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ENCARNAÇÃO, SERVIÇO, SALVAÇÃO

PEIXES

Que a Vida grupal seja inspirada pelas Regras para Iniciação:

Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem. 

… Intervalo Breve de Silêncio…

Todas estas excelsas palavras que estivemos analisando se referem à cooperação do iniciado

com  a  Vontade de  Shamballa  e,  portanto,  irmãos  meus,  só  são  para  vocês  meras  e  vagas

indicações … A ordem de ressuscitar diz respeito unicamente à aplicação da natureza vontade.  

… Intervalo de Silêncio Profundo …

A  invocação  do  fogo  da  vontade,  pelo  Cristo,  se  iniciou  simbolicamente  no  Horto  de

Getsêmani.
i

Em Peixes, têm a consumação do trabalho daquilo que o aspecto matéria tornou possível, e o

Cristo surge como o salvador  do mundo.  Em Peixes  o trabalho é  consumado e a vontade  do Pai

atua através da vontade de segundo raio como a vontade-de-salvar.

… Intervalo de Silêncio…

Aqui,  na etapa final,  Peixes representa a morte da personalidade,  a liberação da alma de seu

cativeiro  e  seu  retorno  à  tarefa  de  Salvador  do  mundo.  Termina  a  grande  realização  e

experimenta a morte final. 

 “Não há mais mar” diz o antigo livro, o que significa inevitavelmente a “morte dos peixes” e

a  liberação  da  vida  aprisionada  para  que  entre  em  novas  formas  ou  novos  ciclos  de  Aventura

divina. ii
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Os anjos “optaram por morrer e, ao morrer, viveram”. Por meio do seu sacrifício, a matéria é

ascendida ao Céu. É este o tema que preenche as páginas de A Doutrina Secreta  e que é debatido

de maneira mais elaborada em Um Tratado sobre Fogo Cósmico .  

Este  é  o  mistério  aludido no mundo das  Escrituras,  e  este  é  o  segredo das  eras,  o  qual  só  é

descoberto  pelas  almas  dos  homens  à  medida  que  cada  um  deles  entra  individualmente  em

relação  consciente  com  sua  própria  alma  e  descobre  aquilo  que  alegremente  fez  no  passado,  e

assim  chega  à  conscientização  desse  supremo  sacrifício  que  ele  fez  com  deliberação  nos

primórdios  do  próprio  tempo  e  que,  em  algum  ponto  em  sua  trajetória  como  alma  na  terra,

consciente  e  simbolicamente  ele  restabelece  em beneficio  de  outras  almas,  a  fim  de  acelerar  o

progresso para a meta dessas almas. 
iii

… Intervalo de Silêncio…

A Lei  do  Sacrifício  e  Morte  é  o  fator  que  controla  no  plano  físico.  A  destruição  da  forma,

para que a vida evolucionante possa progredir, é um dos métodos fundamentais na evolução… No

plano  mental,  a  luz  do  sacrifício  chega  a  seu  pleno  desdobramento,  e  tudo  que  é  visto  está

colorido por essa luz.
iv

… Intervalo de Silêncio…

Hoje,  tudo  que  está  acontecendo  se  deve,  em  primeiro  lugar,  à  dualidade  essencial  do

homem; em segundo lugar, deve-se a certas linhas principais de separação que foram ocasionadas

por  este  dualismo  essencial  em  uma  etapa  antiga  da  história  humana  e,  em  terceiro  lugar,  à

crescente  tendência  para  a  síntese  que  a  afluência  da  força  de  Shamballa  está  produzindo  neste

momento. 
v

… Intervalo Breve de Silêncio…

[As]  duas  crise  maiores  na  vida  da  alma  –  uma  conduzindo  à  encarnação  física  e  uma

produzindo liberação  da  alma  dessa  condição  –  são,  e  devem ser  sempre,  resultado  de  vibração

grupal, de impulso grupal, incentivo grupal e ímpeto grupal.  

vi

… Intervalo de Silêncio Profundo …
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Todo  que  estou  lhes  dando  destina-se  a  ser  sugestivo  e  a  desenvolver  em vocês  o  poder  de

usar  o  senso  interpretativo  –  um  dos  novos  sentidos  no  que  diz  respeito  à  experiência  e  ao

experimento, mas que está latente em todo homem. 

vii

… Intervalo de Profundo Silêncio…

A vida que se retira de uma grande expressão do plano hierárquico absorve as qualidades e

posteriormente retorna com elas, em tempo e espaço, como patrimônio e se manifesta novamente

por  meio  de  formas  de  expressão  mais  adequadas.  A  alma,  porém,  mata  as  formas  nos  três

mundos; o aspecto vida (neste tipo de destruição mais elevado e mais extenso) é o que destrói a

qualidade  inata  e  em  consequência  a  forma  de  uma  civilização,  o  tipo  de  uma  ideologia  e  o

caráter de uma raça ou nação, preservando só o imprescindível, mas descartando as distorções.  
viii

