
30 de março de 2018

Lua Cheia de Áries, UT 12h37 de 31/3/2018

PLENILÚNIO  DE  ÁRIES  -  PÁSCOA   
(Lua Cheia 31/3/2018 às 9h37 hora local de Argentina e Brasil)

As regras para o trabalho dentro dos véus de maya são conhecidas e foram utilizadas. Que o

grupo amplie todas as rasgaduras dentro desses véus e deste modo deixe entrar a luz.
i

O que  matou  e  velou  o  Real  durante  muitos  e  prolongados  éons  é  morto  e,  com sua morte,

termina a vida separada... Ouve-se a Voz... O fogo de Deus se lança para cima e se converte em

chama. O lugar mais escuro recebe luz...
i i

P O D E R  D E  T R A N S F I G U R A Ç Ã O

Transmissão. Recepção. Absorção. Relação e Viva Atividade.  
iii

…Espaço de Profundo Silêncio…

Os seguintes são os três mistérios básicos do sistema solar:

1. Eletricidade.  O mistério de Brahma. O segredo do terceiro aspecto. É latente no sol físico.

2.  Polaridade,  ou  impulso  sexual  universal.  O  segredo  do  segundo  aspecto.  É  latente  no

Coração do Sol, isto é, no Sol subjetivo.

3. O próprio Fogo, ou a força dinâmica central do sistema. O segredo do primeiro aspecto. É

latente no sol central espiritual.
iv

…Espaço de Profundo Silêncio…

Deus é mente. Deus é atuação inteligente. Deus é atividade criadora. São essas as qualidades

da evolução dévica . 

…Breve Espaço de Silêncio…

Deus é  amor,  Deus é  relação,  Deus é  consciência.  São essas  as  três  qualidades da evolução

crística, evolução que é empreendida dentro da esfera de influência criada do terceiro aspecto. 

…Breve Espaço de Silêncio…

Deus  é  vida,  Deus  é  fogo,  Deus  é  o  ser  puro.  São essas  as  qualidades  do  aspecto  espírito,

aspecto onipotente da Deidade . 
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…Breve Espaço de Silêncio…

Quando nos aproximamos da meta do espírito, a simplificação prossegue com rapidez.

…Espaço de Silêncio…

A Hoste da Voz, os devas,  em suas densas filas,  trabalham incessantemente.  Que o discípulo

se dedique a considerar seus métodos; que aprenda as regras pelas quais a Hoste trabalha dentro

dos véus de maya.

…Breve Espaço de Silêncio…

Maya não é algo a ser destruído,  dissipado, dissolvido ou invalidado.  Na realidade,  é  um

aspecto  do  tempo  e,  para  o  iniciado,  constitui  o  conjunto  de  forças  criadoras  com  as  quais

deve  trabalhar;  elas  são  impelidas  à  geração  e  ativação  e  corporificam,  no  atual  momento

transitório  e  efêmero,  a  etapa  fenomênica  de  evolução  alcançada  pela  vida  de  Deus.  O

trabalho  do  iniciado,  atuando  sob  a  inspiração  hierárquica,  consiste  em  transformar  as

formas  atuais  em  outras  mais  adequadas,  que  a  vida  descendente  e  sua  atividade  dinâmica

exigem...

Os  devas  são  os  agentes  da  vontade  divina  porque  são  a  consequência  da  etapa  de

realização  alcançada  do  nosso  Logos  planetário,  que  existe  fora  dos  sete  planos  de  nossa

esfera  de  existência,  o  plano  físico  cósmico.  São  condicionados  por  Seus  veículos  astral  e

mental  cósmicos.  Em  um  sentido  definido,  são os  agentes  da  Mente  Universal,  embora  não

sejam mentais,  tal como entendemos este termo.
v

… Espaço de Profundo Silêncio…

O uso inferior  da mente e  processos  de desenvolvimento produziram ilusão,  enquanto que o

desenvolvimento da mente superior e, posteriormente, seu uso como transmissor da intuição e da

revelação  superior  produzirá  a  transfiguração  dos  três  mundos  de  fenômenos  em  termos  do

mundo do ser. 

