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“Os Servidores do Mundo e a Lua Cheia de Maio”

A  Hierarquia  de  Mestres  está  convocando  todos  os  iniciados  e  discípulos

atuantes  e  todos  os  aspirantes  de  enfoque  mental  a  cooperarem  tão  plenamente

como  puderem  em  um  intenso  esforço  para  aumentar  a  receptividade  da

humanidade  às  novas  forças  que  podem  ser  liberadas  para  realizarem  sua

benigna obra sintetizadora durante o mês de maio.

Somos chamados a esta intensa cooperação.

Psico logia  Esoté r ica  I I

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Maio  é  um  mês  de  profunda  significação  para  todos  aqueles  que  estão

afiliados  à  Grande  Loja  Branca  (como  estão  todos  os  verdadeiros  esoteristas)

pois  é  quando  ocorre  o  Festival  de  Wesak,  que  é  de  grande  alcance  e  profunda

implicação.  O período é sempre de primordial  interesse e rara oportunidade,  mas

o  Festival  de  Wesak   de  1936  foi  excepcional.. .  o  próprio  Buda,  em Seu  elevado

lugar,  e  o  bendito  Senhor  Maitreya  (conhecido  pelos  discípulos  cristãos  como  O

Cristo)  mantiveram-se  desde  então  em  estreita  comunicação  entre  si  e

cooperando  para  impulsionar  uma  receptividade  por  parte  da  família  humana  a

uma possível  afluência  de  força  espiritual,  o  que  pode  convir  para  virar  a  maré

do presente sofrimento,  depressão e  incerteza,  e  assim inaugurar uma era de paz

e de cultura-da-alma. 

Psico logia  Esoté r ica  I I

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Em  conexão  com  estes  Festivais  de  todo  mês  de  maio,  apresento  a  vocês  uma
oportunidade  de  servir  e  de  promover  o  desejado  objetivo  da  paz.  É  possível  para
nós,  para  cada  um de  nós  –  em nossa  pequena  capacidade  –  cooperar  com o  Plano
almejado  e,  portanto,  o  que  tenho  a  dizer  assume  outro  aspecto  e  coloca  a
responsabilidade  de  materializar  esse  Plano  na  Terra  sobre  os  ombros  de  todos  e
cada  um  de  nós.  O  trabalho  foi  impulsionado  por  um  intenso  esforço  em  duas

1



direções  –  um,  o  esforço  da  Hierarquia  para  plasmar  esse  Plano  nas  mentes  dos
homens  e  transmitir  o  necessário  poder  e  entendimento  para  efetuar  o  trabalho
almejado  e,  em  segundo,  o  esforço  de  todos  os  discípulos  e  aspirantes  para
responder  e  trazer  à  manifestação  aquilo  que  está  à  espera  no  lado  subjetivo  da
vida.

Este  planeta  nosso,  a  Terra,  é  neste  momento  o  ponto  focal  de  muita  atenção
por  parte  dos  Administradores  do  Plano,  Aqueles  que  estão  hoje  trabalhando  em
conjunto com certos  tipos  de força e  com certas  Entidades  Espirituais  distintas  das
que  se  encontram  neste  momento  dentro  do  círculo-não-se-passa  da  nossa  vida
planetária.

O  Buda  tem  uma  função  especial  neste  momento  como  mediador
interplanetário.. .  Ele  tentará  pôr  certos  Seres  Espirituais  em  contato  com  a
Hierarquia  da  nossa  Terra.  Eles  manifestaram  estar  dispostos  a  ajudar  na  crise
atual.  Essa  ajuda,  se  o  esforço  for  bem-sucedido,  virá  sob  a  forma  de  um  influxo
muito maior de energia espiritual  de tipo mais potente e de uma qualidade um tanto
diferente  de  qualquer  das  que  estão  sendo  vertidas  neste  momento  em  nossa  vida
planetária  e através dela.  

Os aspirantes  e  discípulos  que podem treinar  a si  mesmos na realização de uma
maior  responsabilidade  espiritual  e  estão  aptos  a  preservar  uma  quietude  interna  e
uma  enfocada  atenção  esotérica  podem  ser  impelidos  para  esta  corrente  de  força
espiritual,  podendo  então  e  assim  servir  à  necessidade  da  humanidade.  Como
transmissores, atendem essa necessidade; como intérpretes,  aumentam a capacidade
do ser humano de responder e compreender.

