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PLE NILÚ NIO  D E  CÂNCE R   
(Lua Cheia 19/07/2016 às 19h57 hora local de Argentina e Brasil)

C Â N C E R :  AT I V I D A D E  I N T E L I G E N T E  D O  T O D O  

Deus,  no  princípio,  criou  os  céus  e  a  terra.  A  terra  estava
desordenada  e  vazia,  as  trevas  cobriram  a  face  do  abismo,  e  o
espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas.

E disse Deus: «Que haja luz!» E houve luz. E viu Deus que a luz
era  boa,  e  separou  Deus  a  luz  das  trevas;  à  luz,  Deus  chamou
«Dia», e às trevas chamou «Noite». Caiu a tarde, e chegou a manhã.
Esse foi o dia primeiro.

i

… Espaço de Profundo Silêncio…

“Entra livre aquele que conheceu os muros da prisão. Entra na
luz com os olhos abertos aquele que durante éons tateou pelo corredor
escuro. Segue o caminho aquele que permaneceu durante eras ante
uma porta hermeticamente fechada.

“Pronuncia  com poder  a  Palavra  que abre  de  par  em par  o
Portal  da  Vida.  Permanece  ante  o  Anjo  e  lhe  arrebata  a  espada,
liberando  assim  o  Anjo  para  uma  tarefa  mais  elevada.  Agora  ele
guarda o portal do Lugar Sagrado.

“Morreu. Entrou na luta. Aprendeu a forma de servir.  Agora
permanece ante a porta.”

i i

… Espaço de Profundo Silêncio… 

As  primeiras  etapas  de  desenvolvimento  humano  são  –  como  tudo  na  natureza  –

aparentemente  rudimentares  e  informes,  do  ângulo  do  verdadeiro  arquétipo,  que  existe

eternamente  nos  Céus.  Há  uma  forma  física,  mas  a  natureza  interna  fluida  e  subjetiva,

emocional  e  mental,  de  modo  algum obedece  ao  arquétipo  e,  por  conseguinte,  a  forma

externa  também é  inadequada.  Mas  ocorre  uma  crise  após  a  outra,  e  a  natureza  forma

interna  responde  de  maneira  mais  definida  e  precisa  ao  impacto  externo  do  impulso  da
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alma  (observem  esta  frase  paradoxal),  até  se  apropriar  e  utilizar  conscientemente  o

veículo  astral  e  o  corpo  mental.  Não  se  deve  esquecer  que  a  evolução  (tal  como  a

entendemos e como deve ser estudada pelo intelecto humano) é a história da evolução da

consciência e não a história da evolução da forma. Esta  última evolução está implícita na

anterior  e  é  de  importância  secundária  do  ponto  de  vista  ocultista.  Consciência  é

literalmente a reação de inteligência ativa ao arquétipo .  É como se hoje estivéssemos

respondendo conscientemente e com crescente propósito inteligente ao projeto criado pelo

Mestre Construtor. Por ora não penetramos nem podemos penetrar nessa Mente Cósmica e

vibrar  em  unissonância  consciente  com  a  Ideia  divina  nem  captar  o  Plano  tal  como

percebido  e  visto  pelo  Pensador  cósmico.  Temos  que  trabalhar  com  o  projeto,  com  o

arquétipo  e  com o  Plano,  pois  ainda  estamos  apenas  em processo  de  ser  iniciados  nesse

Plano  e  não  conhecemos  a  verdadeira  significação  dessas  grandes  Identificações que

fizeram o carpinteiro de Nazaré exclamar: “Eu e meu Pai somos um”.

… Breve Espaço de Silêncio…

Mas também é preciso lembrar (e aqui reside a chave do desenvolvimento do mundo e

do mistério do passado, presente e futuro) que estamos tratando com substância-matéria e

com  formas  que  já  estão  condicionadas  e  estavam  condicionadas  quando  o  processo

criador  teve  início.  O  material  que  se  encontra  nos  canteiros  de  obra  do  propósito

manifestado  é,  simbolicamente  falando,  Mármore,  e  como  tal  está  condicionado.  Não  é

argila  nem ardósia.  Com este  mármore,  e  com todos  os  atributos  inerentes  ao  mesmo,  o

Templo  do  Senhor  deve  ser  construído,  de  acordo  com  o  projeto  ou  arquétipo.  Esta

substância  condicionada  deve  ser  aceita  tal  como  existe  e  utilizada  tal  como  é.  Tal  a

parábola  das  eras.  O  projeto,  o  material  e  o  futuro  templo  estão  todos  subjetivamente

relacionados,  e  é  isto  que  a  alma  sabe.  É  a  alma  quem  se  apropria  do  material  (já

condicionado  e  qualificado)  e  durante  eras  luta  com  esse  material,  construindo  formas

experimentais,  descartando-as  à  vontade,  reunindo  novamente  o  material  necessário  e

construindo continuamente modelos mais adequados,  à medida que visualiza o  arquétipo.

