
17 de março de 2018

“A Ciência de Corretas Relações Humanas”

Preparação para Páscoa

Nota-Chave:

A tarefa do aspirante é ver a luz; só quando isto se torna um fato em sua consciência, ele pode começar a captar a
revelação oculta que essa luz contatada e utilizada pode revelar. Temos aqui outra frase-chave para sua consideração. 

Espaço de  Profundo Si lêncio…

A organização interna, à qual demos o nome de Novo Grupo de Servidores do Mundo para fins de reconhecimento e
identificação, não pode ser desfeita nem diminuída de nenhuma maneira, porque foi construída em torno de um grande
princípio de crescimento evolutivo que – ao ser atingido – indica haver uma registrada consciência de unidade, algo
que, uma vez captado e conhecido, não pode ser perdido nem refutado. Uma vez visto e compreendido, torna-se um fato
na consciência de quem o possui, tal como é o reconhecimento e a utilização do próprio corpo físico. Ele sabe que se
trata  de  um organismo complexo,  que  constitui  uma  unidade  por  meio  da  qual  atua  o  princípio  vida;  é  um fato
irrefutável na compreensão do homem inteligente

Os Raios  e  as  In ic iações  

* * *

Espaço de  Profundo Si lêncio…

Pensamento-Semente:

Ciência de Impressão é o nome dado o processo por meio do qual se estabelece a necessária relação entre estas
unidades de vida. Técnica de Invocação e Evocação é a denominação dada ao método pelo qual se estabelece a
relação desejada. Trabalho Criador é o nome dado aos resultados obtidos pelos dois processos anteriores.

Telepat ia  e  o  Ve ícu lo  Etér ico

* * *
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Pensamentos Preliminares à Reflexão:

A  humanidade  necessi ta  de  amor,  de  compreensão  e  de  corretas  relações  humanas,  como
expressão  de divindade alcançada.  Foi  es ta  necessidade  que  t rouxe o Cris to antes  para  nós,  como
o Avatar  do Amor.

. . .corretas  relações  humanas  são  uma  expressão  do  amor  de  Deus;  const i tui rão  a  principal  e

nova demonstração  da divindade no homem.

O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *

Espaço de Si lêncio…

A  Ciência  de  Impressão  –  se  for  es tudada  pelos  discípulos  e  pelo  Novo  Grupo  de  Servidores
do  Mundo  –  faci l i tará  enorme mente  a  apresentação  dos  ideais  que  condicionarão  o  pensamento
da Nova Era  e,  oportunamente,  t rarão  uma nova cul tura  e  uma nova expressão  da  civil ização  que
a  humanidade  tem  pela  frente,  subst i tuindo  a  atual  civil ização  e  proporcionan do  novos  campos
de  expressão.  Na  real idade,  es ta  ciência  é  a  base  da  teoria  das  relações  e  fará  expandir  a  ideia
das  corretas  relações  humanas,  que  até  agora,  como  simples  frase,  es teve  l imitada  a  um  desejo
ideal  de  alcançar  a  correta  interação  entre  os  homens,  os  grupos  e  as  nações,  res t r in gida  a
sociedade  e  a  interação  humanas,  e  ainda  cont inua  sendo  uma  esperança  e  um  anseio.  Mas,
quando  a  Ciência  de  Impressão  for  corretamente  compreendida  e  levada  ao  campo  da  educação
objet iva,  f icará  evidente  que  está  es t rei tamente  vinculada  ao  ensinamento  que  começa  a  surgir
sobre  a  invocação  e  a  evocação,  se  a  expandirá  até  incluir  não  só corretas  relações  humanas  com
os  reinos  super-humanos,  como  também  com  os  reinos  subumanos.  Is to ,  portanto,  concernirá  à
resposta  sensível  dos  mundos  natural  e  sobrenatural  a  "Aquele  em Quem vivemos,  nos  movemos
e  temos  nosso  ser" ;  relacionará  corretamente  a  humanidade  com  todos  os  aspectos  e  expressões
da  natureza  divina,  aprofundando  o  contato  subjet ivo  e  produzindo  uma  manifestação  objet iva
mais  divina  e  mais  de  acordo  com  o  propósi to  divino;  levará  a  uma  grande  mudança  na
consciência  humana,  dos  níveis  emocionais  e  da  vida  f ísica  (nos  quais  a  humanidade  está
enfocada)  até  os  da  percepção  mental .

