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Novo Ano Espiritual: Inspiração para o Trabalho

O Contraste entre o Morador e seu oposto, o Anjo da Presença.

Todo  o  tema  do  Morador  e  sua  relação  com  o  Anjo  (uma  maneira 1  s imból ica  de  t ratar  de
uma grande relação  e possibil idade,  e  um grande fato em manifestação)  somente  agora  é  passível

de  consideração.  Somente  quando  o  homem  é  uma  personal idade  integrada  surge  de  fato  o
problema  do  Morador,  e  só  quando  a  mente  es tá  aler ta  e  a  intel igência  organizada  (como

claramente  es tá  ocorrendo  hoje  em grande  escala)  é  possível  para  o homem perceber,  de  maneira
intel igente  e  não  apenas  mist icamente,  o  Anjo e,  ass im,  intuir  a  presença.  Somente  então  assume

at ivas  proporções  toda  a  questão  referente  aos  obstáculos  que  o  Morador  personif ica  e  as
l imitações  que  coloca  ao  contato  e  à  real ização  espir i tuais .  Somente  então  podem  ser

considerados  de  forma  út i l  e  se  dar  os  passos  para  induzir  a  ação  correta.  Somente  quando  há
uma  fusão  adequada  na  humanidade  como  um  todo,  aparece  o  grande  e  humano  Morador  no

Umbral  como  uma  ent idade  integrada,  ou  o  Morador  em  sentido  nacional  ou  racial  faz  seu
aparecimento,  propagando  e  vi tal izando  o  glamour  nacional ,  racial  e  planetário,  fomentando  e

nutr indo  os  glamoures  individuais  e  evidenciando  inequivocamente  todo  o  problema.  Somente
então  a  relação  entre  a  alma  da  humanidade  e  as  forças  geradas  de  sua  ant iga  e  potente

personal idade  assumem proporções  que exigem uma drást ica  at ividade  e  cooperação  intel igente.

Essa hora já  chegou,  e  nos dois  l ivros ,  Os Problemas  da Humanidade e  O

Reaparecimento  do Cristo ,  como também nas Mensagens de  Wesak e de  Lua Cheia de junho,
tratei  desta s i tuação muit íss imo prát ica  e urgente,  que é em si  mesma a garant ia do progresso

humano para sua meta destinada,  assim como a comprovação dos principais  obstáculos  à
real ização espir i tual .

Glamour:  Um Problema Mundia l

* * *
Os Problemas da Humanidade.

A  humanidade  nunca  viveu  realmente  à  al tura  dos  ensinamentos  que  lhe  foram  dados.  A

impressão  espir i tual ,  seja  t ransmitida  pelo  Cristo,  por  Krishna  ou  pelo  Buda  (e  legada  às  massas
por  Seus  discípulos)  ainda  não  foi  expressa  como se  esperava.  Os  homens  não  vivem à  al tura  do

que  já  sabem;  não  convertem  as  informações  em  prát ica;  curto-ci rcui tam  a  luz ;  não  discipl inam
a  si  mesmos;  o  desejo  ávido  e  a  ambição  i legal  controlam,  e  não  o  conhecimento  interno.

Colocando  de maneira  cient í f ica  e  do  ângulo  esotérico:  a  impressão  espir i tual  foi  interrompida  e
houve interferência  no f luxo ci rculatório  divino.  É  tarefa  dos discípulos  do  mundo restaurar  es te

f luxo  e  pôr  f im  a  es ta  interferência.  Este  é  o  principal  problema  que  enfrentam  as  pessoas
espir i tuais  neste momento.

Em  um  escri to  anterior  sobre  o  tema 2  da  humanidade,  dei  a  chave  do  problema  com  as

seguintes  palavras:  —
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“A  chave  do  problema  da  humanidade  (enfocando-se,  como  fez ,  nas  di f iculdades
econômicas  dos  últ imos  duzentos  anos  e  no  impasse  teológico  das  igrejas  ortodoxas)  foi

tomar  e  não  dar,  receber  e  não  compart i lhar,  acumular  e  não  distr ibuir .  Impl icou  na
quebra  de  uma  lei  que  colocou  a  humanidade  em  uma  posição  de  culpa  posi t iva.  A  guerra

foi  o  lamentável  preço  que  a  humanidade  teve  que  pagar  por  es te  grande  pecado  da
separat ividade.  As impressões  da Hierarquia foram recebidas,  distorcidas,  mal  apl icadas e

erroneamente  interpretadas  e  a  tarefa  do  Novo Grupo de  Servidores  do  Mundo  consis te  em
anular es te  mal .”

Vamos  reflet i r  sobre  es tes  problemas  e  chegar  a  uma  clara  formulação  de  nossas  próprias
ideias  sobre  es tas  questões .  Isso  fei to ,  deveríamos  ter  a  coragem  de  falar  sobre  es tes  problemas

e sua  solução  em nosso próprio ambiente  – não fanat icamente,  mas com sabedoria  e  cr i tér io .

