
17 de Fevereiro de 2018

Síntese do Estudo Reflexivo sobre 

“Os Problemas da Humanidade”

Resumo do Serviço

Nota-Chave:

“A nova era com sua peculiar civilização e cultura será trazida à manifestação
através  da  colaboração  dos  muitos  bem-intencionados,  que  respondem  cada  vez
mais  ao  bem  do  todo  e  não  do  indivíduo;  eles  são  os  pensadores  idealistas,  mas
práticos,  influídos pelo paradigma das coisas por vir  e pelos discípulos mundiais,
impressionados pelos planos e sob a instrução da Hierarquia que está dirigindo e
controlando tudo.”

Sete  Chaves  para  o  Des t ino  das  Nações  

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Pensamento-Semente:

Há  três  faculdades  principais  que  o  homem  espiritual  pode  manifestar;
outras  faculdades  e  capacidades  em  desenvolvimento  são  apenas  expansões
destas  três.  (1)  Reconhecimento  intuitivo  da  verdade  e  (2)  sua  formulação  em
conceitos pela mente,  mais (3) o processo posterior de materializar aquilo que foi
intuído; esta é a forma mais elevada de trabalho criativo.

Disc ipulado na  Nova Era  I

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…
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Pensamentos Preliminares à Reflexão:

O espírito de boa vontade está presente em milhões de pessoas e evoca um senso
de  responsabilidade.  É  o  primeiro  indício,  na  raça,  de  que  o  homem  é  divino.  O
Novo Grupo de Servidores do Mundo conta com este firme aumento da boa vontade
e  sua  intenção  é  utilizá- la.  Encontra-se  nos  membros  de  todos  os  grupos  que
trabalham pelo  melhoramento  do  mundo,  e  é  um poder  não utilizado  que nunca  foi
organizado  em  um  todo,  pois  até  agora  a  lealdade  e  o  esforço  do  homem  de  boa
vontade,  individualmente,  se direcionou à própria organização ou iniciativas.

Um Tratado sobre  os  Se te  Raios  I I

Espaço de Silêncio…

As  mudanças  necessárias  podem  ser  feitas,  se  a  boa  vontade  dirigir  a  palavra
falada,  a apresentação escrita e o modo de convivência.

Um Tratado sobre  os  Se te  Raios  IV

Espaço de Silêncio…

Quando  o  livre  fluxo  de  energia  divina,  de  interação  divina  e  de  propósito
espiritual  for  restabelecido,  então  o  mal  desaparecerá  e  a  vontade-para-o-bem  se
tornará boa vontade de fato no plano físico externo.

Um Tratado sobre  os  Se te  Raios  V

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Matéria de Reflexão:

O Raio  de  Ordem Cerimonial  tem uma  significação  especial  neste  momento;  controla
a  vida  no  mundo  mineral  e  nas  etapas  finais  da  vida  involutiva  no  ponto  onde  se  faz  a
volta  ascendente  de  evolução.  Por  meio  da  Ordem  Cerimonial  vem  o  controle  dos
construtores  menores,  as  forças  elementais,  o  ponto  de  síntese  no  plano  mais  inferior  de
todos,  o  período  de  transição.  Em  tais  períodos  entra  (como  agora)  o  Raio  de  Lei  e
Ordem,  de exata  organização  e  formação.  É  o  reflexo no plano físico dos Aspectos  Poder
e  Atividade  atuando  em  síntese…  O  Raio  sete  é  o  aparecimento  em  combinação  das
forças  de  evolução.  É  a  manifestação  de  Poder  e  Atividade  no  plano  mais  inferior  de
todos.  Está  al iado às  leis  dos  planos terceiro e  sétimo,  Desintegração e Morte,  pois  todos
os  períodos  de  transição  são  períodos  da  destruição  e  construção  de  formas,  e  a
devastação  do  velho  para  que  os  mais  novos  e  melhores  cál ices  de  vida  possam  ser
construídos.