Telepat ia  e  o  Ve ícu lo  Etér ico ,  Cap.  VI I  (ed ição  em rev isão)

Espaço de Si lêncio…

* * *

Tudo  o  que  i lumine  a  mente  dos  homens,  toda  disseminação  de  ideias  que  tenda  a  viabi l izar
corretas  relações  humanas,  todos  os  modos  de  adquir ir  verdadeiro  conhecimento,  todos  os
métodos  de  transmutar  conhecimento  em  sabedoria  e  entendimento,  tudo  que  expanda  a
consciência  da  humanidade  e  todos  os  es tados  subumanos  de  percepção  e  sensibil idade,  tudo
que  diss ipe  o  espelhismo  e  disperse  a  i lusão,  que  desintegre  a  cr is talização  e  perturbe  as
condições  es tát icas ,  caberão  nas  efet ivas  at ividades  da  Hierarquia  que  Ele  supervis iona.  Ele
f icará  l imi tado  pela  qual idade  e  dimensão  da  demanda  invocadora  da  humanidade,  a  qual ,  por
sua vez ,  es tará condicionada pelo ponto de  evolução alcançado.

O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *
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Espaço de  Profundo Si lêncio…

Material para Reflexão:

A  humanidade  necessi ta  de  amor,  de  compreensão  e  corretas  relações  humanas  como  uma
expressão  de divindade alcançada.  Foi  es ta  necessidade  que  t rouxe o Cris to antes  para  nós,  como
o Avatar  do Amor.

Há  também  uma  revivif icação  sem  par  dos  ant igos  ensinamentos  do  Buda,  os  quais  es tão
penetrando  nos  países  ocidentais  e  reunindo  adeptos  devotados  em  todos  os  países .  O  Buda  é  o
símbolo  da  i luminação  e  hoje  há,  em  toda  parte ,  uma  ênfase  excepcional  no  tópico  da  luz.
Incontáveis  milhões  de  indivíduos,  ao  longo  das  épocas,  reconheceram  o  Buda  como  o  Portador
da  Luz  oriunda  do  al to .  As  Suas  Quatro  Nobres  Verdades  expuseram  as  causas  dos  sofr imentos
humanos  e  indicaram a  solução.  Ele  ensinou:  “Deixem de  se  ident i f icar  com as  coisas  da  matéria
e  com  seus  desejos;  adquiram  o  correto  senso  de  valores;  deixem  de  at r ibuir  maior  importância
às  posses  e  à  existência  terrena;  s igam o  Nobre  Caminho  Óctuplo,  que  é  o  Caminho das  corretas
relações  –  corretas  relações  com  Deus  e  corretas  relações  com  seus  semelhantes  –  e ,  ass im,
sejam fel izes”.  Os passos deste  Caminho são:

Corretos  Valores . Correta  Aspiração.
Correta  Palavra. Correta  Conduta.
Corretos  Modos de Vida. Correto  Esforço.
Correto  Pensamento. Correto  Êxtase ou Fel icidade.

Esta  mensagem  é  singularmente  necessária  nos  nossos  dias ,  em  um  mundo  no  qual  a  maior
parte  dos  passos  corretos  para  a  fel icidade  é  ignorada  de  maneira  consis tente.  O  Cris to  edif icará
a  superest rutura  da  fraternidade  entre  os  homens  sobre  os  fundamentos  desse  ensinamento,  pois
corretas  relações  humanas  são  uma  expressão  do  amor  de  Deus;  elas  const i tui rão  a  principal  e  a
nova  demonstração  da  divindade  no  homem.  Hoje,  em  meio  a  es te  mundo  devastado,  caót ico  e
infel iz ,  a  humanidade  tem  uma  nova  oportunidade  de  rejei tar  o  modo  de  vida  egoís ta  e
material is ta  e  começar  a  t r i lhar  o  Caminho  I luminado.  No  momento  em  que  a  humanidade
demonstrar  sua  disponibil idade  de  assim  fazer ,  o  Cris to  vi rá,  e  há  neste  momento  todos  os
indicat ivos  de  que  os  homens  estão  aprendendo  esta  l ição  e  dando  os  primeiros  e  vaci lantes
passos nesse  Caminho I luminado de corretas  relações.