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

Se  os  dois  Grandes  Senhores  e  a  enfocada  e  atenta  Hierarquia  conseguirem

produzir  o  que  poderia  ser  considerado como uma forma de alinhamento  planetário

e  o  necessário  canal  aberto  através  do  qual  estas  energias  extraplanetárias  possam

afluir,  resta  ainda  aos  discípulos  do  mundo  e  ao  Novo  Grupo  de  Servidores  do

Mundo  atuar  como  meio  de  transmissão  e  comunicação  entre  os  pensadores  do

mundo e este grupo de trabalhadores interno e espiritual.  

Breve Espaço de Silêncio…

Temos,  portanto,  a  enfocada  Hierarquia  em  profunda  atenção  sob  o  grupo

composto  pelos  dois  Senhores,  os  vinte  e  um Chohans  e  os  Mestres  dos  sete  raios.

Temos  a  os  discípulos  do  mundo  e  o  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  com  a
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oportunidade,  por  sua  vez,  de  enfocar  e  atuar  como  um  canal  de  transmissão.

Temos  também  o  desditado  e  desnorteado  mundo  dos  homens,  esperando  em

ardente  expectativa  um  evento  que  pode  acontecer  se  os  aspirantes  do  mundo

estiverem à altura da oportunidade.

Espaço de Silêncio…

A  hora  de  Wesak  é  de  imensa  importância.  Os  dois  dias  de  preparação  serão

conhecidos  como  “dias  de  renúncia  e  desapego”.  O  dia  do  Festival  ha  de  ser

conhecido  como o  “dia  de  salvaguarda”,  enquanto  que  os  dois  dias  posteriores  são

chamados  de  “dias  de  distribuição”…  cinco  dias  de  intenso  esforço  no  serviço,

levando  à  renúncia  de  tudo  que  possa  entravar  a  nossa  utilidade  como  canais  de

força espiritual.  

Significa  que após a  devida  preparação,  dedicação  e  empenho em se  elevar  nos

dois primeiros  dias,  no dia  do Festival  em si  simplesmente  nos  consideramos  como

receptores,  ou  guardiões,  de  tanto  quanto  possamos  captar  dessa  força  espiritual

que  aflui.  Como  canais,  devemos  estar  preparados  para  o  autoesquecimento  no

serviço  de  contatar,  conter  e  manter  força  para  o  resto  da  humanidade.  Devemos

considerar  o Festival  em si  como um dia de silêncio (refiro-me a uma paz interna  e

a  uma  solenidade  silenciosa  que  possam  ser  preservadas  de  maneira

inquebrantável,  embora  o  homem  externo  possa  estar  servindo  com  sua  fala  e

interesse  verbalizado),  um  dia  de  serviço  sustentado  inteiramente  em  níveis

esotéricos,  e  de  completo  autoesquecimento  com  o  pensamento  na  humanidade  e

sua  necessidade.  Durante  esse  período,  apenas  dois  pensamentos  manterão  nossa

constante  atenção  –  a  necessidade  de  nossos  semelhantes  e  a  necessidade  de

proporcionar  um  canal  grupal  pelo  qual  as  forças  espirituais  possam  ser  vertidas

através  do  corpo  da  humanidade  sob  a  orientação  especializada  dos  membros

escolhidos da Hierarquia.

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…

O  que  deveria  ser  realizado  em  cada  grandiosa  lua  cheia  de  maio?  Formularei

os  objetivos  em  sequência  e  na  ordem  de  sua  importância,  e  com  tanta  clareza  e

brevidade como permita  este tema de difícil  compreensão. 

 A liberação  de  certas  energias  que  podem afetar  potentemente  a  humanidade

e  que,  se  liberadas,  estimularão  o  espírito  de  amor,  de  fraternidade  e  de  boa

vontade  na  Terra.  Estas  energias  são  tão  definidas  e  tão  reais  como  as
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energias  de que a  própria  ciência  se  ocupa.  Estou falando de energias  reais  e

não de abstrações que se deseja emocionalmente.

Breve Espaço de Silêncio…

 A fusão de todos os  homens de boa vontade no mundo em um todo integrado

e responsivo.

Breve Espaço de Silêncio…

 A  invocação  e  a  resposta  de  certos  grandes  Seres,  Cujo  trabalho  pode  e

será  possível  se  o  primeiro  dos  objetivos  for  alcançado  mediante  o

cumprimento  do  segundo  objetivo.  Reflitam  sobre  esta  síntese  dos  três

objetivos.

Espaço de Silêncio…

 A evocação  do  aspecto  interno  de  uma  atividade  árdua  e  unidirecionada  por

parte  da  Hierarquia  dos  Mestres,  aquelas  Mentes  iluminadas  às  Quais  foi

confiado o trabalho de governo do mundo.

