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 “Sempre que há uma violação à Lei e o aumento da ilegalidade em todas as partes,  Eu me

manifesto.”

“Para  a  salvação  dos  justos  e  a  destruição  daqueles  que  fazem  o  mal,  para  o  firme

estabelecimento da Lei, Eu volto a nascer era após era.”
i

A Q U E L E  A  Q U E M  A S  M A S S A S  P R E S I E N T E N

Em  todas  as  eras,  em  muitos  ciclos  mundiais  e  em  muitos  países  (e  em  todos  hoje),  houve

grandes  momentos  de  tensão,  que  se  caracterizaram  por  um  esperançoso  sentimento  de

expectativa.  A  vinda  do  Avatar,  o  advento  d’Aquele  que  Vem,  nas  palavras  de  hoje  o

reaparecimento do Cristo, eis o conceito-chave da expectativa corrente.  Quando os tempos estão

maduros,  a  invocação  das  massas  é  suficientemente  ressoante  e  a  fé  dos  conhecedores  ardente,

então  Ele  vem,  como  sempre,  e  os  dias  de  hoje  não  serão  exceção  a  esta  antiga  regra  ou  Lei

universal.  Há décadas  o  reaparecimento  do Cristo,  o  Avatar,  é  previsto  pelos  fiéis  de  ambos  os

hemisférios,  não somente  pelos  cristãos,  como também por  aqueles  que esperam o Maitreya  e  o

Boddhisattva, assim como por aqueles que esperam o Iman Mahdi. 

Quando os homens percebem que esgotaram todos os recursos próprios e chegaram ao fim das

suas  possibilidades  inatas  e  que  os  problemas  e  as  condições  diante  deles  estão  além  do  que

podem  solucionar  ou  conduzir,  estão  então  propensos  a  buscar  um  Intermediário  divino  e  um

Mediador que postule a sua causa perante Deus e lhes traga uma salvação. Buscam um Salvador.

Encontra-se com abundância, em todas as partes, esta doutrina de Mediadores, Messias, Cristos e

Avatares,  perpassando  como  um  fio  dourado  todas  as  crenças  e  Textos  Sagrados  do  mundo,

relacionando-os com alguma fonte central de emanação. Até mesmo a alma humana é considerada

como intermediária  entre  o  homem e  Deus.  Incontáveis  milhões  de  seres  humanos  creem que o

Cristo atua como o divino Mediador entre a humanidade e a divindade.

…Breve Espaço de Silêncio…
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Todo o sistema de revelação espiritual se baseia nesta doutrina de trans missão de energia 

de um aspecto da manifestação divina para outro – de Deus, no “Lugar secreto do Altíssimo” 

até o ser humano mais humilde que vive, luta e sofre na Terra.
i i

…Espaço de Silêncio…

Esotericamente  foi  dito  que quatro dos  nomes pelos  quais  sempre  se chama o Avatar  Cristo

são:  O  Desejo  de  Todas  as  Nações…  Aquele  a  Quem  as  massas  pressentem  ou  anteveem…

Aquele que, para Ela, é o propósito da existência…  e Aquele que mostra a luz e dá a água.
iii

…Espaço de Silêncio…

 “…O  que  é  denso  e  escuro  agora  brilha  com  luz  clara  e  pura.  O  que  até  agora  estava  na

inquietude,  indômito  como  o  oceano,  agitado  como  mar  tormentoso,  mantém-se  quieto  e

pacificado.  As  águas  da  vida  inferior  estão  límpidas  e  em  condições  de  serem  oferecidas  aos

sedentos que, tateando, clamam para saciar a sede.

“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.” 
iv

…Espaço de Profundo Silêncio…

A Lei do Carma é atualmente um grande e incontroverso fato na consciência da humanidade.

Talvez  não  a  denominem  assim,  mas  estão  bem conscientes  que  de  todos  os  acontecimentos  as

nações  atuais  estão  colhendo  o  que  semearam.  À  medida  que  [as]  ideias  erradas  vão

desaparecendo,  o conceito  de inferno se desvanecerá da lembrança  do homem e será substituído

por  uma  compreensão  da  lei  que  faz  que  cada  homem  elabore  sua  própria  salvação  no  plano

físico,  o  que  o  conduz  a  retificar  os  erros  que  possa  ter  perpetrado  em  suas  vidas  na  Terra  e

finalmente lhe permite “limpar a própria lousa”.
v

…Breve Espaço de Silêncio…

Os nomes dos Senhores do Carma significam, simbolicamente e do ângulo de seu significado

interno,  Relação,  Iluminação,  Dor  e  Retorno.  Reflitam  sobre  isto.  Todos  Eles  estão

particularmente ativos neste momento, e em sua atividade reside a esperança da humanidade.

…Espaço de Profundo Silêncio…

Pela primeira  vez a humanidade optou por observar inteligentemente o que está ocorrendo e

relacioná-lo  com  a  experiência  e  o  ambiente.  Isto  em  si  indica  uma  etapa  de  verdadeiro

2



3

desenvolvimento e muito desejável. Pela primeira vez a humanidade está consciente  do processo .

