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Lua Cheia de Touro, UT 10:45 de 7/5/2020

PLENILÚNIO  DE  TOURO  – WESAK   
(Lua Cheia 7/5/2020 às 7:45 hora local de Argentina e Brasil)

Vista  —  O  reconhecimento  da  totalidade,  a  síntese  de  tudo,  a  conscientização  do  Uno  em

Muitos,  o  primeiro  Logos.  A Lei  da  Síntese,  operando  em todas  as  formas  que  o  eu  ocupa,  e  o

reconhecimento da unidade essencial de toda a manifestação por meio da vista.

i

A TENDÊNCIA ESPIRITUAL DO DESTINO HUMANO

Wesak, maio de 1939

Nesta  hora  de  crise,  ansiedade  e  suspense,  parece  que  há  certas  coisas  que  fariam  bem em

lembrar e certas coisas que deveriam se esforçar por fazer.

O primeiro ponto que gostaria de lembrar é que a Hierarquia permanece. Por trás de todos os

acontecimentos  atuais  encontram-se  o  mesmo  grupo  de  Forças  espirituais  e  os  mesmos  Irmãos

Mais  Velhos  e  Mestres,  guiando  a  humanidade  pelo  caminho  da  vida  e  levando-a  segura  e

satisfatoriamente à etapa atual de desenvolvimento. 

O  Buda,  Cujo  festival  celebramos,  e  o  Cristo,  Que  expressa  para  nós  o  imutável  amor  de

Deus,  seguem  conosco,  e  a  Hierarquia  permanece  como  uma  fortaleza  entre  nós  e  o  possível

desastre;  este  centro  de  vida  espiritual  é  “como  a  sombra  de  uma  grande  rocha  em  uma  terra

esgotada”.

…Espaço de Profundo Silêncio…

O segundo  ponto  que  deveriam  lembrar  é  que  a  humanidade  avançou   progressivamente  de

um estado de ignorância cega e inconsciente para o estado de preocupação inteligente pela vida e

para um crescente senso de responsabilidade. 
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Este senso de responsabilidade, que está despertando em todos vocês é – em sua atual grande

escala – relativamente novo, e um dos fatores que definidamente estão aumentando a aflição e a

dor que todos estão sentido.  Talvez se perguntem onde fracassamos como raça, e o que podemos

fazer para retificar nossos erros? 

…Breve Espaço de Silêncio…

Apesar  de  tudo,  porém,  os  homens  passaram  de  uma  etapa  para  outra  de  desenvolvimento

inteligente  e  espiritual  e,  sem ter  em conta  quais  foram ou  possam vir  a  ser  os  acontecimentos

externos, a raça fez um progresso real. Não houve retrocesso algum, e não haverá. 

A  humanidade  tem  sido  exposta  a  muitas  tempestades  e  tem  sobrevivido  a  muitas

dificuldades;  os  homens  saíram  melhores  e  mais  fortes  dos  períodos  de  crise,  como  que

purificados “pelo fogo” e claramente mais perto da meta.

…Breve Espaço de Silêncio…

Lembraria  também a integridade  e  a  solidariedade  da família  humana.  Somos  um só  povo –

uno  em  nossas  relações,  capacidades  e  desejos,  em  nossa  origem  e  em  nossa  meta.  Esta

integridade essencial e reconhecível está hoje emergindo poderosamente na consciência humana. 

Talvez  pensem  que  não  seja  assim,  que  ao  crer  nisso  sua  posição  seja  de  certo  modo

excepcional e que estejam um tanto sozinho. Mas é um erro e não se ajustam aos fatos. Em todos

os  países  e  entre  os  diversos  povos,  existe  o  mesmo  desejo  de  compreensão,  de  estabelecer

corretas  e  pacíficas  relações,  e  de  expressar  aquela  boa  vontade  básica  que  é  uma  das

características humanas mais profundas e nossa herança divina.

São  estes  os  fatos  que,  a  meu  ver,  são  importantes  neste  momento  e  que  todos  nós  bem

faríamos bem em lembrar. Procurarão fazê-lo?  Não importa o que possa acontecer no mundo –

seja guerra ou paz, conflito e agressão ou conciliação compreensiva e deliberações – estamos

diante  de  um difícil  período de  ajuste,  e  para isto  devemos  estar  preparados.  Os  próximos

três anos são críticos, o que nos foi dito muitas vezes.  

…Espaço de Profundo Silêncio…

Muito  dependerá  do  que  vocês  e  todos  os  homens  de  boa  vontade,  além  dos  discípulos,

pensarem e fizerem. 

