintes filhos: 
 

5 M     III. Virgílio Manzini de Souza. Casou-se com Maria Luiza Souza, falecida em 1945, 

filha de Honorato José de Souza e Amélia Elisa Guerra. 
 

6 F       IV. Josephina Manzini de Souza. Casou-se com Luiz Daro. 
 

Nota: Josephina ficou domiciliada em Turim, Itália, onde constituiu família, e o seu irmão 

Virgílio constituiu família no Brasil. 
 

Terceira Geração 
 

3. Honorato José de Souza (falecido em 10 de Agosto de 1907 em Salvador, Bahia). Casou-

se com Amélia Elisa Guerra, filha de António de Souza Guerra, nascido em Portugal e falecido 

em 1872, e de Maria Rosa de Souza, brasileira. Amélia faleceu em 28 de Maio de 1907. 
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Honorato e Amélia tiveram os seguintes filhos: 
 

7 M     I. António Joaquim de Souza. Faleceu em 1904. 

8 F     II. Maria José de Souza. Faleceu em 1912. 
 

Nota: Maria casou-se com o Dr. Liberalino da Costa Duarte, que exerceu a Medicina em 

Descalvado, São Paulo, tendo falecido em 1917 na mesma cidade. Depois de casada, Maria José 

de Souza passou a chamar-se Maria José de Souza Duarte. 
 

9 F    III. Maria Luiza Souza. Faleceu em 1945, com 72 anos de idade. 
 

Nota: Maria casou-se com Virgílio Manzini de Souza, filho de Jacinto José de Souza e 

Josephina Manzini de Souza. Depois de casada passou a chamar-se Maria Luiza Manzini de Souza. 
 

10 M IV. Henrique José de Souza. Nasceu em 15 de Setembro de 1883. 
 

4. Jacinto José de Souza Filho (falecido em 19 de Maio de 1897 em Salvador, Bahia). 

Casou-se com Maria Amélia de Souza Guerra, filha de António de Souza Guerra, nascido em 

Portugal e falecido em 1872, e de Maria Rosa de Souza, brasileira. 
 

Jacinto e Maria Amélia tiveram os seguintes filhos: 
 

11 F     I. Maria Amélia de Souza. Casou-se com Afonso de Araújo Lopes. 

12 M  II. José Luiz de Souza. 

13 M III. Virgílio Lourival de Souza. 

14 F  IV. Luiza de Souza. Casou-se com Pedro Ferreira Mendes Praia. 
 

Nota: A Sr.ª Luiza de Souza depois de casada tomou o nome de Luiza de Souza Mendes 

Praia. 
 

Quarta Geração 
 

7. Henrique José de Souza. Nasceu em 15 de Setembro de 1883 em Salvador, Bahia. Casou-

se em primeiras núpcias com Hercília Gonçalves, nascida em Salvador 29 de Agosto de 1886 e 

falecida no Rio de Janeiro em 18 de Julho de 1931, filha de José Gonçalves, falecido em 1900, e 

de Custódia Gesteira Gonçalves, falecida em 1935 (mais provavelmente 1885), ambos brasileiros. 
 

Henrique e Hercília tiveram os seguintes filhos: 
 

15 M               I. Alberto de Souza. Casou-se com Vitória Régia Souza. 

16 M              II. Carlos Gonçalves de Souza. Casou-se com Carmen de Souza. 

17 M             III. Valter Orion de Souza. Casou-se com Dalva de Souza. 

18 F               IV. Izabel de Souza. Casou-se com Cícero Pimenta de Melo. 

19 F                V. Alzira de Souza. Casou-se com Paulo. 

20. F             VI. Altair de Souza. Casou-se com Simone que faleceu em 4.12.1944. 

21 F             VII. Selene de Souza. Casou-se com Theodoro Nunes. 

22 F            VIII. Altina de Souza. 
 

7. Henrique José de Souza casou-se em segundas núpcias com Helena Jefferson de Souza. 

Esta nasceu em 13 de Agosto de 1906 em Pontalete, Minas Gerais, filha do Sr. João Augusto das 

Neves Ferreira, português, falecido em 25 de Dezembro de 1945, e da Sr.ª Agostinha Castaño, 

espanhola, falecida. A Sr.ª Helena teve como irmãos António Castaño Ferreira, nascido em São 

Paulo em 8 de Novembro de 1903, e Clementina Castaño Ferreira, nascida no Rio de Janeiro em 

12 de Outubro de 1914. 
 

Henrique e Helena tiveram os seguintes filhos: 
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23 M             IX. Hélio Jefferson de Souza. Nasceu em 1 de Março de 1938. 

24 F                X. Selene Jefferson de Souza. Nasceu em 16 de Agosto de 1940. 

25 M             XI. Jefferson Henrique de Souza. Nasceu em 13 de Maio de 1942. 

26 M           XII. Hermés Jefferson de Souza. Nasceu em 6 de Fevereiro de 1944 em São 

Lourenço, Minas Gerais, e faleceu em 28 de Setembro de 1987 em Xavantina, Mato Grosso. 
 

Os pais de Henrique José de Souza, do mesmo modo que os da sua segunda esposa, são 

aparentados com o famoso poeta português Guerra Junqueiro e os Barões Henrique e Helena 

Antunes da Silva Neves. É da mesma linhagem dos Souza, na cidade de Salvador, a família do 

Comendador Francisco Santos Souza, por alcunha “Chiquinho Santos Souza”, falecido há muitos 

anos. 
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