Um Tratado sobre  Fogo Cósmico

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
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Antes  da  grande  reorganização  do  Mundo,  se  desdobra  uma  manifestação  de  todas  as
forças  tenebrosas,  para  uma  transmutação  melhor.  O  que  está  ocorrendo  no  Mundo  não
pode  ser  chamado  de  um passo  de  evolução,  mas  em efei to  se  pode  dizer  que  o  que  está
sendo  manifestado  é  o  mais  inferior,  o  mais  intenso,  o  mais  saturado  das  forças  das
trevas.  Mas  grande  é  o  trabalho  que  reúne  tudo  que  é  út il  para  a  grande  reconstrução.
Assim como os  estratos  condensados  das  esferas  terrenais  se  preparam para  a  batalha,  da
mesma  maneira  permanece  vigi lante  uma  manifestação  das  Forças  da  Luz.  A  etapa  pela
qual  o  planeta  está  passando pode  ser  comparada  com um forno de  Fogo Cósmico.  Todas
as  energias  densas  ardem  em  tensão  e  vigi lante  permanece  o  Direito  Ardente.  A
criatividade Ardente está juntando todas as energias ardentes – assim o mundo está sendo
reconstruído  pela  tensão  de  duas  polaridades.  É  necessário  discernir  claramente  estas
energias turbulentas.

Mundo Ardente  3  –  Af .  167  ( t radução l ivre )

* * *
O sétimo raio é  de ri tual  organizado,  e  na construção de forma esta  qualidade é básica

e  necessária.  Os processos  encontrados  no reino  mineral  são  profundamente  geométricos.
O  primeiro  raio  é  o  de  vontade  dinâmica  ou  poder,  e  —  falando  simbolicamente  —
quando  formas  aperfeiçoadas  e  veículos  organizados  e  poder  dinâmico  se  relacionarem e
se unificarem, teremos uma plena expressão,  no ponto de concreção mais profunda e mais
densa,  da mente de Deus na forma, com uma radiação que será dinamicamente  efetiva.

Um Tratado sobre  os  Se te  Raios  I

Breve Espaço de Silêncio…
A radiação proveniente do quarto reino será algum dia tão potente e de tão longo alcance que seus efeitos

impregnarão até as próprias profundezas do mundo fenomênico criado, até o reino mineral. Então
veremos os resultados a que se refere o grande iniciado, Paulo, quando fala de toda a criação esperando a

manifestação dos Filhos de Deus. Essa manifestação é a de irradiação da glória, do poder e do amor.

O Des t ino  das  Nações

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…

Problema I

É  preciso  entrar  no  período  de  pós-guerra  pela  porta  de  uma  f irme  crença  na  integridade  e
na  vi tal idade  da  humanidade  e  com  a  certeza  de  que  o  homem  está  a  caminho  de  uma  glória  e

de  uma  uti l idade  planetária,  de  um  destino  e  um  porvir  para  os  quais  o  passado,  com  todas  as
suas di f iculdades  e pesares ,  o  preparou

Os Problemas  da  Humanidade  

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

3



Problema II

Hoje,  toda nação tem diante  de  si  uma grande  e  excepcional  oportunidade.  Até  agora,
o  problema  de  integração  psicológica,  de  est ilo  de  vida  inteligente,  de  desenvolvimento
espiri tual  e  de revelação divina só foi  abordado do ângulo do homem,  a unidade.  Devido
às  conquistas  cientí ficas  do  gênero  humano  (como  resultado  da  expansão  do  intelecto
humano),  agora  é  possível  pensar  em termos  muito  mais  amplos  e  ver  a  humanidade  em
uma  perspectiva  mais  real .  Nosso  horizonte  está  se  estendendo  para  o  in finito;  nossos
olhos  já  não  estão  mais  f ixos  em  nosso  plano  imediato.  A  unidade  famil iar  é  agora
reconhecida  em  relação  à  comunidade,  e  a  comunidade  é  vista  como  parte  integrante  e
efet iva  da  cidade,  estado  ou  nação.  Vagamente,  embora  ainda  inoperante,  estamos
projetando  este  mesmo  conceito  para  o  campo  das  relações  interna cionais.  Pensadores
de  todo  o  mundo  estão  atuando  internacionalmente;  é  esta  a  garantia  do  futuro,  porque
somente  quando  os  homens  puderem pensar  nestes  termos  mais  amplos,  a  fusão de  todos
os  homens  de  todas  as  partes  será  possível ,  a  fraternidade  virá  à  luz  e  a  humanidade
será um fato em nossa consciência

Os Problemas  da  Humanidade  

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

Problema III

Todo  o  objet ivo  do  futuro  e  o  es forço  do  presente  são  levar  a  humanidade  ao  ponto  em  que  –
falando  em  sent ido  esotérico  –  ‘entre  na  luz’ .  Toda  a  tendência  do  atual  impulso  para  adiante,
que  pode  ser  observado  tão  nit idamente  na  raça,  é  habi l i tá-la  a  adquir ir  conhecimento,
transmutá-lo  em  sabedoria  com  ajuda  do  entendimento  e,  assim,  tornar-se  ‘plenamente
esclarecida’.  Esclarecimento  é a principal  meta da educação.