O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *
Espaço de Si lêncio…

Estamos  entrando  em  um  vasto  período  experimental  de  descobertas ;  descobri remos
exatamente  o  que  somos  –  como  nações,  em  nossas  relações  grupais ,  por  meio  da  nossa
expressão  da  rel igião  e  em  nossos  modos  de  governo.  Será  uma  era  profundamente  dif íci l  e  só
sobreviveremos  a  ela  com  êxi to  se  cada  nação  reconhecer  as  próprias  falhas  internas  e  as  t ratar
com  visão  e  del iberado  propósi to  humani tár io .  Is to  s ignif ica  para  cada  nação  a  superação  do
orgulho  e  a  conquis ta  da  unidade  interna.  Todo  país  hoje  es tá  dividido  dentro  de  s i  por  grupos
antagônicos…  pessoas  contra  certos  grupos  ou  nações  e  outras  t rabalhando  furiosamente  em
favor  deles .  O  único  fator  que,  af inal ,  pode  t razer ,  e  em  seu  devido  tempo  t rará  harmonia  e  o
fim destas  condições caót icas ,  são as  corretas  relações  humanas.

Os Problemas  da  Humanidade
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* * *
Espaço de  Profundo Si lêncio…

A  agonia  da  guerra  e  o  sofr imento  de  toda  a  família  humana  levaram  o  Cris to,  em  1945,  a
tomar  uma  grande  decisão  –  decisão  esta  que  foi  expressa  em duas  importantes  declarações.  Ele
anunciou  à  Hierarquia  espir i tual  reunida  e  a  todos  os  Seus  servidores  e  discípulos  na  Terra  que
havia  decidido  se  exteriorizar  novamente  e  es tabelecer  contato  f ís ico  com  a  humanidade,  desde
que  ela  impulsionasse  as  etapas  iniciais  do  estabelecimento  de  corretas  relações  humanas;  em
segundo  lugar,  deu  ao  mundo  (para  o  uso  do  cidadão  comum)  uma  das  preces  mais  ant igas
conhecidas ,  mas  que  até  então  somente  os  Seres  espir i tuais  mais  elevados  t inham  permissão  de
usar .  Ele  próprio  a  entoou,  pela  primeira  vez,  como  nos  é  di to ,  por  ocasião  da  Lua  Cheia  de
junho  de  1945,  conhecida  como  a  Lua  Cheia  do  Cris to,  tal  como  a  Lua  Cheia  de  maio  é  a  do
Buda.  Não  foi  fáci l  t raduzir  es tas  ant igas  frases  para  palavras  modernas  ( tão  antigas  que  não
têm  data  nem  contexto  de  nenhum  tipo);  no  entanto,  foi  fei to ,  e  a  Grande  Invocação,  que
oportunamente  vai  se  tornar  a  prece  mundial ,  foi  entoada  por  Ele  e  t ranscri ta  por  Seus
discípulos

Permanecendo  como ponto  focal  do  Triângulo  interno  –  o  Buda,  o  Espír i to  da  Paz  e  o  Avatar
da  Síntese  – a  potência  da  consequente  emanação  do Cris to será  tão grande que a di ferença  entre
amor  e  ódio,  agressão  e  l iberdade,  ganância  e  part i lha  f icará  absolutamente  clara  diante  dos
olhos  e  mentes  de  todos  os  homens  e,  portanto,  a  dis t inção  entre  o  bem  e  o  mal  f icará
igualmente  explíci ta .  Será  cumprida  a  prece  invocat iva:  “Desde  o  ponto  de  Amor  no  Coração  de
Deus,  que  aflua  amor  aos  corações  dos  homens”.  O  Cris to  l iberará  no  mundo  dos  homens  a
potência  e  a  energia  dis t int iva do amor  intui t ivo.  

