
M E M Ó R I A  
58º  exerc íc io–  ano  2017

Sempre  parece  pouco  todo  o  realizado,  mais  ainda  quando  vemos  o  estado  mundial  de

domínio do egoísmo,  o câncer social,  que como tal destrói  tudo,  inclusive até o próprio meio

em que se vive. Para anular o egoísmo sustentado desde um errado sentido de separatividade e

míope visão materialista,  procuramos aprofundar o contato espiritual em ordem a “expressar a

vontade-para-o-bem em nova e potente vivência”.  Confiamos que este esforço,  não obstante a

aparência  de  caos,  conflitos  e  dificuldades,  esteja  alcançando  a  mudança  necessária  no

profundo  da  consciência  humana.  Tal  o  objetivo  de  todos  os  grupos  mundiais  que,  como  o

congregado  por  esta  instituição  e  suas  irmãs  de  Nova  York,  Londres  e  Genebra,  procuram

educar  de  um  ponto  de  vista  espiritual,  o  que  sempre  implica  um  ponto  de  vista  global,

inclusivo  e  de  totalidade.  No  fechamento  deste  ano  calendário  se  aprofundou,  no  serviço

público de meditação,  a transformação do grupo com fins  de alcançarmos o novo mundo por

todos esperado. A reativação do trabalho do serviço à Humanidade iniciado em 2014 em linha

com o livro editado naquele mesmo ano, muito caro à Hierarquia espiritual, “ Os Problemas da

Humanidade”  (em  sua  versão  original  e  completa  do  inglês  Problems  of  Humanity),  vem

complementando o Serviço ao Plano, à Humanidade e à Hierarquia espiritual. O Serviço Grupal

Semente  de  Boa  Vontade  Mundial  (SGSBVM)  prosseguiu  firme  após  três  anos  de  trabalho

ininterrupto  de  Meditações  periódicas  compartilhadas  com grupos  de  diversas  localidades  do

país e do mundo.   Continuam se intensificando as atividades de serviço da Escola Arcana,  as

Meditações de Lua Cheia e seu complemento em Lua Nova.   Espera-se que o Serviço de Boa

Vontade  Mundial  aumente  neste  novo  ano  espiritual  que  começará  em  Áries  2018  e  que  o

trabalho de Triângulos,  tão caro à Hierarquia e essencial para estabelecer as necessárias novas

linhas  de  pensamento  construtivo,  de  amor  e  livre  circulação  da  substância  Luz  por  todo  o

planeta, seja renovado e reinicie com maior potência, como resultado do trabalho nos encontros

reflexivos e de meditação de lua cheia levado a cabo pelos servidores do mundo.   Já não nos

surpreendem  as  “coincidências”  com  os  grupos  de  Nova  York,  Londres  e  Genebra,

evidenciando  o  progresso  do  Grupo  maior.   A  qualidade  deste  organismo  vivo  penetra  nos

corações e nas mentes, produzindo a transformação em direção às Corretas Relações Humanas.

Muitas  pessoas,  aspirantes,  discípulos  e  estudantes  do  mundo  continuam  se  agregando  ao

serviço através do material,  em espanhol e português,  que se encontra sempre à disposição no

website.  As três estâncias de A Grande Invocação dadas em 1936, 1940 e 1945 foram objeto de

difusão permanente. Foi distribuída quase a totalidade dos 10.000 trípticos com as três Grandes

Invocações e com o Processo Meditativo Criador.  Com o fim de resguardar o fundo destinado

RODRÍGUEZ PEÑA 208, PISO 4º - C 1020 ADF – CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA – TEL./FAX: (54-11) 4371-8541

www. luc i s .o rg



2

à  revisão,  reedição  e  reimpressão  dos  livros  de  Alice  A.  Bailey,  sendo  a  Fundação  Lucis

responsável  pela  difusão  e  distribuição  em  espanhol  e  português  para  América  Latina  e  o

mundo ante  os  centros  de Nova York,  Londres  e Genebra de Lucis  Trust  cuja autorização de

copyright  sobre  os  livros  nos  responsabiliza,  decidiu-se  pela  compra  da  unidade  funcional

número 32,  escritórios 61 e 62,  de Rodríguez Peña 336 (CABA).  Com o mesmo objetivo,  foi

resolvido  alugá-las,  considerando que  assim se  alcançará manter  o  valor  para cumprir  com o

objeto  social.    Por  outra  parte,  a  biblioteca  e  a  sala  de  leituras  do  sexto  piso  já  estão

terminadas  só  se  espera  o  cooperador  que  se  encarregará  dos  registros  para  receber  os

estudantes e eventualmente organizar novos grupos de leitura e estudo.  A revista  O Servidor,

cuja última edição impressa foi o número 27, encontra com suas edições em papel suspensas e

esperamos  retomar  esse  aspecto  do  serviço  através  de  um  formato  digital  com  uma  nova

dinâmica em linha com a moderna tecnologia.   Continuam disponíveis  17 títulos  em e-books

em espanhol e 4 em português já publicados através de BajaLibros ( VI-DA GLOBAL S.A. ). Tendo

renovado o contrato, desta vez com a nova empresa de BajaLibros,  VI-DA TEC S.A. ,  esperamos

retomar a edição de livros eletrônicos em espanhol e português.  Em 2017 foi feita a revisão de