Esta  etapa  de  morte  e  nascimento  (pois  os  dois  estão  avançando  simultaneamente)  pode  ser

facilmente  captada  pelo  esoterista  à  medida  que  estuda  a  guerra  mundial  em seus  dois  períodos

característicos:  1914  a  1918  e  1939  a  1942.  A  primeira  etapa  (s e pudessem  ver  a  situação  tal

como realmente é) foi muito claramente a etapa de morte; a segunda etapa, é literalmente a etapa

de  nascimento  –  as  dores  de  parto  da novo  ordem  e  da  nova  civilização  mediante  os  quais  o

sentido  de  vida  da humanidade  pode se expressar.  A mãe  morre  para  que  o  filho  possa  viver;  a

forma  é  sacrificada  pela  vida.  Hoje,  porém,  o  aspecto  forma,  a  Mãe  ou  aspecto  matéria,  está

morrendo  conscientemente,  e  tão  conscientemente  o  filho,  a  infantil  civilização,  está  vindo  à

existência.  Isto  é  o  novo,  e  nisto  estamos  todos participando.  É  a  morte  da  personalidade  da

humanidade e a chegada da alma .

Uma  morte  assim  é  sempre  um  processo  doloroso.  A  dor  sempre  foi  o  agente  purificador,

empregado pelos Senhores do Destino para ocasionar liberação.  
vi

Como  bem  sabem,  não  existe  um  Deus  iracundo,  um  inferno  e  nem  a  expiação  vicária.

Existe  apenas  um grande princípio  de amor  que anima todo o universo;  existe  a  Presença do

Cristo,  indicando  à  humanidade a  realidade  da  alma  e  que somos salvos  pela  vivência  dessa

alma.  

vii

…Espaço de Silêncio…

O tema que estamos  tratando  –  a  luz  da  alma  quando dissipa  o  glamour  nos  três  mundos

–  é  o  assunto  mais  prático,  útil  e  necessário  que  possa  haver  hoje  para  estudo:  refere-se  ao

plano  astral,  e  o  serviço  a  prestar  é  vital  e  oportuno.  Liberar  o  mundo  do  indivíduo  e  o

mundo  da  humanidade  como  um  todo  do  glamour  oniabarcante  que  mantém  a  humanidade

escravizada é um requisito essencial  para a raça.

…Breve Espaço de Silêncio…

A  causa  de  todo  sofrimento  humano  é  desejo  e  egoísmo  pessoal.  Desistam  do  desejo  e

serão livres.

…Breve Espaço de Silêncio…

Há um caminho de liberação e conduz à iluminação.

…Breve Espaço de Silêncio…
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De nada serve a um homem conquistar o mundo inteiro e perder sua alma.

…Breve Espaço de Silêncio…

Todo ser humano é um Filho de Deus.

…Breve Espaço de Silêncio…

Há um caminho de liberação e é o caminho de amor e sacrifício.

…Breve Espaço de Silêncio…

Os  dois  máximos  Agentes  reveladores  que  vieram  à  Terra   no  âmbito  da  história

moderna [o Buda e o Cristo] fizeram [estas] revelações simples para a humanidade.

… Breve Espaço de Silêncio…

“Conduze-nos, Senhor, das trevas para a luz; do irreal para o real; 

da morte para a imortalidade.”

… Espaço de Profundo Silêncio…

 [Uma] característica da nova era será a abordagem científica a todo o problema do glamour

que  então  será  reconhecido  pelo  que  é  e  será  dissipado  cientificamente  pelo  uso  das  mentes

iluminadas de grupos, trabalhando em uníssono precisamente para esse propósito.
vi i i

… Breve Espaço de Silêncio…

 “O resplendor  flui  dos  sete  lotos  sagrados.  Ilumina  o  mundo e  irradia  nos  lugares  mais

profundos com fogo divino… O lugar mais escuro recebe luz. É a aurora na Terra...”
i x

… Espaço de Silêncio…

Embora não seja prudente para o não iniciado imiscuir-se na evolução paralela  dos devas,  no
entanto é necessário e seguro investigar o procedimento realizado pelos construtores, os métodos
seguidos  por  eles  ao  reproduzir,  através  do  corpo  etérico,  o  arquétipo  do  que  denominamos
manifestação física;  seus grupos devem ser conhecidos  teoricamente  e também ser  considerados
os sons que os põem em atividade.

x

…Espaço de Profundo Silêncio…
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O  corpo  etérico  existe  e  hoje  está  funcionando  poderosamente.  O  corpo  da  alma  está  sendo

lentamente construído, e é aquela “casa não feita com as mãos, eterna nos céus” a que se refere o

Novo Testamento.  É interessante observar  que o Antigo Testamento  se refere ao corpo etérico e

sua construção, e o Novo Testamento trata da construção do corpo espiritual. 

