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O Maior Escritor do Brasil  
Como se Cria a Imagem  

Que Um País Tem de Si Mesmo  
 

 
 

Qual é o mais importante escritor brasileiro de todos os tempos? 
 
Desde o ponto de vista da filosofia clássica, o maior escritor de um país não é 
necessariamente o mais famoso, nem o favorito da televisão. A posição de “maior escritor” 
não depende do tamanho da operação de marketing que haja em torno dele. É aquele cuja obra 
explica melhor o espírito do país ou do ser humano que o habita. Aquele que melhor descreve 
o passado e aponta um caminho para melhorar a evolução da vida.  
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No caso brasileiro, se levarmos em conta apenas a fama e o prestígio do autor, há dois 
candidatos naturais para esta posição: Machado de Assis e José de Alencar. 
 
Os livros de Alencar (1829-1877) falam da formação do Brasil e trazem lições de ética e 
integridade. Os seus personagens mais famosos vivem junto da natureza: a paisagem faz parte 
da história. Os seus heróis respiram ar puro. O ambiente é épico e a alma das pessoas, valente. 
Seus personagens são psicologicamente profundos. O espírito de Shakespeare - a luta entre 
lealdade e deslealdade, entre grandeza e mesquinharia - é onipresente nas suas histórias.  
 
Em Machado de Assis (1839-1908), por outro lado, o ser humano é urbano e egoísta, e a 
natureza está ausente. Reinam a neurose e uma certa hipocrisia na prosa irônica. Machado usa 
seu talento para descrever o brasileiro como um egocêntrico estreito que não acredita em 
valores morais. 
 
Se a alma do Brasil estiver dividida, então pode-se dizer que Alencar e Machado são, ambos, 
o maior escritor do país. 
 
Machado é o bruxo do Brasil sem ética, o filósofo do mentiroso esperto, do depressivo que ri 
do mundo porque perdeu a esperança. José de Alencar pensa o Brasil construtivamente desde 
antes da chegada dos europeus até a década de 1870. Ele sabe que um cidadão de caráter é a 
base de um país próspero e justo, e inspira o lado saudável da nação. 
 
Sílvio Romero, autor de uma História da Literatura Brasileira em cinco volumes e pensador 
comprometido com o futuro do Brasil, bateu de frente com Machado por causa da falta de 
caráter na sua obra e na sua visão derrotista da vida. 
 
Gilberto Freyre, outro grande pensador, escreveu: 
 
“Do paisagismo agreste e corajosamente tropical no romance de José de Alencar, em 
contraste com a quase ausência de paisagem, de cor e de trópico em Machado - e na literatura 
brasileira ninguém mais se fechou às cruezas da paisagem tropical do que Machado, do 
mesmo modo que ninguém excedeu José de Alencar no gosto e na eloquência de associar ao 
drama dos homens a exuberância de paisagens brasileiras - talvez se possa dar explicação, se 
não ortodoxamente psicanalítica, psicológica. Explicação que se junte à social, ou 
sociológica, para nos esclarecer a abundância de árvore, de mata, de queda-d’água, de cascata, 
de selva nas principais novelas do cearense, notáveis também pelo fato de nelas virem quase 
sempre destacadas as cabeleiras fartas das heroínas, numa como ostentação do vigor tropical 
de mulheres que fossem expressão do viço maternal das selvas, das matas, das águas 
brasileiras.” [1] 
 
Em José de Alencar, o Brasil está longe de ser perfeito, e o fato reflete a imperfeição humana. 
Mas a honestidade predomina, a ignorância espiritual não é todo-poderosa, as pessoas são 
capazes de ações altruístas com sacrifício da sua própria vida, e a justiça guia os 
acontecimentos. É com estes fatores que se constrói um país. 
 
Sílvio Romero está certo em afirmar que a história da literatura de um povo é também a 
história do povo. Os escritores e pensadores criam o país num plano subjetivo, interior, que 
depois se expressa através de ações. 

 
É recomendável observar bem a quem escolhemos como nossos melhores escritores, e saber 
se predomina a integridade em suas almas. O Brasil nasceu em grande parte no Nordeste. Há 
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um Brasil essencial, não sem falhas, mas valioso, nos livros de José de Alencar. Através de 
obras como “Ubirajara”, “O Guarani”, “Iracema”, “Senhora”, “O Tronco de Ipê”, “O 
Garatuja”, “Til” e “O Sertanejo”, José de Alencar construiu no país uma imagem positiva de 
si mesmo que é correto preservar.  
 
NOTA: 
 
[1] “Vida, Forma e Cor”, de Gilberto Freyre, Editora Record, RJ, Brasil, 1987, 324 pp., p. 
123. 
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Veja também: “A Influência Oculta de Machado”, “O Carma da Mídia, da Arte e da 
Literatura” e “A Metafísica é a Alma do Progresso”. Leia a nota “Compreendendo o  
Futuro da Humanidade”, que aborda o livro “O Futuro da Ficção”, de António-Pedro 
Vasconcelos. O curto artigo está na edição de julho de 2020 de “O Teosofista”, p. 18. 
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Eficiência no Estudo de Teosofia  
Do Verbal Para o Vivencial  

 

Perto do final de 2020 um leitor mandou mensagem perguntando sobre os recentes 
lançamentos de livros que pretendem transcrever “Ensinamentos Perdidos” e “Diálogos 
Inéditos” com Helena Blavatsky, nos quais ela discute trechos da sua obra imortal “A 
Doutrina Secreta”. 
 
Na resposta, foi preciso esclarecer em primeiro lugar que os “manuscritos” das conversas de 
Blavatsky com seus alunos em Londres jamais se perderam. Estiveram sempre bem 
guardados.  
 
Na sua versão integral, os manuscritos foram publicados em inglês pela primeira vez em 2010 
pela Isis Foundation, da Holanda. Em 2020 surgiram em língua portuguesa duas edições com 
duas traduções diferentes da mesma obra original. Trata-se da transcrição completa de 
ensinamentos orais que foram devidamente editados e publicados, ainda na época de 
Blavatsky, sob o título de “Transactions of the Blavatsky Lodge”, nos anos de 1889 e 1890, 
em vida de Blavatsky, portanto. Parte do seu conteúdo está disponível em nossos websites 
associados sob o título de “Diálogo Sobre Sonhos”.  
 
