
1º de setembro de 2020

Lua Cheia de Virgem, UT 05:22 de 02/09/2020

PLENILÚNIO  DE  V IRGEM   
(Lua Cheia 02/09/2020 às 02:22 hora local de Argentina e Brasil)

Amor é energia... uma substância tão real como a matéria densa.
i

… Intervalo de Profundo Silêncio…

VIRGEM: SERVIÇO, AMOR, CURA

Há  uma  única  Vida,  a  qual  Se  expressa  primordialmente  por  meio  de  sete  qualidades  ou

aspectos básicos e, secundariamente, por meio da inumerável diversidade de formas.

Estas sete qualidades radiantes são os sete Raios, as sete Vidas, que dão Sua vida às formas,

e dão ao mundo da forma seu significado, suas leis e seu impulso de evolução.

A humanidade...  é  uma expressão  da  vida  de  Deus,  e  todo  ser  humano  proveio  ao  longo  de

uma  única  linha  ou  outra  das  sete  forças  de  raio.  A  natureza  de  sua  alma  é  qualificada  ou

determinada pela  Vida de raio que o exalou,  e a natureza  de sua forma é matizada pela Vida de

raio  que  —em  seu  aparecimento  cíclico  no  plano  físico  em  qualquer  momento  particular—

estabelece  a  qualidade  da  vida  racial  e  das  formas  nos  reinos  da  natureza.  A  natureza  ou

qualidade da alma continua a mesma durante um período mundial; a vida e natureza de sua forma

mudam de vida em vida, de acordo com sua necessidade cíclica e a condição grupal circundante.

Esta última condição é determinada pelo raio ou raios em encarnação nesse momento.
ii

… Intervalo de Silêncio Profundo…

Nada há  além  de  energia,  pois  Deus  é  Vida.  Duas  energias  se  encontram  no  homem,  mas

outras  cinco estão  presentes.  Para  cada  uma há de  se  encontrar  um ponto  central  de  contato.  O

conflito  destas  energias  com  forças  e  das  forças  entre  si,  produzem  os  males  corporais  do

homem. O conflito  entre  a  primeira  e a segunda persiste  durante  eras  até  que se chegue ao topo
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da  montanha,  o primeiro grande  topo  de  montanha.  A luta  entre  as  forças  produz  toda  doença,

todos  os  males  e  dor  no  corpo,  que  buscam alívio  na  morte.  As  duas,  as  cinco  e  assim  as  sete,

mais aquilo que elas produzem, possuem o segredo. 

iii

… Intervalo de Silêncio Profundo…

Matéria  não  é  senão  um  símbolo  de  uma  energia  central.  Formas  de  todas  as  classes  em

todos  os  reinos  da  natureza  e  as  envolturas  manifestadas  em  sua  mais  ampla  conotação  e

totalidade são apenas símbolos da vida —o que essa Vida mesma possa ser,  continua sendo até

agora um mistério. 
iv

… Intervalo de Silêncio…

Os aspirantes perdem muito recusando-se a abandonar o que a mente inferior estima. Quando

conseguem  ter  a  mente  inteiramente  aberta  e  estão  prontos  para  aceitar  as  novas  teorias  e

hipótese, descobrem que a antiga e estimada verdade  não está realmente perdida, apenas relegada

ao seu lugar certo em um esquema maior. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

A  chave  para  a vida  plena  da alma  está  oculta  em  minhas  palavras,  mas  requer  a  vida

dedicada e a mente iluminada para aproveitar o conhecimento transmitido,  e para ver  por  trás da

forma  das palavras  o  pensamento-chave  que  lhe  dá  vida  e  —falando  ocultamente—  calor

generativo.

…Intervalo de Profundo Silêncio…

Quando digo a vocês que a ênfase dada à Lei do Carma, quando explica aparentes injustiças e

acentua  sempre  o  aparecimento  da dor,  da  doença  e  do  sofrimento  transmite  apenas  uma

apresentação parcial  da verdade cósmica  básica, sua mente fica  de  alguma maneira  esclarecida?