“A  Autobiografía  Inconclusa  de  Alice  Ann  Bailey” ,  cuja  segunda  edição  já  se  encontra  na

gráfica no momento de redigir esta Memória;  “Glamour,  um problema mundial”  e “Telepatia

e o Veículo  Etérico”  se  encontram nas  últimas etapas  de revisão.  Continua pendente  editar  o

livro  de  recopilação  “O  Sétimo  Raio,  Revelador  da  Nova  Era”.   Em  português  se  presume

editar  em breve  “Cartas  sobre  Meditação Ocultista”  graças  ao grupo  colaborador  do  Brasil,

grupo  que  também  se  ocupa  de  sua  distribuição,  e  que  continua  com  as  tão  necessárias

traduções  das  lições  da  Escola  Arcana  para  o  português .   O  intercâmbio  de  material  e

intercomunicação sobre as atividades de e com as Sedes de Lucis Trust de Nova York, Londres

e Genebra flui naturalmente e nos liga no Trabalho Uno com os irmãos de diferentes países em

todo o  mundo.   O importante  trabalho  de profunda  revisão  de todos  os  livros  continua.  Tem

duplo  efeito,  o  mais  óbvio  que  implica  na  reedição  mais  fiel  a  seus  originais  e  a  criação  e

elevação  da  consciência  do  grupo  da  Sede  e  seus  estudantes  subjetivamente.  Este  ano,

aproveitando o reaparecimento de uma parte do curso original  em inglês que Alice A.  Bailey

preparara oportunamente para a Escola Arcana e fora motivo de atenção por parte da Hierarquia

espiritual,  foram  dedicados  nove  encontros  do  serviço  de  lua  nova  aos  sete  Problemas  da

Humanidade. A reflexão e meditação sobre estes Problemas continua parecendo como um tema

de  relevância  fundamental,  pelo  qual  se  projeta  neste  novo  ano dedicar  outros  encontros  nos

enfocando  nos  fatores  de  solução  dos  sete  problemas.  Naturalmente  todos  os  trabalhos

estiveram impregnados do pensamento-semente “Que o Grupo evoque a Força de Shamballa

e demonstre a vontade-para-o-bem em nova e potente vivência”.   Este pensamento-semente

utilizado  pelos  estudantes  da  Escola  Arcana,  assim  como  pelos  participantes  presencial  ou

subjetivamente  de  cada  serviço  de  meditação,  sem  dúvida  produziu  seu  efeito  e  preparou  o
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terreno para a nova semente que cultivaremos este ano, junto às Sedes de Nova York, Londres e

Genebra,  em  cada  Lua  Cheia.   O  grupo  interno  desta  Sede,  aproveitando  a  crise  de

oportunidade,  dispõe-se  a  aprofundar  e  aumentar  a  participação  no  serviço,  reforçando  o

próprio  reconhecimento  espiritual ,  em  uma  volta  mais  elevada  da  espiral,  desta  vez  em

preparação para a Semana do Novo Grupo de Servidores do Mundo de 2019, agora em etapa de

meditação  e  reflexão  silenciosa.   A  convocatória  a  estudantes,  amigos  e  servidores

colaboradores  vinculados à Sede continuará,  a fim de fortalecer o  serviço de meditação,  pois

agora  chega  o  momento  de  cooperar  de  maneira  inteligente  na  implementação  da  Vontade

espiritual  através de  MEDITAÇÃO ,  desafio implícito  no pensamento-semente que,  junto a Nova

York,  Londres  e  Genebra  e  os  estudantes  e  colaboradores  em  todo  o  mundo  utilizaremos

durante  o  novo ano espiritual  Áries  2018 –  Peixes  2019:  “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 ”.   O Grupo da Sede de Fundação

Lucis  agradece à Rádio  Mantra FM pelo espaço outorgado gratuitamente  a  A Voz do Silêncio

que transmite a ensinamento pelo sétimo ano consecutivo, sem outro interesse que o de servir à

Humanidade  difundindo  ideias  espirituais;  aos  colaboradores  no  Serviço  ao  Plano,  à

Humanidade e à Hierarquia por meio da meditação grupal em e para todo o mundo; aos amigos,

colaboradores, membros do grupo de trabalho e a todos aqueles identificados com o objetivo da

Fundação  oferecem  e  aportes  financeiros  indispensáveis  para  implementar  os  objetivos  e

propósito espiritual que o Grupo reconhece e transmite à consciência pública.
Em Buenos Aires, 29 de Março de 2018.

Conselho de Administração de FUNDAÇÃO LUCIS.
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