…Espaço de Profundo Silêncio…
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Gostaria  de lembrar  a vocês  outra  coisa muito  alentadora:  o  poder que exercem aqueles  que

procuram viver como almas e estão em contato com a alma e o mundo das realidades espirituais,

é resultado de seu1 senso de poder e utilidade. 

Quando  se  esforçam  para  manejar  força  espiritual  de  maneira  construtiva  e  altruísta,

vocês são muito mais potentes do que percebem. 

…Espaço de Silêncio…

Se a esta compreensão acrescentarem o reconhecimento de que não estão sozinhos nisso, que

existem pessoas com a mesma visão e com os mesmos ideais e aspiração espiritual,  em todos os

países sem qualquer  tipo de exceção,  em todas as religiões,  grupos e organizações,  podem então

avançar com coragem e com fé esperançosa.  Se isto é verdade (e creio que seja),  avancemos em

uníssono  com nossos  irmãos  de  todas  as  partes,  conscientes  da  oportunidade,  da  força,  da  res -

ponsabilidade e da alegria de servir.

…Espaço de Profundo Silêncio…

Com  relação  a  algumas  coisas  que  podem  realizar,  suge riria  o  seguinte:  Não  permitam  ser

arrastados  por  nenhuma  psicose  do  medo,  nem  se  precipitarem  em  uma  atitude  em  que  a

ansiedade,  a  efervescência  e  a  angústia  do  mundo  possam  oprimi-los.  Empenhem-se  em

permanecer no ser espiritual. 

Todas as  manhãs,  na  meditação,  procurem  assumir  essa  atitude  com  uma  nova  e  revigorada

determinação  e  mantê-la  durante  as  horas  de  serviço  que  têm  pela  frente  a  cada  dia.  Não  será

fácil  de  fazer,  mas  pode  ser  feito  se  puderem  se  aquietar  o  suficiente  durante  cinco  minutos  a

cada manhã —completa e interiormente quietos— e se preencherem seus dias com uma ocupação

vital e um verdadeiro serviço, vigiando com cuidado todo pensamento e toda palavra.

…Espaço de Profundo Silêncio…
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Entre agora e o Festival de Wesak de 1940, que cada um alcance este controle da palavra que

quase sempre foi a sua meta, mas raras vezes cumprida, e lembrem-se de que o fator mais potente

para controlar a palavra é um coração amoroso. 

A conversa irrefletida  e  atroz,  as  fofocas  odiosas,  as  insinuações  cruéis,  as desconfianças,  a

atribuição  de  motivações  erradas  e  mal-intencionadas  a  pessoas  e  povos  e  as  divergências  de

atitudes  que  separaram  as  diferentes  nações  do  mundo  abundam  hoje  e  levaram  o  mundo  à

presente  situação  desesperadora.  É  muito  fácil  ser  arrastado  para  os  mesmos  hábitos  de  fala  e

pensamento  que há em torno de  nós  e  nos  descobrir  participando das  agressões  e  do espírito  de

ódio. Guardem-se com todo empenho contra essa condição e não digam nada que possa inflamar

o ódio e a desconfiança com relação a qualquer raça,  pessoa, grupo ou dirigente de grupos e na -

ções. Terão que se precaver com cuidado para que mesmo ao defender o que aprovam em termos

pessoais  ou nacionais  não se vejam cheios  de ódio e  quebrando a  lei  do amor  – a  única  lei  que

verdadeiramente pode salvar  o mundo.  Talvez a chave para o êxito nesta linha seja o silêncio

de um coração amoroso .

…Espaço de Profundo Silêncio…

Também  será  bom  cultivar  a  alegria  que  nos  traz  força.  Não  é  hora  para  melancolia,

desespero  nem depressão.  Se  abrirem espaço  para  eles,  vão  se  tornar  pontos  focais  negativos  e

destrutivos em seu ambiente.  Se creem realmente  que a vida espiritual  é fundamental  no mundo

de hoje; se acreditam que a divindade guia o mundo; se captam realmente o fato de que todos os

homens  são  seus  irmãos  e  que  todos  nós  somos  filhos  do  Pai  Único,  e  se  estão  convencidos  de

que  o  coração  da  humanidade  é  sadio,  estas  ideias  não  são  suficientemente  potentes  para  nos

manter firmes em meio a um mundo em mudança? 

…Espaço de Silêncio…

Assim sendo, manterão com vocês as seguintes ideias?

