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E NCARNAÇÃO , S ERVIÇO , S ALVAÇÃO
AQUÁRIO
Os filhos dos homens são um e eu sou um com eles
Que o grupo esteja pronto para revelar o mistério oculto. Que o grupo demonstre o
significado superior das lições aprendidas que, embora quatro, são uma só. Que o grupo
compreenda a Lei de Síntese, de unidade e de fusão…
i

… Intervalo de Profundo Silêncio…
É literal e eternamente certo que a mesma Vida energética flui pelos centros planetários nos
três veículos periódicos da Mônada encarnada e através destes, e afinal nos três centros do corpo
etérico humano que correspondem aos três centros maiores do Logos planetário e através deles.
Portanto, não há base para separação nem ponto possível de separação ou divisão essencial.
Qualquer senso de separatividade se deve simplesmente à ignorância e ao fato de que certas
energias ainda não podem fazer impressão adequada na consciência humana, a qual atua em
tempo e espaço.
A síntese essencial existe e o fim é certo e inevitável; a unidade é alcançável porque existe e
o senso de separatividade é simplesmente a Grande Ilusão.
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… Intervalo de Silêncio…
Procuro amar e não odiar
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Procuro servir e não exigir serviço
Procuro curar e não ferir
A Lei do Amor é a lei do plano astral. Assinala a transmutação da natureza de desejo, e a
vincula com o magnetismo superior do aspecto amor no plano búdico.
iii

Esta energia do amor está concentrada principalmente (para fins da atividade hierárquica) no
Novo Grupo de Servidores do Mundo. Este grupo foi escolhido pela Hierarquia como seu
principal canal de expressão.
iv

A Lei do Serviço está destinada a governar toda atividade do alma.
Serviço não é uma qualidade nem é uma performance; não é uma atividade que as pessoas
empreendam com tenacidade nem um método para salvar o mundo.
Serviço é uma demonstração de vida.
É a característica relevante da alma. É desejo grupal. É o impulso para o bem grupal.
É simplesmente o primeiro efeito real a se demonstrar no plano físico de que a alma está
começando a se expressar na manifestação externa.
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Quando o homem atua como alma, ele cura, estimula e vitaliza; transmite as forças
espirituais do universo, e todas as emanações nocivas e forças destrutivas encontram uma
barreira no reino humano... A função da humanidade é transmitir e manejar força.
vi

… Intervalo de Silêncio…
Que o dor traga a devida recompensa de luz e amor
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Dor é o esforço ascendente através da matéria que coloca o homem aos Pés do Logos… dor é
a destruição da forma e a obtenção do fogo interno. A utilidade da dor é muito grande e leva a
alma humana das trevas para a luz, da escravidão para a libertação e da agonia para a paz. Tal
paz, tal luz e tal liberação, mais a ordenada harmonia do cosmo, destinam-se a todos os filhos
dos homens.
vii

A luz do conhecimento, como a recompensa dos processos educativos, é o incentivo por trás
de todas as nossas grandes escolas de ensino em todo país no mundo e é a meta de grande parte
de nossa organização mundial…
viii

Que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos
E traga à luz o amor que subjaz em todo quanto ocorre nesta época
... mesmo na situação mundial atual, o bom carma que emana d a alma da humanidade
equilibra o mal que vem do aspecto material e que é sempre excessivamente enfatizado . É o
ritmo da matéria em oposição ao ritmo da alma, e esses constituem as causas iniciadoras do
conflito atual, tanto nas vidas individuais como na situação mundial geral. Quando isto for
adequadamente compreendido, o verdadeiro quadro poderá emergir em seus corações e mentes
com maior clareza.
ix

[A] alma é a identidade consciente do tempo no verdadeiro sentido da palavra, e observa o
período de manifestação como um todo, ganhando assim um sen so de proporção, uma
compreensão de valores e um sentido interno de síntese.
A alma do mundo está tomando conhecimento dos assuntos externos, em preparação para se
encarregar da situação mundial.
x

… Intervalo de Silêncio…
Que venham a visão e a percepção interna
Que o futuro seja revelado
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É essencial que os servidores de todas as partes – os homens e mulheres inteligentes de boa
vontade – tenham uma fresca e clara compreensão do trabalho a realizar, e se convertam em
“canais de transmissão e não em pontos de interferência de interesse egoísta” na corrente divina.
Para isso é preciso visão e coragem.
xi

… Intervalo de Silêncio…
A alma é para ser conhecida como luz, como a reveladora … na época atual, há grande
necessidade de peritos na vida da alma e de grupos de homens e mulheres que, ao empreenderem
o grande experimento e a grande transição, agreguem seu testemunho à verdade das afirmações
dos místicos e ocultistas de todos os tempos.
xii

Que a união interna seja demonstrada e eliminem as divisões externas
A segunda iniciação está estreitamente relacionada com a Hierarquia como centro planetário
e com a atividade do segundo raio. Esta iniciação produzirá no iniciado um crescente senso de
relações, de unidade básica com tudo que respira, e um reconhecimento da Vida Una que
conduzirá finalmente ao estado de fraternidade manifestada, que a era aquariana tem como meta
trazer à existência.
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As verdades mais novas da Era Aquariana só podem ser captadas como resultado do esforço
grupal. A Era Aquariana será predominantemente a era de síntese e luz.
xiv

Que o amor prevaleça. Que todos os homens amem.
Aquário: O trabalho do Companheiro Artesão. A construção e o serviço prestado ao templo
da humanidade.
xv

O novo mundo será construído sobre as ruínas do antigo. A nova estrutura será erguida. ...
Então, em verdade, a humanidade sairá do deserto, deixará os mares para trás e saberá que Deus
é Fogo.
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xvi

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Procurem usar a seguinte fórmula ou mantra todos os dias. É uma versão modernizada e
misticamente enunciada daquela que foi amplamente usada nos dias atlantes, durante o período
do antigo conflito do qual o presente é um efeito. Para muitos de vocês este mantra será da
natureza de uma recuperação de uma antiga e bem conhecida form ulação de palavras:
“Os filhos 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 a dor traga a devida recompensa de luz e amor. Que a alma controle a forma externa, a
vida e todos os acontecimentos, e traga à luz o amor que subjaz nos acontecimentos do tempo .
Que venham a visão e a percepção interna; que o futuro seja revelado. Que a união interna seja
demonstrada e as separações externas desapareçam. Que o amor prevaleça. Que todos os homens
amem.”
… Breve Intervalo de Silêncio…
Estas palavras podem parecer inadequadas, mas ditas com poder e compreensão do seu
significado e com a potência da mente e do coração por trás delas, podem se mostrar
incrivelmente potentes na vida de quem as entoa. Produzirão também um efeito no ambiente, e os
efeitos acumulados no mundo, à medida que vocês difundirem o conhecimento da fórmula, serão
grandes e eficazes. Mudarão atitudes, esclarecerão a visão e levarão o aspirante a um serviço
mais pleno e a uma cooperação mais ampla com base no sacrifício. Irmãos meus, não podem se
esquivar do sacrifício ao longo prazo, embora tenham se esquivado até agora.
xvii

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