
Wesak 2020 – Atendendo ao Intervalo da Humanidade

Observem os sinais dos tempos,  e não desanimem com o futuro imediato.

Um Tra tado  sobre  Fogo Cósmico

* * *
Intervalo de Silêncio

Todos  os  verdadeiros  pensadores  e  trabalhadores  espirituais  estão  preocupados
atualmente  com a  proliferação  da  delinquência  em toda  parte,  com a  expansão  dos
poderes  psíquicos  inferiores,  com a aparente  deterioração do corpo físico (como se
mostra na proliferação da doença),  e pelo extraordinário aumento da insanidade,  da
neurose  e  do  desequilíbrio  mental.  Tudo  isto  é  resultado  do  esgarçamento  da  rede
planetária  e,  ao  mesmo  tempo,  parte  do  Plano  evolutivo,  proporcionando  a
oportunidade pela qual a humanidade poderá dar seu próximo passo.

Intervalo Breve de Silêncio

A  complexidade  do  tema  é  muito  grande,  mas  é  possível  captar  a  situação
geral,  compreender  o  significado  da  oportunidade  oferecida  e  usar  corretamente
o  conhecimento  para  extrair  o  bem do  atual  período  crítico,  assim fomentando  e
nutrindo o crescimento psíquico e espiritual do homem.

A Exter ior ização  da  Hiera rquia  –  março  de  1934

Intervalo de Silêncio 

Observem os sinais dos tempos, 
e não desanimem com o futuro imediato.

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo 

Este  é  um período  de  transição  entre  a  saída  da  era  pisciana,  com  sua  ênfase
na  autoridade  e  na  crença,  e  a  entrada  na  era  aquariana,  que  enfatiza  a
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compreensão  individual  e  o  conhecimento  direto.  A  atividade  destas  forças,
característica  dos  dois  signos,  produz  nos  átomos  do  corpo  humano  uma  atividade
correspondente.  Estamos  nas  vésperas  de  novos  conhecimentos,  e  os  átomos  do
corpo  estão  sendo  sintonizados  para  recebê-los.  Os  átomos  predominantemente
piscianos estão começando a reduzir  a atividade,  e a ser “retirados ocultamente” ou
abstraídos,  como  se  costuma  dizer,  enquanto  que  os  que  respondem  às  tendências
da  nova  era,  por  sua  vez,  estão  sendo  estimulados  e  tendo  a  atividade  vibratória
incrementada.

A guerra mundial  marcou um ponto culminante na história da humanidade e seu
efeito  subjetivo  foi  muito  mais  potente  do  que  se  pensa.  Pelo  poder  do  som
prolongado,  realizado  como  grande  experimento  nos  campos  de  batalha  de  todo  o
mundo  durante  um  período  de  quatro  anos  (1914 -1918),  e  pela  enorme  tensão
emocional  de  toda  a  população  planetária,  a  rede  de  matéria  etérica  (chamada  de
“véu  do  templo”)  que  separa  os  planos  físico  e  astral  foi  esgarçada  ou  rasgada,
dando  início  ao  assombroso processo  de  unificação  dos  dois  mundos,  o  da  vida  no
plano  físico  e  o  da  experiência  no  plano  astral,  o  que  ainda  continua  lentamente.
Portanto,  ficará  evidente  que  isto  deve  produzir  grandes  mudanças  e  alterações  na
consciência  humana.  Ao  mesmo  tempo  que  se  inaugurará  na  era  do  entendimento,
da  fraternidade  e  da  iluminação,  também produzirá  reações  e  a  libe ração  de  forças
psíquicas  que  hoje  ameaçam  os  incontro lados  e  os  ignorantes,  e  justificam  a
emissão de uma nota de advertência e precaução.

Intervalo de Silêncio 

Os místicos de todas as religiões mundiais  e os estudantes esotéricos de todas as
partes  sabem,  há  muito  tempo,  que  membros  da  Hierarquia  planetária  estão  se
aproximando cada vez mais  da Terra atualmente.  Por isto,  gostaria  que deduzissem
que  o  pensamento  ou  a  atenção  mental  do  Cristo  e  de  alguns  de  Seus  grandes
discípulos, os Mestres de Sabedoria,  nesse momento está dirigido ou enfocado para
os  assuntos  humanos,  e  que  alguns  d’Eles  estão  se  preparando  para  romper  Seu
longo  silêncio  e  poder  aparecer  mais  tarde  entre  os  homens.  Isto  necessariamente
exerce  um  potente  efeito.  Primeiro,  sobre  Seus  discípulos  e  aqueles  que  estão
sintonizados  e  sincronizados  com Suas  mentes  e,  segundo,  devemos  lembrar  que  a
energia  que  flui  por  intermédio  desses  pontos  focais  da  Vontade  Divina  exercerá
um  efeito  dual,  e  será  tanto  destrutiva  como  construtiva,  de  acordo  com  a
qualidade dos corpos que reagem a ela.  

