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PLENILÚNIO  DE  GÊMEOS  – CRISTO  E  HUMANIDADE   
(Lua Cheia 5/6/2020 às 16:12 hora local de Argentina e Brasil)

PONTO DE TENSÃO: REPOSITÓRIO DE PODER

Como bem sabem, a  história  da humanidade vem sendo, em essência,  a  história  dos grandes

Mensageiros  espirituais  que  –  periodicamente,  nos  momentos  de  crise  humana  –  vêm  do  lugar

secreto  do Altíssimo para ajudar,  inspirar,  revelar,  liderar  e  orientar.  É  a  história  da introdução

das  ideias  trazidas  à  atenção  da  humanidade  e  gradualmente  desdobradas  em  civilizações  e

culturas. Tal é a urgência da necessidade humana neste momento, e tal é a oportunidade, que um

desses Filhos de Deus – durante este ciclo de tensão – está procurando cooperar com o Cristo.

Como resultado de decisão  do Cristo e  de Sua “fusão espiritual”  com a  Vontade  de Deus,  o

Avatar  da  Síntese  se  tornou,  no  momento,  Seu  Associado  próximo.  Trata-se  de  um  evento  de

suprema  e  planetária  importância.  Sua  relação  e  a  ajuda  planejada  datam  do  momento  da

entoação  da  Grande  Invocação  e  seu  uso  pelos  homens  de  todas  as  partes.  Devido  à  colossal

tarefa diante do Cristo, o Avatar da Síntese O fortalecerá e Ele será sustentado por esse “Silente

Avatar”,  o  Qual  (falando simbolicamente)  “manterá  Seu olho sobre  Ele,  Sua  mão sob a  d’Ele  e

Seu coração em uníssono com o Seu”. 
i

…Espaço de Profundo Silêncio…

Há três grandes  correntes  de energia  atuando poderosamente  no mundo nesta  época e  outras

duas  lutam  também  por  se  expressar,  constituindo  as  cinco  que  —  juntas  —,  determinarão  o

curso dos assuntos mundiais.

A primeira e a mais poderosa força é a que está afluindo ao mundo desde Shamballa , o centro

planetário onde a Vontade de Deus é conhecida.

A  segunda  força  principal  que  hoje  se  está  fazendo  sentir  potentemente  é  a  da  Hierarquia

espiritual,  o  centro  planetário  onde  o  Amor  de  Deus  domina,  ao  entrar  em  uma  das  suas

principais aproximações cíclicas com a Terra.

A  própria  Humanidade  é  o  terceiro  centro  planetário  maior  por  meio  do  qual  está  se



2

expressando um dos três aspectos divinos, a Inteligência, produzindo seus efeitos mundiais.

Estes  três  centros  estão  estreitamente  inter-relacionados  e  devem  ser  considerados  como

expressões de vivência divina,  como personificando três etapas no desenvolvimento do Plano de

Deus,  e  constituem  os  três  centros  principais  —  Cabeça,  Coração,  Garganta  —  no  corpo  de

Aquele  em Quem vivemos,  nos  movemos  e  temos  o  nosso  ser.  Os  estudantes  podem relacionar

estes três centros com os três sistemas solares mencionados em Um Tratado sobre Fogo Cósmico .
ii

…Espaço de Profundo Silêncio…

O quarto  grupo,  o  humano,  é energizado pela  força da quarta  espirila,  à  qual  damos o nome

de  energia  búdica,  e  este  quarto  grupo  tem,  portanto,  o  problema  de  ocasionar  condições  pelas

quais  as  vibrações  búdicas  possam  dominar  as  outras  três,  inferiores.  Esta  imposição  é  a  que

finalmente põe em liberdade as unidades humanas, e lhes permite passar para o grupo superior.
iii

…Espaço de Profundo Silêncio…

Cada  uma  das  quatro  estrofes  [da  Grande  Invocação]  faz  referência  a  um  ou  outro  dos  três

aspectos  de  energia  divina,  além  de  uma  referência  à  própria  humanidade,  na  qual  os  três  se

encontram, são potencialidades em estado latente , e finalmente se convertem no pleno florescer

da divindade, com as três linhas perfeitamente expressas. 

