
M E M Ó R I A  
57º  exercício  –  ano 2016

Como  todos  os  anos,  o  fechamento  do  ciclo  do  ano  civil  e  do  balanço

institucional,  econômico  e  financeiro  se  produz  nas  vésperas  do  início  de  um

novo  ano  espiritual.  Este  fechamento  de  exercício  econômico  se  produz  a  três

meses  do  novo  ano  espiritual  e  no  período  de  Capricórnio,  período  que  é  o

primeiro  dos  três  meses  de  conclusão  do  trabalho  espiritual  do  ano.  Esta

conclusão  se  inicia  com um trabalho  sobre  a  Vontade.  A Vontade  de  Expressar

em  Capricórnio,  a  Vontade  de  Servir  em  Aquário  e  a  Vontade  de  Salvar  em

Peixes.  Um  fechamento  de  ano  civil  repleto  de  tarefas,  mas  em  profunda

meditação  e  transformação  no  grupo  de  serviço  mundial.  Sem  dúvida  alguma,

tudo consequência de um permanente avanço no trabalho de meditação que foi

levando  à  exteriorização  diversos  canais  de  serviço,  principalmente  subjetivo.

Isto  levou  a  que  se  somasse,  ao  magnífico  despertar  do  grupo  e,  com  ele,  a

reativação do trabalho do serviço à Humanidade produzido em 2014 a partir da

recuperação  de  um  livro  muito  caro  à  Hierarquia  espiritual,  a  saber  “ Os

Problemas  da  Humanidade”,  um  aumento  do  Serviço  Grupal  Semente  de  Boa

Vontade  Mundial  (SGSBVM).  Serviço  iniciado  em  outubro  de  2014,  sustentado

durante  2015,  somando grupos do interior  do país  e  agora em 2016 grupos do

exterior,  tanto da nossa América Latina como de Europa após a recente adesão

de um estudante avançado em idioma português disposto a gerar um foco desta

Semente e assim fortalecer essa energia de Boa Vontade necessária para resolver

os  problemas mundiais.   Em 9 de  fevereiro de  2016,  e  após  mais  de  50 longos

anos  de  serviço  ininterrupto,  partiu  para  uma  maior  luz  aquela  que  foi  nossa

condiscípula  e  apreciada  companheira  Edith.   Sua  partida  se  produz  em

simultâneo com o começo da gravação de um vídeo sobre a vida e obra de Alice

Ann  Bailey  no  salão  Antártica  produzido  por  rádio  Mantra  FM.  Este  vídeo,

disponível  na  web,  recebeu  numerosos  comentários  nos  advertindo  da

importância e do alcance que teve para aproximar os Ensinamentos a muitos.  A

inspiração  que  compenetrou  cada  instante  dessa  gravação  e  sua  repercussão

posterior nos levou a relacionar ambos os fatos como intimamente ligados.  Em
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2017  a  FUNDAÇÃO LUCIS celebrará  em  setembro  (em  Virgo)  60  anos  como

instituição  e  algumas  décadas  mais  desde  que  o  discípulo  Francisco  Brualla,

atendendo a sugestão de DK, chega a esta parte de América do Sul e constitui o

primeiro foco grupal  que depois se concretizaria  na Fundação Lucis  como irmã

das  três  Sedes  fundadas  por  Alice  A.  Bailey,  Lucis  Trust  Nova  York,  Londres  e

Genebra.  Também  será  celebrado,  no  mesmo  mês  de  setembro,  70  anos  da

primeira edição em inglês do livro  Problems of Humanity  e em 21 desse mesmo

mês  de  setembro,  70  anos  da  Carta  aos  Estudantes  e  colaboradores  da  Escola

Arcana  por  parte  de  O  Tibetano,  justamente  advertindo  em  Seu  escrito  a

importância  do estudo dos Problemas da Humanidade.  Foram intensificadas  as

atividades  de  serviço  da  Escola  Arcana,  particularmente  as  Meditações  de  Lua

Cheia e  seu complemento em Lua Nova,  somando ao já  mencionado SGSBVM.  O

próximo  impulso,  imaginamos,  será  com  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.  A  maior  afluência  de  cooperadores  no  Serviço  ao  Plano  de  Deus,  à

