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PLENILÚNIO  DE  CÂNCER   
(Lua Cheia 05/07/2020 às 01:44 hora local de Argentina e Brasil)

A TAÇA DO CARMA

Há uma taça que é levada aos lábios daqueles que bebem, pelos quatro grandes Senhores do

Carma.  O  conteúdo  dessa  taça  deve  ser  esvaziado  até  a  última  gota ,  para  que  seja  possível

encher a taça com um mais puro, mais  doce.  Os sete Senhores de Amor cósmico esperam a hora

de enchê-la. 

A taça nada é. O conteúdo se destila gota após gota. Não será esvaziado até a hora final em

que  o  Peregrino  toma a  taça....  Depois  dessa  hora,  ele  ergue  sua cabeça;  vê  a  luz  mais  além;

toma a taça e, com radiante alegria, esvazia-a até o último pingo. 

… Intervalo de Profundo Silêncio…

… um Logos planetário – sob a Lei de Síntese – tem que levar adiante um projeto específico

em  linha  com  a  vontade  do  Logos  Solar.  Nosso  Logos  planetário,  Sanat  Kumara,  está  em

processo  de  fazer  isto,  proporcionando  uma  cultura  definida  na  qual  o  germe  da  vontade  solar

possa ser fomentado em um dos seus aspectos. Então – em conjunção com um projeto similar que

está  avançando  em  outros  dois  planetas,  fomentando  assim  outros  dois  aspectos  –  o  núcleo  do

terceiro sistema solar será levado finalmente à expressão.

Da única  maneira  que podemos captar  uma pequena medida  de intenção planetária  é  através

de um estudo das grandes civilizações  que foram desenvolvidas  pela  humanidade sob impressão

das  fontes  espirituais  mais  elevadas  em nosso planeta;  até  o  momento  estas  nos  chegaram via a

Hierarquia. A estas civilizações acrescentem-se as culturas que evoluíram a partir delas. 
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Isto,  obviamente,  não  podemos  fazer,  pois  requereria  investigação  em  todos  os  períodos  e

ciclos  históricos  conhecidos  e  desconhecidos,  mais  uma  análise  de  toda  a  evidência  –

antropológica, arquitetônica e sociológica. A esta abordagem, à intenção e ao propósito do Logos

planetário  deve  se  acrescentar  uma  consideração  sobre  certas  crises  na  vida  do  gênero  humano

que são da índole de iniciações menores, as quais o Logos planetário Se submeteu, no sentido de

que Ele é o Iniciador. 

… Intervalo Breve de Silêncio…

A  Humanidade,  sendo  o  produto  evolutivo  mais  altamente  desenvolvido  no  nosso  planeta,

reage  a  estas  iniciações;  elas  produzem eventos  mundiais  e  aqueles  estupendos  pontos  de  crise

que  (até  a  data)  atuaram  destrutivamente  no  que  diz  respeito  ao  aspecto  forma,  mas  que  se

converteram  nas  etapas  de  sensível  desenvolvimento  e  progresso  quando  ao  trabalho  dos

Construtores  (o  segundo  aspecto  divino)  se  agrega  e  aproveita  a  liberdade  ou  liberação

ocasionada pelo Destruidor (o primeiro aspecto). Estas duas fases estão sempre. 

… Intervalo de Silêncio…

Os  conteúdos  da  taça  mudam;  o  amargo  agora  se  torna  doce;  a  essência  ígnea  se  perde

então  em  correntes  frescas,  doadoras-de-vida.  O  fogo  absorvido  dentro  queimou,  deixou

cicatrizes e  cauterizou.  O  conteúdo  que  agora  se  toma  suaviza  as  queimaduras,  cura  as

cicatrizes e compenetra o todo.

Os Quatro se inclinam e veem o trabalho.  Liberam a taça  de Carma. Os ternos Senhores do

Amor  Cósmico  então  misturam  outro  conteúdo  e  –  quando  a  taça  é  vista  vazia  (esvaziada  por

vontade consciente)  – eles vertem lá  dentro o que agora é necessário para um a vida mais plena,

maior.  Até  que  a  taça  tenha  sido  utilizada,  enchida,  esvaziada  e  vista  como  nada,  não  pode

conter em si, de maneira segura, o que é dado mais tarde.   

i

… Intervalo de Profundo Silêncio…

 “O  que  o  homem  semear,  isso  também  colherá”  ...é  uma  verdade  que  precisa  ser

reconsiderada. Com estas palavras, São Paulo expõe o antigo e verdadeiro ensinamento da Lei de

Causa e Efeito, que no Oriente é denominada Lei do Carma. 
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ii

…Breve Intervalo de Silêncio…

Os nomes dos Senhores do Carma significam, simbolicamente e do ângulo de seu significado

interno, Relação, Esclarecimento, Dor e Retorno. Reflitam sobre isto. 

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

da humanidade. 

iii

…Intervalo de Profundo Silêncio…

O Princípio do Conflito hoje está ativo em todas as nações, em todas as religiões, em todas as

organizações, levando ao surgimento da Nova Era.

