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PLENILÚNIO  DE  CÂNCER   
(Lua Cheia 16/07/2019 às 18:38 hora local de Argentina e Brasil)

Que  o  grupo  saiba  que  a  vida  é  una  e  nada  jamais  pode  tocar  nem tirar  essa  vida.  Que  o

grupo  conheça  a  vívida,  flamígera  e  saturante  vida  que  inunda  o  quarto,  quando  o  quinto  é

conhecido.  O  quinto  se  alimenta  do  quarto.  Que  o  grupo  –  fusionado  no  quinto  –  seja  então

nutrido pelo sexto e o sétimo, e compreenda que todas as regras menores são regras em tempo e

espaço e não podem reter o grupo. Ele segue adiante na vida.

i

…Breve Intervalo de Silêncio…

CÂNCER: MOVIMENTO MASSIVO PARA A LIBERDADE E A LUZ

O movimento  massivo  para  a  liberdade,  a  liberação  e  a  luz,  tão  dominante  hoje,  é  causado

pela energia de Câncer: Encarnação… experiência de conscientização.

ii

… Intervalo de Silêncio…

O progresso  da  humanidade  vai  de  uma conscientização  para  outra;  a  integridade  básica  do

homem, porém, está no reino da consciência. Esta é uma declaração de importância. 

iii

… Intervalo de Silêncio…

 “Consciência depende de seu veículo para expressão e ambos dependem da vida e da energia

para existência”. Isto continua sendo uma lei imutável.

iv

A história do mundo se baseia no surgimento de ideias, sua aceitação, sua transformação em

ideais  e  a  oportuna  substituição  pela  imposição  de  outras  novas.  Neste  reino  de  ideias  a
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humanidade  não  tem liberdade  de  ação.  Este  importante  ponto  deve  ser  levado  em conta.  Uma

vez que uma ideia  se converta  em ideal,  a humanidade pode livremente descartá-lo ou aceitá-lo,

mas as ideias provêm de uma fonte mais elevada e são impostas  sobre a mente racial,  queiram os

homens ou não.

Do uso  que  se  faça  destas  ideias  (emanações  divinas,  encarnando  o  plano  divino  para  o

progresso  planetário)  dependerá  a  rapidez  do  progresso  da  humanidade  ou  sua  demora  por

falta de compreensão. 

v

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Onde  quer  que  se  enfoque  a  consciência,  ali  se  produzirá  um  ponto  de  grande  ênfase  e

importância,  e  isto  se  aplica  ao  indivíduo  e  à  humanidade.  O  significado  dos  acontecimentos

atuais  é  interpretado  (e  necessariamente  assim  é)  em termos  de  percepção  e  resposta  humanas.

Considera-se  que  esta  guerra  mundial  e  suas  inevitáveis  consequências  –  boas  e  más  –  dizem

respeito principalmente à humanidade,  mas basicamente não é o que ocorre. A humanidade sofre

e  a  vivencia  como  resultado  de  acontecimentos  internos  e  a  conjunção  de  energia  e  de  forças

subjetivas que afluem.  

vi

… Intervalo de Silêncio…

A humanidade  está  hoje  mais  sensível  que nunca  às  ideias,  e  daí  as  inúmeras  ideologias  em

conflito e o fato de que – em defesa de seus planos – até a mais recalcitrante das nações encontra

alguma  desculpa  idealista  para  apresentar  às  outras  nações  quando  trata  de  infringir  a  lei

reconhecida.  Este  é  um  fato  de  grande  significação  para  a  Hierarquia,  pois  indica  um  ponto

alcançado. 

vii

…Breve Intervalo de Silêncio…

Conflito  produz  pontos  de  crise ,  em seguida  um  ponto  de tensão  e  finalmente  um  ponto  de

surgimento.

