
26 de Novembro de 2016

A Nova Religião Mundial

Notas-Chave:

O que se requer é a revivificação das velhas formas, e infundi-las de vida nova; as velhas
organizações  devem ser  despertadas à hora da necessidade e devem mudar,  de organizações
estáticas para organismos vivos. Os velhos rituais devem ser revividos e postos em dia (no sentido
esotérico do termo), e os estudantes religiosos do mundo devem passar para uma escola superior,
dar as interpretações ocultas e ensinar que, afinal, a verdade esteve presente todo o tempo, mas
oculta e mal interpretada.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *
Religião é o nome dado ao apelo invocador da humanidade e à resposta evocadora da Vida

maior a esse clamor.
O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *
A verdadeira religião será interpretada em termos da vontade-para-o-bem e sua expressão

prática, a boa vontade.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *
Material de Reflexão:

Essas formas-pensamento que se materializarão como a religião da Nova Era já existem no
plano mental e estão em processo de precipitação no plano físico. Suas características já podem ser
discernidas.  Os sábios Guias da raça,  trabalhando sob o Cristo e tendo em vista que o público
necessita de uma forma, procuram neste momento manter tanto quanto possível da antiga forma e
características, tanto, isto é, como compatível com a evolução e o progresso. No Ocidente, o que os
Grandes Seres procuram quebrar não é a forma do Cristianismo, mas o controle das Igrejas sobre as
mentes das massas. As velhas formas de pensamento e de interpretação são agora muito restritas e
muito estreitas em seu domínio sobre a vida aprisionada e lutadora. Essa vida deve irromper. Não
pode ser limitada pelas antigas restrições. Entretanto, neste momento não existe a necessidade de
uma aventura  completamente  nova nem de uma apresentação  inteiramente  nova da  verdade.  A
natureza e a evolução se movem com suaves gradações e não com rupturas e manifestações não
correlacionadas no mundo das formas. Em todos os desenvolvimentos que progridem, as velhas
características podem ser vistas – ampliadas, purificadas e mais belas, embora reconhecíveis como a
velha forma em uma volta mais elevada da espiral. Não são os cultos extravagantes, nem as seitas
amplamente divergentes, nem os grupos de revolucionários religiosos avançados que podem atender
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à imperiosa necessidade de muitos buscadores hoje em dia. O que se requer é a revivificação das
velhas formas, e infundi-las de vida nova; as velhas organizações devem ser despertadas à hora da
necessidade e devem mudar,  de organizações estáticas para organismos vivos. Os velhos rituais
devem ser revividos e postos em dia (no sentido esotérico do termo), e os estudantes religiosos do
mundo devem passar para uma escola superior, dar as interpretações ocultas e ensinar que, afinal, a
verdade esteve presente todo o tempo, mas oculta e mal interpretada. 

É certamente mais fácil pôr em ritmo1 as massas e lhes dar a luz mais nova da verdade se essa
luz  for  vertida  em um terreno familiar.  Todos  devem ter  a  chance  de  ver  e  ouvir  e  receber  a
oportunidade de pesar e julgar a significação da realidade. No são apenas os dois ou três de suprema
importância,  ou  aqueles  que  têm a  coragem2 de  dar  os  passos  necessários  que  devem receber
consideração em primeiro lugar, mas a verdade deve ser atenuada e adaptada de tal maneira que seja
possível  oferecer  às  mentes  avançadas,  às  mentes  inquiridoras  e  às  massas  reacionárias  uma
oportunidade na medida de sua receptividade. O maior de todos os Grandes Seres não fez isto Ele
Mesmo na sinagoga e com Seus discípulos nos dias da Judeia?