Por outro lado, o pano de fundo em que ocorrem os recentes lançamentos “espetaculares” 
desta obra de Blavatsky em português está descrito aqui: 
 
* Como Não Ler Blavatsky 
 
* Os Estudantes de Blavatsky na Sociedade de Adyar 
 
* Blavatsky é Best-Seller em Adyar  
 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-influencia-oculta-de-machado/
https://www.carloscardosoaveline.com/carma-da-midia-da-arte-da-literatura/
https://www.carloscardosoaveline.com/carma-da-midia-da-arte-da-literatura/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-metafisica-e-a-alma-do-progresso/
https://www.filosofiaesoterica.com/o-teosofista-julho-de-2020/
https://www.carloscardosoaveline.com/dialogo-sobre-sonhos/
https://www.carloscardosoaveline.com/como-nao-ler-blavatsky/
https://www.carloscardosoaveline.com/os-estudantes-de-blavatsky-na-sociedade-de-adyar/
https://www.carloscardosoaveline.com/blavatsky-e-best-seller-em-adyar/
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A grande questão é o ponto de vista a partir do qual ler HPB: o ponto de vista vivencial, ou o 
ponto de vista pseudointelectual e pseudoacadêmico, sem vinculação com a vida diária. 
Acreditamos que o que torna valioso o ensinamento autêntico é construir uma ponte entre ele 
e a prática diária. Sobre isso temos: 
 
O Círculo de Estudo Sobre Discipulado 
 
A Loja Independente e o Círculo de Estudo sobre Discipulado abordam Blavatsky desde o 
ponto de vista vivencial.  
 
Memorizar as ideias de Helena Blavatsky é melhor que memorizar as ideias de Annie Besant, 
ou de J. Krishnamurti, mas também é algo extremamente limitado. Blavatsky recomendava o 
pensamento independente, com base no ensinamento clássico. 
 
Cabe deixar claro desde o primeiro momento, a quem descobre a teosofia, que não basta 
simplesmente repetir palavras autênticas. O peregrino deve mudar a sua vida diária - física, 
emocional e mental. É conveniente ir morrendo aos poucos para a ignorância ao seu redor, e 
nascer passo a passo para a sabedoria eterna e anônima. 
 
O caminho meramente verbal é algo desnecessariamente pobre. 
 
Como ler, então, “A Doutrina Secreta” e os outros escritos de Blavatsky? Como estudar 
filosofia esotérica de modo vivencial? 
 
O tema pode e deve ser investigado com força crescente, por um número sempre maior de 
pessoas. A tarefa deve ser realizada com prioridade, com eficiência, mostrando o erro das 
pessoas de boa intenção, mas desorientadas, que procuram fingir que já sabem tudo ou 
pensam que basta memorizar alguns livros para alcançar a meta. 
 
No acervo dos websites associados, temos uma certa quantidade de orientações sobre o 
caminho do aprendizado. Parte do material está reunido em um Roteiro de leituras. [1] As 
possibilidades são muitas. 
 
Qual a relação prática, por exemplo, entre os ciclos de esforço e descanso na vida diária do 
teosofista, de um lado, e os ciclos cósmicos de manifestação e repouso do Universo inteiro, de 
outro lado? Esta é uma alusão aos manvântaras e pralayas. Como eles funcionam, em pequena 
escala, na vida individual? [2] 
 
Há horizontes sempre novos por pesquisar, aprender e partilhar com os amigos. Como disse o 
poeta espanhol Antonio Machado, “o caminho se faz ao andar”. Fundada em 2016, a Loja 
Independente de Teosofistas está começando uma jornada com base em experiência histórica 
e afirma que o primeiro passo é aprender a aprender.  
 

NOTAS: 
 
[1] “Roteiro Sobre Como Estudar Teosofia”.  
 
[2] Veja um texto de Paul Carton, em francês, sobre a lei dos três repousos (o repouso do 
inverno, o repouso do período da manhã a cada dia e o repouso ritmado): “La Loi Naturiste 
des Trois Repos”. 
 
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/o-circulo-de-estudo-sobre-discipulado/
https://www.carloscardosoaveline.com/roteiro-sobre-como-estudar-teosofia/
https://www.carloscardosoaveline.com/la-loi-naturiste-des-trois-repos/
https://www.carloscardosoaveline.com/la-loi-naturiste-des-trois-repos/
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Helena Blavatsky, Além  
da Moda Literária Superficial 

 

 
 

 

A divulgação de obras de Helena Blavatsky ganha destaque em certos círculos esotéricos. 
Mas são ainda poucos os que procuram seguir na prática os ensinamentos dela e questionam 
as estruturas burocráticas de instituições esotéricas baseadas em fantasias sem fundamento.[1] 
 
A Sociedade de Adyar não é o único exemplo deste problema. Longe disso. 
 
Em todo o mundo, milhares de ingênuos consideram elegante recitar filosofia esotérica. No 
entanto, meras palavras não mudam o mundo. Não há teosofia fora da vivência prática. 
 
Foi com certo sofrimento que Blavatsky descobriu, entre 1889 e 1891, a força ilusória da 
verbosidade vazia e do amor às aparências, na cultura urbana moderna. 
 
Vivendo em Londres, HPB teve excessiva paciência com estudantes de teosofia que estavam 
naquela categoria de narcisistas cujo prazer é ver-se a si próprios como muito espirituais, e 
que sonham com a admiração alheia. 
 
O otimismo de Blavatsky em relação à natureza humana tinha algo de ingênuo no seu exagero 
bondoso. Ela olhava para os outros desde o ponto de vista da sua própria pureza de alma. 



O Teosofista, Dezembro de 2020 6 

 
Foi advertida duas vezes pelo seu Mestre, por confiar em que os teosofistas urbanos do século 
19 tinham uma ética consistente, capaz de resistir aos testes da vida prática uma vez 
expandida a consciência verbal. 
 
Depois das advertências, ela reavaliou a realidade de modo mais severo. Ela viu os sinais da 
discórdia entre seus próprios alunos, advertiu por escrito os membros da sua escola esotérica 
e, em 1891 - durante uma epidemia de gripe que assolou Londres - contraiu a doença e 
abandonou a vida física. Mais detalhes sobre este processo podem ser encontrados no volume 
12 dos seus Collected Writings, ou Escritos Reunidos. 
 
