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L E Ã O :  P O N T O  D E  F O G O  S A C R I F I C I A L

Onde há uma tentativa de aproximar a vida da personalidade às demandas da alma e de usar o

intelecto  em nome da  humanidade,  o  amor  está  começando  a  controlar  e  então  o significado do

“sacrifício divino” é  compreendida cada vez mais e se torna uma expressão natural,  espontânea,

de intenção individual. É possível então projetar a ponte. 

Sacrifício é, falando tecnicamente, alcançar um estado de bem-aventurança e de êxtase porque

é  a  conscientização  de  outro  aspecto  divino,  oculto  até  então  tanto  pela  alma  como  pela

personalidade.  É  compreensão  e  reconhecimento  da  vontade-para-o-bem  que  tornou  possível  e

inevitável  a  criação,  a  qual  foi  a  verdadeira  causa  da  manifestação.  Reflitam sobre  isto,  pois  é

muito diferente em seu significado dos usuais conceitos relativos ao sacrifício.

…Espaço de Silêncio…

Muito pode ocorrer  nos planos internos onde há intenção correta,  como também intenção

oculta  (propósito  e  tensão combinados),  e  a  ponte  alcança etapas  de  definido delineamento  e

estrutura muito antes que o discípulo se aperceba disso.
i

…Espaço de Profundo Silêncio…

 “O quíntuplo penetrou na paz, no entanto, caminha pela nossa esfera. O que é denso e escuro

agora brilha com luz clara e pura, e o resplendor flui dos sete lotos sagrados. Ilumina o mundo e

irradia nos lugares mais profundos com fogo divino.

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

termina a vida separada.  O Uno é visto.  Ouve-se a Voz. Conhece-se o Real,  percebe-se a Visão.

O fogo de Deus se lança para cima e se converte em chama.
ii

…Espaço de Profundo Silêncio…
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O  Fogo  está  em  todas  as  coisas.  A  entidade  informante  é  Fogo.  A  matéria  da  forma  está

compenetrada por fogo. A mente em desenvolvimento é fogo cósmico. 
iii

…Espaço de Profundo Silêncio…

A  mente  abstrata  se  revela  a  si  mesma  muito  completamente  sob  a  influência  do  primeiro

Raio  de  Vontade  o  Poder,  refletindo  o  aspecto  superior  da  vontade  da  divindade;  resume em si

mesma,  quando  está  plenamente  desenvolvida,  o  propósito  da  Deidade...  deste  modo  torna-se

responsável pelo surgimento do Plano. 

Energiza  as  pétalas  da  vontade  até  o  momento  em  que  a  vida  eterna  da  alma  é  absorvida

naquilo que não é nem transitório nem eterno mas sim infinito, ilimitado e desconhecido. É posto

em  funcionamento  consciente  mediante  a  construção  do  antahkarana.  Esta  “radiante  ponte  de

arco-íris”  une  a  personalidade  iluminada,  enfocada  no  corpo  da  mente,  motivada  pelo  amor  da

alma,  com  a  Mônada,  ou  Vida  Una,  e  deste  modo  permite  ao  divino  Filho  de  Deus  em

manifestação expressar o significado das palavras: Deus é amor e Deus é um Fogo consumidor.
iv

No centro de todo amor, eu permaneço.

Desde esse centro, Eu, a Alma, me exteriorizarei.   
v

…Espaço de Silêncio…

Apenas a alma tem um entendimento direto e claro do propósito criador e do plano.

…Breve Espaço de Silêncio…

Apenas  à  alma,  cuja  natureza  é  amor  inteligente,  é  possível  confiar  o  conhecimento,  os

símbolos e as fórmulas necessários para o correto condicionamento do trabalho mágico.

…Breve Espaço de Silêncio…

Apenas  a  alma  tem a  capacidade  de  trabalhar  nos  três  mundos  simultaneamente  e,  ainda

assim, permanecer  desapegada e, portanto,  liberada do carma dos resultados do trabalho.

…Breve Espaço de Silêncio…

Apenas a alma é verdadeiramente consciente  do grupo e motivada  por um propósito  puro

e altruísta.

…Breve Espaço de Silêncio…

Apenas a  alma,  com o “olho aberto  da visão” pode ver  o  fim desde  o início  e  é  capaz  de

manter com firmeza a real imagem da consumação final.
vi
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…Breve Espaço de Silêncio…

. . .só  quando  o  aspecto  alma  predomina,  o  mecanismo  de  resposta  (a  natureza  forma  do

homem)  cumpre  totalmente  seu  destino,  e  somente  então  é  possível  a  verdadeira  radiação

magnética e o puro resplendor de luz.

vii

… Espaço de Profundo Silêncio…

A luz que brilha dentro do coração do homem descobre luz e, nestas luzes combinadas, vem a

revelação.  A  luz  que  brilha  dentro  da  sagrada  Hierarquia  de  Almas  descobre  estas  duas  luzes

reveladas e elas revelam uma terceira – a revelação dos estados superiores do Ser que ocultam e

velam  uma  Luz que  não  é  de  criação  planetária.  São  as  quatro  luzes  que  revelam  uma  Luz

Suprema, uma Luz que provém de distâncias mais além do alcance do homem. No entanto, todas

estas  luzes  foram  reveladas  porque  uma  luz  estava  acesa  –  inamovível,  segura  –  dentro  do

coração humano.
vi i i

… Breve Espaço de Silêncio…

O homem é dual, sendo Espírito e matéria; é também, durante a evolução, uma triplicidade;

o mesmo acontece com um Homem Celestial, e daí o mistério. 