Educação  na  Nova  Era  

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

Problema IV

A  distr ibuição  dos  recursos  do  mundo  e  a  es tável  unidade  dos  povos  do  mundo  são,  na
real idade,  uma  e  a  mesma  coisa,  porque  por  trás  de  todas  as  guerras  modernas  reside  um

problema econômico  fundamental .  Resolva-se isso e as  guerras cessarão em grande medida.

Os Problemas  da  Humanidade  

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

Problema V

Abandonemos  nossos  antagonismos  e  nossas  ant ipatias ,  nossos  ódios  e  nossas  diferenças

raciais ,  e  procuremos  pensar  em termos de  famíl ia  una,  vida una e  humanidade una.

Os Problemas  da  Humanidade  

* * *
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Espaço de  Profundo Si lêncio…

Problema VI

A  verdadeira  rel igião  chegará  a  ser  interpretada  em  termos  da  vontade-para-o-bem  e  sua

expressão  prát ica,  boa vontade.

A Exter ior ização  da  Hiera rquia  

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

Problema VII

“O mais  elevado e o mais  inferior  se reúnem.”

Os Raios  e  as  In ic iações  

Espaço de  Profundo Si lêncio…

“Os  problemas  que  a  humanidade  enfrenta  hoje  podem  ser  resolvidos  mediante  a  boa

vontade.”

Os Problemas  da  Humanidade

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

“Aquilo que é um mistério deixará de ser  e o que estava velado agora será  revelado;
aquilo  que  foi  abstraído  emergirá  à  luz  e  todos  os  homens  verão  e  juntos  se
regozijarão.  Chegará  o  tempo  em  que  a  desolação  terá  real izado  seu  trabalho
benéfico,  quando  todas  as  coisas  foram  destruídas,  e  os  homens,  por  meio  do
sofrimento,  t iverem  tratado  de  ser  impressionados  por  aquilo  que  descartaram  na
busca  vã  do  que  tinham  à  mão  e  era  fáci l  de  alcançar.  Uma  vez  possuído,
demonstrou  ser  um  agente  da  morte  –  mas  os  homens  buscavam  a  vida,  não  a
morte.”

Assim reza O Antigo Comentário  quando se refere ao ciclo atual  que o gênero humano
está atravessando.

Os Raios  e  as  In ic iações

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

Se  vocês  acompanharam  intel igentemente  o  que  eu  disse,  dois  pontos  surgirão
claramente  nas  suas  mentes  em relação  à  at ividade  inicial  e  imediata  desses  dois  raios  –
o  sexto  e  o  sétimo.  Primeiro,  que  grupos  inteiros  de  pessoas  são  cada  vez  mais
suscetíveis  a  sua  influência,  o  que  leva  inevitavelmente  esses  grupos  (que  correspondem
às  forças  do  sexto  ou  do  sét imo  raios)  a  se  oporem  e  serem  antagônicos.  O  problema  é
que  devido  à  desenvolvida  sensibil idade  da  raça,  esse  antagonismo encontra-se  agora  em
escala  mundial.  Daí  resulta  boa  parte  do  presente  confli to  de  ideias  e  das  ideologias
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opostas;  daí  também resulta  de  um lado  a  contenda  entre  as  antigas  tradições  herdadas  e
as velhas formas de civi l ização,  de governo e de religião,  e do outro das novas ideias que
surgem.  Esses  novos  conceitos  deverão  apresentar  a  Nova  Era  e,  por  f im,  revolucionarão
as  nossas  normas  e  vida  modernas.  Relegarão  as  velhas  ideias  à  mesma  posição  que
assumiram hoje em nossa consciência as ideias que governaram a raça mil anos atrás.

Segundo:  a  si tuação  se  complica  ainda  mais  pelo  fato  desses  dois  raios  influenciarem
e se  expressarem (como sempre ocorre)  de forma dual  e  sempre têm uma forma inferior  e
outra  superior  de  manifestação,  o  que  neste  caso  corresponde  à  personalidade  e  à
expressão  egoica  de  cada  ser  humano.  No  caso  do  raio  que  está  saindo,  a  forma  superior
(que  sempre  é  a  primeira  a  se  manifestar  em  germe)  está  desaparecendo  com  rapidez  ou
está  sendo  absorvida  no  novo  idealismo,  aportando  assim  tudo  o  que  é  melhor  à  nova
apresentação  da  verdade,  para  que  a  cultura  emergente  se  enraíze  adequadamente  na
antiga.  No  entanto,  as  formas  inferiores  são  obst inadas  e  dominantes,  sendo  que,  em
virtude disso,  hoje  const i tuem definit ivamente  o principal  problema da Hierarquia  – a  tal
ponto  que  requer  o  chamado  ao  primeiro  raio  (ou  força  de  Shamballa)  para  efet ivar  a
destruição de tais  forças inferiores.  Tenham isso em mente ao estudar a situação mundial .
As  formas  inferiores  de  expressão  do  sétimo  raio  ainda  estão  em  uma  etapa
embrionária. . .  