Outubro de 1944 -  Revisado em Fevereiro de 1946

Os Problemas  da  Humanidade

* * *
…  permitam-me  lembrar  que  não  escrevo  com  espíri to  de  pessimismo  algum,  mas  do

ponto  de  vista  de  uma  crença  inal terável  na  glória  do  espíri to  humano;  escrevo  com  firme

convicção  no  tr iunfo  emergente  e  f inal  da  alma  do  homem  sobre  todos  os  defei tos  e
circunstâncias  passageiros .  . . .

O que é vál ido para o homem individual  é  eternamente  vál ido para as  nações  e,  também

para elas ,  prediz-se a mesma esperança de i luminação e de  futuro,  t riunfo espir i tual  e  glória.
Os Problemas  da  Humanidade

* * *

O Festival de Wesak.

. . .  o  retorno  anual  do  Buda  para  abençoar  Seu  povo  de  todas  as  partes  e  transmitir  a

mensagem de  sabedoria,  luz  e  amor  para  a  humanidade –  vindo,  como faz ,  do  próprio  Coração
da  Deidade  –  é  a  evidência  externa  e  a  garantia  da  orientação  divina  interna  e  da  revelação

no  presente  ciclo  mundial  de  2.500  anos.  Ano  após  ano,  Ele  retorna.  Durante  um  breve
instante,  Ele  nos  lembra  de  que  Deus  exis te  e  ama  sempre;  de  que  Ele  não  é  indiferente  ao

Seu  povo;  de  que  o  coração  do  universo  é  compaixão  inal terável  e  de  que  o  homem  não  está
só.

Para  impulsionar  es te  reconhecimento  e  possibi l i tar  es te  aparecimento,  é  cr iado  um

vivif icante  Triângulo  de  Energia,  enfocado  por  meio  de  t rês  grandes  Individual idades
espir i tuais ,  que  evocam  reconhecimento  tanto  no  Oriente  como  no  Ocidente.  São  conhecidas

pelos  f ieis  de todos os  credos  e  todas  as  nacional idades.  São:

 O Senhor  do  Mundo,  o  Ancião  dos  Dias ,  Sanat  Kumara,  o  Logos  planetário,  Melquisedeque,
Aquele  a  Quem Cris to se referiu  quando disse:  “Eu e  Meu Pai  somos Um”.

 O  Buda,  o  Iluminado,  o  Revelador  da  luz  e  da  sabedoria  que  nos  chegam  de  fontes  mui to
maiores  que  a nossa Vida  planetária ,  um Mensagei ro  dos Deuses .  

 O  Cris to,  o  Fi lho  do  Pai ,  o  Salvador  do  Mundo,  o  Redentor .  Aquele  que  permaneceu
conosco  e Que está  reunindo Suas  ovelhas  em Seu redi l ,  o  Senhor  de Amor.

Nestes  Três ,  Cuja  natureza  é  amor  e  luz  i rradiantes ,  a  humanidade  pode  compreender  em

alguma  medida  a  natureza  da  divindade.  São  maiores  do  que  se  sabe  ou  compreende;  a
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intel igência  e  a  aspiração  humanas  só  podem  pressent i r  Sua  natureza  essencial ;  Sua  potência
espir i tual  deve  ser  atenuada  para  que  o  gênero  humano  possa  suportar  a  pressão  do  impacto  da

energia  que  Eles  operam  e  procuram  transmit i r .  É  este  processo  de  atenuação  das  energias  que
acontece  no  momento  da  Lua  Cheia  de  Maio,  e  é  levado  a  um  “foco  de  t ransmissão”  pela

intenção  em  massa  da  Hierarquia  e  pela  demanda  em  massa  dos  aspirantes  e  discípulos  do
mundo – ele  próprio  evocado pela necessidade  em massa  dos  povos de  todas  as  terras .

Aqui ,  meus  irmãos,  há  um  simples  enunciado  dos  fatos  que  devem  ser  compreendidos  por

todos  vocês  que  procuram  part icipar  de  maneira  intel igente  do  Fest ival  de  Wesak  e  que
anseiam  por  atuar  como  transmissores  da  energia  espir i tual  que,  naquele  momento,  será

vert ida para a humanidade que sofre.

* * *
…hoje,  na  Lua  Cheia  de  maio,  vários  milhões  em  todas  as  partes  es tarão  dir igindo  seus

pensamentos  para  o  Buda,  procurando  estar  sob  Sua  influência  e  benção  e  a  da  Hierarquia  em
Seu retorno  anual ,  embora  breve,  para  abençoar  a  humanidade.  Este  reconhecimento  crescerá  até

o  momento  não  muito  dis tante  no  futuro  em  que  terá  f inal izado  Seu  período  de  serviço  e  não
mais  retornará,  porque  o  Avatar  que  vem  tomará  Seu  lugar  nas  mentes  e  nos  pensamentos  dos

povos do mundo.  A Sua tarefa  de  recordar  cont inuamente  aos  aspirantes  sobre  a  possibi l idade  da
iluminação  e  Seu  t rabalho  de  manter  um  canal  aberto  para  que  a  luz  se  i rradie  sobre  as  mentes

dos  homens,  penetrando,  todos  os  anos,  na  substância  luz  para  a  Terra  es tão  quase  concluídos;
quase  chegou o momento em que “nessa  luz  veremos  a Luz”.

