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‘PLENILÚNIO  DE  SAGITÁRIO   
(Lua Cheia 12/12/2019 às 2:12, hora local de Argentina e Brasil)

SAGITÁRIO: ESFORÇO ENFOCADO DO ASPIRANTE MUNDIAL

Antigamente,  na  história  da  raça,  ocorreu  um  grande  acontecimento  que  trouxe  à

manifestação o quarto reino da natureza,  o humano.  Hoje nos encontramos à beira  de um evento

similar,  porém  mais  transcendental:  o  aparecimento  do  quinto  reino,  como  consequência  da

atividade planejada do grupo de servidores do mundo, em colaboração com a Hierarquia de almas

perfeitas e sob a regência do Cristo. 
i

…Intervalo de Silêncio…

O primeiro esforço do Anjo solar converteu os homens-animais em seres humanos; o segundo

converterá  os  seres  humanos  em  entidades  espirituais,  mais  as  conquistas  da  experiência  na

família humana. 

A unidade da natureza que denominamos de quarto reino ou reino humano representa aquilo

que é produto da sua herança física;  suas características  são o conjunto do seu desenvolvimento

emocional e mental, e seu acervo é tudo aquilo que conseguiu acumular durante os ciclos em que

lutou  com  o  ambiente  –  a  totalidade  dos  demais  reinos  da  natureza.  Portanto,  dentro  do  reino

humano existem potencialidades,  estados latentes,  características  e  bens  que o futuro  revelará  e

que, por sua vez, determinam este futuro.
ii

…Breve Intervalo de Silêncio…

Sagitário produz o esforço enfocado e centralizado do aspirante mundial. 
iii

…Intervalo de Profundo Silêncio…
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A integração  de  um grupo  de  conhecedores  e  místicos  prossegue  regularmente  em todas  as

partes  do  mundo  e  em  todas  as  organizações.  Um  grupo  está  sendo  reunido,  mas  os  membros

pertencem  a  vários  grupos.  Está  sendo  dada  a  este  grupo  de  conhecedores  e  místicos  a

oportunidade  de ser  o  canal  pelo  qual  a  Hierarquia  pode trabalhar  e  através  do qual  os  Grandes

Seres  podem  enviar  Seu  pensamento  iluminador.  Por  este  canal  podem  trabalhar  para  elevar  a

humanidade (no sentido oculto). 
iv

…Breve Intervalo de Silêncio…

Na  Nova  Era,  como  indiquei  antes,  a  nota-chave  do  progresso  do  aspirante  será  amor  à

humanidade;  isto indicará o despertar do centro cardíaco. 
v

…Intervalo de Silêncio…

A  Hierarquia  faz  que  influa  sobre  a  humanidade  a  enfocada  vida  de  amor,  e  é  este  amor

básico  o  que  o  segundo  decanato  de  Aquário  –  regido  como  está  por  Mercúrio  –  trará  à

manifestação. 

Mercúrio,  o  Mensageiro  dos  Deuses  (isto  é,  da  Hierarquia  de  almas),  leva  sempre  a

mensagem  de  amor  e  estabelece  uma  inquebrantável  inter-relação  entre  os  dois  grandes

centros planetários, a Hierarquia e a Humanidade.

vi

…Intervalo de Profundo Silêncio…

O surgimento  do  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo  em nossos  dias  é  uma  indicação  de

que  há  tipos  de  raio  egoico  em  número  suficiente  em  manifestação  física  e  que  um  número

necessário de personalidades está respondendo ao contato com a alma, de maneira que é possível

formar  um  grupo  capaz  de  ser  definidamente  impressionado  como  grupo .  É  a  primeira  vez  em

que tal situação foi possível. Hoje  um grupo pode responder…  
vii

… Intervalo de Silêncio…

Como derivado da  integração  deste  Novo Grupo,  está  sendo formado no mundo a “ponte  de

almas e de servidores” que tornará possível a fusão da Hierarquia interna e subjetiva de almas e

o mundo externo da humanidade.
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viii

… Intervalo de Silêncio…

Que a ponte de almas e de servidores vincule os mundos subjetivo e objetivo, assim ajudando

o Cristo em Sua obra.

ix

… Intervalo de Silêncio…

Que o grupo transfigure a vida em termos de realização.

x

… Intervalo de Silêncio…

Que o Caminho de Reconhecimentos conduza à Revelação Grupal.

xi

… Intervalo de Silêncio…

Que o Grupo siga adiante – fora do fogo, dentro do frio e para uma mais nova tensão.

xii

… Intervalo de Silêncio…

Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que finalmente

aniquilará o tempo.

xiii

… Intervalo de Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em nova e

potente vivência.
xiv

… Intervalo de Silêncio…
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Que as regras sejam aprendidas por onde a Hoste da Voz trabalha dentro dos véus de maya.