O Princípio de Conflito hoje está ativo em todas as nações, em todas as religiões, em todas as

organizações, levando ao surgimento da Nova Era.
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Este  Princípio  de  Conflito  está  preparando  o  caminho  para  o  retorno  do  Cristo,  Que

inaugurará a nova era de harmonia.  

viii

…Breve Intervalo de Silêncio…

Harmonia  através  do conflito  e  o  poder  de  obter  conhecimento  por  meio  da  escolha

discriminadora  – são  estes  os  dois  raios  ou  influências  maiores  que  se  propaga m pela

humanidade como um todo e a impulsionam para seu destino divino.  

São os fatores predisponentes com os qu ais um homem pode contar e  confiar  infalivelmente.

São a garantia de realização, mas também de agitação e dualidade  temporária. 

… Intervalo de Silêncio…

Conhecimento,  expressando-se  oportunamente através de sabedoria,  só é alcançado mediante

a  agonia  de  escolhas  apresentadas sucessivamente,  as  quais,  submetidas  à  inteligência

discriminadora  durante  o  processo  da  experiência  de  vida,  produzem  por  fim  o  sentido  dos

verdadeiros valores, a visão do ideal e a capacidade de distinguir a realidade por trás do glamour

interveniente. 

Quando as linhas de forças são ajustadas e há livre interação de energias e um canal alinhado

direto entre os vários aspectos da divindade, então há realização e beleza. 

ix

… Intervalo de Silêncio…

Portanto,  há  uma  corrente  descendente  de  energia  que  tem  origem  fora  da  nossa  vida

planetária:  a  afluência  desta  energia,  seu inevitável  efeito  e  consequências,  de acordo com a lei

cíclica,  à  medida que atua sobre o plano físico produziu e  produz todas  as mudanças  que,  neste

momento, a humanidade observa com horror. 

Isto põe em conflito  imediato  o passado com o futuro,  e  nesta afirmação expressei  a mais

profunda  verdade  esotérica  que  o  gênero  humano  é  capaz  de  captar;  põe  a  Grande  Loja

Branca  e  a  Loja  Negra  em  uma  luta  culminante  e  abre  a  porta  para  grandes  energias

antagônicas  que  poderíamos  denominar  espírito  e  matéria,  espiritualidade  e  materialismo  ou
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vida  e  morte.  Em última  análise,  estas  palavras  significam  tão  pouco  como  os  termos  bem e

mal, que só têm certo sentido para a consciência humana e suas limitações inerentes. 

x

… Intervalo de Profundo Silêncio…

As acumulações  humanas  criam uma rede  de  trabalho  que  circunda  a  humanidade  com uma

rede manifestada de negações. Esta rede de negações concretamente estabelecida atua como uma

coberta  impermeável...  A  lei  da  Luz  é  tão  poderosa  que  a  transmutação  dos  raios  tensiona  as

correntes  necessárias.  Portanto,  a  Luz absorve  a  escuridão,  e  a  rede  que  circunda nosso planeta

pode ser dispersa pela corrente dos raios. O mundo está manifestando um transtorno, e a energia

cósmica se mantém preparada para entrar no curso do ritmo do mundo. 

xi

… Intervalo de Silêncio…

A  síntese  do  conceito  divino,  a  visão  de  seu  delineamento  estrutural  e  o  plano  para  sua

materialização  –  estes  são  os  fatores  que  governam  as  almas  em  seu  plano,  condicionam  sua

atividade  e,  dentro dos  limites  em onde elas  trabalham,  são os fatores  que (em tempo e espaço)

condicionam e limitam a Deidade, pois tal é Sua divina Vontade. 

xii

Como bem sabem, a  história  da humanidade vem sendo, em essência,  a  história  dos grandes

Mensageiros  espirituais  que  –  periodicamente,  nos  momentos  de  crise  humana  –  vêm  do  lugar

secreto  do Altíssimo para ajudar,  inspirar,  revelar,  liderar  e  orientar.  É  a  história  da introdução

das  ideias  trazidas  à  atenção  da  humanidade  e  gradualmente  desdobradas  em  civilizações  e

culturas.  Tal  é  a  urgência da necessidade humana neste  momento  e  tal  é a  oportunidade  que um

desses Filhos de Deus – durante este ciclo de tensão – está procurando cooperar com o Cristo. 