Veem  vocês,  assim,  as  iminentes  e  vi tais  possibil idades?  Reconhecem  a  urgência  da
oportunidade?  As  duas  Luas  Cheias  [de  maio  e  junho]  formam um ciclo  completo  de  trabalho,

que  deve  ser  preparado  em  l inha  com  estas  declarações  que  faço,  tanto  agora  como  nos
próximos  anos.  À  medida  que  vocês  preparam  seus  próprios  corações,  lembrem-se  de  que  a

Lua  Cheia  de  maio  é  o  momento  no  qual  o  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  e  todos  os
esoteris tas  e  pessoas  espiri tualmente  orientadas  do  mundo  devem  trabalhar  em  plena

cooperação  com  o  Buda,  e  que  a  Lua  Cheia  de  junho  é  a  oportunidade  para  que  os  homens  e
mulheres  de  boa vontade  –  ajudados  pelo  Novo  Grupo de  Servidores  do  Mundo  –  est imulem as

pessoas  de  todas  as  partes  para  que  façam  um  grande  apelo  e,  por  es te  apelo,  habi l i tem  o
Cris to a invocar  para elas  a ajuda necessária.

A Exter ior i zação da  Hierarquia  (O Fes t iva l  Wesak  –  Maio  1941)

* * *

 “Vamos  reflet ir  sobre o papel  planetário do Cristo representado ante  os  olhos de todo o
mundo através  do rádio,  da televisão e  do veloz  s istema de comunicações”  

Medi tação:  Uso  dos  Meios  de  Comunicação de  Massa  para  Propós i tos  Espir i tua is

Breve  Espaço de  Silêncio…
 “É P O SS ÍVEL  Q U E  SE  CH EG U E  A U M  PO N TO  N O  D ESEN VO LVI MEN TO  HU MAN O  EM  Q U E  ACEITA R  O

EN G ANO  S EJA IMP O SSÍ VEL  E  O  P EN SAM ENTO  CL ARO  S EJA NO RM AL .”  

A Exter ior i zação da  Hierarquia

Espaço de  Profundo Si lêncio…

* * *
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O Reaparecimento do Cristo.

“Sempre  que  houver  um  debi l i tamento  da  Lei  e  um  aumento  da  i legal idade  em  todas  as
partes ,  Eu Me manifes to.”

“Para  a  salvação  dos  justos  e  a  destruição  daqueles  que  fazem  o  mal ,  para  o  f irme

estabelecimento da Lei ,  Eu vol to a nascer,  era  após era.”

BHAGAVAD GITA Livro  IV,  Afor i smos  7  e  8.

Espaço de Profundo Silêncio…

* * *

Uma  das  dif iculdades  que  se  apresenta,  atualmente,  para  a  acei tação  de  todo  ensinamento
referente  à  vinda  do  Cris to,  deve-se  a  que,  apesar  de  ter  s ido  divulgado  durante  séculos ,  nada

aconteceu.  Is to  é  verdade,  e  nis to res ide  grande  parte  de nossa dif iculdade.  A expectat iva  de  Sua
vinda  não  é  novidade,  não  há  nela  nada  de  excepcional  nem  de  diferente;  aqueles  que  ainda

permanecem  fiéis  a  es ta  ideia  são  olhados  com  complacência  ou  com  zombaria  ou  pena.  Uma
anál ise  dos  tempos  e  das  épocas,  dos  s ignif icados,  da  intenção  divina  ou  da  vontade  de  Deus,  e

mais  a  consideração  da  si tuação  mundial ,  podem  nos  levar ,  porém,  a  crer  que  o  momento
presente  é  excepcional ,  em  mais  de  um sent ido,  e  que  o  Cris to  es tá  diante  de  uma  oportunidade

excepcional ,  produzida  por  certas  condições  mundiais ,  que  também  são  excepcionais .  Exis tem,
hoje,  determinados  fatores  no mundo e  ocorreram certos  eventos ,  no século  passado,  nunca antes

havido;  seria  de  grande  valor  para  nós  considerarmos  estas  questões  para  então  termos  uma
melhor  perspect iva.  O  mundo  ao  qual  Ele  vi rá  é  um  mundo  novo,  ainda  que  não  seja  um  mundo

melhor;  novas  ideias  ocupam  a  mente  das  pessoas  e  novos  problemas  aguardam  solução.
Consideremos  esta  s ingularidade 3  com o  f im  de  adquir i rmos  algum  conhecimento  da  s i tuação  na

qual  o  Cristo  se  precipi tará.  Sejamos  real is tas  em  nossa  abordagem  ao  tema,  evi tando  todo
pensamento  míst ico  e  vago.  Se  é  verdade  que  Ele  considera  reaparecer ,  se  é  um  fato  que  t rará

consigo  os  Seus  discípulos ,  os  Mestres  de  Sabedoria,  e  se  es ta  vinda  é  iminente,  quais  são  os
fatores  que tanto Ele  quanto Seus discípulos  devem ter  em conta?

