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P L E N ILÚ N I O D E P E I X E S
(Lua Cheia 12/03/2017 às 11h54 hora local de Argentina e Brasil)

O PLANO: SUBSTÂNCIA DINÂMICA IMPREGNADA DE
V O N TA D E
Grande é o mistério daqueles que abrem o caminho de volta para o Lar do Pai!
A palavra se revela para todos os filhos dos homens, os Filhos de Deus: Aqueles
que chegaram ao Portal do Caminho Final devem dar seu testemunho e, assim
fazendo, ensinar e elevar aqueles que seguiriam seus passos.
Assim, ao longo das eras, os filhos dos homens, que são os Filhos de Deus,
corporificaram em si mesmos a Luz que brilha, a Força que eleva e serve, o Amor que
perdura eternamente. Percorreram o Caminho da pureza, o Caminho para o mais
recôndito. Nós vamos atrás. Eles serviram a seu tempo. 1 Nós procuramos fazer o
mesmo.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
Que o Grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que
finalmente aniquilará o tempo.
… Espaço de Profundo Silêncio…
A glória do Cristo e a singularidade da Sua obra residem no fato de ter sido o
primeiro a rasgar os véus “de cima abaixo”. Estava apto a fazê-lo porque atuou como
Salvador do Mundo, fora e independentemente da humanidade; Ele se liberou da aura da
família humana e – citando novamente O Antigo Comentário, até onde é possível traduzir
essas arcaicas palavras:
“Atuou de cima e, do mais longínquo, projetou a força que, com impetuosa
arremetida, abriu caminho pelas forças separadoras, dispersando-as em três direções, do
ponto mais elevado, para a direita e para a esquerda, permitindo assim a entrada da força
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emanante 2 que se transmudou em luz, amor e energia de elevação. Assim atuou Aquele a
Quem todos os homens devem esperar. É como o homem, mas não atua como tal. Atua
como luz divina, energia suprema e como Salvador do mundo dos homens.”
… Espaço de Profundo Silêncio…
Somente procurando captar toda a síntese interna chegaremos ao mais mínimo
indício da natureza dessa excelsa consciência que deu vida ao nosso planeta e a tudo
que está dentro dele e sobre ele.
… Espaço de Profundo Silêncio…
A Lei, o Amor, a União ou Síntese – as grandes energias que se infiltraram na
consciência humana, proporcionam hoje a estrutura sobre a qual a nova civilização poderá
ser fundada, uma nova abordagem a Deus ser tomada e novas relações humanas
implementadas.
… Espaço de Profundo Silêncio…
O Cristo (estou usando um dos Seus nomes oficiais) é, de fato, o Mestre dos Mestres
e o Coordenador de toda a vida do grande Ashram, em conjunto com outros dois
Executivos hierárquicos, o Manu e o Mahachohan... A Hierarquia é o Ashram de Sanat
Kumara, mas Ele delegou Sua autoridade, no transcurso das eras, aos sucessivos e assim
chamados Salvadores Mundiais; a expressão de Sua vida personifica, em cada caso, a meta
do período durante o qual exerceram Suas funções.
O centro ajna do Senhor do Mundo somente agora está começando a se expressar de
maneira reconhecível por meio do Novo Grupo de Servidores do Mundo. Este grupo
intermediário – entre a Hierarquia e a Humanidade – é o portador da energia que
possibilitará o Plano (do qual a Hierarquia é guardiã). Referido Plano implementa o
Propósito e, posteriormente, quando o Novo Grupo de Servidores do Mundo estiver
organizado e for reconhecido como um organismo vivo, receberá definida e diretamente
energia de Shamballa, por através da Hierarquia. Compreendo que esta informação não é
de importância imediata para vocês, mas – para o fim do século – descobrirão que explica
muitas coisas.
O crescimento da humanidade e sua etapa evolutiva (comparados com os do homem
instintivo e primitivo) podem ser observados na qualidade da Hierarquia atual, extraída
da humanidade, que espera dela orientação e ensinamento. Trata-se de um ponto
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interessante que ofereço à consideração de vocês. Jamais se esqueçam, irmãos meus, que
como é a humanidade que proporciona o pessoal da Hierarquia – incluindo o Cristo, o
primeiro da nossa humanidade que alcançou a divindade – temos, em consequência, a
garantia e a segurança do êxito final da humanidade.
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Até agora a sinal do Salvador foi a Cruz... O futuro contém, em seu silêncio, outros
modos de salvar a humanidade.
iii