Este  Princípio  do  Conflito  está  preparando  o  caminho  para  o  retorno  do  Cristo,  Que

inaugurará a nova era de harmonia.  

iv

Dentro do esquema,  a cadeia  que mais nos diz respeito,  e a que temporariamente é da maior

importância  vital  para  o  Logos  planetário,  é  a  cadeia  terrestre,  a  quarta  em  ordem  novamente,

ocasionando  assim  outro  alinhamento  de  dinâmica  muito  grave.  Isto  implica  em  especial

oportunidade,  e  permite  a  entrada  de  força  do  próprio  cosmos,  ou  de  vitalidade  elétrica

extrassistêmica. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

Esta  sobre-estimulação  dá  por  resultado  o  que  a  nós  parecem  cataclismos  e  um  estupendo

destroçar de formas, mas é simplesmente a necessária sequência para a vitalização da vida dentro

da forma, e o quebrantamento da forma limitadora incapaz de suportar a ação cósmica.

       …Breve Intervalo de Silêncio…

Encarnação maior é aquela em que o Logos planetário toma alguma iniciação. Pode passar, e

passa, por muitas encarnações sem tomar iniciação. 
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Quando  toma  iniciação,  é  interessante  notar  que  o  faz  em  alguma  encarnação  na  qual  Ele

toma um veículo de matéria etérica, como é o caso neste momento .

       … Intervalo de Silêncio…

O  Logos  do  nosso  esquema  está  se  preparando  para  a  iniciação  e  daí  que  se  explicam

facilmente os terríveis testes e provas experimentais, incidentes na vida do nosso planeta durante

este ciclo. 

v

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Um PRINCÍPIO Onipotente, Eterno, Sem Limites e Imutável, sobre o qual toda especulação é

impossível,  porque  transcende  o  poder  do  entendimento  humano...  Está  fora  do  alcance  do

pensamento...  é  “inconcebível  e  inefável”.  …  há  Uma  Realidade  Absoluta  anterior  a  todo  Ser

manifestado  e  condicionado.  Esta  Causa  Infinita  e  Eterna...  é  a  Raiz  sem Raiz  de  “tudo  quanto

foi, é ou há de ser”. 

vi

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Nossa  civilização  moderna  atual  (sob  o  martelo  do  aspecto  destruidor)  está  sendo  mudada;

coisas  antigas  estão  desaparecendo,  tendo  servido  ao  seu  propósito.  O  novo  não  é  notado  nem

apreciado ainda, embora já esteja presente. Quase terminou o trabalho de preparação para plantar

o germe ou semente da vontade divina na Terra;  quando a Hierarquia tiver se exteriorizado e os

homens como um todo reconhecerem a posição na Terra do Cristo e de Sua “invisível”  igreja  (a

união  de  todas  as  almas  tornadas  perfeitas,  o  que  é  uma  verdadeira  descrição  da  Hierarquia),

então  –  de  uma  maneira  não  prevista  pela  humanidade  –  Shamballa  assumirá  o  controle,  e  da

Câmara  de  Concílio  de  Sanat  Kumara  surgirá  o  Semeador  da  semente;  Ele  a  semeará  dentro  do

solo preparado pela humanidade,  e assim o futuro está assegurado, não para o Logos planetário

apenas, mas para esse Todo maior no qual nosso planeta desempenha sua pequena parte. 

 …Breve Intervalo de Silêncio…
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Esse momento está por diante na civilização que será, e na próxima grande raça que emergirá

de  todas  as  nossas  raças  e  nações  modernas  a  semeadura  terá  lugar.  A  próxima  raça  será  uma

fusão  do  todo,  e  um  reconhecimento  mundial  da  Humanidade  Una  é  um  pré-requisito

essencial da semeadura . 

 …Breve Intervalo de Silêncio…

A  criação  deste  reconhecimento  universal  será  uma  das  maiores  tarefas  do  Cristo  que

reaparece e de Sua Hierarquia assistente.  Quando as “pequenas  vontades dos homens” estiverem

começando a responder em uma consideravelmente ampla escala à Vontade maior da Vida divina,

então a principal  tarefa de Shamballa  se tornará possível;  no entanto,  antes disso, a humanidade

deve responder à luz e ao amor que são as correntes de energia  espiritual  preparatórias  e que já

estão fluindo em abundância, em resposta à invocação humana.

… Intervalo de Silêncio…

…  quando  o  peregrino  esvazia  a  taça  até  a  última  gota,  em  tormento  se  dirige ao  mundo.

Com a taça  na  mão (esvaziada uma vez,  enchida de novo e  re cusada  para necessidade egoísta)

ele  se  dirige  para a  necessidade  dos  homens  que  lutam  e  percorrem  o  caminho  com  ele.  O

conteúdo  de amor,  de fogo sagrado,  de corrente fresca,  doadora-de-vida,  ele  não  ergue  para si

mesmo,  mas oferece  aos outros.  No  caminho  dos  homens  cansados  ele  se  torna  um  Senhor  de

Poder  –  poder  adquirido  através  de  trabalho  cumprido,  poder  alcançado  através  da  vontade

consciente. Pela taça do Carma esvaziada, ele adquire o direito de servir. 

