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PLENILÚNIO  DE  L IBRA   
(Lua Cheia 01/10/2020 às 18:05 hora local de Argentina e Brasil)

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

aspectos básicos… Estas sete qualidades radiantes são os sete Raios...

Vida, qualidade e aparência, ou espírito, alma e corpo, constituem tudo que existe. 

A Mônada é a Vida, vivida em uníssono com as sete Vidas de raio.

i

… Intervalo de Profundo Silêncio…

LIBRA: EQUILÍBRIO, SÍNTESE, ELEVAÇÃO

Vivemos em um mundo de energias e nós mesmos somos parte constituintes delas.  O veículo

físico é uma fusão de duas energias e sete forças.

A  primeira  energia  é  a  da  alma,  a  energia  de  raio.  É  a  que  produz  conflito  quando  a  alma

procura controlar as forças. 

A segunda energia é a da tríplice personalidade – o raio da personalidade ao resistir à energia

superior. 

As  forças  são  as  outras  energias  ou  potências  de  raio  que  controlam  os  sete  centros,  e  são

dominadas pela energia da personalidade ou pela da alma.

Portanto,  dois  conflitos  prosseguem  entre  as  duas  energias  maiores  e  entre  as  outras

energias, enfocadas através dos sete centros.

A interação destas energias é o que produz boa saúde ou mala.
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… Intervalo de Silêncio…

Ergue-se a caverna de rara beleza,  de cor iridescente.  Brilham suas paredes tingidas de azul,

banhadas por uma luz rosa. O amálgama de tonalidade azul irradia sobre o todo, e tudo brilha.

Dentro da caverna de cor iridescente, em um círculo abobadado, o quíntuplo Uno permanece,

clamando por mais luz. Luta por se expandir, e se esforça por alcançar o dia. Os Cinco chamam o

Sexto e o Sétimo maiores. A beleza circundante não satisfaz a necessidade...

iii

… Intervalo de Silêncio…

A  palavra  foi  emitida  com  o  pedido  de  dedicar  todo  esforço  para  elevar  o  corpo  morto  da

humanidade.  Uma grande  e  possível  realização  da  Loja  de  Mestres  é  agora  iminente  e  todos  os

aspirantes  e  todos  os  discípulos  podem  ser  impulsionados  a  um  reconhecimento  sintético  de

poder e de oportunidade.. 

iv

… Intervalo de Profundo Silêncio…  

O sangue é a vida, e livre intercâmbio, livre partilha, livre circulação de tudo o que se requer

para uma vida humana correta, caracterizarão o futuro mundo. Hoje estas condições não existem,

o corpo da humanidade está doente e sua vida interna desorganizada. 

Em  vez  da  livre  circulação  entre  todas  as  partes  do  aspecto  vida,  há  separação,  canais

bloqueados,  congestão  e  estagnação.  Foi  necessária  a  terrível  crise  do  presente  para  que  a

humanidade desperte  para sua condição doente,  para a  magnitude  do mal  que agora se descobre

ser  tão  grande,  e  as  doenças  do  “sangue  da  humanidade”  (simbolicamente  compreendida)  tão

graves,  que  só  as  mais  drásticas  medidas  –  dor,  agonia,  desesperação  e  terror  –  podem  ser

suficientes para estabelecer uma cura. 

v

… Intervalo de Silêncio Profundo…
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Esta era se forjou através de suas cobiças, ódio, separatividade e agressão concomitantes. No

século atual,  este materialismo levou à guerra mundial,  que na realidade foi a expressão de uma

mudança de orientação e, portanto, até certo ponto, de um futuro triunfo do Bem.

A  balança  lentamente,  muito  lentamente,  está  oscilando  para  o  lado  do  aspecto  espírito  da

dualidade;  ainda  não  oscilou  completamente  de  todo,  nem sequer  em intenção,  mas  as  questões

estão  se  tornando  cada  vez  mais  claras  nas  mentes  dos  homens;  há  indícios  de  que  o  homem

finalmente  decidirá  corretamente,  alcançará  um ponto  de  equilíbrio  e  finalmente  lançará  o  peso

da opinião pública para o lado dos valores espirituais, conduzindo assim a uma renúncia coletiva

ao materialismo,  particularmente em suas formas mais grosseiras e físicas.  Um grande despertar

está em processo...

vi

…Breve Intervalo de Silêncio…

Os  Senhores  da  chama  observam,  e  em  voz  alta  entoam:  “O  momento  chegou,  o  momento

esperado. Que a chama se torne FOGO e que brilhe a luz.”

vii

…Intervalo de Silêncio…

A  energia  do  sétimo  raio  é  a  energia  necessária  para  extrair  ordem  do  caos  e  ritmo  para

substituir  a  desordem.  É  a  energia  que  introduzirá  a  nova  ordem mundial  que  todos  os  homens

esperam;  restaurará  os  antigos  marcos,  indicará  as  novas  instituições  e  formas  de  civilização  e

cultura  que  o  progresso  humano  demanda,  e  nutrirá  a  nova  vida  e  os  novos  estados  de

consciência que a humanidade avançada registrará cada vez mais. 