Em um artigo, eu resumi a situação desta maneira: 
 
“Escrevendo a seus alunos de estudos esotéricos em 1889-1890, HPB disse que havia 
subestimado a fraqueza humana em matéria de Ética e autodisciplina. Ela tinha ensinado 
demasiado ‘Ocultismo’ e compartilhado informação sensível sobre o Caminho em uma 
civilização cujos alicerces éticos eram mais frágeis do que pudera prever. Seu Mestre abrira 
seus olhos para o erro com mais de uma advertência, e a visão da falha por excesso de 
otimismo era dolorosa para HPB. Já na fase final da sua vida, ela tentou então alterar a 
prioridade dos seus ensinamentos. Não houve muito tempo para isso, e a maior parte da tarefa 
ficou pendente.” [2] 
 
De modo que no século 21 não se pode confundir a mera leitura de Helena Blavatsky com o 
processo vivo de trilhar o caminho espiritual, nem com o ato de aprender teosofia 
verdadeiramente. 
 
Obter conhecimento real de filosofia esotérica resulta de estudo, contemplação e aplicação 
prática do ensinamento num horizonte de longo prazo. E ninguém dá um passo à frente sem 
questionar abertamente as ilusões a seu redor, ou sem deixá-las de lado. 
 
Cabe resgatar as condições básicas e prévias para o estudo de teosofia, entre as quais estão: 
 
1) Absoluta sinceridade. 
 
2) Pureza de sentimentos e pensamentos. 
 
3) Uma severa auto-observação, junto a uma decisão de melhorar a si mesmo, devagar e 
sempre. 
 
4) Dedicação interior à causa do progresso espiritual da humanidade. 
 
5) Independência dos processos socialmente organizados de ignorância ética e espiritual, 
inclusive em círculos religiosos. 
 
6) Respeito pelas suas próprias fontes de sabedoria e uma decidida rejeição de caminhos que 
se reconhece como falsos. 
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7) Uma visão universal e voltada para o que é eterno; um diálogo constante com o espaço-
tempo infinito. 
 
(CCA) 
 
NOTAS: 
 
[1] Cabe ver “Os Estudantes de Blavatsky na Sociedade de Adyar” e “Blavatsky é Best-
Seller em Adyar”. 
 
[2] “A Autocrítica de Helena Blavatsky”.   
 
000 

Uma Questão de Princípios 
 

O caminho é um e apenas um. No nível celestial ele é chamado de destino; no nível humano 
é chamado de natureza essencial. No nível fenomênico é chamado de princípio. 
 
Este princípio circula em todo o mundo e aparece nas atividades diárias. Cada acontecimento 
e cada coisa têm um princípio natural que não pode ser eliminado. Assim, há um princípio por 
meio do qual as coisas são como são; ele não pode ser alterado, só pode ser seguido. 
 
Pessoas superiores observam as coisas em termos de princípios - certo ou errado, bom ou 
mau, e agem de acordo com eles. Isto se chama inegoísmo. O inegoísmo produz objetividade; 
a objetividade produz clareza. Clareza resulta em lidar com os acontecimentos corretamente, 
compreendendo a natureza das coisas. (...) 
 
O princípio existe originalmente; apenas chame-o à mente e ele estará lá por si mesmo. O 
desejo originalmente não existe; se você conseguir ver através dele, ele desaparece por si 
mesmo. 
 
[Da obra “Meditação Taoista”, de Thomas Cleary, Ed. Teosófica, 2001, pp. 12-13.] 
 
000 

Fontes Orientais da Sabedoria Cristã 
 

Todas as formas de sabedoria desembocam na ética, isto é, na arte de agir corretamente. Para 
isso é necessário compreender o que é certo e errado, e optar pelo que é justo. 
  
Há uma mesma ética e uma sabedoria universal comuns às mais diferentes crenças e 
linguagens religiosas. A percepção desse fato elimina gradualmente as causas de fenômenos 
sociais como intolerância política ou religiosa, guerras, terrorismo, crime organizado e falta 
de ética. 

Clique para ler o artigo 
Fontes Orientais da Sabedoria Cristã 
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https://www.carloscardosoaveline.com/os-estudantes-de-blavatsky-na-sociedade-de-adyar/
https://www.carloscardosoaveline.com/blavatsky-e-best-seller-em-adyar/
https://www.carloscardosoaveline.com/blavatsky-e-best-seller-em-adyar/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-autocritica-de-helena-blavatsky/
https://www.carloscardosoaveline.com/fontes-orientais-da-sabedoria-crista/
https://www.carloscardosoaveline.com/fontes-orientais-da-sabedoria-crista/
https://www.carloscardosoaveline.com/fontes-orientais-da-sabedoria-crista/
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Joy Mills e o Medo da Realidade   
Haveria Uma Intenção Deliberada de Esconder os  

Fatos, em Uma Sociedade Cujo Lema é a Verdade?  
 

 
 

Joy Mills (1920-2015) e o Caderno de Estudos com a Correspondência 
 
 

O que é teosofia autêntica, e o que é pseudoteosofia?  
 
Em carta para mim escrita em janeiro do ano 2000, a sra. Joy Mills, ex-vice-presidente 
internacional da Sociedade de Adyar, escreveu: 
 
“Meus próprios esforços, em aulas dadas aqui na Escola de Teosofia de Krotona, na Escola de 
Sabedoria em Adyar, e em geral em minhas palestras e cursos pelo mundo, têm tido por 
objetivo assegurar que a inspiração original dada por HPB e os Mahatmas através das suas 
cartas para Sinnett e Hume seja preservada tão cuidadosamente quanto possível. Não me 
preocupo com as origens ou o desenvolvimento das habilidades clarividentes do sr. 
Leadbeater; toda clarividência é altamente suspeita, em minha opinião; ela é inevitavelmente 
influenciada pelas opiniões do próprio indivíduo, e é sempre filtrada pela consciência cerebral 
do clarividente. No que diz respeito a mim pessoalmente, a obra a que você se refere, escrita 
por Annie Besant e Charles Leadbeater, ‘O Homem: donde e como veio, e para onde vai’ está 
amplamente, se não completamente, na categoria de ‘ficção científica’.” 
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Em outro trecho da carta, Joy Mills confessou: 
 
“Assim, caro irmão, fique com os princípios fundamentais, tal como enunciados por HPB e 
pelos Instrutores dela! Deixe todo o resto de lado. Não ‘brigue’, porque isso só daria força 
àqueles que propagam uma grande quantidade de absurdos. Você deve saber que a obra ‘As 
Vidas de Alcione’ [de Leadbeater] nunca mais foi reeditada; deixe-a de lado, porque ela 
também é ‘ficção científica’.” [1] 
 
Joy Mills era dona de uma simpatia extrema, e era movida por boas intenções. Sua dedicação 
ao movimento teosófico é inquestionável. Porém sua educação filosófica ocorreu desde a 
juventude no ambiente cultural multipolar criado por Annie Besant. Em tal atmosfera fala-se 
uma coisa, pensa-se outra e com frequência se faz algo muito diferente do que se pensa ou 
diz.  
 