O homem é literalmente substância dévica e um Deus, sendo assim um verdadeiro reflexo do

Logos Solar.
ix

… Espaço de Profundo Silêncio…

O homem está imerso em forças que são para ele o que as águas do espaço são para o nosso

sistema  solar.  ...  Quando  o  homem  começar  a  perceber  a  vida  do  Logos  solar,  expressando-se

através de sete esquemas planetários, estaremos entrando em contato com a consciência do Logos

planetário do nosso esquema específico, que está percebendo algo das vibrações unidas das vidas

dos sete Logos solares.
x

…Espaço de Profundo Silêncio…

Os que trabalharem neste ciclo futuro deverão descartar o medo e recusar-se a registrar em

sua consciência  –  por um ato da vontade espiritual  –  a própria existência  mesma do que causa a

reação  de  medo.  As  “pequenas  vontades  dos  homens”  não  é  o  que  se  deve  usar  aqui,  mas  a
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introdução da vontade espiritual superior, via o antahkarana. Foi com isto em vista que divulguei

o ensinamento sobre o antahkarana antes de proclamar o reaparecimento do Cristo.

xi

…Espaço de Silêncio…

As  vidas  destes  Reveladores  [Buda  e  Cristo]  foram  representações  simbólicas  do  que  Eles

ensinaram, e o resto de Seu ensinamento foi somente uma ampliação de Seus temas centrais. Sua

contribuição  foi  uma  parte  integrante  da  revelação  geral  das  eras  que  conduziu  os  homens  do

primitivo  estado  de  existência  humana  ao  complexo  estado  da  civilização  moderna.  Esta

revelação general pode ser denominada a Revelação do Caminho que conduz para fora da forma,

para o Centro de toda a vida. 
xii

… Espaço de Profundo Silêncio…

A  Ciência  do  Antahkarana,  tecnicamente  falando  e  para  propósito  grupal,  é

especialmente  a  ciência  de  manifestação  de  luz  com  seus  resultados  de  revelação  e

consequentes mudanças.    
xi i i

… Espaço de Silêncio…

É a aurora na Terra… e tudo é luz e vida.  
xiv

… Breve Espaço de Silêncio…

Nos  numerosos  fios  de  luz,  tecidos  pelos  aspirantes,  discípulos  e  iniciados  do  mundo,

podem  ver  como  aparece  gradualmente  o  antahkarana  grupal  –  aquela  ponte  por  meio  da  qual

toda a humanidade poderá ser abstraída da matéria  e da forma. A construção do antahkarana é o

grande e final serviço que podem prestar todos os verdadeiros aspirantes.

Por  conseguinte,  repito,  é  essencial  a  compreensão  do  método  de  construção  do

antahkarana, para que a humanidade avance como está planificado, e neste avanço os discípulos e

aspirantes devem ser e são a vanguarda. 

A  humanidade  despertará  constantemente  e  como  um  todo  ao  impulso  espiritual  futuro;

terá lugar um irrefutável impulso para a luz espiritual e para uma maior orientação…
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… Breve Espaço de Silêncio…

Devem buscar  as  novas  atitudes  e  as  novas  abordagens  criativas  que  darão  por  resultado

não  só  a  construção  do  antahkarana  individual,  como  também  a  fusão  dos  inúmeros  “fios

radiantes”  que  produzirão  os  “cabos  conectores”,  falando  simbolicamente,  que  relacionarão  os

centros  planetários  e  proporcionarão  o  meio  pelo  qual  poderão  passar  a  ígnea  vontade  e  o

propósito predeterminado da Deidade. 

Isto dará lugar à reconstrução dos mundos manifestados, e nesta tarefa cada um e todos

podem desempenhar sua parte.
xv

… Breve Espaço de Silêncio…

NO CENTRO DA VONTADE DE DEUS,

EU PERMANEÇO.

NADA AFASTARÁ MINHA VONTADE DA SUA,

EU IMPLEMENTO ESSA VONTADE PELO AMOR.

EU ME DIRIJO PARA O CAMPO DE SERVIÇO.

EU, O TRIÂNGULO DIVINO,

CUMPRO ESSA VONTADE DENTRO DO QUADRADO

E SIRVO AOS MEUS SEMELHANTES.

… Espaço de Silêncio prévio à Meditação Que Penetre A Luz…
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i Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
ii Alice Ann Bailey, A Luz da Alma.
iii Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico (Citações da Doutrina Secreta).
iv Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
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vi Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca. 
vii Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
viii Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era, II. 
ix Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
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xi Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era, II.
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xiii Alice Ann Bailey, Educação da Nova Era.
xiv Alice Ann Bailey, A Luz da Alma.
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