Humanidade  e  à  Hierarquia  espiritual  já  está  começando  a  se  fazer  notar  em

círculos  cada  vez  mais  amplos  de  irradiação,  em  focos  ou  pontos  focais

irradiatórios de poucas pessoas, por ora, mas que se vão afiançando no trabalho

subjetivo  e  assim  produzindo  aquilo  que  trará  verdadeiras  melhoras  no  viver

humano.  O aprofundamento do trabalho nos encontros reflexivos e serviços de

meditação potencializou seu efeito aos servidores mundiais.   Consideramos que

se  está  fortalecendo  um  poderoso  centro  magnético  atrativo  que  dará  lugar,

oportunamente,  a uma maior afluência de Luz e Amor no Mundo. Como sempre,

realizou-se  o  Serviço  de  Meditação  com  toda  a  energia  e  atenção  posta  nos

plenilúnios  maiores  sabendo  que  são  a  semente  do  desenvolvimento  do  ano

espiritual.  Por ocasião do terceiro plenilúnio maior, em 21 de maio, ressurgiram

as  primeiras  duas  estâncias  de  A  Grande  Invocação  dadas  em  1936  e  1940.  A

excepcional oportunidade que enfrenta a Humanidade justifica e requer o pleno

uso de todas estas ferramentas, estas poderosas ferramentas, como ponte para a

descida  da  energia  superior  que  só  pode  intervir  a  instâncias  da  Invocação.

Foram  impressos  10.000  trípticos  com  as  três  Grandes  Invocações  e  foram

incorporadas ao website.  Tudo isto também, como já é habitual, complementado
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com  as  meditações  dos  encontros  Reflexivo-Meditativos  nos  períodos  de  lua

nova. A semente germina e o organismo vivo surge. Sabemos que muitas pessoas,

aspirantes, discípulos e estudantes de diversas partes do mundo vão se somando

ao serviço graças ao material, em espanhol e português, que se encontra sempre

à disposição no website.   Com relação à revista  O Servidor,  a  edição do número

28 está  em processo de redação e  se  espera que para  este  ano espiritual  Áries

2017–Peixes 2018 possa ser impressa. Em 2016 se ampliou até 17 os e-books em

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

Foi  editada  e  impressa  a  segunda  edição  ampliada  do  livro  “O  Antahkarana” ,

foram editados os livros em português  “A Morte,  a  grande aventura” ,  “A Luz da

Alma” e  “Os  Problemas  da  Humanidade”  impressos  em  papel  pelo  grupo

colaborador  no  Brasil,  grupo  que  também  se  ocupa  da  distribuição .  Estes  três

livros  em português  também foram publicados  como  e-books,  tal  como  o  livro

“Do Intelecto à Intuição” , e a edição ampliada de “O Antahkarana” . Como sempre

foram  enviados  exemplares  às  Sedes  de  Lucis  Trust  de  Nova  York,  Londres  e

Genebra.   Continua o trabalho de profunda revisão de todos os livros.  Este ano,

para somar alegria e vida ao regresso do filho extraviado e regressado no mesmo

dia do Plenilúnio de Sagitário de 2014, “Os Problemas da Humanidade” , apareceu

o curso original em inglês, pelo menos as primeiras 6 lições (de um total de 12)

correspondentes  ao primeiro ano de estudo,  que Alice  A.  Bailey instituiu  como

parte dos estudos da Escola Arcana para todos os estudantes. Cabe lembrar que

esta decisão por parte da direção da Escola Arcana deu lugar a que O Tibetano

rompesse  seu silêncio de anos para escrever a histórica  carta aos estudantes e

colaboradores  da  Escola  Arcana  em  21  de  setembro  de  1947.   Segue-se

trabalhando  para  editar  quanto  seja  possível  o  livro  de  recopilação  “ O  Sétimo

Raio,  Revelador  da Nova Era”  cujo  exemplar em inglês  foi  recebido em maio de

2014.  Naturalmente  sempre  esteve  presente  em  todos  os  trabalhos  o

pensamento-semente do ano espiritual que está finalizando em Peixes de 2017:

“Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática

que  finalmente  aniquilará  o  tempo” .   No  que  diz  respeito  à  Escola  Arcana,

produziu-se  uma  crise  que  está  possibilitando  que,  cumprindo  nossa  parte,  se

esteja  elevando  o  nível  do  grupo  à  medida  que  se  retomam  os  princípios  que
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Alice  A.  Bailey  fixou  como  inalteráveis  para  a  Escola.   Segue  avançando  a

tradução dos textos de Escola Arcana para o português, já dos graus avançados.