Os aspirantes e discípulos do mundo devem se dar conta de que chegou a hora e que as
forças do Cristo estão sendo organizadas3 para um supremo esforço. Estas forças incluem tanto a
evolução  humana  como  a  angélica.  Poderia  ser  útil  lhes  dar  alguma  ideia  do  esquema  de
preparação para o período de transição entre a velha era e a nova tal como está em processo de
conclusão na Câmara do Concílio do Grande Senhor. A sua aceitação e compreensão disso e de
suas  implicações  simbólicas  dependem  da  sua  capacidade  de  assimilar  a  verdade,  usar  a
intuição, e assim ajudar no trabalho quando chegar o momento oportuno.

* * *

Um evento já está em processo de manifestação. O Cristo e Seus discípulos, os Mestres de
Sabedoria e os Grandes Associados estão se aproximando cada vez mais do plano físico. O trabalho
de preparação mental para esse acontecimento, e a construção da forma-pensamento do advento, ou
segunda Vinda, já foi concluída. Resta a precipitação desse acontecimento, seu aparecimento em
níveis astrais e sua materialização no plano físico. Pediria a todos vocês que leem estas palavras
sobre a segunda Vinda, que reservem a opinião a respeito da natureza exata desse acontecimento.
Mantenham o conceito  impessoal  e não vinculem esse aparecimento com uma personalidade ou
com um indivíduo. Se cometerem o erro de conectar o significado com um indivíduo, limitarão sua
compreensão e no chegarão ao correto reconhecimento do propósito grupal. O trabalho de verter o
princípio de amor (o princípio crístico) e de elevar a consciência das massas ao ponto em que elas
possam compreender e acolher esse princípio-amor, é o principal trabalho da nova era, e inaugurará
a era de fraternidade e modelará a humanidade à semelhança do Cristo. Que os povos orientais
possam  designar  este  grande  Executivo  com outro  nome  distinto  de  “O  Cristo”,  de  nenhuma
maneira afeta a realidade nem altera o fato de Sua influência e Sua vinda esotérica.

1swing into step.
2nerve.
3marshalled.
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Certos Mestres têm o trabalho sob Seu controle, e por meio de Seus discípulos reunidos já estão
ativamente dedicados ao trabalho de preparação…

O Mestre Jesus trabalha especialmente com as massas do povo cristão que habitam nos países
ocidentais e que se reúnem nas igrejas. Ele é caracteristicamente um grande líder, um organizador e
um sábio executivo. Um grupo especial de devas trabalha sob Seu comando, e Sua conexão com
todos  os  verdadeiros  líderes  e  executivos  da  igreja  é  muito  estreita.  Atua  incessantemente  no
concílio esotérico interno das igrejas e com Ele cooperam os grupos de anjos violeta. Em assuntos
eclesiásticos Ele Mesmo cumpre os mandatos do Cristo, salvando muito para Ele e trabalhando
como Seu intermediário. Isto lhes parecerá lógico, já que Seu destino está estreitamente entretecido
com a Igreja cristã e marca a culminação de Seu trabalho para o Ocidente. Ninguém conhece nem
compreende  tão  plena  e  sabiamente  como  Ele  os  problemas  da  cultura  ocidental,  nem  as
necessidades das pessoas que levam adiante o destino do cristianismo.

A igreja cristã em seus inúmeros ramos pode servir como um São João Batista, como uma voz
que clama no deserto, e como núcleo pelo qual é possível alcançar a iluminação mundial. Indico a
esperança. Não afirmo um fato. Seu trabalho está destinado a manter uma ampla plataforma. A
igreja deve mostrar uma grande tolerância e não ensinar doutrinas revolucionárias nem se aferrar a
qualquer ideia reacionária. A igreja como fator de ensino deveria tomar as grandes doutrinas básicas
e (destruindo as antigas formas onde estão expressas e contidas) mostrar seu verdadeiro e espiritual
significado  interno.  O  trabalho  principal  da  igreja  é  ensinar, e ensinar  incessantemente,
conservando a aparência externa a fim de chegar aos muitos que estão acostumados aos usos da
igreja. É preciso formar instrutores; o conhecimento da  Bíblia  ser difundido, os sacramentos ser
interpretados misticamente e ser demonstrado o poder da Igreja de curar.