Em sua vinda anterior, o Cristo nos ensinou o verdadeiro significado da Renúncia ou
da Crucificação; desta vez Sua mensagem concernirá à vida de ressurreição.
iv

… Espaço de Profundo Silêncio…
O Senhor de Shamballa neste tempo de urgência, do amor ao aspecto vida e da
compreensão do Plano além do amor à humanidade, está emitindo esta energia dinâmica. É
destruidora da forma e traz morte às formas materiais e corpos organizados que obstam a
livre expressão da vida de Deus, porque invalidam a nova cultura e tornam inativas as
sementes da civilização vindoura.
v

O Espírito de Síntese, atuando por meio do grande Avatar de primeiro raio (o Avatar
de Síntese) está mais perto da Terra do que nunca antes, e a clareza que emergirá à Luz de
Sua Presença já está disponível; a tendência à integração, portanto, pode ser mais
facilmente fomentada e uma nova síntese obtida entre os homens. Contudo, antes que
integração e a síntese sejam possíveis, esta energia de primeiro raio deve atuar para
destruir tudo que impede a integração e tudo aquilo que está obstando uma síntese
necessária.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio…
Há hoje no mundo pessoas em número suficiente cujo pensamento enfocado e
iluminado possa ser organizado e dirigido para essas Vidas de tal maneira que possam ser
atraídas e induzidas a responder à necessidade humana de liberação? Esse é o problema...
Terá que se fazer frente ao problema de uma demanda fusionada da Hierarquia espiritual e
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da humanidade – simultaneamente expressa – e isto de nenhuma maneira é fácil de
realizar.
É por esta razão que… três estâncias de uma invocação muito antiga foram postas à
disposição e nas mãos de vocês na atualidade. Se podem usar estas frases como demandas
expressas e crenças afirmadas – em uníssono com as forças espirituais mais elevadas que
demandam a lealdade de vocês, não importa sob que nome – então há justo uma
possibilidade de que este tipo de atividade divina possa ser posta em movimento em uma
linha particular, e isto poderia conduzir a mudanças de natureza tão auspiciosa que
poderiam se precipitar rapidamente um novo céu e uma nova terra.
vii

…Espaço de Silêncio…
…a luz do conhecimento, a luz da sabedoria e a luz da intuição, são três definidas
etapas ou aspectos da Luz Una. Correspondem ao Sol físico, ao coração do Sol e ao Sol
Central Espiritual. Esta última frase contém o indício e a chave da relação do homem
com o Logos.
viii

…Espaço de Silêncio…
[Os] mudanças nas “moventes, cambiantes realidades” da consciência da alma e
conscientização espiritual dos Membros da Hierarquia, são responsáveis pelas novas
tendências na vida do Espírito... Esta nova abordagem a condições de vida, como
resultado da afluência de novas energias, é o que está produzindo a tendência universal
para a conscientização grupal, cujo resultado mais elevado na família humana é dar os
primeiros passos para a iniciação grupal… A iniciação grupal baseia-se em uma vontade
grupal uniforme e unida, consagrada para o serviço da humanidade e baseada na lealdade,
cooperação e interdependência.
ix

…Espaço de Silêncio…
...o ensinamento esotérico acentua o fato de que a alma do homem é um Senhor de
Sacrifício e de persistente e amorosa Devoção – as duas destacadas qualidades das Vidas
de Shamballa, que sustentam a vida e a doação. É a devoção permanente ao bem do todo
ou a expressão do espírito de síntese e sacrifício para que todas as vidas menores (tais
como as encarnadas na personalidade do homem) possam se elevar à “ressurreição que
está em Cristo” mediante a crucificação ou o sacrifício da alma na Cruz da Matéria.
x

…Espaço de Silêncio…
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Aprendamos a não contar os dias e a não notar os anos, já que não há diferença
quando estás na grande expansão do Serviço. A pessoa deveria aprender a se sentir
mais além do cotidiano trivial e se aderir em espírito ao manifestado Mundo da Beleza.
Procedamos juntos ali onde não há limites nem final, onde é possível transformar todo
benéfico lampejo na radiação de um arco-íris de bênçãos aos Mundos.
xi

…Espaço de Silêncio…
O amor é o princípio e o fim, e no amor servimos e trabalhamos. A longa viagem
termina na glória da renúncia ao desejo pessoal e na dedicação ao serviço vivo.
xii

… Espaço de Profundo Silêncio…
Oportunidade – Iluminação – Fraternidade: são estes os dons que Shamballa projeta
conferir ao gênero humano durante a era aquariana, desde que os homens se preparem
para isso, os aceitem e os usem. Somente o futuro demonstrará a reação do homem.
xiii