Primeiramente,  vi rá  a  um mundo que,  em essência,  é  um só  mundo.  Seu  reaparecimento  e  Sua
consequente  obra  não  podem  ser  confinados  em  uma  pequena  local idade  ou  terr i tório  desco -

nhecido  da  grande  maioria ,  como  foi  o  caso  quando  esteve  aqui  antes .  O  rádio,  a  imprensa  e  a
difusão  de  not ícias  farão  com  que  Sua  vinda  seja  di ferente  da  de  qualquer  Mensageiro  anterior .

Os  rápidos  s is temas  de  t ransporte  O  disponibi l izarão  a  incontáveis  milhões  que,  de  barco,  t rem
ou  avião  chegarão  até  Ele;  pela  televisão,  Seu  rosto  será  conhecido  de  todos  e,  em  verdade,

"todos  os  olhos  O  verão".  Ainda  que  não  haja  um  reconhecimento  geral  de  Sua  condição
espir i tual  e  de  Sua  mensagem,  necessariamente  haverá  um  interesse  universal ,  pois  hoje  até

mesmo  os  mui tos  falsos  Cristos  e  Mensageiros  despertam  esta  curiosidade  universal  e  não
podem ficar  ocul tos .  Is to  cr ia  uma  condição  extraordinária  para  t rabalhar ,  que  nenhum Fi lho  de

Deus,  salvador  e  dinamizador,  jamais  teve  que enfrentar .

* * *

A  suscet ibi l idade  dos  povos  do  mundo  ao  que  é  novo  ou  necessário  é  também  singularmente
diversa:  o  homem reage,  hoje,  com mais  faci l idade  ao  bem e  ao  mal ,  e  possui  um mecanismo  de
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resposta  muito  mais  sensível  do  que  possuía  a  humanidade  em  épocas  primitivas .  Se,  quando
veio,  o  Mensageiro  obteve  uma  rápida  resposta,  hoje  sua  acei tação  ou  rejeição  serão  mais  gerais

e  imediatas .  Atualmente,  o  homem  é  mais  anal í t ico,  mais  bem  educado,  mais  intuit ivo  e  mais
afei to  ao  excepcional  e  ao  inusi tado,  como  em  nenhuma  outra  época  da  história .  Sua  percepção

intelectual  é  mais  penetrante;  seu sentido dos valores  mais  agudo;  sua capacidade  de  discriminar
e escolher  se  desenvolve  aceleradamente  e  penetra,  com maior  rapidez  no signif icado  das  coisas .

Estes  fatos  condicionarão  o reaparecimento  do Cris to e  tenderão  a  propagar,  mais  rapidamente,  a
notícia  de Sua vinda e  o conteúdo de  Sua mensagem.

Ele  empregará  todos  os  canais  possíveis  pelos  quais  a  consciência  do  homem  possa  se
expandir  e  obter  correta  orientação.  Contudo,  seria  mais  exato  dizer  que  é  como  Inst rutor

Mundial  que  atuará  consis tentemente  e  que  as  igrejas  const i tui rão  somente  um dos  meios  de  que
lançará  mão  para  inst ruir .  Tudo  o  que  i lumine  a  mente  dos  homens,  toda  disseminação  de  ideias

que  tenda  a  produzir  corretas  relações  humanas,  todos  os  modos  de  adquir i r  verdadeiro
conhecimento,  todos  os  métodos  de  t ransmutar  o  conhecimento  em  sabedoria  e  compreensão,

tudo  que  expanda  a  consciência  da  humanidade  e  os  es tados  subumanos  de  percepção  e
sensibil idade,  tudo  aqui lo  que  dissipe  o  espelhismo  e  disperse  a  i lusão,  que  desintegre  a

cris tal ização  e  perturbe  as  condições  es tát icas ,  f icarão  dentro  das  efet ivas  at ividades  da
Hierarquia  que  Ele  supervis iona.  Ele  f icará  l imitado  pela  qual idade  e  dimensão  da  demanda

invocadora  da  humanidade,  e  is to ,  por  sua  vez ,  es tará  condicionado  ao  grau  de  evolução
alcançado.  

Durante  a  Idade  Média  e  anteriormente,  as  igrejas  e  as  escolas  de  f i losofia  proporcionaram os
principais  canais  para  real izar  a  Sua  at ividade  subjet iva,  i sto ,  porém,  não  ocorrerá  quando  Ele

est iver  aqui  em  forma  objet iva  e  real .  As  igrejas  e  organizações  rel igiosas  far iam  bem  em
lembrar-se  deste  ponto.  Na  atual idade,  Seu  interesse  e  atenção  estão  vol tados  para  dois  novos

campos  de  esforço:  primeiro,  para  o  campo  da  educação  mundial  e ,  segundo,  para  implementar ,
intel igentemente,  as  at ividades  que  correspondem  ao  departamento  governamental ,  em  seus  t rês

aspectos:  ofício  de  governar 4 ,  ações  polí t icas  e  legis lação.  O  homem  comum  já  se  dá  conta  da
importância  e  da  responsabi l idade  que  tem  o  governo;  portanto,  a  Hierarquia  compreende  que,

antes  de  se  poder  es tabelecer  a  verdadeira  democracia  ( tal  como  exis te  em  essência  e  que,
oportunamente,  se  manifestará) ,  é  imperat ivo  que  se  ensine  às  massas  um  estadismo  coope -