Os três canais principais através dos quais está ocorrendo a preparação para a nova era devem
ser considerados como a Igreja, a Fraternidade Maçônica e o campo educacional. Todos ainda estão
em uma condição relativamente estática e até agora nenhum consegue atender a necessidade nem
responder  à  pressão  interna.  Mas  nestes  três  movimentos  há  discípulos  dos  Grandes  Seres  e
constantemente estão tomando impulso e brevemente empreenderão a tarefa que lhes foi designada.

* * *

 Não se deve esquecer que apenas as almas que estão no Caminho de Provação ou no Caminho
do Discipulado formarão o núcleo da religião mundial vindoura. Existe nos planos internos com o
propósito de extrair,  de todas as igrejas, aqueles que alcançaram essa etapa da evolução em que
podem conscientemente e por próprio livre arbítrio pôr seus pés nesse  CAMINHO que conduz ao
centro de paz, e também aqueles que com pleno conhecimento podem elevar seus olhos ao Grande
Senhor e transmutar a vida do esforço mundano em vida de serviço.

* * *
Indubitavelmente é de suprema importância na atualidade que o público tome conhecimento da

natureza dos Mistérios.  Estes Mistérios serão restaurados externamente por meio da Igreja e da
Fraternidade Maçônica, se referidos grupos deixarem de ser organizações com propósitos materiais
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e  se  converterem  em  organismos  com  objetivos  vivos.  Quando  o  Grande  Ser  vier  com  Seus
discípulos e iniciados, teremos (depois de um período de intenso trabalho no plano físico, iniciado
em torno de 1940) a restauração dos Mistérios e sua apresentação exotérica, como consequência da
primeira iniciação. Por que será assim? Porque o Cristo, como sabem, é o Hierofante da primeira e
segunda iniciações e se o trabalho preparatório for fielmente e bem realizado, Ele administrará a
primeira iniciação nos santuários internos desses dois grupos. Durante Seu período de trabalho na
Terra, muitos trabalhadores fieis tomarão esta primeira iniciação e alguns poucos a segunda. A raça
chegou agora a uma etapa onde muitas almas estão no Caminho de Provação e só necessitam elevar
sua vibração (possível por Sua Presença) para chegar ao portal do próprio Caminho.

E então o que é que todos vocês podem fazer? Qual é a condição que cerca os aspirantes do
mundo atualmente? Temos um mundo cheio de intranquilidade, um mundo cheio de dor, pesar e
luta, um mundo no que os corpos emocionais da humanidade estão em uma condição de tremenda
perturbação, um mundo no qual animais, homens, mulheres e crianças sofrem, agonizam e morrem;
um mundo no qual a fome, o pecado, a doença, a inanição, o roubo e o assassinato espreitam sem
freio; um mundo em que as formas da religião existem, mas a vida se foi, no qual a ciência é
prostituída para fins financeiros e o ódio, e no qual o produto da terra não se destina ao sustento da
raça, mas para nutrir os bolsos de poucos; um mundo no qual a fé é muitas vezes objeto de troça, no
qual o altruísmo é considerado como atributo de um louco, e no qual o amor é explorado em sua
expressão mais baixa, o sexo. É esta a atmosfera na qual o Cristo e Seus discípulos podem respirar?
É esta uma condição na qual Eles podem encontrar influências harmoniosas? É este um estado de
coisas no qual Eles podem trabalhar e viver? As vibrações existentes neste planeta são similares às
d’Eles e às quais Eles podem responder? Sabemos que não é assim e que muito há a realizar para
facilitar Seu trabalho. O que podemos fazer então?

* * *
Primeiro, ensinar a lei da evolução e seu corolário inevitável, os homens perfeitos. É preciso

ensinar  aos  homens  que  as  Grandes  Almas  existem,  e  existem inteiramente  para  servir  a  Seus
semelhantes.  O  público  deve  tomar  conhecimento  de  Seus  nomes  e  atributos,  Seu  trabalho  e
propósito, e se deve dizer aos homens que Eles vêm para a salvação do mundo.