… Espaço de Silêncio…
“Tendo compenetrado todo este universo com um fragmento de Mim Mesmo, Eu
permaneço”, é o desafio da Deidade e a eterna esperança da humanidade. Esta é a
resposta da própria Vida às demandas da humanidade, às perguntas da ciência e a todo o
problema mundial.
xiv

… Espaço de Silêncio…
Algo vem sendo nutrido ao longo das eras e está à beira de surgir à luz. Da escuridão
do passado, nascerá um mundo novo e melhor. Quando os sofrimentos e a agonia deste
processo de nascimento findarem, veremos ativa na Terra uma nova humanidade, uma
nova raça de homens – nova porque orientada de maneira diferente.
xv

… Espaço de Silêncio…
O Plano constitui ou é composto pela substância na qual os Membros da Hierarquia
trabalham consistentemente. Enfatizo estas palavras porque este conceito é de uma
importância quase mais além da compreensão humana, e porque sua compreensão pode
modificar e revitalizar toda a abordagem de vocês ao Plano e, portanto, estarão
capacitados para trabalhar de uma maneira fresca e inteiramente nova.
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… Breve Espaço de Silêncio…
A chave de tudo isto é energia. Energia é substância, e esta substância é qualificada
pela vontade dinâmica divina. Há muito que aprender a respeito da Vontade.
… Espaço de Silêncio…
O estímulo espargido é de natureza muito intensa. O clamor invocador da
humanidade

não

é

só

a

demanda

inaudível

mobilizada

pelos

trabalhadores

hierárquicos de todas as partes, mas também encontra sua expressão em todos os
planos e projetos, nas declarações de princípios e nos inúmeros grupos e organizações
dedicados ao melhoramento do viver humano.
xvi

Estabelecer corretas relações humanas é um aspecto da vontade divina para a
humanidade e a seguinte faceta da expressão divina a se manifestar nos assuntos humanos
– individuais, comunais, nacionais e internacionais. Nada jamais impediu finalmente esta
expressão divina, exceto o fator tempo, e esse fator tempo é determinado pela
humanidade e é uma expressão do livre arbítrio divino. A expressão divina prevista pode
se mover rápida ou lentamente à manifestação, segundo o que o homem decida; até agora,
o homem se decidiu por uma lenta – muito lenta – manifestação. Aqui é que se mostra a
liberdade da vontade humana. Porque a divindade é imanente ou está presente em todas as
formas e, portanto, em todos os seres humanos, essa vontade deve finalmente ser
cumprida; devido à intenção tremendamente material (esotericamente falando) de todas as
formas na atualidade, essa Vontade até agora foi lenta em sua expressão; não foi vontade
do homem estabelecer corretas relações humanas. Daí a disciplina da guerra, a tortura das
formas e a miséria do viver humano hoje em dia.
Atualmente, a submissão do gênero humano à vontade divina é uma submissão
negativa; a verdadeira submissão é uma atitude positiva de expectativa espiritual,
conduzindo, finalmente, a uma aquiescência positiva.
xvii

… Espaço de Silêncio…
O Espírito de Paz se aproxima da humanidade, buscando a oportunidade de fazer
sentir Sua Presença. O Espírito de Paz não é um conceito abstrato, e sim uma potente
Individualidade, e maneja forças que até agora não são familiares ao nosso planeta.
Grandes Forças esperam a hora em que possam atuar como Liberadoras e Libertadoras do
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gênero humano. Mas a porta pela qual entrarão deve ser aberta pela própria humanidade e
o será mediante um ato unido de vontade, expresso por alguma fórmula de palavras e
expresso em som. Será feito por uma atividade simultânea dos homens e mulheres de boa
vontade e dos aspirantes e discípulos do mundo. A porta não será aberta a menos que o
ato de invocação esteja respaldado pela vontade enfocada. É essencial a determinação
dirigida do homem ou grupo que emprega a fórmula, oração ou invocação sugerida.
xviii

… Espaço de Profundo Silêncio…
Transmissão. Recepção. Absorção. Relação e Viva Atividade.
O método é de Invocação e Evocação.
Estas duas frases comportam um dos indicativos mais importantes de todo o
processo evolutivo, a chave do mistério de tempo e espaço e a solução de todos os
problemas. Mas o fator que é de maior importância é que toda a matéria é uma expressão
da Vontade enfocada.
xix

Grande é o mistério daqueles que abrem o caminho de volta para o Lar do Pai!
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