A intuição é o poder de transfiguração aplicado.

Quando for alcançada uma apreciação do significado das palavras “transfiguração de um ser

humano”,  virá  a  conscientizaçaã o  de  que  quando  “o  corpo  está  cheio  de  luz”,  então  “nessa  luz

veremos LUZ”.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio…

 “O  lugar  mais  escuro  recebe  luz.  É  a  aurora  na  Terra.  Das  alturas,  o  alvorecer  emite  seus

brilhantes raios sobre o próprio inferno, e tudo é luz e vida.”
vii

2



3

…Espaço de Profundo Silêncio…

Um novo capítulo  no grande livro  do  viver  espiritual  está  a  ponto  de ser  escrito;  uma nova

expansão  de  consciência  é  um  acontecimento  iminente;  um  novo  reconhecimento  de  atenção

divina  é  agora  possível  para  a  humanidade  e  uma expectativa  reveladora  provará  a  exatidão  da

afirmação bíblica, “todo olho O verá”.

…Breve Espaço de Silêncio…

A humanidade de todas  as  terras  hoje  aguarda Aquele Que Vem – seja  qual  for  o  nome com

que O denominem. Pressente-se que o Cristo está a caminho. A segunda vinda é iminente e,  dos

lábios  de  discípulos,  místicos,  aspirantes,  pessoas  espiritualmente  orientadas  e  homens  e

mulheres  esclarecidos,  eleva-se  o  clamor:  “Que  a  luz,  o  amor,  o  poder  e  a  morte  cumpram  o

propósito d’Aquele que Vem”. 

Na  Era  em  que  agora  estamos  entrando,  a  Era  Aquariana,  ...  o  mundo  será  salvo  e

reconstruído por grupos muito mais do que indivíduos. 
vi i i

… Espaço de Profundo Silêncio…

O sonho de fraternidade,  de  associaçaã o,  de cooperação mundial  e  de uma paz,  com base em

corretas  relações  humanas,  está  se  tornando cada  vez  mais  claro  em  nossas  mentes.  Também

estamos  entrevendo  uma  nova  e  vital  religião  mundial,  um  credo  universal  que  terá  raízes  no

passado, mas que deixaraá  clara a nova beleza que desponta e a futura revelação vital.  
ix

…Espaço de Silêncio…

A fraternidade  é  uma comunidade de almas impulsionadas  pelo  desejo  de servir,  impelidas

por  um impulso  espontâneo  de  amar,  iluminadas  por  uma  Luz  pura,  fusionada  e  mesclada  com

devoção  em grupos  de  Mentes  servidoras  e  energizadas  por  uma  só  Vida.  Seus  Membros  estão

organizados  para  desenvolver  o  Plano com o qual  fazem conscientemente  contato  e  com o qual

deliberadamente cooperam.
x

… Espaço de Silêncio…

...nosso  tema  é  o  plano,  o  propósito  e  a  vontade  divinos.  Estamos  procurando  em  alguma

medida formular a vida do Pai,  a vontade da Mônada e o propósito do Espírito.  Em todos estes

(os três aspectos da vontade) está germinando a semente do próximo sistema solar, o terceiro, e

o cumprimento da Manifestação da Personalidade do Logos.  
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Áries  é o  signo zodiacal  pelo qual  o primeiro Raio de Vontade ou Poder  chega à  nossa vida

planetária.

A Cruz  Cardinal  dos  Céus  é  a  expressão  de  vontade  ou  poder  ao  se  expressar  através  do

grande processo criador.

A energia de Amor-Sabedoria... É a Vontade de unificação.

Hoje, no que diz respeito à humanidade, sua expressão mais elevada é a visão mística.
xi

… Espaço de Silêncio…

… O Espírito de Ressurreição  é esta Entidade espiritual viva, atuando temporariamente sob

a  direção do Cristo,  o  Qual  restaurará  vividade  para  os  objetivos  espirituais  dos  homens  e  vida

para  seu  planejamento;  engendrará  novamente  a  vitalidade  necessária  para  implementar  as

tendências da Nova Era e guiará a humanidade para fora da caverna escura de morte, isolamento

e egoísmo para a luz do novo dia. 