Algum  dia  o  modelo  será  descartado,  o  arquétipo  será  visto  como  realmente  é  e  o

trabalhador,  a  alma,  começará  então  a  edificar  conscientemente  o  Templo  do  Senhor,

utilizando  o  material  condicionado  e  preparado  durante  longas  eras,  no  canteiro  de  obra

da vida da forma, a vida pessoal.
i i i

… Espaço de Profundo Silêncio…

2



3

…a luz do conhecimento,  a luz da sabedoria e  a luz  da intuição são três etapas definidas  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.
iv

… Espaço de Profundo Silêncio…

Câncer  está  relacionado  com  o  Sol  físico  e...  têm  aqui  outra  vez  um  significativo

triângulo de natureza cósmica, cujas energias estão enfocadas através dos três aspectos do

Sol de maneira muito misteriosa:

Câncer.. . Sol físico... 3º aspecto...     atividade inteligente do Todo.

Gêmeos... O coração do Sol.. . 2º aspecto... amor do Todo.

Aquário... O Sol espiritual  central. . . 1º aspecto... vontade do Todo.

Através  destes  signos  estão  enfocados  na  atualidade  os  três  aspectos  principais  da

divindade.  Na confecção  do  horóscopo  do  planeta  (algo  que  nunca se fez com exatidão,

em  razão  da  falta  de  dados  disponíveis  para  o  astrólogo  exotérico)  será  de  máxima

importância  a  influência  que  exercem  estas  três  constelações.  Em  Câncer,  temos  a

consciência sintética inteligente da massa,  considerando-a desde a consciência da própria

matéria  e  da  percepção  de  todas  as  formas  e  átomos;  em Gêmeos,  temos  um emergente

reconhecimento  da dualidade que leva à experiência e ao crescimento  de todas  as formas

inteligentes  separatistas;  em  Aquário,  o  resultado  da  atividade  de  Câncer  e  Gêmeos

produz  uma  síntese  mais  elevada  e  uma  consciência  grupal  universal.  O  estudante

inteligente pode encontrar isto  com moderada facilidade em relação à humanidade,  mas é

igualmente  aplicável  às  formas  de  todos  os  reinos  da  natureza  e  também  à  expressão

planetária e solar.  A comprovada realidade disto  é  um dos desenvolvimentos do  processo

iniciático ao término do longo, longo caminho evolutivo. ...  Refiro-me às realidades e não

às sombras.
v

… Espaço de Profundo Silêncio…

As  pessoas  devem  se  preparar  para  cognições  superiores;  só  mediante  tal

pensamento  pode  uma  nova  consciência  se  aproximar  mais  da  humanidade.  A  grande

realidade  deve  ser  purificada  uma  vez  mais,  para  que  esta  possa  se  tornar  um refúgio

para o viajante. Tão inevitável é esta realidade, e tão formosa, que seria loucura afastá-

la do destinado grande fomento.  As diferentes épocas, cada uma à sua própria maneira,

predisseram a realidade futura.  Por ignorância,  até formosos aposentos se encheram de

horrores,  pois que só ignorância mora nos horrores.  Se o espírito  escolheu um caminho

formoso, então sua morada será formosa.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio…
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Eu construo uma casa iluminada e nela moro

… Espaço de Profundo Silêncio… 

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

A  vontade  se  ocupa  invariavelmente  das  coisas  essenciais  e  não  dos  detalhes  da

manifestação. O amor tem a ver com os fundamentos transitórios e evolutivos, enquanto a

inteligência se  ocupa dos  detalhes  e  sua  coordenação  coerente  em resposta  ao  impulso  e

força atrativa do amor divino e ao impulso dinâmico do espírito. 

… Breve Espaço de Silêncio…

...“n’Ele  vivemos,  nos  movemos  e  temos  nosso  ser”.  Estas  três  palavras  ou  frases

expressam a triplicidade da manifestação,  porque “Ser” significa o  aspecto  Espírito,  “nos

movemos”,  a  alma  ou  aspecto  consciência,  e  ‘‘vivemos”  significa  a  aparência  no  plano

físico. Nesse plano exterior temos a síntese fundamental da vida encarnada.