Este  Ser  está  estreitamente  relacionado  com  o  Aspecto  Vontade  da  divindade...  atua  sob  a

grande  Lei  natural  da  Síntese,  produzindo  convergência,  unificação  e  fusão.  Sua  função  (em

uníssono com a energia  do Cristo)  é  gerar  vontade  espiritual  na  humanidade,  a  vontade-para-o-

bem; neste momento, Sua potência atua em três campos de atividade:
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 Na própria Hierarquia espiritual.

 Na Assembleia das Nações Unidas, mas não no Conselho de Segurança.

 Nas massas de homens de toda parte, fomentando o interesse pelo melhoramento geral.

Sua  atividade  é,  necessariamente,  uma atividade  de  massa,  pois  Ele  só  pode canalizar  Suas

energias através da consciência  de massa ou de uma entidade com consciência de grupo, como a

Hierarquia,  a  Organização  das  Nações  Unidas  ou  a  Humanidade.  O  ponto  focal  de  Seu

empreendimento e Agente através do qual é possível fazer a distribuição da Sua energia é o Novo

Grupo  de  Servidores  do  Mundo,  grupo  que  está  singularmente  relacionado  com  este  Avatar  da

Síntese.

xiii

…Breve Intervalo de Silêncio…

A organização  interna,  à  qual  demos  o  nome de  Novo Grupo  de  Servidores  do  Mundo para

fins  de  reconhecimento  e  identificação,  não  pode  ser  desfeita  nem  diminuída  de  nenhuma

maneira,  porque foi construída em torno de um grande princípio de crescimento evolutivo que –

ao ser atingido – indica haver uma registrada consciência de unidade, algo que, uma vez captado

e conhecido, não pode ser perdido nem refutado. 

xiv

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Um  ato  criativo  é  sempre  resultado  de  inspiração  captada,  reconhecida  pelo  que  é,

desenvolvida  pelo  aspecto  forma,  e  compreendida  e  fomentada  pelo  cérebro  e  o  coração  do

homem.  É assim que se produz alguma coisa nova.  Aqui  não se discute  o instintivo  ato  criativo

do  corpo  físico.  Desta  maneira,  através  de  uma  resposta  à  inspiração,  o  reino  animal  veio  à

existência.  Primeiro  houve a  afluência  de  energia,  estimulando  e  inspirando;  em seguida  veio  o

reconhecimento  da  forma  que  responde,  resultando  em  uma  atividade  iniciada,  e  depois  se

produziu aquilo que não existia até então. Assim surgiu um novo reino na natureza.

É  isto  mesmo  que  está  ocorrendo  outra  vez  hoje  no  mundo.  Há  uma  afluência  de  energia

espiritual,  vitalizando,  transformando e tornando a humanidade criativa.  O trabalho iniciático se

torna  possível  e  um  reino  novo  e  superior  pode  aparecer  sobre  a  terra.  Mas  tudo  isto  se  deve,
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como antes,  à  afluência  de  uma tríplice  energia  de  sete  maneiras.  A potência  destas  forças  está

por trás da desintegração do tempo atual, mas um novo reino na natureza nascerá. 

xv

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Vós e Nós – juntos aqui em espírito.

Um Templo para todos – para todos, Um Deus.

Múltiplos mundos habitam na Morada do Todo Poderoso,

E por todas as partes se remonta o Espírito Santo.

A Renovação do Mundo chegará –

as profecias se cumprirão.

As pessoas se erguerão e construirão um Novo Templo.  

xvi

  

…Breve Intervalo de Silêncio…

Que a Vida Grupal seja inspirada pelas Regras para a Iniciação…

…Breve Intervalo de Silêncio…

Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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