Neste contexto é natural estudar com devoção sincera um texto de Jiddu Krishnamurti que 
condena todo e qualquer ritual, ou um livro de Helena Blavatsky que descreve a astuciosa 
infiltração da maçonaria pelos jesuítas do Vaticano [2], e, tão logo a reunião seja terminada, 
dizer para os colegas de estudo, olhando o relógio com ansiedade:  
 
“Temos que ir para a sala ao lado e começar de imediato o nosso ritual maçônico”.  
 
A intenção, ingênua e infantil, é trilhar caminhos opostos ao mesmo tempo, navegando 
simultaneamente para o sul, o norte e o oeste - no terreno da fantasia.  
 
Esta contradição flagrante é apresentada como “liberdade de pensamento”. Se alguém fizer 
uma defesa da coerência, será amavelmente chamado de “intolerante”, “ambicioso” e se dirá 
que a pessoa “está infelizmente sob influências negativas”. A liberdade de pensamento 
consiste em que ninguém pode desmascarar os absurdos e as falsidades da 
pseudoclarividência do início do século vinte. É o “duplipensar”, o pensamento bipolar 
pioneiramente utilizado por Annie Besant e mais tarde usado em grande escala em nações 
inteiras, tendo sido denunciado por George Orwell em seu romance “1984”.  
 
Joy Mills estava, portanto, condicionada desde jovem por uma hipocrisia carmicamente 
acumulada. Quando, em 2002, o caderno de estudos Correspondência Com Joy Mills 
começou a circular amplamente entre teosofistas brasileiros, os seguidores de Leadbeater se 
mobilizaram para tratar de impedir que a pseudoteosofia fosse desmascarada e a confissão de 
Joy a respeito se tornasse conhecida. 
 
Com toda naturalidade, a teosofista norte-americana optou então por atuar de modo 
politicamente correto.  
 
Escreveu uma carta aberta, publicada como um “Comunicado” pela direção da Sociedade de 
Adyar no Brasil, protestando contra a circulação das suas confissões entre os teosofistas. 
Achava que o caráter falso da pseudoteosofia devia ser mantido em segredo. Embora o lema 
da Sociedade de Adyar seja “Não há Religião Mais Elevada Que a Verdade”, os teosofistas 
não deviam saber das fraudes de Leadbeater - e muito menos o público amplo. O lema do 
respeito pela verdade não devia ir além da fachada do prédio. 
 
A óbvia verdade dos fatos era algo a ser escondido. As prioridades institucionais consistiam 
na conveniência política e na preservação de ritualismos alicerçados em fantasia e falsa 
clarividência.  
 
O importante não era a verdade, mas a crença. Cabia continuar adorando fotos de mestres 
imaginários. Faltava lucidez, e não havia respeito sincero pelos mestres verdadeiros. Quem 

https://www.filosofiaesoterica.com/correspondencia-com-joy-mills/
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falasse a verdade devia ser cuidadosamente afastado do rebanho dos crentes na bem-
intencionada farsa besantiana. Em dezembro de 2020, a situação de Adyar continuava a 
mesma.  
 
(Carlos Cardoso Aveline) 
 

NOTAS: 
 
[1] Todas as palavras de Joy Mills são reproduzidas do texto “Correspondência Com Joy 
Mills”.  
 
[2] “Ísis Sem Véu”, H. P. Blavatsky, Ed. Pensamento, volume IV, capítulo VIII.  
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Veja também: 
 
* “Conversando Com Radha Burnier”. * “Leadbeater Diz Que Matou Brasileiros”.  
* “Bispo Católico Visita Plantações em Marte”. * “Fabricando um Avatar”.  
* “O Racismo em Nome da Teosofia”. * “Mahatma Gandhi e a Teosofia”.  
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Como Gilberto Freyre Resgata o Brasil 
 

 
 

Reunindo história, poesia, psicanálise e sincretismo, Gilberto Freyre (1900-1987) formulou 
uma sociologia luso-tropical única: cem por cento mulata, negra, indígena e europeia. 
 
Foi Freyre quem descobriu o Brasil no século 20, repetindo a proeza de Pedro Álvares Cabral 
mas já na vida adulta da nação. Neste esforço, Freyre resgatou a alma do país tal como havia 
sido desenhada por José de Alencar (1829-1877). 
 

https://www.filosofiaesoterica.com/correspondencia-com-joy-mills/
https://www.filosofiaesoterica.com/correspondencia-com-joy-mills/
https://www.carloscardosoaveline.com/conversando-com-radha-burnier/
https://www.carloscardosoaveline.com/leadbeater-diz-que-matou-brasileiros/
https://www.carloscardosoaveline.com/bispo-catolico-visita-plantacoes-marte/
https://www.carloscardosoaveline.com/fabricando-um-avatar/
https://www.carloscardosoaveline.com/racismo-nome-da-teosofia/
https://www.carloscardosoaveline.com/mahatma-gandhi-e-a-teosofia/
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Seguindo o exemplo do escritor cearense, Freyre juntou os paradoxos, as desigualdades, os 
fracassos e as vitórias do Brasil numa unidade complexa. Assim, Freyre ensina que a 
comunidade deve ter consciência do seu caráter imperfeito, para poder evoluir. 
 
A visão de mundo de Freyre não é apenas diretamente compatível com a teosofia de Helena 
Blavatsky. É a própria expressão sociológica subconsciente da proposta blavatskiana. O 
princípio geral é o conhecimento de que a aceitação dos erros e do contraste leva à 
fraternidade possível. São assim desmascarados tanto o jogo de faz-de-conta como a 
ignorância espiritual socialmente organizada. 
 