Então que essa Voz não seja mais ouvida e que o grupo siga adiante dentro do som. 

xv

… Intervalo de Silêncio…

Que a vida grupal seja inspirada pelas Regras para Iniciação:

Conheçam, empresem, revelem, destruam e ressuscitem.  
xvi

… Intervalo de Profundo Silêncio…

A palavra  Expressem… significa  a  ordem de  expressar  a  natureza  vontade  da  Mônada  e  de

buscar  “tateando”  e  incorporar  o  Propósito  que  está  por  trás  do  Plano,  como  resultado  da

sensibilidade desenvolvida. 

Obediência  ao  Plano  traz  a  revelação  do  Propósito  oculto ,  frase  que  descreve  o  grande

objetivo que impulsiona a própria Hierarquia.  

xvii

A  humanidade  pode  agora  trabalhar  inteligentemente  com  o  Plano  apresentado,  e  isto  pela

primeira vez na história humana.  
xviii

A energia do Novo Grupo de Servidores do Mundo é agora e cada vez mais uma força com a

qual contar. De certos ângulos, a energia deste grupo constitui a esperança do mundo e aumentar

essa potência é a tarefa que está sendo colocada hoje diante de nós. 

xix

… Intervalo de Silêncio…

Que o  grupo em conjunto  traslade  o  fogo  que  se  encontra  dentro  da  Joia  no  Loto  para  a

Tríade  e  que  descubra  a  Palavra  que  executará  essa  tarefa.  Que  destrua  o  que  foi  criado  no

ponto  do  meio,  mediante  a  Vontade  dinâmica.  Quando  os  irmãos,  no  quarto  grande  ciclo  de

realização alcançarem o ponto de tensão, o trabalho então será realizado. 
xx

… Intervalo de Silêncio…
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Todas as grandes nações são controladas por dois raios, assim como o ser humano . Não vamos

nos ocupar  das  nações  menores.  Todas  as  nações  são controladas  por  um raio  da personalidade,

(se assim pudermos denominá-lo) que é dominante e potente e o principal fator controlador neste

momento,  e  por  um raio  da  alma  que  só  é  percebido  pelos  discípulos  e  aspirantes  de  qualquer

nação.  O  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo deve  evocar  este  raio  da  alma  a  uma  atividade

funcional mais  elevada,  pois este é um dos seus principais  objetivos e  obrigações. Isto nunca se

deve perder de vista.. 

xxi

… Intervalo de Silêncio…

Três grandes eventos são iminentes na consciência mundial hoje:

 O crescimento e o entendimento do trabalho telepático.

 Uma compreensão e investigação científica da ilusão e do glamour mundial.

 Um aumento dos corretos métodos de cura.

xxii

Materializar ideias que até hoje continuavam sendo teóricas, é a função primordial do Novo

Grupo de Servidores do Mundo. 

Têm que sacar toda a teoria do reino do sentimento, do idealismo e da aspiração mística, e

devem levar a questão como um fator demonstrado concreto ante o público.

xxii i

...  é  essencial  que  o  crescente  número  de  homens  e  mulheres  de  todo  o  mundo  que  pensam ,

derrube as barreiras mentais  que existem entre raças,  nações e tipos,  e que o  próprio  Novo Grupo

de  Servidores  do  Mundo  repita  no  mundo  externo  aquele  tipo  de  atividade  que  a  Hierarquia

expressou  quando  desenvolveu  e  materializou  o  Grupo.  Por  meio  da  expressão  e  impressão  de

certas  grandes  ideias ,  os  homens  de  todas  as  partes  devem  ser  levados  a  entender  os  ideais

fundamentais  que governarão a Nova Era.  É esta a principal tarefa do Novo Grupo de Servidores

do Mundo.