rat ivista ,  que  haja  es tabi l ização  econômica  at ravés  da  correta  part i lha  e  uma  honesta  interação
polí t ica.  A  longa  separação  exis tente  entre  pol í t ica  e  rel igião  deve  desaparecer  e  is to  pode  ser

alcançado  agora  devido ao  al to  nível  de  intel igência  at ingido  pela  massa  e,  também,  pelo  fato  de
que  a  ciência  tem  aproximado  tanto  os  homens  e,  de  tal  modo,  que  o  que  acontece  em  algum

lugar  remoto  da  terra  se  converte,  em  poucos  minutos ,  em  algo  de  interesse  geral .  Is to
possibi l i ta ,  de maneira  excepcional ,  Seu t rabalho  futuro.

Aqui lo  de  que  mais  se  necessi ta ,  na  atual idade,  como preparação  para  o  Seu  reaparecimento  é
desenvolver  o  reconhecimento  espir i tual ,  pois  ninguém  sabe  em  que  nação  Ele  aparecerá,  pois

quem  poderá  dizer  se  será  inglês ,  russo,  negro,  lat ino,  turco,  hindu  ou  de  qualquer  outra
nacional idade?  Talvez  professe  a  fé  cr is tã ,  hindu  ou  budis ta ,  ou  não  pertença  a  nenhum  credo;

talvez  não  venha  restaurar  nenhuma  das  ant igas  rel igiões ,  inclusive  a  cr is tã ,  senão  restabelecer
nos  homens  a  fé  no  Amor  do  Pai ,  na  real idade  da  ex is tência  do  Cris to  e  na  est rei ta  relação,

subjet iva  e  inquebrantável ,  de  todos  os  homens.  Estarão  à  Sua  disposição  todos  os  s istemas
mundiais  de  comunicação  e  relação,  os  quais  contr ibuem  para  tornar  mais  excepcional  Sua

oportunidade e,  para  isto ,  também Ele  deve  se preparar .

4 statesmanship
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* * *

A  época  atual  é  excepcional  porque  (como  nunca  antes)  se  caracteriza  por  um  ciclo  ou

período  de  real ização  de  conferências  –  comunais ,  nacionais  e  internacionais  –  e  de  reuniões .
Formam-se  clubes  e  elaboram-se  plataformas,  real izam-se  conferências ,  congressos  e  comitês

em toda  parte ,  a  f im  de  debater  e  es tudar  o  bem-estar  e  a  l ibertação  do  homem;  este  fenômeno  é
um  dos  indícios  mais  veementes  de  que  o  Cris to  es tá  em  Seu  caminho.  Ele  personif ica  a

l iberdade  e  é  o  Mensageiro  da  Libertação.  Ele  es t imula  o  espír i to  e  a  consciência  grupais  e  a
Sua  energia  espir i tual  é  a  força  at rat iva  que  une  os  homens  para  o  bem  comum.  Seu

reaparecimento  unirá  e  vinculará  os  homens  e  mulheres  de  boa  vontade  de  todo  o  mundo,  sem
dist inção  de  rel igião  e  nacional idade.  Sua  vinda  evocará  um  mútuo  e  amplo  reconhecimento  do

bem  que  exis te  em  todos.  Is to  é  parte  do  excepcional  de  Sua  vinda,  e  para  isso  já  es tamos  nos
preparando.  

Uma  anál ise  das  not ícias  diárias  o  comprova.  Será  a  demanda  invocadora  dos  diversos
grupos  que  trabalham  pelo  bem  da  humanidade  (consciente  ou  inconscientemente)  que

produzirá  Sua  vinda.  Aqueles  que  realizam  este  grande  ato  de  invocação  são  as  pessoas  de
orientação  espir i tual ,  os  es tadistas  i luminados,  os  l íderes  rel igiosos  e  os  homens  e  mulheres

cujos  corações  es tão  cheios  de  boa  vontade.  Conseguirão  evocá- lo  se  puderem  se  manter
unidos  com  intenção  conjunta,  esperança  e  expectat iva.  Este  trabalho  preparatório  deve  ser

focal izado  e  complementado  pelos  intelectuais  de  todo  o  mundo,  pelos  que  amam  a
humanidade,  pelos  grupos  dedicados  ao  melhoramento  humano  e  pelos  representantes

altruís tas  de  todos  os  povos.  O  êxi to  do  trabalho,  que  o  Cris to  e  a  Hierarquia  espiri tual
planejam real izar  na  atual idade,  depende de  que a humanidade consiga  uti l i zar ,  habi lmente,  a

luz  que  já  possui ,  a  f im  de  estabelecer  corretas  relações  em  suas  famíl ias ,  na  comunidade,  na
nação e no mundo.  

Esqueçamos  dis tâncias ,  lonjura  e  imprecisões ,  e  vamos  nos  conscient izar  de  que  estamos
falando  de  acontecimentos  exatos  e  reais  em  nosso  planeta.  Estamos  t ratando  de

reconhecimentos,  fatos  e  acontecimentos  autênt icos ,  que  são  do  conhecimento  consciente  da
maioria .  O Cris to his tórico e o Cristo no coração humano são real idades  planetárias .