O desconforto faz parte da aprendizagem. Todos participam dos fracassos e dos acertos, 
embora cada um possa cumprir um papel diferente. A unidade na diversidade é o grande fato 
incômodo a perceber. 
 
Não se trata precisamente de “combater os hipócritas” num plano individual. É preciso 
desmascarar impessoalmente a hipocrisia, estabelecendo a prática da sinceridade razoável. 
Neste contexto, o primeiro passo, ao invés de culpar os outros, é melhorar um pouco a si 
mesmo. 
 
000 
 

Veja o artigo “A Civilização Integradora”.  
 
000 
 

A Condição Para 
Obter Conhecimento Divino 

 

Só aquele que tem amor à humanidade em seu coração, que é capaz de compreender 
completamente a ideia de uma Fraternidade prática e regeneradora, tem o direito à posse dos 
nossos segredos. 
 
Só ele, um homem assim - jamais fará mau uso de seus poderes, e não haverá receio algum de 
que os dirija para fins egoístas. Um homem que não coloca o bem da humanidade acima do 
seu próprio bem não é digno de se tornar nosso chela - não é digno de elevar-se em 
conhecimento mais do que o seu vizinho. 
 
(Um Mestre da Sabedoria Oriental) 
 
[De “Cartas dos Mahatmas”, Ed. Teosófica, Brasília, vol. I, Carta 33, p. 173.] 
 
000 
 

Duas leituras para este mês:  
 
* Se Cristo Voltar Neste Natal.  * Jesus Cristo, o Guerreiro da Verdade. 
 
000 
 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-civilizacao-integradora/
https://www.carloscardosoaveline.com/cristo-voltar-neste-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/jesus-cristo-guerreiro-da-verdade/
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Dize-me Quem  
Lês, e Dir-te-ei Quem És 

 

 
 

“Dize-me com quem andas, e dir-te-ei quem és”, afirma o antigo ditado. E no mundo da 
leitura este axioma significa: 
 
“Dize-me quem lês, e dir-te-ei quem és”. 
 
De fato, as leituras formam o caráter. Livros e textos inferiores distorcem a personalidade. 
Leituras elevadas constroem a estrutura da alma à imagem e semelhança do que há de melhor. 
 
Se alguém deseja elevar-se, é preciso ler aquilo que aponta para o alto. 
 
A alma tem asas, quando há paz e desapego. 
 
O pensamento profundo é o pensamento calmo, que resulta da leitura sem pressa. Se o mundo 
atual tem uma rapidez excessiva, sai perdendo o ingênuo que se adapta ao mundo da 
ansiedade crônica. 
 
Todos sabem que o exagero da aceleração provoca desastres. A lentidão permite construir, 
viver melhor, e dormir bem à noite. 
 
A vida junto à natureza, recomendada por clássicos como José de Alencar e Helena 
Blavatsky, oferece a possibilidade de respirar sem pressa um ar puro; de conhecer a nós 
mesmos e conviver com grande variedade de seres não-humanos, inclusive o vento, os rios e 
as árvores. 
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Cada leitura pode ser um privilégio.  
 
Quem lê textos escritos por almas nobres convive com sábios e é capaz de erguer-se até a 
vivência dos ideais universais. 
 
000 

Ideias ao Longo do Caminho 
A Ioga, a Teosofia e a Prática do Sossego 

 

 
 

* A ciência de viver consiste em aproveitar as oportunidades para compreender a nossa 
natureza superior e imortal.  
 
* Perder demasiado tempo com coisas passageiras produz frustração mais cedo ou mais tarde. 
Por outro lado, a construção de uma ponte com o eterno é a base da liberdade do espírito. A 
vida aqui e agora tem mais sabor quando faz parte de um horizonte ilimitado. 
 
* Há uma paz que ultrapassa o entendimento. Ela surge quando os pensamentos e os 
sentimentos são incondicionalmente honestos e apontam com persistência humilde e 
imperturbável para o que é elevado. Neste caso o equilíbrio da alma gera um silêncio 
abrangente. A ausência de ruído, alimentada pela renúncia, produz um tipo de bem-estar 
interior que as palavras não podem descrever. 
 
* Há uma febre cármica em nosso planeta. Se as situações confusas se multiplicam a seu 
redor, opte pela simplicidade. Pague sem hesitação o preço de ficar com o que é prioritário e 
lave as mãos em relação a fatores secundários cujo resultado é inútil. Concentre-se no 
essencial. Se sua agenda fica abarrotada, opte pelo que é importante e assim preserve um 
rumo claro.  
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* Quando a roda da vida fica agitada, situe-se no centro da roda, onde moram o silêncio e a 
paz e onde se encontra a sabedoria. 
 

A Quietude  
 
* Tanto a ioga como a teosofia provocam, no seu devido tempo, uma espécie de sossego 
interior que jamais abandona o peregrino. O centro de gravidade da vida se afasta pouco a 
pouco dos altos e baixos cotidianos, e se estabelece sobre um alicerce mais sólido do que as 
ilusões da aparência. 
 
* Acontece então que pessoas acostumadas a ter pensamentos instáveis e a viver numa 
gangorra de emoções - ora em cima, ora embaixo - passam a encontrar a paz como algo que 
nasce de dentro para fora, e é duradouro. As tempestades externas deixam de desorientar a 
alma. Feridas psicológicas perdem importância. O bem-estar se aprofunda. 
 
* A capacidade de sentir gratidão ganha força, e o contentamento se consolida. A 
autorresponsabilidade surge como fator central. O indivíduo passa a irradiar a outros a paz 
que ele tem consigo mesmo. Deve ficar claro para todos que a teosofia só pode existir como 
uma experiência em primeira mão. 
 

A Transmissão de Sentimentos 
 

O contágio emocional é um fenômeno de existência real. A criança, por menor que seja, 
pode ser contaminada por medo, cólera, desprezo ou horror, ainda mais facilmente que por 
sarampo. Qualquer pai perspicaz pode reconhecer os sintomas. Eles aparecem em ponto 
pequeno e isoladamente muito antes de se transformarem em tragédias de vulto. Da mesma 
forma, pode também a criança “pegar” amor, confiança e respeito. 
 
(Dra. Flanders Dunbar) 
 
[Do livro “Corpo e Mente - Medicina Psicossomática”, Dra. Flanders Dunbar, Livraria 
Atheneu S.A., Rio de Janeiro, Brasil, 1958, 436 pp., p. 4. A ortografia foi atualizada.] 
 