Ficará evidente para vocês que,  ao alcançar a tensão planetária,  não é a vida nos três

mundos  que  é  a  esfera  desta  tensão,  mas  o  reino  da  atividade  hierárquica.  A mudança

resultante deste ponto  de tensão,  o  "movimento" que é a sua consequência,  produz-se no

reino  da experiência e  da  percepção  da alma.  É  possível observar  o  efeito  secundário  na

consciência  humana  pelo  despertar  que  está  ocorrendo  entre  os  homens  –  um despertar

para  os  valores  espirituais  mais  elevados,  para  as  tendências  e  ideologias  que  estão

aparecendo por todo lado e para as claras linhas demarcatórias que surgiram no reino das

determinações  e  objetivos  humanos.  Tudo  isso  é  resultado  das  grandes  mudanças

efetuadas no campo da consciência superior,  condicionadas pela alma de todas as coisas;

ocorrem sobretudo no reino da anima mundi; deste  grande somatório,  a alma humana e a

alma espiritual nada mais são do que aspectos ou expressões.

As  mudanças  que  estão  ocorrendo  nas  “mutáveis  e  cambiantes  realidades”  da

consciência  da  alma  e  da  percepção  espiritual  dos  Membros  da  Hierarquia  são

responsáveis  pelas  novas  tendências  da  vida  do  Espírito  e  pelos  novos  métodos  de

treinamento  de  discípulos  –  como,  por  exemplo,  o  experimento  da  exteriorização  dos

Ashrams  dos  Mestres.  Esta  nova  abordagem  às  condições  da  vida,  como  resultado  da

afluência  de  novas  energias,  está  produzindo  a  tendência  universal  para  a  percepção

grupal,  cujo resultado mais elevado permitirá à família humana dar o  primeiro passo para

a  iniciação grupal.  Até  o  presente  nunca  se  havia  falado  de  iniciação  grupal,  salvo  em

conexão com as iniciações superiores que emanam do centro Shamballa. A iniciação grupal

tem como  fundamento  uma  unida  e  uniforme  vontade  grupal,  consagrada  ao  serviço  da

humanidade, e baseada na lealdade, na colaboração e na interdependência. 
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vii

… Espaço de Profundo Silêncio…

Será descoberto que o renascimento é, na verdade, uma interação mágica e magnética

entre  o  aspecto  forma  da  vida  e  a  própria  vida.  Esta  interação  é  conscientemente

empreendida pela alma, a qual é produto dos dois fatores relacionados. Esta afirmação em

si  é  complexa,  difícil  e  está  longe  de  ser  fácil  de  captar,  no  entanto  expressa  um fato

significativo que o  Antigo Comentário  formula como segue:

“Aqueles  que  pedem para  ser  salvos  clamam em voz  alta.  Suas  vozes  penetram no

mundo amorfo e ali evocam resposta.

“Aqueles que em distantes éons se comprometeram a salvar e servir,  respondem. Seu

clamor também surge e, ressoando, penetra nos distantes e escuros lugares dos mundos da

forma.

“Assim se estabelece um vórtice que se mantém ativo pelo constante som dual. Então

se obtém um contato e, por um momento durante a eternidade, ambos são uno – as Almas

Salvadoras e os Entes que devem ser servidos.

“Lentamente a visão do Salvador Uno se converte em uma luz, a qual guia ao lugar da

luz Aqueles que Clamam.”

… Espaço de Profundo Silêncio…

O  tema  do  serviço  e  do  sacrifício  corre,  sem ser  conhecido,  através  da  história.  A

chave  para  compreender  estes  fatores  salvadores  reencarnantes  reside  em  uma  futura

capacidade  intuitiva  para  reconhecer  os  grupos  reencarnantes,  como  grupos  e  não  como

indivíduos, mediante suas qualidades de raio...  Abri aqui um amplo campo de investigação

e  indiquei  uma  nova  forma  muito  interessante  de  registro  e  investigação  histórica.  A

história  do  futuro  será  a  história  dos  planos  de  Deus  em  evolução,  à  medida  que  se

desenvolvem por meio dos grupos de egos servidores que virão à encarnação física sob a

influência  da  “dualidade  divina”  para  levar  adiante  o  desenvolvimento  das  vidas  que

constituem a forma através da qual a divindade está buscando plena expressão. 