Intervalo Breve de Silêncio 

Diferentes  tipos  de  homens  respondem  de  maneira  característ ica  a  qualquer
afluência  de energia  e,  neste  momento,  está  ocorrendo um enorme estímulo  psíqui -
co,  com resultados divinamente benéficos ou tristemente destrutivos.

A Exter ior i zação da  Hierarquia  –  Março  de  1934
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* * *
Intervalo de Silêncio Profundo 

Buda ilumina com inteligência o coração dos homens...

Cristo ilumina com amor a mente dos homens…

Intervalo de Silêncio Profundo 

Luz...  a  organizadora  do  símbolo,  a  reveladora  do  significado,  a  potência  da
significação.

Os Raios  e  as  In ic iações  –  Regra  XIV (ed ição  em rev isão)

Intervalo de Silêncio Profundo 

* * *

Por intermédio  do  Cristo  e  do  Buda,  a  humanidade  pode agora  estabelecer  uma
estreita  relação  com  Shamballa  e  em  seguida  dar  a  própria  contribuição  –  como
centro mundial – à vida planetária.  

Intervalo Breve de Silêncio

Compenetrada  pela  luz  e  controlada  pelo  Espírito  de  Paz,  a  expressão  da
vontade-para-o-bem  da  humanidade  pode  emanar  poderosamente  deste  terceiro
centro planetário.  

Então  a  humanidade empreenderá,  pela  primeira,  a  tarefa  que lhe  foi  designada
na  qualidade  de  intermediária  inteligente  e  amorosa  entre  os  estados  superiores  de
consciência  planetária,  os estados super-humanos e os reinos subumanos.

Assim a humanidade, oportunamente,  se tornará a salvadora planetária.
           A Exter ior ização  da  Hiera rquia  –  A Grande  Invocação  –  Pr imei ro  Parágrafo  –  out .  1939

Intervalo Breve de Silêncio

Observem os sinais dos tempos,  e não desanimem com o futuro imediato.

* * *
Intervalo de Silêncio
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Cada  século  vê  um esforço  centenário  da  Loja  ao  longo de  uma particular  linha
de força para fomentar  os fins da evolução,  e o esforço para o século vinte  será em
escala maior do que há muito tempo e envolverá inúmeros Grandes Seres.. .  

A  transmutação  de  desejo  em  aspiração  e  a  transformação  de  desejo  inferior
em desejo superior serão alguns dos efeitos.. .  

Intervalo de Silêncio

Quando [o Avatar]  vier  no final  deste  século e fizer  sentir  Seu poder,  virá como
o Instrutor de Amor e Unidade,  e a nota-chave que soará será regeneração por meio
do  amor  vertido  sobre  todos.  Como  Ele  trabalhará  principalmente  no  plano  astral,
isto  se  demonstrará  no  plano  físico  na  formação  de  grupos  ativos  em  todas  as
cidades  de  qualquer  tamanho,  e  em  todos  os  países,  os  quais  trabalharão
dinamicamente  pela  unidade,  cooperação e  fraternidade  em todos os  departamentos
da vida – econômico,  religioso, social  e científico.

Estes  grupos  alcançarão  resultados  agora  impossíveis,  devido  à  retenção  de
força  búdica,  porém mais  tarde  esta  força  será liberada  na Terra  por  intermédio  do
Grande Senhor,  operando  como um aspecto  do  Logos,  e  como um ponto  focal  para
a consciência e a energia do Buda.

Intervalo Breve de Silêncio

É  essa  probabilidade  iminente  que  é  mantida  em  mente  durante  o  século  na
recorrência  anual  do Festival  de Wesak.  Os estudantes  bem fariam em promover  os
fins  da  Hierarquia  oculta  mediante  uma  concentração  similar  no  momento  do
festival,  estabelecendo  assim  correntes  de  pensamento  que  exercerão  um  grande
atrativo no sentido oculto desse termo. 

Um Tratado sobre  Fogo Cósmico

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo

A  força  de  Shamballa  é  tão  nova  e  tão  irreconhecida  que  é  difícil  para  a
humanidade  conhecê-la  pelo  que  é:  a  demonstração  da  benéfica  Vontade  de  Deus
em uma nova e potente vivência.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

Intervalo de Silêncio 
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É sábio lembrar  que há três grandes energias  enfocadas em Shamballa,  a morada
do fogo:

 A Energia de Purificação 

 A Energia de Destruição

 A Energia de Organização

Intervalo Breve de Silêncio

Naturalmente  há  uma  estreita  conexão  entre  o  primeiro  Raio  de  Vontade  ou
Poder,  as  energias  concentradas  em  Shamballa  e  a  Lei  do  Carma,  particularmente
em sua potência planetária e em relação com a humanidade avançada.  

Intervalo Breve de Silêncio

Subjetiva  e  espiritualmente,  dois  fatores  precipitaram  esta  crise  mundial:  O
crescimento  e  o  desenvolvimento  da  família  humana  e  (como  já  lhes  disse)  a
afluência da força de Shamballa nesta época particular,  tanto como um resultado da
lei  cármica como da planejada decisão do Grande Concílio.