… Intervalo de Profundo Silêncio…

O futuro contém dentro de seu silêncio outros modos de salvar a humanidade. A taça de dor e

a  agonia  da  Cruz  estão  quase  terminadas.  Alegria  e  força  tomarão  seu  lugar...  teremos  uma

alegria  que  dará  por  resultado  a  felicidade  e  conduzirá  finalmente  à  bem-aventurança.  Teremos

uma força que nada conhecerá a não ser a vitória, e não reconhecerá desastre. 

vii

 “A  Mãe  (substância-matéria)  é  salva  pelo  nascimento  de  seu  Filho  (o  Cristo  interno,  a

consciência espiritual)”. Isto é verdade tanto no macrocosmo como no microcosmo. 

5



6

Aqui  reside  o  segredo  do  sofrimento  planetário  e  da  morte.  Nosso  Logos  planetário

(contemplando  a  verdade  do  ângulo  do  macrocosmo)  é,  como  sabem,  um  dos  “Deuses

imperfeitos” de A Doutrina Secreta , embora perfeito para além da nossa compreensão humana —

a compreensão de uma unidade em um dos reinos que constituem Seu corpo de manifestação. 

Ainda não há verdadeiro equilíbrio  entre espírito  e matéria,  embora o ponto de equilíbrio

quase tenha sido alcançado; as forças involutivas  ainda são potentes e as energias espirituais

ainda são  frustradas,  embora  muito  menos  que  antes  na  história  humana;  a  próxima  grande

raça  humana,  que  seguirá  à  nossa  atual,  terá  alcançado  um  ponto  de  equilíbrio  que

introduzirá a denominada era de ouro. 

Haverá  muitos  menos  pontos  de fricção  no planeta  e,  portanto,  no homem individual;  zonas

de  frustração  e  de  atividade  fútil  desaparecerão.  No  corpo  de  uma  pessoa  avançada  ou  de  um

iniciado já se pode observar isso se desenvolvendo em grande medida e durante longos períodos

em suas encarnações; as correspondências em paralelo são exatas como regra geral. 

viii

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Ensina  também  A  Doutrina  Secreta:  A  identidade  fundamental  de  todas  as  Almas  com  a

Alma Suprema Universal,  sendo esta última um aspecto da Raiz Desconhecida;  e a peregrinação

obrigatória  para  todas  as  Almas,  faíscas  suas,  através  do  Ciclo  de  Encarnação,  ou  de

Necessidade, conforme a Lei Cíclica e Cármica…
ix

… Intervalo de Silêncio…

 “O Senhor Solar  com seu calor  e  luz,  energiza  os moribundos Senhores Lunares  para uma

vida espúria. Trata-se da grande ilusão, e do Maya da Sua Presença”. 

Assim enuncia  O  Antigo  Comentário  muito  citado  em minhas  obras  anteriores.  O conceito

acima encerra em si uma verdade para a alma individual. 

x

… Intervalo de Profundo Silêncio…

 “Tendo compenetrado os mundos com uma fração de Mim Mesmo, Eu permaneço”.  Tal  é o
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tema do empenho da alma e tal  é o espírito que deve estar subjacente em todo trabalho criativo.

Neste pensamento reside a chave do símbolo da Lei do Sacrifício – uma cruz de cor rosa com um

pássaro  voando  sobre  ela.  Esta  é  a  cruz  amada  (sendo  o  rosa  a  cor  do  afeto),  com  o  pássaro

(símbolo da alma) voando livre em tempo e espaço.        

  …Breve Intervalo de Silêncio…

A palavra  foi  emitida...  conclamando  a  dedicar  todo  esforço  a  ressuscitar  o  corpo  morto  da

humanidade.

xi

Ampla compaixão é a chave que abre as portas de par em par.

        Compaixão primeiro e unicidade consciente; em seguida, morte a toda forma que retenha

e esconda a vida; depois sabedoria vinculada com aprendizado e o sábio uso da Palavra;

linguagem de natureza oculta e o silêncio do Centro, mantido no ruído de todo o mundo. 

…Intervalo de Silêncio…

Mira adiante, Oh Peregrino, para a meta. Vê brilhando muito à frente a glória que envolve e

a  luz  que  nada pode turvar.  Toma a  taça  e  esvazia-a  rapidamente,  não te  demores  pela  dor.  A

taça vazia,  a  mão firme,  o  empenho  fixo  e  forte,  levam à  agonia  de  um momento  e  dali  para  a

vida radiante.  

xii

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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iAlice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
iiAlice Ann Bailey, O Reaparecimento do Cristo.
iiiAlice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
ivAlice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
vAlice Ann Bailey,  Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
viHelena Petrovna Blavatsky, Doutrina Secreta, I.
vii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
viii Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
ixHelena Petrovna Blavatsky, Doutrina Secreta, I.
x Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
xi Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
xiiAlice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.