Esta  vida de  ressurreição pode ser  vertida em plena medida se os  homens e  mulheres  de

boa  vontade  pensarem  claramente,  falarem energicamente,  demandarem espiritualmente  e

implementarem os planos internos com inteligência.

… Espaço de Silêncio…

Em  escala  planetária,  e  não  simplesmente  no  que  diz  respeito  ao  gênero  humano,  este

Espírito  de  Ressurreição  é  o  oponente  e  o  antagonista  do  Espírito  da  Morte.  A morte  física  só

ocorre  quando a  vitalidade  psicológica  e  mental  do  indivíduo,  de  uma nação ou da humanidade

cai abaixo de certo nível... psicologicamente, o gênero humano vem sendo regido pelo egoísmo, e

o  egoísmo é  a  poderosa  semente  da  morte  –  morte  material,  morte  psicológica  e  morte  mental.

Reflitam  sobre  este  enunciado  e  depois  reconheçam  que  sementes  similares  e  áreas  de  morte

similares (embora em menor grau) existem em todas as nações – mesmo nas nações mais jovens

do mundo. Daí a guerra; daí a destruição de todas as vestiduras externas da civilização.

Mas o trabalho do Anjo da Morte, por terrível que possa parecer como se demonstra hoje

dia  em  escala  planetária  –   mas  benéfico  como  sabemos  em intenção  e  em propósito  –  dará

lugar ao trabalho do Espírito de Ressurreição.
xi i

… Espaço de Profundo Silêncio…
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A linha, o caminho ou o Caminho da Ressurreição, é o “Caminho Radiante”, ao qual demos

o complicado nome de Antahkarana;  este  Caminho conduz contínua e diretamente de um grande

centro planetário para outro – da Humanidade para a Hierarquia e da Hierarquia para Shamballa.

É o Caminho da Ressurreição
xii i

… Espaço de Profundo Silêncio…

A planificação  desta  restauração  e  esta  atividade  de  ressurreição  está  sendo  considerada

agora pela  Hierarquia,  tendo sido transferida a  Eles porque estão mais  próximos do homem que

Aqueles Que atuam na Câmara do Concílio em Shamballa. É preciso lembrar que este Espírito de

Ressurreição  é  um  Membro  desse  Concílio  e  Seu  Emissário  eleito.  É  na  verdade  o  “Sol  de

Retidão”,  Aquele  que  agora  pode  surgir  “com cura  em Suas  asas”,  Aquele  que  pode  levar  esta

energia  doadora-de-vida  que  neutraliza  a  morte,  esta  visão  que  da  incentivo  à  vida  e  esta

esperança que pode restaurar todas as nações. 

… Breve Espaço de Silêncio…

Na  Lua  Cheia  de  Março,  que  se  emita  a  demanda  pelo  aparecimento  deste  Espírito

doador-de-vida.  Que  surja  com  tal  intensidade  que  a  Hierarquia  seja  chamada  para  uma

resposta  ativa  e  libere  imediatamente  a  potência  deste  Espírito  nos  corações  dos  homens  de

todas as partes
xiv

… Espaço de Profundo Silêncio…

Saibam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem. 
xv

O  Fogo  Elétrico,  a  natureza  dinâmica  de  Deus,  tem  em  si  as  qualidades  de  fomentar  e

nutrir  calor  e  também  consome  e  destrói.  Mediante  o  fogo  menor  da  mente,  as  “selvas  de

experiência são incendiadas e se dissolvem em chamas e depois o Caminho fica desobstruído e se

alcança visão diáfana”.
xvi

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre A Luz…

5



i Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
ii Alice Ann Bailey, A Luz da Alma.
iii Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
iv  Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
v  Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
vi  Alice Ann Bailey, Glamour: Um Problema Mundial. 
vii  Alice Ann Bailey, A Luz da Alma.
viii  Alice Ann Bailey, O Reaparecimento do Cristo.
ix Alice Ann Bailey, Os Problemas da Humanidade.
x  Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era I.
xi  Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
xii Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
xiii  Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xiv  Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
xv Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xvi Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.