xxiv

… Intervalo de Profundo Silêncio…
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Minhas  palavras  se  dirigem  àqueles  que  procuram  estar  à  altura  da  necessidade  atual  de

servidores  treinados.  Observem  que  não  digo  aqueles  que  estão  à  altura.  Consideramos  que  a

intenção e  o esforço são de primordial  importância  e  são os  dois  principais  requisitos  para todo

discípulo, iniciado e mestre, além do poder de persistir. 

xxv

…Breve Intervalo de Silêncio…

...  podem  ver  como  grupos  de  discípulos  podem  constituir  um a  contribuição  à  revelação

emergente  e  o  quanto  o  nosso  serviço  consagrado  pode  ser  útil.  Digo  “nosso”  deliberadamente ,

porque  estou  trabalhando  definidamente  para  estes  três  fins  como  parte  de  m eu serviço

determinado  (autodeterminado).  Peço  a  sua  cooperação  e  ajuda.  O  firme impacto  do correto

pensamento  sobre  a  consciência  humana por  grupos  de  pensadores  treinados  é  o  método que  se

pode aplicar com mais êxito neste momento, e nisso estes grupos podem ajudar profundamente. 

xxvi

… Intervalo de Silêncio…

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.

xxvii

Os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo representam uma atitude mental. 

xxvii i

… Intervalo de Silêncio…

A  energia  de  amor  está  concentrada  principalmente...  no  Novo  Grupo  de  Servidores  do

Mundo. Este grupo foi escolhido pela Hierarquia como seu principal canal de expressão. 

xxix

…Breve Intervalo de Silêncio…

O Novo Grupo de Servidores do Mundo é a vanguarda do reino de Deus, a prova viva da

existência do mundo da Unicidade espiritual.  

xxx
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… há certas fórmulas que... expressam significação, intenção, significado:  

 Conduze-nos das trevas para a Luz.

 Conduze-nos do irreal para o Real.

 Conduze-nos da morte para a Imortalidade.

… estas três condicionam o processo evolutivo mediante as formas que são o resultado do uso

correto destas fórmulas, de um modo tal que se dá uma diretriz . ...expressam o mais antigo apelo

invocativo no mundo.

…Breve Intervalo de Silêncio…

 Conduze-nos do caos à Beleza.

Esta fórmula, se considerada e estudada cuidadosamente durante vários anos, vai se tornar uma

forma-chave por meio da qual aspectos do processo criativo virão à atenção do estudante. 

Lembraria a vocês que estas fórmulas não são símbolos do que já é, mas que são formas-chave

do  que  pode  ser  ou  será  –  uma  matéria  muito  diferente  e  que  deveriam  ter  em  mente.  São

símbolos  do  futuro  e  não  do  passado;  são  preditivas...  revelam  o  que  está  a  caminho  como

resultado do pensamento divino, não são apresentações pictóricas do que já é.

Somente  a  atividade  da  intuição  lhes  permitirá  compreender  e  progredir  na  nova  área  causal

impulsionadora.  Por  difícil  que  seja  esta  tarefa  (e,  irmão  meu,  ela  é),  é  de  importância  capital

para  discípulos  em  treinamento  para  iniciação,  porque  tenderá  constantemente  a  facilitar  que

entrem no mundo de causas e emerjam do mundo de efeitos. 

xxxi

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…

7



i Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era I.
ii Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
iii Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
iv Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
v Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era I.
vi Alice Ann Bailey, O Destino das Nações.
vii Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
viii Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era I.
ix Pensamento-Semente Anual: Áries 2012 – Peixes 2013
x Pensamento-Semente Anual: Áries 2013 – Peixes 2014
xi Pensamento-Semente Anual: Áries 2014 – Peixes 2015
xii Pensamento-Semente Anual: Áries 2015 – Peixes 2016
xiii Pensamento-Semente Anual: Áries 2016 – Peixes 2017
xiv Pensamento-Semente Anual: Áries 2017 – Peixes 2018
xv Pensamento-Semente Anual: Áries 2018 – Peixes 2019
xvi Pensamento-Semente Anual: Áries 2019 – Peixes 2020
xvii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xviii Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era II.
xix Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
xx Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xxi Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
xxii Alice Ann Bailey, Glamour: Um Problema Mundial.
xxiii Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
xxiv Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
xxv Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
xxvi Alice Ann Bailey, Glamour: Um Problema Mundial.
xxvii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xxviii Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
xxix Alice Ann Bailey, O Destino das Nações.
xxx Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xxxi Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era II.