Nada  pode  frear  esta  atividade;  tudo  que  está  ocorrendo  hoje,  à  medida  que  os  homens

buscam novos  caminhos,  unidade  organizada  e  segurança  pacífica,  está  sendo  implementado

através do entrante Raio de Ordem ou Magia Cerimonial.  

…Breve Intervalo de Silêncio…

A magia  branca  de  corretas  relações  humanas  não pode ser  detida;  inevitavelmente  deve  se

demonstrar  efetivamente,  porque  a  energia  deste  sétimo  raio  está  presente,  e  o  Senhor  do  Raio

está cooperando com o Senhor do Mundo para finda da necessária “re-formação”.

3



4

Personalidades  alma-infusas,  atuando  sob  esta  influência  de  raio,  criarão  o  novo  mundo,

expressarão as novas qualidades e instituirão os novos regimes e modos organizados de atividade

criativa que demonstrarão a nova vivência e as novas técnicas de viver. A distorção destes ideais

de sétimo raio e a prostituição desta  energia entrante  para servir  às ambições  não esclarecidas  e

egoístas  de  homens  gananciosos  foi  o  que  produziu  os  sistemas  totalitários  que  hoje  tão

terrivelmente aprisionam o livre espírito dos homens.

viii

…Breve Intervalo de Silêncio…

Sete  vezes  o  trabalho  prossegue.  Sete  os  esforços  realizados.  Sete  as  aplicações  do  Cetro,

sustentado por um Senhor da chama. Três são os toques menores; quatro a assistência divina. No

quarto final, o trabalho é realizado e a caverna íntegra se desmorona...

ix

…Intervalo de Silêncio…

 [O efeito de] a energia do sétimo raio sobre a humanidade será:

 Ocasionar  o  nascimento  da  consciência-Cristo  entre  as  massas  de  seres  humanos

inteligentemente aspirantes.

 Colocar  em marcha  certos  processos  evolutivos  relativamente  novos  que  transformarão  a

humanidade (o discípulo mundial) em humanidade (o iniciado mundial).

 Estabelecer  de  maneira  nova  e  inteligível  o  sempre  existente  sentido  de  relação  e  assim

ocasionar  no  plano  físico  corretas  relações  humanas.  O  agente  disto  é  boa  vontade,  um

reflexo  da  vontade-para-o-bem  do  primeiro  aspecto  divino.  Deste  primeiro  Raio  de

Vontade ou Propósito, a boa vontade é o reflexo.

 Reajustar relações negativas e positivas, e – hoje – isto será implementado principalmente

em conexão com a relação sexual e o casamento.

 Intensificar  a  criatividade  humana  e  introduzir  assim a  nova arte  como base  para  a  nova

cultura e como fator condicionante na nova civilização.

4



5

 Reorganizar os assuntos mundiais  e,  em consequência,  iniciar a novo ordem mundial.  Isto

está definitivamente no domínio da magia cerimonial. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

A  sétupla  energia  que  hoje  está  agitando  o  gênero  humano  marca  um ponto  de  inflexão  na

história  humana  e  indica  a  possibilidade  da  transição  da  humanidade  para  o  Caminho  de

Discipulado.

x

…Intervalo de Profundo Silêncio…

No quarto reino, o humano, é a energia de quarto raio que, cooperando com o primeiro raio,

finalmente traz síntese. 

 A meta  de  todo desenvolvimento  é  integração  –  integração  como personalidade,  integração

com  a  alma,  integração  na  Hierarquia,  integração  com  o  Todo,  até  que  se  tenha  alcançado  a

completa unidade e identificação. Para poder dominar a Ciência de Integração, cuja meta básica é

a  identificação  com  a  Realidade  Una,  o  discípulo  progride  de  uma  unificação  para  outra,

cometendo erros, muitas vezes chegando a um total desânimo, identificando-se com o indesejável

até que, como uma personalidade integrada com a alma, repudia as relações anteriores, repetidas

vezes  recebe  o  castigo  pelo  fervor  mal  aplicado,  a  aspiração  distorcida,  o  poderoso  efeito  do

espelhismo  e  as  muitas  perturbações  psicológicas  e  físicas  que  devem  surgir  enquanto  as

separações são curadas, a correta identificação é alcançada e a devida orientação é estabelecida.