Os Raios  e  as  In ic iações

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo

Muitos  eventos  interessantes  ocorrerão  e  muitos  experimentos
necessariamente  serão  feitos  (alguns  bem-sucedidos  e  alguns  com
fracasso)  antes  que  manas,  ou  atividade  plena  de  propósito,  ordenada,
inteligente,  controle  a  vida  dos  povos  deste  mundo.  Não  é  possível  entrar
nisto com mais detalhes, pois o tema é vasto demais.

Um Tratado sobre  Fogo Cósmico

Intervalo de Silêncio

Somente  dois  pontos  de  vista  servirão  verdadeiramente  para  esclarecer  o  que
está acontecendo neste momento.

Primeiro,  o  reconhecimento  de  que  a  história  acadêmica  moderna  constitui
apenas  uma  página  de  um  vasto  registro  histórico  e  que  os  acontecimentos
originantes  que se desenvolvem agora como efeitos na vida planetária,  pertencem a
uma  era  tão  distante  que  nenhum  historiador  moderno  os  reconhece.  As
informações  sobre  este  período  antigo  devem  ser  procuradas  nas  inúmeras
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Escrituras  mundiais,  nos  antigos  monumentos,  na  ciência  dos  símbolos,  nos  mitos
raciais  e nas lendas herdadas e transmitidas.  

Segundo,  pelo  estudo  do  microcosmo,  o  homem  descobrirá  que  contém,  como
sempre,  a  chave  para  o  estudo  dos  assuntos  humanos.  Assim  como  os  aspirantes  e
discípulos  atuais  têm  que  passar  por  provas  e  experiências  e  se  submeter  aos
efeitos  de  inexplicáveis  conflitos  e  mudanças  drásticas  em  suas  vidas,  o  mesmo
acontece com o aspirante  mundial,  a Humanidade.  

Esta  crise  mundial  está  relacionada  com  a  aproximação  ou  a  relação  da
Hierarquia  com  a  Humanidade.  Esse  grande  centro  de  força  espiritual,  o  Reino
Humano,  alcançou  agora  um  ponto  de  tal  potência  e  de  tão  elevada  atividade
vibratória,  que sacudiu até  suas próprias  profundezas;  todos os seus graus e grupos
evolutivos  respondem  ao  estímulo  gerado  dentro  do  próprio  centro  e  também  por
Forças  que emanam do centro  hierárquico  e  de  Shamballa.  Isto  precipita  uma crise
que não teve nenhum paralelo na história humana...  

Intervalo Breve de Silêncio

Portanto  os  convoco,  a  cada  um,  a  um  grande  serviço  de  demanda  e  de
invocação em nome da humanidade – uma demanda para a afluência de luz sobre as
decisões  dos  homens.  Pediria  que  solicitassem  e  esperassem  o  esclarecimento
necessário  para  aqueles  que  têm  que  tomar  decisão  em nome  dos  homens  de  todas
as partes.

A Exter ior i zação da  Hierarquia

* * *
À  medida  que  estudamos  e  aprendemos  a  reconhecer  o  Novo  Grupo  de

Servidores  do  Mundo  em todas  as  suas  seções  e  esferas  de  atividade...  certamente
compreenderemos  que  há  na  Terra  hoje  um grupo  de  homens  e  mulheres  que,  pela
quantidade  e gama de atividades,  são perfeitamente  adequados para implementar  as
mudanças que habilitarão o Cristo a caminhar novamente entre nós. 

O trabalho consistirá,  em grande parte,  em sintetizar e estabilizar a obra dos
dois Filhos de Deus: o Buda e o Cristo. 

O Reaparec imento  do  Cr is to

Intervalo de Silêncio Profundo 

Poderia  acrescentar,  ainda,  que  certas  relações  astrológicas  entre  as
constelações  estão  liberando  novos  tipos  de  força  que  atuam  através  do  nosso
sistema  solar  e  nosso  planeta,  possibilitando  assim  desenvolvimentos  cuja
expressão até  agora havia sido frustrada,  e  ocasionando a demonstração de poderes
latentes  e  a  manifestação  de  novos  conhecimentos.  O  trabalhador  no  campo  dos
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assuntos  humanos  deve  ter  todo  isto  muito  cuidadosamente  presente,  se  quiser  que
a  crise  atual  seja  corretamente  avaliada  e  suas  esplendidas  oportunidades  bem
aproveitadas.  

A Exter ior i zação da  Hierarquia  –  março  de  1934

Intervalo Breve de Silêncio

Por  intermédio  do  Cristo  e  do  Buda,  a  humanidade  pode  agora  estabelecer  uma
estreita  relação  com  Shamballa  e  em  seguida  dar  a  própria  contribuição  –  como
centro mundial – à vida planetária .

           A Exter ior i zação da  Hierarquia  –  A  Grande  Invocação –  Pr imei ro  Parágrafo  –  out .  1939

Intervalo de Silêncio
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