xi

…Breve Espaço de Silêncio…

O que se necessita hoje é de um sólido ensinamento  sobre  as  leis  do pensamento,  e as regras

que governam a construção das  formas-pensamento que devem corporificar  as ideias enviadas  da

Mente divina universal. Os homens devem começar , nos planos subjetivos da vida , a desenvolver

a ordem necessária.  Quando isto  for compreendido,  teremos  em cada importante  grupo de homens

ocupados  nos  assuntos  mundiais,  ou  no  trabalho  de  governo  em  tod os  os  seus  departamentos ,  o

auxílio no plano mental  de  pensadores treinados,  de maneira  que possa haver correta aplicação e

correto  ajuste  ao Plano.  Este  tempo ainda está  muito  longe,  por  isso  as  distorções  e  apresentação

inadequada na Terra do Plano como existe no céu, para usar a fraseologia cristã. 

… Espaço de Silêncio…

A Cruzada começou.  Os guerreiros  marcham por seu caminho.  Esmagam e matam tudo que

obstrui o caminho,  e qualquer coisa que surja em seu caminho ascendente é  pisoteada. Marcha

para a luz.

O trabalho segue adiante.  Os trabalhadores  cobrem os  olhos  tanto  ante  a  compaixão como

ante  o  medo.  O  trabalho  é  tudo  que  conta.  A  forma  deve  desaparecer  para  que  o  espírito  de

amor  possa  entrar  em  repouso.  Nada  deve  deter  o  progresso  dos  trabalhadores  com  o  plano.

Empreendem o trabalho atribuído com hinos e canção.

A cruz é  erguida no alto;  a  forma é colocada ali,  e  nessa cruz deve ofertar  sua vida.  Cada

um constrói uma cruz que forma a cruz. Sobem a cruz.

Através  da guerra,  através  do labor,  através  da dor  e  do  trabalho  árduo,  alcança-se  o

propósito. Assim diz o símbolo.
xi i

… Espaço de Profundo Silêncio…
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O mundo se encontra hoje nos estertores da agonia. Assim como para o Ego evolucionante o

momento  de  maior  desenvolvimento  é  em geral  o  mais  doloroso  (se  a  captação  está  à  altura  da

oportunidade),  o  mesmo  acontece  para  o  mundo  evolucionante.  Aqueles  de  vocês  que  possuem

visão  interna  e  compreensão  intuitiva  apresenta-se  a  oportunidade  de  ajudar  nessa  captação  e

levar ao mundo desesperado – profundamente envolto pela escuridão e pela angústia – um passo

para  mais  perto  da  luz.  O  trabalho  que  devem  realizar  consiste  em  tomar  o  conhecimento  que

possuem  e  ajustar  sua  aplicação  à  necessidade  do  mundo,  a  fim  de  que  se  produza  o  rápido

reconhecimento da verdade. No coração de cada um está oculta a flor da intuição. Podem confiar

nela,  e  nenhum  fato  eterno  ou  cósmico,  revestido  de  uma  forma  apropriada,  deixará  de  ser

reconhecido e compreendido.    
xii i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Verdadeiramente, só o coração é capaz de penetrar em todas as ações, em todos os motivos,

em  todas  as  entidades,  manifestando  discernimento.  Estas  energias  do  coração  são

insubstituíveis; verdadeiramente a Vontade Superior se reflete nelas... No caminho para o Mundo

Ardente  aspiremos  a  uma  compreensão  do  coração  como  uma  manifestação  que  conecta  os

Mundos. 
xi v

… Espaço de Silêncio…

 “QUE  AS  REGRAS  SEJAM  APRENDIDAS  POR  ONDE  A  HOSTE  DA  VOZ  TRABALHA

DENTRO DOS VÉUS DE MAYA. ENTÃO QUE ESSA VOZ NÃO SEJA MAIS OUVIDA E QUE O

GRUPO SIGA ADIANTE DENTRO DO SOM.” 

… Breve Espaço de Silêncio…

Que todos os grupos aprendam a atuar na luz e que o glamour desapareça de vossas vidas

para  que  possam caminhar  livremente  nessa  luz  e  usar  essa  luz  para  outros,  é  o  desejo  de  meu

coração para vós.
xv

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

6



i  Bhagavad Gita, Livro 4, Aforismos 7 e 8.
ii  Alice Ann Bailey, O Reaparecimento do Cristo.
iii  Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
iv  Alice Ann Bailey, A Luz da Alma.
v  Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
vi  Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
vii  Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
viii Alice Ann Bailey, Glamour: Um Problema Mundial. 
ix  Alice Ann Bailey, A Luz da Alma.
x  Alice Ann Bailey, Iniciação, Humana e Solar.
xi  Alice Ann Bailey, Educação na Nova Era.
xii  Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
xiii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xivMundo Ardente 3, Aforismo 101.
xv  Alice Ann Bailey, Glamour: Um Problema Mundial. 