000 

MAHATMA GANDHI RECONHECE 
_____QUE LEADBEATER É UMA FRAUDE_____ 

___ 

“Eu não creio que a sra. [Annie] Besant seja uma hipócrita; ela é crédula e foi enganada por 
[Charles] Leadbeater. Quando um inglês sugeriu a mim que lesse o livro ‘Life After Death’ 
(‘A Vida Após a Morte’), de Leadbeater, eu me recusei de imediato a fazer isso, porque já 
tinha suspeitas sobre ele depois de ver seus outros escritos. Quanto à fraude armada por ele, 
eu vim a saber dela mais tarde.”  
 
(Mahatma Gandhi)  
 
[Palavras registradas em “The Collected Works of Mahatma Gandhi”, Carta ao Dr. Pranjivan 
Mehta, datada de 08 de maio de 1911, vol. XI. Trecho citado por Gregory Tillett no livro 
“The Elder Brother, a biography of Charles Webster Leadbeater”, Routledge & Kegan Paul, 
London, Boston, Melbourne & Henley, 1982, 338 pp., p. 07. Veja o texto “Mahatma Gandhi 
e a Teosofia”.]  
 

https://www.carloscardosoaveline.com/mahatma-gandhi-e-a-teosofia/
https://www.carloscardosoaveline.com/mahatma-gandhi-e-a-teosofia/
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Preserve a Saúde, Use Máscara 
Vale a Pena Ficar Mais Tempo em Casa,  
Cultivando a Paz e a Ação Contemplativa   

 

 
 
 

O distanciamento social não é uma invenção recente. 
 
Além disso, a qualidade e a preservação da Vida são mais importantes que o mero 
consumismo ou o hábito de estar no meio de uma multidão. 
 
No século 19, Helena P. Blavatsky escreveu que o estudante de teosofia deve evitar grandes 
aglomerações de pessoas, porque a dimensão astral das multidões urbanas não é a coisa mais 
saudável que existe em nosso planeta. [1] 
 
Ao lado do conselho dado por HPB aos seus estudantes no sentido de ficar longe de 
aglomerações, existe um texto clássico de teosofia, intitulado “O Elixir da Vida”, que afirma: 
 
“Ar puro, água pura, comida pura, exercício físico moderado, horários regulares, ocupações 
agradáveis e um meio ambiente saudável são fatores talvez não indispensáveis, mas pelo 
menos úteis ao seu progresso. É para garantir estes fatores, pelo menos no que diz respeito a 
silêncio e solidão, que os Deuses, Sábios e Ocultistas de todas as épocas retiravam-se tanto 
quanto possível para o campo, para a fria caverna, para a profundeza da floresta, a vastidão do 
deserto ou as alturas das montanhas”. [2] 
 
Desde março de 2020, o conselho dado pela teosofia clássica no sentido de evitar multidões 
tornou-se especialmente importante para quem ama a Vida e deseja ajudar a melhorá-la em 
uma civilização urbana. 
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Ter respeito pelos outros seres é moralmente adequado.  
 
Passar mais tempo em casa e caminhar sozinho sob o céu significa ter mais tempo para 
contemplar a Lei Eterna, e para encontrar a Verdade dentro de si. 
 

NOTAS: 
 
[1] Veja os dois parágrafos da p. 535 em “Collected Writings”, H.P. Blavatsky, TPH, EUA, 
volume XII. 
 
[2] “O Elixir da Vida”.  
 
000 
 

A Vida Não Tem Prazo de Validade 
Primeiro-Ministro de Portugal 

Esclarece Uma Questão Básica de Ética    
 

 
 

António Costa (Foto Ag. Lusa) 
 

“Há critérios técnicos que nunca poderão ser aceitos pelos responsáveis políticos. Não é 
admissível desistir de proteger a vida em função da idade. As vidas não têm prazo de 
validade.” 
 

(António Costa, primeiro-ministro português, fazendo uma declaração de princípios na luta 
contra o Covid-19, ao anunciar que será prioritário defender a saúde dos idosos acima de 75 
anos.) 
 
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/o-elixir-da-vida/
https://www.jn.pt/nacional/-saude-diz-que-plano-de-vacinacao-ainda-nao-esta-validado-13082445.html
https://www.jn.pt/nacional/-saude-diz-que-plano-de-vacinacao-ainda-nao-esta-validado-13082445.html
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Um Diálogo Com Helena Blavatsky 
Qual é a Coisa Mais Importante no Caminho? 

 

 
À esquerda, estátua de H. P. Blavatsky feita pelo artista ucraniano Alexey Leonov  

 

Os últimos anos de vida foram os mais agradáveis para a escritora Helena Blavatsky. Ela 
morava em Londres e podia sentir que a missão da sua vida estava quase completa. 
 
O movimento teosófico moderno, que ela fundara, seguiria seu curso ao longo do tempo. 
Estava feita a ponte entre as culturas orientais e ocidentais. Uma linha de luz ligava as 
ciências, filosofias e religiões dos tempos antigos e modernos. A publicação da obra “A 
Doutrina Secreta”, em 1888, lhe dava grande paz. Estava rodeada de trabalhadores 
voluntários e idealistas que faziam de tudo para ajudá-la. Certo dia, uma jovem teosofista 
aproximou-se da velha pensadora e perguntou-lhe ansiosamente, cheia de óbvia admiração 
pessoal: 
 
“Qual é a coisa mais importante e necessária no caminho da sabedoria?” 
 
“Bom senso, minha querida”. 
 
“E o que a senhora colocaria em segundo lugar?” 
 
“Um senso de humor”, disse a espiritualista, que não aceitava ser tratada como autoridade 
infalível. 
 
“E em terceiro?” 
 
“Ah, só MAIS bom senso”, arrematou Blavatsky [1], já dando sinais de impaciência.  
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NOTA: 
 
[1] “Helena Blavatsky”, de Sylvia Cranston, Ed.Teosófica, Brasília, 676 pp., 1997. Veja a p. 
375. 
 
000 
 

O texto acima foi reproduzido do livro “Três Caminhos para a Paz Interior”, de Carlos 
Cardoso Aveline, Editora Teosófica, Brasília, 2002, 191 pp., páginas 15-16.  
 