… Intervalo Breve de Silêncio…

Que  os  seus  olhos,  portanto,  olhem sempre  para  a  frente.  Não  se  virem nem para  a  direita

nem para a esquerda. O caminho leva para cima e para a frente, para maior rapidez de vibração e

maior sensibilidade. 

ix

… Intervalo de Profundo Silêncio…

 “O  grupo  labuta  em  Peixes”.  Isto  simplesmente  significa  que  o  campo  onde  atua  o  Novo

Grupo de Servidores do Mundo é o do gênero humano, condicionado e regido durante os últimos

dois  mil  anos  pela  energia  pisciana.  Como bem sabem,  esta  é  a  energia  que produz mediação  e

que desenvolve a sensibilidade no indivíduo. 

…Intervalo de Silêncio…

É  preciso  lembrar  que  a  energia  pisciana  com  a  qual  o  grupo  tem  que  trabalhar,  está  em

oposição com as energias entrantes da Hierarquia e do Novo Grupo de Servidores do Mundo. Isto

se deve  ao  fato  de  que  a  energia  desta  constelação  está  desaparecendo  em paralelamente  com a

energia de sexto raio... Daí as dificuldades presentes. 

 …Intervalo Breve de Silêncio…

O desaparecimento da influência de Peixes, a lenta retirada da força de sexto raio, a entrante

energia aquariana,  via a Hierarquia (afetando neste momento especialmente a própria Hierarquia
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e  os  planos  mental  e  astral),  são  as  condições  em  que  devemos  buscar  a  origem  de  todos  os

nossos  problemas  presentes.  Nesta  enredada  situação,  têm  uma  demonstração  planetária  da

significação de causas internas, produzindo efeitos externos.

  …Intervalo de Silêncio…

A  destruição  superior  que  estamos  considerando  se  relaciona  com  a  destruição  de  certas

formas  de  consciência  que  se  expressam  a  si  mesmas  em  grandes  áreas  ou  extensas  formas-

pensamento;  por sua vez,  é possível que estas tenham condicionado o pensar humano… O que é

destruído, portanto,  são certas formas grupais e em uma grande escala;  ocasionar isto requer um

exercício da vontade espiritual... 

 …Intervalo Breve de Silêncio…

É  preciso  ter  presente  que  o  aspecto  destruidor  desta  vontade  pura  é  uma  das  principais

manifestações da natureza Amor d’Aquele em Quem vivemos, nos movemos e temos nosso ser; é

além disso  a  garantia  da  nossa  suprema  e  inevitável  realização,  perfeição,  iluminação  e  divina

consumação. 

 …Intervalo Breve de Silêncio…

Um aumento de pressão por parte de todos aqueles que reconhecem a natureza real do interno

e subjetivo reino de Deus, produzirá assombrosos resultados.

x

  …Intervalo de Silêncio…

Para sempre se confirma a lei oculta: “como é em cima, é embaixo”, e a reorganização dos 

assuntos planetários que está acontecendo neste momento é parcialmente efeito das mudanças 

produzidas na Hierarquia.

 …Intervalo Breve de Silêncio…

 “Planejamento humano hoje é um dos primeiros indícios do surgimento do aspecto

Vontade”.

xi

…Intervalo de Silêncio Profundo…

Não veem a beleza  deste  plano e  sua sintetizadora,  culminante  utilidade?  Não veem como a

crise presente só indica o êxito dos ciclos evolutivos anteriores, nos quais a humanidade dominou

certas lições?

xii
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A quinta lei da alma ou vida grupal é a Lei do Progresso Grupal. Seu nome esotérico é A Lei

de Elevação . 

xiii

Agora,  na plenitude  do tempo,  e  mediante  o trabalho de evolução,  está  emergindo um grupo

que talvez trará a salvação para o mundo, o qual – encarnando as ideias grupais e demonstrando a

natureza  grupal,  manifesta  em  forma  reduzida  o  verdadeiro  significado  do  corpo  de  Cristo,  e

dando ao mundo uma imagem da verdadeira  natureza de um organismo espiritual  – estimulará  e

energizará  de  tal  modo  os  pensamentos  e  as  almas  dos  homens,  que  a  Nova  Era  se  apresentará

pela afluência do amor, do conhecimento e da harmonia do próprio Deus.

 …Intervalo de Silêncio…

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) e, dessa maneira, auxiliar na

evolução de todos os planos. 

Conforme for  a resposta  dos  discípulos,  místicos  e  conhecedores  de todas as  partes,  assim

será a rápida entrada da Nova Era.

xiv
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