…Breve Espaço de Silêncio…

Nas primeiras três linhas  temos uma referência  à Mente de Deus como ponto focal para a luz

divina. Refere-se à alma de todas as coisas. 

…Breve Espaço de Silêncio…

 “Tendo  compenetrado  este  inteiro  universo  com  um  fragmento  de  Mim  Mesmo,  Eu

permaneço”.  Esse  fragmento  é  a  alma  de  todas  as  coisas.  Essa  alma  traz  luz  e  difunde

esclarecimento.

         …Espaço de Silêncio…

Nas segundas três linhas,  o coração de Deus é evocado e o ponto focal de amor é considerado.

Este “coração” do mundo manifestado é a Hierarquia – aquele grande agente transmissor de amor

para todas as formas da manifestação divina.

…Breve Espaço de Silêncio…

Amor  é  uma  energia  que  deve  chegar  aos  corações  dos  homens  e  que  deve  fecundar  a
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humanidade  com a  dualidade  de  compreensão-amorosa1 — é  o  que  se expressa  quando  amor  e

inteligência se unem.

Nas  terceiras três linhas  encontramos  referência  a Shamballa —“o Centro onde a Vontade de

Deus  é  conhecida”—  o  centro  de  onde  a  Hierarquia  extrai  sua  vida,  à  medida  que  extrai  seu

impulso para o serviço da humanidade. Bem sabem que nestas linhas há indício de que a própria

humanidade não pode ainda captar o propósito de Sanat Kumara.

…Espaço de Silêncio…

Tendo  invocado  os  três  aspectos  ou  potências  de  Mente,  Amor  e  Vontade,  nas  quartas  três

linhas temos indício da ancoragem de todos estes poderes na própria humanidade, no “centro que

chamamos raça dos homens”. Aqui e somente aqui reside a promessa do futuro e sua esperança e

oportunidade.  

…Espaço de Silêncio…

A humanidade  instintiva  comum,  os  homens  e  mulheres  de  boa  vontade  e  os  discípulos  do

mundo,  todos  estão  implicados  nesta  invocação,  introduzindo  os  atributos  de  instinto,

inteligência e intuição. Os três são mesclados nesta grande Invocação. 

Tenham  constantemente  em  mente  esta  fusão  básica,  que  agora  encontra  expressão

verbalizada,  e  extraiam  coragem  do  contato  massivo  com  a  Fonte  de  toda  Vida,  Amor  e  Luz.

Nada pode resistir  à  unida demanda dos homens de todas  as partes  em suas massas  graduadas e

compactas.
iv

…Breve Espaço de Silêncio…

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

pensarem e fizerem. 

…Espaço de Profundo Silêncio…

Poderiam trabalhar a alta tensão neste esforço — uma tensão produzida pela inter-relação da

cabeça  com  o  coração,  atuando  de  forma  criadora  através  do  centro  laríngeo  esotericamente

compreendido? 

…Breve Espaço de Silêncio…

Nesta última frase expressei para os discípulos a natureza do esforço que devem fazer. 
v

1loving-understanding
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…Espaço de Silêncio…

Um ponto de tensão é, simbolicamente, um repositório de poder. 

…Espaço de Profundo Silêncio…

Nestas  três  palavras  —luz,  amor  e  poder— estão  descritas  as  energias  [do grande Triângulo

de Força que permanece no poder por trás do Cristo]: 

 a energia do Buda: Luz, pois a luz sempre vem do Oriente; 

 a energia do Espírito de Paz: Amor, estabelecendo corretas relações humanas; 

 a energia do Avatar de Síntese: Poder, implementando a luz e o amor. 

No centro deste Triângulo, o Cristo Se posicionou; desse ponto teve início Seu trabalho

Aquariano, o qual continuará por dois mil e quinhentos anos. Dessa maneira Ele inaugurou a

nova era e, nos planos espirituais internos, a nova religião mundial começou a tomar forma. 