O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *

Espaço de Silêncio…

A  beleza  da  s i tuação  presente  é  que  mesmo na  menor  comunidade  é  oferecida  aos  habi tantes
uma  expressão  prát ica  do  que  é  necessário  em  escala  mundial ;  as  di ferenças  existentes  entre
famíl ias ,  igrejas ,  municipal ida des,  cidades,  nações,  entre  raças  e  internacionalmente,  todas
requerem  o  mesmo  objetivo  e  o  mesmo  processo  de  ajuste:  o  estabelecimento  de  corretas
relações  humanas .  A  técnica  ou  método  para  impulsioná- lo  é  o  mesmo,  sempre  e  em todo  lugar:
a prát ica do espír i to  de boa vontade.

Os Problemas  da  Humanidade

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio…

 [Os  homens  de  boa  vontade]  sabem  que  um  espír i to  de  boa  vontade,  part icularmente  se
est iver  t reinado  e  imple mentado  pelo  conhecimento,  pode  produzir  uma  atmosfera  e  uma  at i tude
que possibi l i tarão  a  solução dos problemas.  

O  principal  trabalho  dos  homens  de  boa  vontade  é  produzir  es ta  atmosfera  e  evocar  esta
at i tude , e  não  apresentar  determinada  solução  bem definida,  pronta.  Este  espír i to  de  boa  vontade
pode estar  presente  até  mesmo onde há desacordos  fundamentais  entre  as  partes .  

Há  um  só  caminho  verdadeiro  e  há  indícios  de  que  é  um  caminho  para  o  qual  es tão  se
orientando  muitos  milhões  de  pessoas.  Unidade  e  corretas  relações  humanas  –  individuais ,
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públ icas ,  nacionais  e  internacionais  –  podem  ser  produzidas  pela  ação  unida  dos  homens  e
mulheres  de boa vontade  em todos os  países

Como  usar  o  peso  dessa  boa  vontade  e  como  empregar  a  vontade  para  es tabelecer  corretas
relações  humanas  é  o  que  despontará  gradualmente  do  t rabalho  real izado  e  dará  conta  da
necessidade  da  s i tuação  mundial….  os  problemas  que  a  humanidade  enfrenta  hoje  podem  ser
resolvidos mediante  a boa vontade.

Os Problemas  da  Humanidade  

* * *

Espaço de Profundo Si lêncio

Meditação  é  essencialmente  o  inst rumento  mais  elevado  e  a  consumação  aperfeiçoada  do
terceiro  aspecto  divino,  o  de  at ividade  intel igente,  e  –  como  já  ass inalei  antes–  de  todo  ângulo
possível  é  real izada  dentro  do cí rculo-não-se-passa  da Mente  Universal .

Medi tação  al inha  criat ivamente  inst into,  intelecto  e  a  intuição,  ass im  como  ident i f icação
consciente.  Relaciona  (em  uma  unidade  indissolúvel)  a  ass im  chamada  mente  inferior  ou
concreta,  a  mente  grupal ,  a  mente  hierárquica  e  a  Mente  universal ;  leva  a  um  al inhamento
consciente  dos centros  do discípulo e também dos t rês  Centros  planetários . . .

No  grupo,  a  medi tação  leva  à  fusão  do  pessoal  do  grupo,  ao  seu  apelo  invocat ivo  unido  e  –
quando  a  invocação  t iver  evocado  resposta  –  leva  à  recept ividade  grupal  ao  que  foi
espir i tualmente  pedido,  e  ass im ao serviço  espir i tual  do grupo.