Quando assinalo que a Lei de Carma, corretamente compreendida e corretamente conduzida, pode

trazer  aquilo  que  produz felicidade,  o  bem,  e  a  liberação  d a dor mais  facilmente do que  aquilo

que  causa  dor,  com  sua concatenação  de  consequências,  sentem-se capazes  de  captar  a

significação do que estou dizendo?
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O mundo do glamour está neste momento tão forte e o senso de ilusão tão potente e vital que

não vemos estas leis fundamentais em sua verdadeira significação.

…Intervalo de Silêncio…

Os aspirantes perdem muito recusando-se a abandonar o que a mente inferior estima. Quando

conseguem  ter  a  mente  inteiramente  aberta  e  estão  prontos  para  aceitar  as  novas  teorias  e

hipótese, descobrem que a antiga e estimada verdade  não está realmente perdida, apenas relegada

ao seu lugar certo em um esquema maior. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

Tenham sempre em mente que o amor é energia e que é uma substância tão real

como a matéria densa. 
v

…Intervalo de Silêncio Profundo…

… só no que é chamado o “juízo final” outra fusão terá lugar e Virgem-Libra formarão um só

signo, porque então haverá finalizado o sentido de dualismo antagônico do homem, e os pratos da

balança se terão inclinado finalmente a favor do que a Virgem-Mãe ocultou da expressão durante

éons.
     vi

… Intervalo de Silêncio…

Atende,  Oh  Discípulo,  ao chamado  que  provém  do  Filho  para  a  Mãe,  e

então  obedece.  A  Palavra  anuncia  que  a  forma  serviu  ao  seu  propósito.  O

princípio da mente então se organiza e em seguida repete a Palavra. A forma

expectante responde e se desprende. A alma fica livre. 
vii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
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Dois fatores são universalmente reconhecidos  em todos os sistemas que merecem o nome de

filosofia;  são  os  dois  fatores  de  espírito  e  matéria...  Às  vezes  há  uma  tendência  a  confundir

termos  tais  como  “vida  e  forma”,  “consciência  e  o  veículo  da  consciência”,  com  os  termos

“Espírito  e  matéria”.  Estão  relacionados,  mas  o  ponto  de  vista  se  esclareceria  se  nos

conscientizássemos  que  previamente  à  manifestação ,  ou  ao  nascimento  de  um  sistema  solar,  é

mais  correto  utilizar  as  palavras  Espírito  e  matéria.  Quando estes  dois  estão  inter-relacionados,

durante  a  manifestação ,  e  depois  de  ter  cessado  o  intervalo...  entre  dois  sistemas,  então  os

termos  vida  e  forma,  consciência  e  seus  veículos,  são  mais  corretos,  pois  durante  o  período  de

abstração,  consciência  não  há,  forma  não  há,  e  vida,  demonstrando-se  como  um  princípio

propriamente  dito,  não  há.  Há  Espírito-substância,  mas  em  um  estado  de  quiescência,  de  total

neutralidade,  de  negatividade,  e  de  passividade.  Em  manifestação,  os  dois  se  aproximam;

interatuam...  atividade  substitui  a  quiescência,  positividade  substitui  a  negatividade;  movimento

é  visto  em vez  de  passividade,  e  os  dois  fatores  primordiais  não  são  mais  neutros  entre  si,  mas

que  atraem e  repulsam,  interatuam  e  usam.  Então,  e  só  então,  podemos  ter  forma  animada  por

vida e consciência demonstrada através de veículos apropriados.
viii

  …Breve Intervalo de Silêncio…

Quando as energias construtoras da alma estão ativas no corpo, há saúde,

interação  pura  e  atividade correta.  Quando  os  construtores  são  os  senhores

lunares  e  aqueles  que  trabalham  sob  o  controle  da  lua  e  a  pedido do  eu

pessoal inferior, então há doença, problemas de saúde e morte.