Em segundo lugar, discípulos e aspirantes devem viver em harmonia em todas as partes e amar.
As violentas vibrações do nosso ambiente devem ser aquietadas por uma forte vibração de amor,
recordando  sempre  que  ao  trabalhar  do  lado  da  evolução,  o  próprio  poder  do  Altíssimo  está
conosco, disponível para uso. Nada pode resistir às constantes pressões de amor e harmonia quando
aplicadas durante um tempo suficientemente prolongado. Não são esforços irregulares que contam.
É a pressão invariável, longamente sustentada, que finalmente derruba a oposição e os muros da
separatividade.

Em terceiro lugar, as organizações esotéricas devem apoiar tudo o que tende à unidade. Todos os
tipos de trabalho, todos os esforços exteriores das muitas organizações devem se reunir em amorosa
cooperação e assistência. Estamos em um mundo de esforço como pontos focais para o amor. Nosso
objetivo é ajudar a os Grandes Seres e prestar a Eles a inteligente assistência que fará com que Seus
planos para a humanidade se materializem. Através de nós, Eles optam por trabalhar para a elevação
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do  mundo,  e  através  dos  grupos  esotéricos  deve  ter  lugar  a  proposta  desse  esforço  espiritual
intensificado  que  deterá  a  maré  do  mal  e  evitará  as  possíveis  dificuldades  que  espreitam  na
escuridão do caos atual. O organismo vivo de aspirantes e discípulos pode proporcionar um centro
de paz, poder e amor, de ajuda prática e elevação espiritual, como o mundo nunca viu até agora. É
essa a esperança. Procurem fazer isso.

Também é preciso fazer um trabalho definido em cura, em exorcismo e em cura de doenças
mentais  e  astrais,  e  demonstrar  ao  mundo que  o antigo  poder  de  curar  ainda  reside  nas  mãos
daqueles que consistentemente seguem o Cristo. Aqueles que utilizam este poder  só  em bem dos
pequenos,  sem receber  nem  esperar  nenhuma  recompensa  pessoal,  podem  manifestar  a  antiga
maneira de curar que pouco se assemelha aos métodos modernos das escolas mentais.

Também devem ser feitos os preparativos para desenvolver os poderes psíquicos superiores e,
mediante a treinada expressão de tais poderes, provar aos cientistas do mundo que as forças latentes
no homem podem ser utilizadas por aqueles que sábia e sensatamente seguem os passos do Cristo, o
Psíquico maior de todos os tempos. Hospitais e escolas aparecerão sob a guia direta dos Mestres;
virão Instrutores que podem curar e aparecerão outros que treinarão as mentes de seus estudantes
para  que  respondam à  inspiração  direta  proveniente  do  alto.  A faculdade  da  intuição  deve  ser
desenvolvida cientificamente.

Finalmente,  os  membros  da  Igreja  e  das  Fraternidades  Maçônicas  se  familiarizarão  com a
significação interna dos distintos ritos, cerimônias, cores e rituais, e com o trabalho efetuado no piso
do templo. Devem saber por que se faz isto ou aquilo em sua devida ordem e a razão das diferentes
procedências, das palavras, dos gestos e dos atos.

Se houver uma real e verdadeira resposta a estas sugestões práticas, talvez fosse possível que o
trabalho avançasse com maior rapidez do que agora. Muita dificuldade e tensão podem ser evitadas
se  os  aspirantes  do  mundo se  puserem à  altura  da  oportunidade  oferecida  e  fizerem o  devido
sacrifício e esforço. Ainda resta por realizar grande parte do trabalho preliminar. Há muito trabalho
muito pesado, arar o solo e extirpar o indesejável.

* * *
Os  servidores  que  vigiam  do  lado  interno,  os  discípulos  e  iniciados  comprometidos  neste

trabalho, vigiam com amoroso cuidado todos os que lutam no meio desse combate. São como o
Estado Maior que segue a batalha de um posto seguro. Em Sua segurança reside o êxito final, pois
Eles  conservam em Suas  mãos  a  solução de muitos  problemas,  e  aplicam a solução quando a
batalha segue um curso contrário. 