O Reaparec imento  do  Cr is to  (ed ição  em espanhol  em rev isão) ,  Cap.  I I :  Opor tunidade  Excepc ional  do
Cris to

* * *

Breve  Espaço de  Silêncio…

 “Vamos  reflet ir  sobre o papel  planetário do Cristo representado ante  os  olhos de todo o
mundo através  do rádio,  da televisão e  do veloz  s istema de comunicações”  

Medi tação:  Uso  dos  Meios  de  Comunicação de  Massa  para  Propós i tos  Espir i tua is

Breve  Espaço de  Silêncio…

 “É P O SS ÍVEL  Q U E  SE  CH EG U E  A U M  PO N TO  N O  D ESEN VO LVI MEN TO  HU MAN O  EM  Q U E  ACEITA R  O

EN G ANO  S EJA IMP O SSÍ VEL  E  O  P EN SAM ENTO  CL ARO  S EJA NO RM AL .”  

A Exter ior i zação da  Hierarquia  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

Espaço de  Profundo Si lêncio…

* * *
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Boa Vontade.

 “Então,  bri lhará uma nova luz  no exausto e lúgubre vale  da Terra.  Então,  uma nova vida
circulará pelas  veias  dos homens e sua visão abarcará todas as  formas do que possa ser .

“Assim,  virá,  novamente,  a  paz à Terra,  porém, uma paz desconhecida  até agora.  Então,  a

vontade-para-o-bem florescerá  como compreensão,  e  es ta frut i f icará como boa vontade nos
homens.” 

O Reaparec imento  do  Cr is to  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

Boa  vontade  é  a  primeira  tentat iva  do  homem  de  expressar  o  amor  de  Deus.  Seus

resul tados  na  Terra  serão  a  paz .  É  tão  s imples  e  prát ica  que  as  pessoas  deixam  de  apreciar  sua
potência  ou  seu  efei to  cient í f ico  e  dinâmico.  Uma  pessoa  que  prat ique  sinceramente  a  boa

vontade  em  sua  famíl ia  pode  mudar  por  completo  as  at i tudes  desta.  A  boa  vontade  realmente
prat icada  entre  grupos  em  quaisquer  das  nações,  por  grupos  pol í t icos  e  rel igiosos  em  qualquer

nação  e  entre  as  nações  do  mundo  podem  revolucionar  o  mundo  em  quinze  anos.  De  novo
assinalaria  que  não  se  t rata  de  uma  declaração  vazia.  É  uma  técnica  que  nunca  antes  foi

experimentada  em grande  escala.  

Os Problemas  da  Humanidade

* * *

É absolutamente  essencial  que  os  discípulos  do mundo desenvolvam a  vontade-para-o-bem,
para  que  a  humanidade  comum  possa  expressar  a  boa  vontade.  A  vontade-para-o-bem  dos

conhecedores  do mundo é a semente  magnét ica do futuro .  A vontade-para-o-bem é o aspecto  Pai ,
enquanto  que  a  boa  vontade  é  o  aspecto  Mãe,  e  da  relação  de  ambos  será  possível  edif icar  a

nova  civi l ização,  baseada  em  sólidas  l inhas  espir i tuais  (embora  totalmente  dist intas) .
Recomendo  que  guardem  este  pensamento  em  sua  consciência,  porque  s ignif ica  que  no  futuro

imediato  dois  aspectos  do  t rabalho  espir i tual  devem  ser  nutr idos,  pois  deles  dependem  a
esperança  de  uma fel icidade  distante  e  a  paz  mundial .

                                Os Raios  e  as  In ic iações  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

Breve  Espaço de  Silêncio…

…o Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo… const i tui  um campo  de  esforço  e  um centro  de
energia  para  o  qual  podem  se  dir igi r  todas  as  pessoas  de  boa  vontade  do  mundo,  combinando 5

recursos,  fortalecendo  mutuamente  as  mãos  e  emitindo  em  uníssono  a  nota  de  mútua  cooperação
para  o bem e  o bem-estar  de todos,  sem ter  em conta credo  ou raça.  Is to  não é  uma general ização

vaga  e  míst ica,  sem  plano  algum  ou  propósi to  prát ico.  Trata- se  de  uma  afi rmação  dos  ideais
sustentados  por  um considerável  grupo  de  homens  e  mulheres  intel igentes ,  que  residem  hoje  em

todas  as  partes  do  mundo. . .  Estas  metas  não  se  alcançarão  por  propaganda  apoiada  pela  força,
mas pelo exemplo,  respaldado  pelo sacri f ício  e  o  amor.