…Intervalo de Silêncio…

O  esforço  do  cientista  de  liberar  a  energia  do  átomo  é  em  geral  da  mesma  natureza  que  o

trabalho  do  esoterista  quando  se  esforça  por  liberar  a  energia  d a alma.  Nesta  liberação  se

encontra oculta a natureza da verdadeira arte de curar. Aqui há uma insinuação esotérica.

  …Breve Intervalo de Silêncio…

Toda doença é resultado da inibição da vida da alma. Isto é verdade para todas as formas

em todos os reinos. 
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A doença, tanto física como psicológica, tem raízes no bom, no belo e no verdadeiro. 

A arte do curador consiste em liberar a alma, a fim de que sua vida possa fluir através do

conglomerado de organismos que constituem uma forma determinada.  

…Intervalo de Profundo Silêncio…

A profissão médica tem UM dos maiores e mais  belos registros no mundo do seu propósito e

campo  de  atividade,  e  desenvolveu  algumas  das  maior es  qualidades  da alma  —autossacrifício,

compaixão e serviço. Mas as maneiras e as técnicas da Nova Era são difíceis de captar. 

 …Breve Intervalo de Silêncio…

Muito das antigas maneiras tem que ser abandonado e muito sacrificado para que a nova arte

de cura se torne possível. 

 …Intervalo de Silêncio…

A  arte  do  curador  diz  respeito  à elevação  dos  olhos  (enfocados  para

baixo)  até  a  alma,  o  Curador  dentro  da forma.  O olho espiritual  ou terceiro

olho então dirige a força curadora, e tudo fica bem.
ix

…Intervalo de Profundo Silêncio…

Quando  a  glória  do  Deus  interno  de  um homem  é  vista,  quando  sua  radiância  resplandece,

então  se  dirá  dele  como  daqueles  que  o  precederam  no  Caminho:  “Então  o  Sol  da  Justiça  se

alçará com cura em suas asas”.
x

 …Intervalo de Silêncio…
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Responde,  Aquele  que  está  por  Ressuscitar,  ao  chamado  que  provém  de

dentro da esfera de obrigação; reconhece o chamado que surge do Ashram ou

da Câmara do Concílio onde o próprio Senhor da Vida espera. Surge o Som.

Alma e forma juntas  devem renunciar  ao princípio  de vida  e assim permitir

que a Mônada fique livre. A alma responde. A forma então rompe a conexão.

A  Vida  está  então  liberada,  de  posse  da  qualidade  de  conhecimento

consciente  e  do  fruto  de  toda  experiência.  São  os  dons  de  alma  e  forma

combinadas. 

…Intervalo de Profundo Silêncio…

A  cura  é realizada,  quando  possível,  pelo  uso  de energia  corretamente  direcionada  e  por

visualização  detalhada;  amor  também  desempenha  um  grande  papel,  como  a  mente  na  etapa

inicial.  Talvez  devesse dizer  que,  de  todas  as  energias  empregadas,  um coração  amoroso é  uma

das mais potentes. 

…Intervalo de Profundo Silêncio…

À  medida  que  a  raça  aprende a  pensar  clara  e  definidamente  e  à  medida  que  as  leis  d o

pensamento  começam  a  controlar  a  consciência  racial,  a  doença  —como  conhecemos  agora—

diminuirá  muito  e  cada  vez  mais  pessoas  alcançarão  a  integração.  Onde  há  integração  há  livre

jogo  de  força  e  energia  por  todo  o  corpo material.  Os  problemas  d o  estímulo podem,  portanto,

aumentar  regularmente  com  a  crescente  sensibilidade  do  homem  físico  e  do  enfoque  de  sua

consciência —em progressivo desenvolvimento— na natureza mental. 

Isto continuará até que o homem aprenda como manejar as energias superiores e reconhecer a

necessidade de uma vida rítmica, prestando atenção na Lei de Periodicidade.
xi

 “Então o Sol de Justiça se alçará com cura em suas asas”.

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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i Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
ii Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
iii Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
iv Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
v Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
vii Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
viii Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
ix Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
x Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
xi Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.