Inclusive  já  temos  um  estudante,  além  da  própria  tradutora,  a  ponto  de  se

aproximar do Quarto Grau. Foi dada continuidade à distribuição dos boletins de

Triângulos, procurando ampliar a consciência a respeito desta atividade tão cara

ao coração da Hierarquia.  Contudo,  este serviço sabemos que está por dar uma

volta  mais  elevada  que  ainda  não  suspeitamos.  Algo  parecido  com  o  que

aconteceu  com  Boa  Vontade  Mundial  que  viu  emergir  um  profundo  e  frutífero

trabalho.   O grupo interno, aproveitando a crise de oportunidade que se produz

quando  cumprimos  a  tarefa,  prepara-se  para  fortalecer  e  aumentar  a

participação  no  serviço,  além  de  aprofundar  seu  próprio  reconhecimento

espiritual,  emitindo  assim  a  nota,  o  centro  magnético,  que  atrai  trabalhadores

cada  vez  mais  conscientes  do  serviço  a  prestar.   É  neste  sentido  que  o  núcleo

interno  do  grupo  da  Sede,  em  continuidade  com  o  trabalho  de  estudo  das

quatorze regras para iniciação grupal do livro Os Raios e as Iniciações, continuou

se  reunindo  aos  domingos  pela  manhã  para,  depois  da  Meditação  de  Uso  dos

Meios  Massivos  de  Comunicação  para  Propósitos  Espirituais,  dar  continuidade

ao  estudo  do  livro  Telepatia  e  o  Veículo  Etérico  para  aprofundar  sobre  o

pensamento-semente do ano espiritual Áries 2016-Peixes 2017, encerrando com

a  Meditação  para  a  Reorientação  do  Dinheiro  para  fins  Espirituais.   Por  outro

lado,  o  trabalho  de  registro  dos  livros  que  foram  doados  nos  últimos  anos,

somados aos que já havia na biblioteca,  foi  concluído graças à dedicação de um

colaborador de décadas de Fundação Lucis. Paralelamente, teve início a reforma

no  ambiente  do  sexto  piso  destinado  a  biblioteca  e  sala  de  leituras.  Espera-se

poder inaugurar esse espaço ameno para leitura e reflexão no inverno deste ano

2017.  Finalmente,  em  21  de  dezembro  de  2016  foi  inaugurado  um  período

planejado  de  três  anos  de  preparação  para  a  Semana  do  Novo  Grupo  de

Servidores  do  Mundo  de  2019.   A  Vontade  espiritual  será  impulsionada  pela

MEDITAÇÃO como  núcleo  vivo  e  como  ferramenta  efetiva.   Este  ano  seguiremos

convocando os  estudantes,  amigos  e  demais  servidores  vinculados  à  Sede  para

acompanhar o serviço de meditação com essa Fé, essa Luz, que é a substância das

coisas esperadas e a evidência das coisas que não vistas.  E, naturalmente, levando

à consciência  meditativa  o  pensamento-semente  para  o  próximo ano  espiritual
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(Áries-2017  a  Peixes-2018):  “Que  o  Grupo  evoque  a  Força  de  Shamballa  e

demonstre  a  vontade-para-o-bem  em  nova  e  potente  vivência ”.   Como

sempre,  a  Instituição  agradece  à  Rádio  Mantra  FM,  pelo  espaço  para  A  Voz  do

Silêncio concedido gratuitamente a esta Instituição, sem outro interesse que o de

servir à Humanidade difundindo os Ensinamentos; aos cooperadores no Serviço

ao Plano, à Humanidade e à Hierarquia por meio da meditação grupal no mundo

e para todo o mundo; aos amigos, colaboradores, membros do grupo de trabalho

e  a  todos  aqueles  identificados  com  o  objeto  da  Fundação  que  oferecem  seus

aportes  monetários  indispensáveis  para  o  cumprimento  dos  objetivos  e

propósito espiritual que o Grupo vai reconhecendo e transmitindo à consciência

pública.

Em Buenos Aires, 9 de fevereiro de 2017.
Conselho de Administração de FUNDAÇÃO LUCIS.
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