Tal  é  a  ideia  ampla  e  geral  dos  objet ivos  do  Plano  e  a  meta  de  seus  Guardiões .  Cada  etapa
do mesmo consti tui  um campo de  serviço  at ivo,  e  todas  as  pessoas  de  boa  vontade  e  os  membros

do  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  têm  lugar  em  um  de  seus  setores .  Os  membros  deste
grupo  são,  na  real idade,  intermediários  entre  os  Guardiões  do  Plano,  dado  que  expressam  a

5 pooling

7



mente  e  o  propósi to  de  Deus,  e  o  públ ico  intel igente.  Const i tuem  o  “grupo  de  peri tos 6 ”  do
planeta,  porque  decididamente  es tão  l idando  com  o  problema  da  inquietude  e  da  angúst ia

exis tente  nos  campos  econômico,  pol í t ico  e  rel igioso.  Através  deles  o  Plano  deve  ser  real izado,
e  se  t rabalharem  com  o  desejado  al t ruísmo  e  sabedoria  e  demonstrarem  a  dest reza  necessária  na

ação,  f inalmente  obterão  muito  poder.  Contudo,  será  um  poder  baseado  em  uma  intel igente  boa
vontade,  em uma correta  compreensão  da fraternidade  e  em uma determinação  de alcançar  o  bem

do  todo  e  não  o  bem  de  certos  setores  da  vida  nacional ,  ou  de  certas  nações,  à  custa  de  outros
setores  e  outras  nações.  

Daí minha constante  ênfase  na necessidade de pensar em termos de  boa vontade para a
total idade.  O esforço  fei to  para pensar desse  modo é parte da técnica  necessária para

expandir  a atual  consciência humana,  e  nestas  palavras assentei  o  princípio fundamental
subjacente da nova técnica de  desenvolvimento e integração mundial . . .  O desenvolvimento de

autoconsciência e do indivíduo excepcionalmente  separat is ta  foi  a  técnica  correta e desejável
no passado.  O desenvolvimento da consciência grupal ,  mediante a at ividade do Novo Grupo de

Servidores  do Mundo,  es tá dest inado a ser  a técnica desejada e correta  do futuro.

Psicologia  Esotér ica  I I  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

* * *

…há um público  constantemente  crescente  que  está  chegando  a  responder  cada  vez  mais  às  novas

ideias.  Expressou  seu  interesse  e  anseio  de  ver  materializado  o  Plano  de  maneira  apropriada  na

Terra. 

Psicologia  Esotér ica  I I  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

Breve Espaço de Silêncio…

Em última análise, o principal problema do governo mundial é o sábio uso de ideias.

Psicologia  Esotér ica ,  Volume I  (ed ição  em espanhol  rev i sada)

Breve Espaço de Silêncio…

O  poder a  ser  evocado da alma humana,  nesta hora da necessidade,  é  a  capacidade

de conhecer o Plano e trabalhar para promovê-lo,  cooperando com as  forças  que se

empenham em restabelecer a ordem na Terra...

A Exter ior i zação da  Hierarquia  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

* * *

Triângulos.

Por meio da rede7 que os Triângulos estão criando, luz ou iluminação é invocada pelo trabalho diário e atitude

dos membros do Triângulo; deste modo a luz pode de fato “descer à Terra” e boa vontade, que é o amor de Deus e,
basicamente,  a vontade-para-o-bem, pode também afluir em experiência viva mais plena aos corações dos homens;

assim transformam-se em suas vidas e a era de corretas relações humanas não pode ser detida. Trata-se de uma era até
agora vagamente pressentida e que apenas as pessoas progressistas do mundo desejaram. Por meio do “centro que

chamamos raça dos homens”, pois, o Plano de amor e luz se cumpre e assesta o golpe mortal ao mal, ao egoísmo e à

6 brain trust
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separatividade, selando-os na tumba da morte para sempre; assim também o propósito do Criador de todas as coisas será
cumprido.

/.../
... à medida que o trabalho de Triângulos cresce e a rede se difunde por toda a Terra, a ideia de uma afluência 8 de

luz e boa vontade (o aspecto imediato de amor de que se necessita hoje entre os homens) pode ser esperada; nada pode
impedir o aparecimento dos resultados esperados, pois a lei eterna se confirma9. A iluminação das mentes dos homens,

para que possam ver as coisas como são, possam apreender as motivações corretas e a maneira de impulsionar corretas
relações humanas é agora uma necessidade maior; o poder motivador da boa vontade é essencial para a ação correta;

com estes dois – luz e amor – não passarão muitas décadas até que a ideia de corretas relações humanas tenha se
tornado o ideal  das massas e rapidamente tome forma em todos os assuntos nacionais,  públicos e comunitários. A

história da humanidade foi de apreensão e o uso de ideias conforme aplicadas à vida humana e expressas em conceitos
progressistas10; hoje as duas ideias necessárias são: luz em nosso caminho e boa vontade prática.

* * *
É sempre necessário lembrar que luz é energia ativa e que amor também é uma energia. Também é útil ter em

mente que luz e matéria são cientificamente termos sinônimos e que a rede de luz é de fato substância e, portanto,
portadora de boa vontade. Eis a razão, em consequência, da necessidade de compreender que se trata de uma só rede,

composta de dois tipos de energia. Por esta razão, o trabalho de criação de Triângulos se divide em duas categorias;
algumas pessoas trabalham mais facilmente com um tipo de energia do que outra; também é interessante observar que

os Triângulos de Luz são basicamente mais materiais que os Triângulos de Boa Vontade, porque são relacionados à
substância,  à  energia  que o gênero  humano maneja com familiaridade,  e  à  matéria  etérica.  Os Triângulos  de Boa

Vontade são de origem hierárquica. Pediria a vocês que refletissem sobre isto.
Disc ipulado na  Nova Era  I I  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

Espaço de Profundo Silêncio…

* * *
Invocação.