000 
 

A Voz do Silêncio: 

A Força do Sentimento Solidário  
 

 
 

A Porta do Sol, na Bolívia  

 
Está escrito no “Livro dos Preceitos de Ouro”: 
 
 “Tu colocaste o teu ser em sintonia com o grande sofrimento da Humanidade, ó candidato à 
luz?” [1] 
 
Penso que muitas pessoas que decidem fazer conscientemente o bem aos outros viveram ou 
presenciaram, antes, situações desagradáveis e dolorosas que feriram a sensibilidade da sua 
alma e infundiram-lhes compaixão para com aqueles que sofrem.  
 
O sentido ético delas percebeu a feiura de certos acontecimentos e, crendo que as coisas 
poderiam ser diferentes, sem tanta dor desnecessária, decidiram tratar de desenvolver o 
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altruísmo e ajudar a construir um mundo mais belo e feliz. Penso que o simples fato de que 
em alguém desperte este sentimento sincero de boa vontade para com os outros - ao invés de 
só preocupar-se consigo mesmo - pode fazer com que a pessoa passe a chamar a atenção dos 
Mestres e entre no seu campo de observação. 
 
Não acho que alguém que, como o Gautama Buda jovem da lenda, viva num palácio rodeado 
de prazeres, sem perceber as misérias do mundo, possa tomar a decisão de trabalhar pela 
humanidade. É impossível fazer isto se não se tem consciência de que há sofrimento. 
 
Aqueles que se aproximaram da teosofia autêntica e, até certo ponto, interiorizaram os 
ensinamentos fundamentais (carma, reencarnação, e outros) passam a compreender os seus 
conflitos e a superá-los, vendo-os desde uma perspectiva mais elevada. Mas a maioria dos 
humanos não conhece ainda a teosofia. Carece dos conhecimentos que ela oferece e que 
permitem afrontar melhor as dificuldades da vida, percebendo qual é o propósito da 
existência. 
 
Não devemos esquecer de que muitas pessoas sofrem. Isto não significa estar o dia inteiro 
triste pensando em todos os problemas que há. De modo algum, pois o otimismo é uma 
necessidade em teosofia. O bom humor é fundamental. O pensamento positivo deve ser 
estimulado e praticado, mas não há que perder o realismo. 
 
O exercício da compaixão deve estar acompanhado de bom senso. Não estaremos usando a 
razão se, por exemplo, convidamos a qualquer mendigo que vejamos na rua a entrar na nossa 
casa para viver lá. Embora sintamos pena, se fizermos isso pioraremos a situação, ao invés de 
ajudar. 
  
A teosofia ensina que quando alguém alcança o adeptado pode escolher entre duas opções: ou 
permanecer no estado nirvânico durante longas eras, ou ficar na Terra e contribuir a formar o 
“muro de proteção”: 
 
“… Os esforços acumulados de grande número de gerações de Iogues, Santos e Adeptos, e 
especialmente de Nirmanakayas, criaram de certo modo um muro de defesa ao redor da 
humanidade, que a protege invisivelmente de males ainda maiores do que aqueles que são 
percebidos.” [2] 
 
Este é o caminho assinalado por H.P. Blavatsky e os Mestres. 
 
(Alex Rambla Beltrán, da Espanha) 
 

NOTAS: 
 
[1] Da obra “A Voz do Silêncio”, p. 30.  
 
[2] Do livro “A Voz do Silêncio”, p. 38, nota de rodapé. 
  
000 
 

O texto acima foi apresentado inicialmente no âmbito dos estudos internos da Loja 
Independente de Teosofistas, em novembro de 2020.  
 
000 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-voz-do-silencio/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-voz-do-silencio/
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A Rosa de Paracelso e o Mestre 
 

 
 

Estava a trabalhar com a edição em espanhol do conto “A Rosa de Paracelso”, de J.L. 
Borges, quando disse a um colega: 
 
“Este conto é extraordinário. E no entanto foram necessários vários anos para que percebesse 
bem isso. Tinha lido o conto várias vezes e ele não me dizia grande coisa. Há cerca de três 
anos, por causa de um detalhe a corrigir, li o conto todo de novo e descobri nele uma grandeza 
que antes não via.” 
 
De forma simples, o conto de Borges revela coisas importantíssimas sobre o caminho do 
aspirante ao discipulado, sobre a relação entre mestre e discípulo, a intenção correta e outros 
temas.   
 
Na história, o aspirante a discípulo de Paracelso não passa de um mero curioso. Ele não está 
interessado em aprender verdadeiramente. Guiado pela futilidade e pelo interesse em poderes, 
chega até a casa de Paracelso sem ser convidado e tenta comprar os ensinamentos. Com as 
suas moedas de ouro ele tenta manipular Paracelso. A sabedoria não está nem nunca esteve à 
venda. 
 
A fé não passa por “ver para crer” e a fé também não deve ser cega. A fé necessária, segundo 
entendo, surge de uma sintonia interna, de reconhecermos algo de nós mesmos no 
ensinamento. 
 
O aspirante é arrogante e Paracelso humilde. A integridade do Mestre está acima do ouro, das 
palavras amáveis ou ríspidas que lhe são dirigidas e está acima dos jogos de poder. Fiel a si 
mesmo e fiel à sabedoria eterna, fiel ao que é correto e justo, o Paracelso deste conto não se 
importa de passar por charlatão e em sofrer injustiças. Pois para ele o que realmente é 
importante é manter-se fiel a si mesmo e à verdade que conhece. 
 
Quantos “Paracelsos” como este do conto de Borges caminharão entre nós sem serem 
reconhecidos como tal? Isso faz-me lembrar também do texto “Se Cristo Voltar Neste 
Natal”. 
 

https://www.carloscardosoaveline.com/a-rosa-de-paracelso/
https://www.carloscardosoaveline.com/a-rosa-de-paracelso/
https://www.carloscardosoaveline.com/cristo-voltar-neste-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/cristo-voltar-neste-natal/
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Em teosofia há aquele axioma, “Quando o discípulo está pronto, o Mestre aparece”. O mestre 
está lá o tempo todo, mas só pode ser percebido por aquele que se guia pela humildade e pela 
intenção de servir o ensinamento e a Vida. O estudante deve estar à altura de aprender com os 
verdadeiros Mestres. 
 