O  ponto  que  procuro  ressal tar  e  que  espero  que  f ique  em  suas  mentes ,  é  que  esta  técnica  de
medi tação  é  o agente cr iat ivo relevante  em nosso planeta .  

Os  membros  do  Novo Grupo de  Servidores  do  Mundo são  congregados  de  todos  os  setores  do
esforço  humano,  dos  quais  a  rel igião  organizada  é  um  deles .  Todas  estas  pessoas,  se  são
membros  do  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo,  inevi tavelmente  devem  ser  pensadores
reflexivos,  devem  ter  objetivos  cr iat ivos,  devem  ser  verdadeiramente  intel igentes ,  devem  ter
agregado  amor  em  expansão  à  sua  intel igência.  Estes  homens  e  mulheres  têm  uma  relação  dual :
com o resto  da humanidade à qual  procuram servir ,  e  com a  Hierarquia…

* * *

Às  vezes  se  produzem  pontos  de  cr ise  de  grande  tensão,  durante  o  t rabalho  medi tat ivo  de
todos  os  Ashrams  hierárquicos .  Nos  momentos  da  lua  nova  e  da  lua  cheia,  todos  os  membros  de
todos  os  Ashrams  medi tam  profundamente  de  maneira  invocat iva  e  evocat iva;  sua  medi tação,
portanto,  divide-se  em  duas  partes :  a  primeira  é  evocat iva  de  inspiração  dos  Nirmanakayas  com
os  Quais  entram  em  contato  del iberadamente;  a  segunda  parte  é  invocat iva  ao  Novo  Grupo  de
Servidores  do  Mundo  e  o  habi l i ta  a  se  colocar  sob  impressão  hierárquica.  Três  vezes  por  ano  –
nos  Fest ivais  de  Páscoa,  Wesak  e  do  Cris to  e  a  Humanidade  –  há  uma  medi tação  hierárquica
unida  conduzida  pelo  Cris to;  es tes  Fest ivais  invocam  a  Shambal la  ou  o  que  está  mais  além  dos
Nirmanakayas  e  só podem ser  real izadas  sem perigo em medi tação  unida,  sob orientação  dir igida
e  a  inspiração  mais  elevada  possível .  Cada  Ashram  pode  se  aproximar  dos  Nirmanakayas  como
grupo  em  períodos  estabelecidos  para  os  quais  se  faz  uma  devida  preparação;  somente  o  grupo
de  Ashrams  completo,  a  Hierarquia  como  um  todo,  pode  se  aproximar  de  Shambal la .  O  Novo
Grupo  é  invocat ivo  à  Hierarquia  para  f ins  de  impressão  e  pode  ser  receber  impressão  de
qualquer  Ashram  por  meio  de  seus  discípulos  naquele  grupo;  ass im  a  grande  cadeia  de  contatos

5



e  o  grande  canal  para  a  af luência  de  energia  espir i tual  chega  de  Shambal la  à  humanidade  e  em
seguida,  at ravés  da  humanidade,  aos  t rês  reinos  subumanos;  desta  maneira,  es tes  reinos
inferiores  são  “i luminados  e  elevados”.  Tudo  is to  é  real izado  por  meio  da  medi tação,  da
invocação  e  evocação,  cumpridas  no  espír i to  de  veneração,  que  é  o  método  fundamental  de
reconhecimento  espir i tual .  Assim,  cr iat ivamente,  a  glória  que  está  ocul ta  em  toda  forma  é
evocada  e lentamente  levada  à manifestação  exotérica.

A medi tação do Novo Grupo de Servidores  do Mundo,  em conjunto com a meditação
hierárquica,  inevi tavelmente  fará impressão  nos f i lhos dos homens que estão buscando e

ansiando por l iberação.

Disc ipulado na  Nova Era  I I

O  Cristo,  porém,  não  vem  somente  para  ensinar  aos  homens  a  necessidade  de  estabelecer
corretas  relações  humanas;  es tá  vindo para  ensinar  a  eles  como estabelecê- las  eles  próprios .

O Reaparec imento  do  Cr is to

* * *

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação 
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