Este  processo  de  descentralização  e  “elevação”  da  consciência  inferior  à  superior  é  o  que

produz as principais dificuldades às quais o discípulo está sujeito. Este processo também é o que

está  ocorrendo  hoje  no  mundo  como  um  todo,  causando  o  espantoso  colapso  dos  assuntos

humanos, da cultura e da civilização. 

Todo  o  foco  da  consciência  da  humanidade  está  mudando;  a  vida  egoísta  (característica  do

homem  centrado  em  seus  desejos  e  consequentemente  no  centro  plexo  solar)  está  sendo

substituída pela vida descentralizada do homem altruísta (centrado no Eu ou alma), consciente de

suas relações e responsabilidade com o Todo e não com a parte. Esta sublimação da vida inferior

na superior é de profunda importância para o indivíduo e para a raça. 

…Intervalo de Silêncio…
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Uma  vez  que  o  discípulo  individual,  e  a  humanidade  também,  simbolizando  o  discípulo

mundial, tenham dominado o processo de transferência a este respeito, veremos a novo ordem de

serviço  individual  e  de  serviço  mundial  estabelecida  e,  portanto,  a  chegada  da  novo  ordem

esperada.

…Breve Intervalo de Silêncio…

De  todos  estes  processos,  a  circulação  da  corrente  sanguínea  é  o  símbolo,  e  a  chave  do

estabelecimento  da  ordem  mundial  reside  oculta  nesta  simbologia  –  livre  circulação  de  tudo  o

que se necessita para todas as partes da grande estrutura da humanidade.

xi

…Breve Intervalo de Silêncio…

O  sétimo  raio  é,  por  excelência,  o  meio  de  relação.  Une  os  dois  aspectos  fundamentais,

espírito e matéria. Relaciona alma e forma e, no que diz respeito à humanidade, relaciona alma e

personalidade.  Na primeira  iniciação,  faz  com que o iniciado  perceba  essa  relação;  permite  que

se beneficie  com esta “dualidade que se acerca” e – pelo aperfeiçoamento do contato – produzir

no plano físico o surgimento da manifestação do “novo homem”.

… Intervalo de Silêncio…

O desenvolvimento da vida de Cristo – como resultado da presença e atividades  do segundo

aspecto divino de amor – trará  como resultado o fim do temor  econômico,  e  a “casa de pão” se

tornará  a  “casa  de  abundância”.  O  Pão  –  como  símbolo  da  necessidade  material  humana  –

finalmente  será controlado por  um vasto  grupo de iniciados  de primeira  iniciação  – por  aqueles

cujas vidas estão começando a ser controladas pela consciência-Cristo, a qual é a consciência de

responsabilidade  e  serviço.  Estes  iniciados  hoje  existem  aos  milhares;  estarão  presentes  em

milhões  quando chegar  o ano 2025.  Toda esta  reorientação e  desenvolvimento  será resultado da

atividade do sétimo raio e do impacto de sua radiação sobre a humanidade. 

     xii

…Intervalo de Profundo Silêncio…
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 “A  consciência  depende  do  seu  veículo  para  expressão  e  ambos  dependem  da  vida  e  da

energia para a existência”. Isto continua sendo uma lei imutável.

xiii

Na época  atual,  há  grande necessidade  de  peritos  na vida  da  alma e  de  grupos  de  homens  e

mulheres  que,  ao  empreenderem  o  grande  experimento  e  a  grande  transição,  agreguem  seu

testemunho à verdade das afirmações dos místicos e ocultistas de todos os tempos.

xiv

… Intervalo de Profundo Silêncio…

 ‘Escuta,  Oh Trabalhador  no mundo mais  afastado,  o  ritmo dos  tempos.  Note  a  pulsação no

coração daquilo que é divino. Retira-te ao silêncio e harmoniza-te com o todo. Então aventura-te

mais  além.  Estabelece  o  ritmo  correto;  leva  ordem  às  formas  de  vida  que  devem  expressar  o

Plano da Deidade’.  

xv

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Estejam atentos aos sinais dos tempos e não se desanimem pelo futuro imediato.

xvi

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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i Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
ii Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
iii Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
iv Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
v Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
vii Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
viii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
ix Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.
x Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xi Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
xii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xiii Alice Ann Bailey, O Destino das Nações.
xiv Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
xv Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
xvi Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Fogo Cósmico.