…Breve Espaço de Silêncio…

A palavra “religião” diz respeito a relação, e a era de corretas relações humanas e de correta

relação com o Reino de Deus teve início. Uma declaração como esta é facilmente feita, mas suas

implicações são de longo alcance e portentosas. 

vi

…Espaço de Profundo Silêncio…

O  som,  em  um  sentido  oculto  e  profundamente  metafísico,  representa  o  que  chamamos  “a

relação  entre”,  sendo  o  intermediário  criador,  o  terceiro  fator  vinculador  no  processo  de

manifestação. É o akasha. 
vii

Som,  a  base  de  existência;  som,  o  método  de  ser;  som,  o  unificador  final;  som,  portanto,

conscientizado como a razão de ser, como o método de evolução e, portanto, como beatitude. 
viii

…Espaço de Silêncio…

À  medida  que  a  evolução  avança  e  este  ponto  é  mais  plenamente  entendido,  os  grupos  de
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meditação  mudarão  da  condição  atual,  que  é  de  grupos  de  aspirantes  sinceros  que  buscam

iluminação para grupos de trabalhadores, atuando de maneira construtiva e inteligente para certos

fins. Vocês têm em A Bíblia cristã fragmentos de um relato chegado dos dias atlantes. Vocês têm

na Bíblia  cristã fragmentos de um relato que chegou para nós dos dias atlantes.  Naqueles dias o

uso  do  som  nos  níveis  físico  e  emocional  era  compreendido  e  praticado,  sendo  utilizado  na

maioria  dos casos para fins egoístas.  Lemos que o som de trombetas,  soado um certo número de

vezes,  depois  de  contornar  ritmicamente  as  muralhas  de  Jericó,  fez  com  que  elas  desabassem.

Isso  foi  possível  porque  os  dirigentes  do  povo,  sendo  versados  na  ciência  do  som,  e  tendo

estudado  seus  efeitos  destrutivos  e  criativos,  sabiam  exatamente  o  momento  de  aplicar  esta

ciência e alcançar o efeito desejado.

A cor pode destruir tanto quanto curar; o som pode desintegrar tanto quanto produzir coesão.

Ambas as ideias encerram o novo passo da ciência no futuro imediato.  
ix

…Espaço de Silêncio…

Grandes  Forças  estão  esperando  a  hora  em  que  possam  atuar  como  os  Libertadoras  e

Salvadoras2 do  gênero  humano.  Porém,  a  porta  pela  qual  entrarão  deve  ser  aberta  pela  própria

humanidade  e  será  aberta  por  um ato  unido da vontade ,  expresso através  de  alguma fórmula  de

palavras e expresso em som. Será viabilizado por uma atividade desempenhada simultaneamente

por todos os homens e mulheres de boa vontade e por todos os aspirantes e discípulos do mundo.

A porta não se abrirá, a menos que o ato de invocação esteja respaldado pela vontade enfocada. 
x

…Espaço de Profundo Silêncio…

Em junho de 1945, por ocasião da lua cheia  (dia tão importante  na experiência  espiritual  do

Cristo),  Ele  assumiu,  de  maneira  inconteste  e  consciente,  as  Suas  tarefas  e  responsabilidades

como Instrutor  e  Guia  durante  o ciclo  solar  aquariano.  Ele  é  o  primeiro  dos  grandes  Instrutores

do mundo a cobrir dois ciclos zodiacais – Peixes e Aquário . 
xi

…Espaço de Profundo Silêncio…

Na  ativação  do  plano  está  também  o  processamento  do  carma,  o  qual  não  é  meramente

individual nem nacional, mas parte do esgotamento do carma mundial.
xii

2Deliverers.
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Relação,  Esclarecimento,  Dor  e  Retorno...  Os  nomes  dos  Senhores  do  Carma,

simbolicamente e do ângulo de seu significado interno.  Reflitam sobre isto.  

Todos  Eles  estão  particularmente  ativos  neste  momento,  e  em  sua  atividade  reside  a

esperança da humanidade.
xiii

…Espaço de Profundo Silêncio…

Outro  objetivo  é  a  preparação  de  um instrumento  que  sirva  à  inauguração  da  Nova Era  nos

próximos  duzentos  anos.  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)  e,  dessa

maneira, auxiliar na evolução de todos os planos. 

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

assim será a rápida entrada da Nova Era. 
xiv

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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xiv Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.