Também caberia  recordar  que  ao  estudar  as  forças  de  raio  e  seus  efeitos  em Câncer,

devemos fazê-lo do ângulo da mente da massa e da reação da massa,  e não do ângulo do

indivíduo.  Este  é  um dos  sinais  de  síntese  e  de  uma relativa  fusão,  mas é  uma fusão  no

nível  inferior  da  espiral  e  conota  a  fusão  do  corpo  físico  e  da  alma  mas  só  na  etapa

embrionária  e  com  a  etapa  psíquica  ainda  não  individualizada.  É  a  etapa  da  reação  da

massa à chegada dos Filhos da Luz.
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vii i

… 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 relação  do  quarto  raio  com o  quarto  reino  da  natureza  (que  é  a  quarta  Hierarquia

Criadora)  é  uma influência  predeterminante  em todo  o  conflito  mundial atualizado  e  é  a

causa  que produziu a  história  de guerra  e  conflito  através das  eras.  O tema desse raio  é

“Harmonia  através  do  Conflito”,  e  o  aspecto  inferior  da  energia  de  raio  que  produz

conflito  controlou  até  agora,  culminando  atualmente  devido  ao  ímpeto  da  entrante  nova

força  de  Shamballa.  À medida  que  se  esgota  (e  isto  acontece  rapidamente),  haverá  uma

mudança de direção e força para esse raio maior,  o  segundo Raio de Amor-Sabedoria,  do

qual o quarto raio é um aspecto. Esta energia de segundo raio está potentemente enfocada

através da constelação  de Gêmeos via o  planeta  Júpiter.  Então  se inaugurará um extenso

ciclo de desenvolvimento benéfico, no qual o conflito essencial à interação das dualidades

será estabilizado no plano mental e – sob a influência dos salvadores,  servidores egos do

quinto reino – mudará totalmente a civilização do mundo.
ix

… Espaço de Silêncio…

Seria possível evocar neste momento o bem eterno, latente em Vidas que normalmente

fariam contato com a humanidade em algum futuro muito distante, e deste modo acelerar o

dia de intensificado e aprofundado contato espiritual no presente imediato? Eis a questão. Se

puder ser feito, o passado maligno e o glorioso futuro talvez pudessem se pôr em contato no

desditoso presente, e haver um evento que produziria estupendas mudanças.

x

… Espaço de Profundo Silêncio…

Na criação cósmica as energias são combinadas na máxima tensão. As combinações de

energias  unidas  crescem com a  força  da  tensão.  A síntese  da  tensão  é  confirmada  pelo

poder dos fogos superiores. Em toda criação cósmica a lei de tensão pode criar uma nova

combinação.  Com  o  crescimento  da  tensão,  novas  e  diferentes  energias  são  atraídas.
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Quando as energias unidas à  combinação do  magneto  atraem correntes similares,  então  é

possível estabelecer a harmonização das energias.  Mas,  quando as energias se movem em

diferentes direções, ocorre um desperdício da energia do magneto. Com as ações humanas

ocorre o mesmo.

Por  que  o  espírito  da  humanidade  é  atraído  para  as  correntes  dissonantes?

Evidentemente,  as  correntes  que  são  desviadas  para  o  fogo  espacial  podem  dar  uma

fórmula  melhor,  mas  esta  fórmula  deve  ser  criada  de  maneira  independente.  A iniciativa

deveria  ser  compreendida  como  a  base  para  a  atividade  sintetizada.  Quando  o  espírito

pode encontrar  sua semente e pode conhecer as envolturas que a rodeiam, então a beleza

do  Cosmo  pode  ser  conscientizada.  A casca  que  se  acumula  sobre  o  espírito  humano

fechou  o  caminho  para  a  afirmação.  Portanto,  nossos  colaboradores  devem compreender

que estas cascas não se encaixam entre nossos requisitos. É necessário compreender que é

impróprio manifestar  a vestidura do espírito  como uma casca quando nós honramos tanto

a refulgência da vestidura da Mãe do Mundo. Portanto, lembre-se e se esforce em prol do

Mestre! Só assim terá êxito. A auto-atividade dos centros está sendo construída como uma

espiral ascendente.

Descartemos todas as cascas, mostremos iniciativa, esforcemo-nos para o refinamento

da  qualidade  do  pensamento,  e  teremos  êxito!  O  cuidado  pela  qualidade  em  todas  as

coisas  é  o  cuidado  mais necessário.  O elevado  e o  inferior  diferem apenas  na qualidade,

mostrando similitude em tudo mais.
xi

… Espaço de Profundo Silêncio…  

Em consequência, a nota-chave do Senhor do Mundo é HUMANIDADE,  por ser a base,

a  meta  e  a  estrutura  interna essencial  de  todo  ser.  A própria  humanidade é  a  chave  de

todos os processos evolutivos e de toda correta compreensão do Plano divino, expressando

em tempo e espaço o Propósito divino. Não sabemos por que ELE escolheu que assim seja;

mas é um ponto a ser aceito e recordado em todo estudo da Ciência de Impressão, porque

é  o  fator  que  torna  possível  a  relação  e  o  contato  e  é  também  a  fonte  de  toda

compreensão. Estas coisas são muito difíceis de expressar e esclarecer, irmãos meus, e só

a penetrante intuição pode esclarecer estes temas em vossa inteligência ávida e ativa.

xii

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação…
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