Uma coisa sempre lhes rogo que se lembrem, pois é de importância vital. É o fato de que na
destruição da forma reside o segredo de todo crescimento evolutivo. Isto não é uma verdade

banal. Podem vê-lo em constante expressão.

Os  Mestres  utilizam  a  forma  (uma  forma  de  organização  eclesiástica,  uma  Fraternidade
Maçônica, um grupo esotérico) o mais possível. Procuram atuar por seu intermédio, aprisionando a
vida  dentro  das  paredes  de  contenção  enquanto  servirem  ao  propósito  e  a  raça  for  instruída
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mediante essa forma. Em seguida chega o momento no que a forma deixa de servir ao propósito, a
estrutura se atrofia, se cristaliza e se torna vulnerável e facilmente destruída. Então se vai, e uma
nova forma toma seu lugar. Observem e vejam se não ocorre sempre assim. Na infância da raça as
formas  duravam  muito  tempo.  A evolução  se  processava  mais  lentamente.  Mas  agora,  nesta
tendência ascendente, a forma tem só uma breve duração. Vive vitalmente apenas por um breve
período; com rapidez atravessa seu ciclo; com rapidez se desintegra e é substituída por outra. Esta
rapidez aumentará e não diminuirá à medida que a consciência, ou a compreensão em expansão que
tem a raça da vida interna vibrar em um ritmo mais rápido4. 

…Vocês  que conhecem estes  tempos  e  podem interpretá-los  corretamente  à  luz  da intuição
iluminada, devem se unir para prestar Serviço e para ajudar a Fraternidade da qual o Cristo é o
Líder divino, e da qual os Mestres, os iniciados, discípulos e aspirantes são o organismo operacional
e vivo no plano físico.

…Espaço de Silêncio para a Reflexão…

A Exteriorização da Hierarquia

* * *

Religião, a ciência de invocação e evocação no que diz respeito à humanidade é a abordagem
(na vindoura Nova Era) de uma humanidade mentalmente polarizada. No passado, a religião teve
um apelo inteiramente emocional. Dizia respeito à relação do indivíduo com o mundo da realidade,
do aspirante buscador com a divindade buscada. Sua técnica era o processo de se capacitar para a
revelação  dessa  divindade,  de  alcançar  uma  perfeição  que  garantisse  essa  revelação,  e  de
desenvolver  uma  sensibilidade  e  uma  amorosa  resposta  ao  Homem  ideal,  resumido,  para  a
humanidade do dia de hoje, no Cristo.  

Cristo  veio  pôr  fim ao  ciclo  desta  abordagem emocional  que  havia  existido  desde  os  dias
atlantes; Ele demonstrou em Si Mesmo a perfeição visionada5 e então apresentou à humanidade um
exemplo – em plena manifestação – de cada possibilidade latente no homem até esse momento. A
conquista da perfeição da consciência-de-Cristo se converteu na meta da humanidade.

Hoje, lentamente, o conceito de uma religião mundial e a necessidade de seu surgimento são
amplamente  desejados  e  para  isso  se  trabalha.  A fusão  dos  credos  é  hoje  tema  de  debate.  Os
trabalhadores no campo da religião formularão a plataforma universal da nova religião mundial. É
um trabalho de síntese amorosa e enfatizará a unidade e a fraternidade do espírito. Este grupo é, em
pronunciado sentido, um canal para as atividades do Cristo, o Instrutor do mundo. A plataforma da
nova religião mundial será construída por muitos grupos, trabalhando sob a inspiração do Cristo.

O Reaparecimento do Cristo

A verdadeira religião será interpretada em termos da vontade-para-o-bem e sua expressão
prática, a boa vontade.

A Exteriorização da Hierarquia

4ratio.
5 visioned.
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