Breve Espaço de Silêncio…

 É desejada  a  capacidade  de  resposta,  que  pode  ser  eficaz  entre  os  seguintes

três grupos:

 A Hierarquia expectante.

 O Novo Grupo de Servidores do Mundo.

 As massas  de homens e  mulheres  que responderam às  ideias  que  foram

estabelecidas  e  que  reagem  favoravelmente  aos  objetivos  de  entente

internacional,  interdependência econômica e unida de religiosa.

Quando estes três grupos de pensadores e servidores entram em relação harmoniosa

entre  si,  e  quando  os  três  grupos  podem  estar  alinhados,  mesmo  que  apenas

momentaneamente ,  muito  é  possível  realizar;  as  portas  da  nova  vida  podem  ser

abertas  e  a  afluência  das  novas  forças  espirituais  pode ocorrer.  É este  o  objetivo  e

a ideia do Grupo.

* * *

        Espaço de Profundo Silêncio…

Posso  agora  fazer  uma  pergunta?  Qual  é  a  importância  dessa  lua  cheia  de  maio

para  vocês  pessoalmente?  Parece  ter  para  vocês  importância  suficiente  para

merecer o seu máximo esforço? 
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Espaço de Silêncio…

Creem  de  fato  que  nesse  dia  pode  realmente  haver  uma  liberação  de  energia

espiritual  de  potência  suficiente  para  mudar  os  assuntos  mundiais,  desde  que  os

filhos dos homens desempenhem sua parte? 

Espaço de Silêncio…

Creem  de  fato,  e  são  capazes  de  se  conservar  nessa  crença  na  prática,  de  que

nesse  dia  o  Buda,  em  cooperação  com  o  Cristo  e  com  a  Hierarquia  das  Mentes

Iluminadas,  além da  ajuda  que  oferecem alguns  dos  Tronos,  Principados  e  Poderes

da  Luz,  Que  são  a  correspondência  superior  dos  poderes  da  escuridão,  estão  na

expectativa  para  cumprir  os  planos  de  Deus,  quando  lhes  for  dado  o  direito  e  a

autorização dos homens? 

Espaço de Silêncio…

O principal  dever  de  vocês  neste  momento  não é  lutar  contra  os  poderes  do  mal

e  as  forças  da  escuridão,  mas  despertar  o  interesse  pelas  forças  de  luz  e  mobilizá-

lo,  assim  como  os  recursos  dos  homens  de  boa  vontade  e  de  correta  inclinação  no

mundo  de  hoje.  Não  resistam  ao  mal,  mas  organizem  e  mobilizem  o  bem  e  assim

fortaleçam tanto as mãos dos trabalhadores  do lado da retidão e do amor que o mal

encontrará menos oportunidades.

Espaço de Silêncio…

Que todos os  que procuram ajudar  considerem com cuidado o que podem fazer  e

qual  é  a  contribuição  que podem dar.  Que pesem,  depois  da  devida  reflexão,  o  que

podem  sacrificar  e  de  que  maneira  podem  submergir  suas  personalidades

normalmente  egoístas  nessa  grande  “arremetida”  por  parte  da  Hierarquia,  do  Novo

Grupo de Servidores do Mundo e dos homens de boa vontade de todo o mundo. 

As  barreiras  que  separam  homem  de  homem  e  nação  de  nação  podem  cair.  O

espírito  de  paz  pode  se  tornar  tão  potente,  que  será  capaz  de  realizar  os  ajustes

necessários  de  maneira  natural  e  suave.  A  iluminação  das  mentes  dos  homens  e  a

renovada organização  dos  esforços  do homem em relação à  fraternidade  podem ser

estimuladas na direção de uma nova e maior atividade.

* * *

Espaço de Profundo Silêncio…
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Nos  dois  dias  anteriores  à  lua  cheia,  manteremos  a  atitude  de  dedicação  e

serviço  e  procuraremos  assumir  a  atitude  de  receptividade  para  aquilo  que  a  nossa

alma  transmitirá  e  que  nos  fará  úteis  à  Hierarquia.  A  Hierarquia  atua  através  de

grupos  de  almas,  e  a  potência  deste  trabalho  grupal  deve  ser  testada.  Os  grupos,

por  sua  vez,  fazem  contato  e  nutrem  as  dedicadas  e  atentas  personalidades,  em

atitude  de  espera.  No  dia  da  lua  cheia,  procuramos  nos  manter  firmes  na  luz.  Não

vamos  formular  para  nós  mesmos  o  que  vai  acontecer  nem  vamos  procurar

resultados nem efeitos tangíveis.