…a  Invocação  não  é  vaga  nem  nebulosa.  Expressa  as  necessidades  básicas  da  humanidade

atual  –  a  necessidade  de  luz  e  amor,  de  compreensão  da  vontade  divina,  para  que  acabe  o  mal .
Triunfalmente  diz :  “Que  a  luz  desça  à  Terra;  que  o  Cris to  retorne  à  Terra;  que  o  propósito  guie

as  pequenas  vontades  dos homens;  que o Plano  sele a  porta  onde mora  o mal” . . .

A  excepcional idade  conectada  com  a  Invocação  consis te  no  fato  de  que  é,  em  real idade,
um grande  método  de  integração.  …A Grande  Invocação  relaciona  a  vontade  de  Shamballa,  o

amor  da  Hierarquia  e  o  serviço  da  Humanidade  em  um  grande  Triângulo  de  Energias ;  es te
tr iângulo  trará  dois  resul tados  principais:  o  “selamento  da  porta  onde  mora  o  mal”  e  o

desenvolvimento  do  Plano  de  Luz  e  de  Amor  mediante  o  poder  de  Deus,  l iberado  sobre  a
Terra,  por meio da invocação.

Os Raios  e  as  In ic iações  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

Espaço de Profundo Silêncio…

* * *

8downpouring
9holds good
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Luz, com a qual ver a nova visão, é necessária a todos.

Amor, que não é emoção nem sentimento, e que não tem relação com sensação (que

é uma distorção do verdadeiro  amor),  mas que  é  determinação fixa  de fazer  o  que é  o

melhor para toda a humanidade,  ou para o grupo (se o conceito maior não for possível

para vocês), e fazê-lo a qualquer custo pessoal e por meio do máximo sacrifício.

O  poder a ser evocado da alma humana, nesta hora de necessidade,  é a capacidade

de conhecer  o  Plano e  trabalhar  para  sua promoção,  cooperando com as  forças  que  se

empenham em restabelecer a ordem na Terra...

Portanto,  convoco  a  cada  um  de  vocês  para  um  grande  serviço  de  demanda  e  invocação  em

nome  da  humanidade  –  uma  demanda  pela  af luência  de  luz  sobre  as  decisões  dos  homens.
Pedir ia  a  vocês  que  roguem  e  esperem  pelo  esclarecimento  necessário  para  aqueles  que  têm  que

tomar  decisão  em  nome  dos  homens  de  todas  as  partes .  O  seu  próprio  esclarecimento  individual
nada  tem  a  ver  com  esta  demanda.  O  que  se  requer  é  uma  motivação  al t ruís ta  e  é  o  que  deve

estar  por  t rás  da  demanda  individual  e  grupal  de  vocês.  Vocês  es tão  pedindo  percepção
esclarecida  e  i luminada  para  aqueles  que  têm  que  guiar  o  destino  de  raças ,  nações  e  grupos

mundiais .  Nos  ombros  deles  repousa  a  responsabi l idade  de  tomar  a  ação  cri ter iosa,  baseada  no
entendimento  mundial ,  no  interesse  da  cooperação  internacional  e  no  estabelecimento  de

corretas  relações  humanas.

Durante  todo  o  mês  de  abri l ,  a té  primeiro  de  maio,  real izar  isto  é  um  dever  maior .  Para  o
apoio  às  Forças  de  Iluminação  convoco  hoje  a  todos.  Como  indivíduos,  vocês  devem  trabalhar

por  uma  mente  aberta  e  recept iva,  l ivre  de  preconcei tos  ou  predisposição  nacional ;  como
indivíduos,  vocês  devem  pensar  em  termos  mais  amplos  e  em  um  só  mundo  e  uma  só

humanidade.  O  acúmulo  de  pensamento  correto  e  demanda  convicta  que  vocês,  que  procuram
servir  ao  Cristo,  podem  lançar  em  apoio  aos  homens  que  legis lam  para  o  mundo,  pode  t razer

grandes  resul tados e  l iberar  as  Forças  de Iluminação  de maneira  nova e potente.

A concentração  no t rabalho a fazer  é  de tanta importância  e  ex igirá  at ividades tão prát icas ,
que  neste  momento  não  escreverei  mais .  Desejo  manter  clara  a  questão  imediata.  …  Gostaria  de

encerrar  es ta  mensagem  com  algumas  palavras  que  escrevi  há  muitos  anos.  Elas  expressam  a
at i tude  e a  orientação  necessárias .

Peço- lhes que abandonem todos os  antagonismos e antipat ias ,  todos os  ódios  e

diferenças  raciais ,  e  que procurem pensar em termos de uma só famíl ia ,  uma só Vida  e uma só
humanidade.

A Exter ior i zação da  Hierarquia  (ed ição  em espanhol  em rev isão)

* * *
Espaço de Profundo Silêncio  prévio à Medi tação do NGSM…

10


	25 de março de 2017
	Novo Ano Espiritual: Inspiração para o Trabalho