Primeiro, que a Hierarquia das Forças espirituais perma nece no Ser espiritual. 

…Espaço de Silêncio…

    Segundo, que nós também podemos permanecer firmes no Ser espiritual.
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Terceiro,  que  o  silêncio  de  um  coração  amoroso  deveria  ser  a  nossa  nota-chave  para  o

próximo ano.

…Espaço de Silêncio…

Quarto, que a força para permanecer é resultado de uma atitude alegre e de uma verdadeira

orientação para a alma.

ii

…Espaço de Profundo Silêncio…

O  Espírito  de  Síntese,  atuando  por  meio  do  grande  Avatar  de  primeiro  raio  (o  Avatar  de

Síntese)  está  mais  perto  da  Terra  do  que  nunca  antes,  e  a  clareza  que  emergirá  à  Luz  da  Sua

Presença  já  está  disponível;  a  tendência  à  integração  pode  portanto  ser  fomentada  mais

facilmente e uma nova síntese obtida entre os homens. No entanto, antes que integração e síntese

sejam  possíveis,  esta  energia  de  primeiro  raio  deve  atuar  para  destruir  tudo  que  impede  a

integração e tudo que está obstruindo uma síntese necessária.

iii

… para o ocultista não há tal coisa como substância,  há só Força em graus que variam, só

Energia de qualidades diferenciadas, só Vidas emanando de fontes diferentes, cada uma distintiva

e aparte, e só Consciência produzindo efeito inteligente por intermédio do espaço.

iv

 “As  mudanças  ocasionadas  na  Hierarquia  foram  resultado  do  trabalho  dos  discípulos  do

mundo”.

OK Portanto, irmão meu, do ângulo do discípulo investigador,  esta primeira  alusão (em um

dos seus significados mais  profundos) lhe proporciona três linhas de pensamento ou de reflexão

meditativa: Mudança Evolutiva, Reorganização, Responsabilidade Grupal.

v

…Espaço de Silêncio…
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O que deve ser captado é que  tudo o que É está sempre presente .  O que nos interessa é o

despertar  constante  ao  É  eternamente  e  ao  que  está  sempre  presente  no  ambiente,  mas  que  é

imperceptível para o indivíduo, devido à nossa miopia a. 

O objetivo deve ser superar  a concentração excessiva na dinâmica  da vida cotidiana,  o que

caracteriza  a  maioria  das  pessoas,  a  intensa  preocupação  com as  disposições  e  estados  internos

do  eu  inferior,  o  que  caracteriza  as  pessoas  espiritualmente  orientadas  e  os  aspirantes,  e  a

impenetrabilidade ou falta de sensibilidade, o que caracteriza as massas. 

O  Reino  de  Deus  está  presente  na  Terra  e  sempre  esteve,  mas  somente  algumas  pessoas,

falando  em  termos  relativos,  estão  cientes  de  seus  sinais  e  manifestações.  O  mundo  dos

fenômenos  sutis  (denominados  amorfos  porque  são  diferentes  dos  fenô menos  físicos  que

conhecemos  tão  bem)  está  sempre  conosco,  e  pode ser  visto,  contatado e  com provado como um

campo de experimentação,  de experiências  e de atividade,  desde que o mecanismo de percepção

esteja bem desenvolvido, como certamente pode estar. 

Os  iniciados  avançados  percebem  os  sons  e  as  paisagens  do  mundo  celestial  (como

denominam  os  místicos)  com  a  mesma  clareza  como  vocês  veem  e  ouvem  as  coisas  do  plano

físico,  ao  entrar  em  contato  com elas  no  ciclo  dos  deveres  diários.  O  mundo  de  energias,  com

suas correntes de forças dirigidas e seus centros de luz concentrada está igualmente presente, e o

olho do vedor é capaz de ver, do mesmo modo como o órgão visual do clarividente mental pode

ver os desenhos geométricos que os pensamentos tomam no plano mental, ou como vê o psíquico

inferior  quando estabelece  contato com o espelhismo,  as ilusões  e as aparências  enganadoras  do

mundo astral. 

O reino subjetivo é vitalmente mais real que o objetivo, uma vez que seja penetrado e

conhecido.  

É simplesmente uma questão da aceitar, em primeiro lugar, sua existência, de desenvolver o

mecanismo de contato, de cultivar a capacidade de usá-lo à vontade e, em seguida, de 

interpretação inspirada .

vi

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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i Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
ii Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
iii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
iv Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
v Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era II.
vi Alice Ann Bailey, Telepatia e o Veículo Etérico.