Breve Espaço de Silêncio…

Nos dois  dias  seguintes,  o  foco  da  nossa  atenção  estará  firmemente  desviado de

nós  mesmos,  mas  também  dos  planos  subjetivos  internos  para  o  mundo  externo,  e

nossos  esforços  consistirão  em  transmitir,  ou  impregnar,  a  medida  de  energia

espiritual  que  possa  ter  sido  contatada.  Nosso  trabalho,  neste  particular  e  peculiar

campo de cooperação, estará então finalizado.

Breve Espaço de Silêncio…

Cada  um  de  vocês  deve  desejar  e  trabalhar  ativamente  a  purificação,  o

sacrifício,  o  pensamento  claro  e  uma  maior  sensibilidade,  sozinhos,  no  lugar

secreto  do  próprio  coração.  O esforço  também deve  ser  o  de  organizar  os  assuntos

pessoais  de  modo  que  a  semana  da  lua  cheia  possa  lhes  proporcionar  a  mais  plena

oportunidade  de  cooperar,  assim  como  o  discernimento  sensato  e  a  expressão  de

uma  real  habilidade  na  ação  para  despertar  o  seu  círculo  imediato  para  a

importância  do momento.

Breve Espaço de Silêncio…

Lembrem-se,  não  importa  quem somos  ou  onde  possamos  estar  situados  ou  qual

seja  a  natureza  de  nosso  ambiente;  não  importa  o  quanto  possamos  nos  sentir

isolados  ou  afastados  daqueles  que  possam comparti lhar  da  nossa  visão  espiritual,

cada  um  de  nós  pode,  nesse  dia  e  durante  o  período  imediatamente  posterior  e

anterior,  trabalhar,  pensar  e  atuar  em formação  grupal  e  atuar  como um silencioso

distribuidor de força.

* * *

.. .Espaço de Profundo Silêncio…
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 O  que  se  deseja  é  o  uso  geral,  amplo  e  inteligente  da  Grande  Invocação.  Por

todos  os  meios  possíveis  é  preciso  impulsionar  o  público  a  empregá-la.  O rádio,  a

imprensa,  tudo  deve  ser  usado  e  todos  os  homens  de  boa  vontade  devem  ser

contatados,  mesmo  que  não  sejam  esclarecidos  do  ângulo  ocultista  e  mesmo  que

não  se  deem  conta  da  presença  mentora  da  Hierarquia  e  da  oportunidade  então

oferecida pelo esforço unido do Buda e do Cristo.

Desse grande esforço pela  integração,  bastante  possível,  que pode ser  enfocado

no  momento  do  Festival  de  Wesak  e  intensificado  durante  as  vinte  e  quatro  horas

anteriores  à  lua  cheia  pode  crescer  o  verdadeiro  germe  do  grupo  da  nova  era,  do

novo mundo e dos novos ideais.   

. . .Breve Espaço de Silêncio…

Nosso principal  objetivo,  neste momento,  é duplo:

 Romper um ritmo antigo e estabelecer  um novo e melhor.

 Fusionar  e  combinar  a  aspiração  unida  de  todos  os  povos  em cada  lua  cheia

de  maio  –  de  maneira  a  desobstruir,  abrir  e  estabelecer  um  canal  entre  o

Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  e  a  Hierarquia  expectante.  Com  este

canal  estabelecido  de  maneira  permanente  e  um  número  suficientemente

grande  de  homens  e  mulheres  reflexivos  compreendendo  sua  função  e

possibilidades  do mesmo,  será mais  fácil  para  os  Guias  da raça  impressionar

a  consciência  pública  e,  assim,  influenciar  a  opinião  pública.  A humanidade

poderá  ser  então  guiada  de  maneira  mais  precisa,  pois  surgirá  uma

cooperação consciente.

. . .Breve Espaço de Silêncio…

Se têm fé como um grão de mostarda  no que lhes  disse,  se  têm convicta  crença

na  obra  do  espírito  de  Deus  e  na  divindade  do  homem,  então  esqueçam-se  de  si

mesmos  e  consagrem  todo  esforço,  a  partir  do  momento  em  que  receberem  esta

comunicação à tarefa de cooperação no organizado esforço de mudar a corrente dos

assuntos  mundiais  por  um  aumento  do  espírito  de  amor  e  boa  vontade  no  mundo

durante o mês de maio.  

Psico logia  Esoté r ica  I I

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação do

Novo Grupo de Servidores do Mundo
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