(Joana Maria Pinho, de Portugal) 
 
000 

A Edição Kindle de ‘The  
Fire and Light’, em Amazon 

 

 
 

Graças ao esforço de Arnalene Passos do Carmo e Aécio Dalfior, o livro “The Fire and 
Light” pode ser comprado agora em edição Kindle da Amazon. A obra tem 255 páginas e foi 
publicada em 2013.  
 
Se você prefere comprar “The Fire” em papel, no Brasil, clique aqui ou escreva para 
bhlivros@gmail.com. Em Portugal a melhor opção é Raja Yoga Books. Para saber mais 
sobre a obra, veja aqui o texto “FIRE AND LIGHT, Uma Obra Oportuna”. 
 
000  
 
 

https://www.amazon.com/-/pt/gp/product/B08JD3V3N2/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.amazon.com/-/pt/gp/product/B08JD3V3N2/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i0
https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=The%20Fire%20and%20Light%20of%20Theosophical%20Literature&agrupar=0
https://www.estantevirtual.com.br/busca?q=The%20Fire%20and%20Light%20of%20Theosophical%20Literature&agrupar=0
mailto:bhlivros@gmail.com
https://www.rajayogabooks.com/products/the-fire-and-light-of-theosophical-literature
https://www.carloscardosoaveline.com/fire-and-light-obra-oportuna/
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Novos Itens em Nossos Websites 
Este é o informe mensal dos websites associados.[1] Dia 05 de dezembro havia 2802 itens 
em nosso acervo, dos quais 20 estavam em francês, 1300 em português, 1274 em inglês e 
205 em espanhol. Havia três textos em italiano.  
 
Os seguintes itens foram publicados entre os dias 01 de novembro e 05 de dezembro de 2020:  
 
(Títulos mais recentes acima)  
 
1. The Process of Second Birth - Carlos Cardoso Aveline 
2. Correspondência Com Joy Mills - Carlos Cardoso Aveline 
3. Telepatía, la Conversación Silenciosa - Carlos Cardoso Aveline 
4. Conversando Com Radha Burnier - Carlos Cardoso Aveline 
5. Goodness Is Beauty Revealed - Radha Burnier 
6. Opinião, Conhecimento e Sabedoria - Carlos Cardoso Aveline 
7. Por Que Sou Vegetariana - Radha Burnier 
8. A Lição do Sol em Escorpião - Carlos Cardoso Aveline 
9. The Lesson of the Sun in Scorpio - Carlos Cardoso Aveline 
10. El Libro Tibetano de los Muertos es Ningma - John Garrigues 
11. A Lunatic Race? - Radha Burnier 
12. Derrotando Visões Negativas - Carlos Cardoso Aveline 
13. Construindo um Templo Interno - Emanuel Tadeu Machado 
14. The Circle for the Study of Discipleship - Independent Lodge of Theosophists 
15. The Aquarian Theosophist, November 2020 
16. O Círculo de Estudo Sobre Discipulado - Loja Independente de Teosofistas 
17. Why Humans Are Brothers of the Trees - Carlos Cardoso Aveline 
18. O TEOSOFISTA, Novembro de 2020 
 

NOTA: 
 
[1] Os websites associados incluem www.FilosofiaEsoterica.com, 
www.CarlosCardosoAveline.com, www.HelenaBlavatsky.net, 
www.TheosophyOnline.com, www.HelenaBlavatsky.org, https://amazoniateosofica.com, 
e www.TheAquarianTheosophist.com. 
 
000 
 

Não Pergunte Quem Nasce no Natal 
 

Há que preparar-se com anterioridade para o portal do ano novo, e as preparações são parte 
central da celebração. O Natal deve ser saboreado lentamente e desde cedo. O final do ciclo 
de doze meses nos coloca em contato com o tempo eterno. 
 

Clique para ler  
“Não Pergunte Quem Nasce no Natal” 

 
000 

https://www.filosofiaesoterica.com/textos-por-ordem-cronologica/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/philosophie-et-theosophie-en-francais/
https://www.filosofiaesoterica.com/textos-em-portugues/
https://www.carloscardosoaveline.com/all-texts-in-english/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/teosofia-en-espanol/
https://www.carloscardosoaveline.com/category/testi-in-italiano/
http://www.filosofiaesoterica.com/
http://www.carloscardosoaveline.com/
http://www.helenablavatsky.net/
http://www.theosophyonline.com/
http://www.helenablavatsky.org/
http://www.theaquariantheosophist.com/
https://www.carloscardosoaveline.com/nao-pergunte-quem-nasce-no-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/nao-pergunte-quem-nasce-no-natal/
https://www.carloscardosoaveline.com/nao-pergunte-quem-nasce-no-natal/
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De Manuel Pimentel, de Santos, SP: 

Sobre o Saber e o Agir  
 

Dias atrás, ao solicitar minha associação à LIT, fui questionado sobre a forma como eu 
poderia atuar positivamente em prol da divulgação da Teosofia. 
 
Após trocarmos alguns e-mails concluí que eu, obviamente, tinha que analisar qual o melhor 
modo, dentro das minhas competências, de agir na divulgação do conteúdo teosófico. Ao dar 
continuidade à leitura do livro Cartas dos Mahatmas, me deparei com o seguinte trecho; e 
mais uma vez ficou claro, através das palavras do próprio Mahatma K.H., o caminho que eu 
devo seguir.  
 
Estranha “coincidência”. Segue o trecho: 
 
“Há homens que buscam conhecimento até sentirem um cansaço mortal, mas mesmo estes 
não sentem muita impaciência por ajudar o seu próximo com o que sabem; disso surge uma 
frieza, uma mútua indiferença que torna aquele que sabe incoerente consigo mesmo e 
desarmonioso com o que o rodeia. Visto do nosso ponto de vista, o mal é muito maior no lado 
espiritual que no lado material do homem; por isso os meus sinceros agradecimentos a você e 
meu desejo de chamar sua atenção para um rumo que ajude a obter um progresso verdadeiro e 
resultados mais amplos ao tornar o seu conhecimento um ensino permanente na forma de 
artigos e panfletos.” (“Carta dos Mahatmas”, volume I, pp. 269-270, Editora Teosófica, 
Brasília.)  
 
(Manuel Pimentel, da cidade de Santos, estado de São Paulo) 
 
000 
 

Leia mais: 
 

* Um Compromisso Com o Ano que Vem (Construindo o Próximo Ano Como 
uma Obra de Arte)  
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