Apesar  disso,  a  superior  e  mais  vívida  energia  dos  sétimo  raio  é  a  mais  ativa  neste
tempo,  e  o  ideal ismo  que  dela  resulta  e  os  consequentes  conceitos  da  Nova  Era  estão
atuando sobre  as  mentes  sensíveis  da  raça e  preparando a  humanidade para  uma mudança
grande  e  muito  necessária.  O  trabalho  do  Raio  da  Ordem  Cerimonial  é  aterrar  ou  tornar
fisicamente  visíveis  os  resultados  da  união  de  espírito  e  matéria.  Sua  função é  revestir  o
espírito com matéria,  produzindo forma.

O Des t ino  das  Nações

* * *

Espaço de Silêncio…

Todo  o  mundo  deve  pensar  sobre  a  reconstrução  do  Mundo,  porque  quando  nós
apreendemos  o  que  está  ocorrendo,  captamos  a  vinda  do  futuro.  Cada  pensamento
dirigido  à  construção  da  Nova  Era  proporcionará  suas  próprias  formas.  Formas-
pensamento  manifestam  a  tendência  do  futuro;  daí  ser  necessário  compreender  a  cadeia
de esforços saturados.  A criatividade do espíri to é como uma alavanca ardente no espaço,
como  um  criador  ardente  poderosamente  impulsionado,  como  um  soberano  no  espaço,
como um grande Fogo que satura.  Assim, aquele que pensar sobre  a preeminência  e  sobre
o  grande  futuro  está  modelando  uma  afirmação  de  construt ividade.  O  espaço  deve  ser
cimentado  com  fórmulas  ardentes  e  fert il izado  pelo  fogo  manifesto  do  espíri to.  No
caminho para  o Mundo Ardente  manifestemos esforço por  compreender  a  reconstrução do
Mundo.

Mundo Ardente  3  –  Af .  169  ( t radução l ivre )

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…
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Pouco  a  pouco,  o  quadro  das  possibi l idades  e  do  Plano  se  revelará  ante  vocês,  à  medida
que  suas  mentes  aumentem em sensibil idade  e  seus  cérebros  se  tornem mais  responsivos
aos  impulsos  mentais.  Pouco a  pouco,  os  discípulos  do  mundo  trabalharão  na  reprodução
–  no  plano  físico  –  do  que  existe  subjetivamente.  Pouco  a  pouco,  aparecerão  na  Terra
grupos  de  almas  i luminadas  aptas  a  cooperar  com  os  Mestres  com  perfeita  l iberdade  de
comunicação porque  sua  responsividade  foi  cientif icamente  treinada  e  desenvolvida.  Seu
poder  de  atuar  em  sintonia  ou  em  uníssono  com  a  Hierarquia,  de  cooperar  com  a  vida
grupal  de  muitos  outros  grupos  de  discípulos  e  de  transmitir  luz  e  revelação  ao  mundo
dos  homens  será  posteriormente  um  fato  consumado  e  já  está  muito  mais  ativamente
presente e é mais potente do que vocês pensam. Um pouco de visão,  irmão meu, faci li ta o
caminho  do  discípulo  e  por  isso  me  estendi  sobre  as  possibi lidades  que  nós,  devido  à
nossa  previsão,  consideramos  já  como  fatos  em  manifestação.  Nada  pode  deter  o  êxito
final  do Plano;  é apenas uma questão de tempo

Disc ipulado na  Nova Era  I

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio

Mantra de Unificação

Os flhos dos homens são um e eu sou um com eles.
Procuro amar e não odiar,

Procuro servir e não exigir serviço,
Procuro curar e não ferir.

Que o dor traga a devida recompensa de amor e luz.
Que a alma controle a forma externa,

a vida e todos os acontecimentos;
E traga à luz o amor que subjaz em todos os acontecimentos do tempo.

Que venham a visão e a percepção interna.
Que o futuro seja revelado.

Que a união interna seja demonstrada.
E elimine as divisões externas.

Que o amor prevaleça.
Que todos os homens amem.

* * *

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação 
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