
31 de outubro de 2020

Lua Cheia de Escorpião, UT 14:49 de 31/10/2020

PLENILÚNIO  DE  ESCORPIÃO   
(Lua Cheia 31/10/2020 às 11:49 hora local de Argentina e Brasil)

A  Hierarquia  está  encarnando  na  Terra  de  novo  e,  pela  primeira  vez,  desde  sua  última

encarnação nos dias atlantes.

i

ESCORPIÃO: RESTAURAÇÃO DOS MISTÉRIOS

“Aquilo  que  é  um  mistério  deixará  de  ser  e  o  que  estava  velado  agora  será

revelado; aquilo que foi abstraído emergirá à luz e todos os homens verão e juntos

se  regozijarão.  Chegará  o  tempo  em que  a  desolação  terá  realizado  seu  trabalho

benéfico,  quando  todas  as  coisas  foram  destruídas,  e  os  homens,  por  meio  do

sofrimento,  tiverem procurado ser  impressionados  por  aquilo  que  descartaram na

busca  vã  do  que  tinham  à  mão  e  era  fácil  de  alcançar.  Uma  vez  possuído,

demonstrou  ser  um  agente  da  morte  –  mas  os  homens  buscavam  a  vida,  não  a

morte.”

Assim dita  O Antigo  Comentário  quando  se  refere  ao  ciclo  atual  que  o  gênero  humano está

atravessando. 

ii

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

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

…Breve Espaço de Silêncio…

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

miríadas de formas —esta é a estrutura por trás dos mundos manifestados.

…Breve Espaço de Silêncio…

As  Leis  que  governam  o  surgimento  da  qualidade  ou  alma,  por  intermédio  de  formas,  são

simplesmente  o  propósito  mental  e  a  direção  de  vida  dos  Senhores  de  raio,  Cujo  propósito  é

imutável, Cuja visão é perfeita e Cuja justiça é suprema. 

iii

…Espaço de Silêncio…

Nos últimos anos, fiz duas afirmações a respeito da Hierarquia. Uma que, como resultado da

limpeza da Terra por meio da guerra mundial (1914 -1945) e dos sofrimentos a que a humanidade

foi submetida (com o consequente efeito purificador que se manifestará mais tarde), será possível

para a  Hierarquia se exteriorizar  e atuar  abertamente  no plano físico.  Isto indicará um retorno à

situação  que  existiu  na  época  atlante,  quando  (usando  o  simbolismo  bíblico)  o  próprio  Deus

caminhou entre os homens – a divindade estava presente em forma física porque os Membros da

Hierarquia  estavam  guiando  e  dirigindo  os  assuntos  da  humanidade  até  onde  permitia  o  livre-

arbítrio  inato.  Em  uma  volta  superior  da  espiral,  isto  acontecerá  novamente.  Os  Mestres

caminharão abertamente entre os homens.

A segunda afirmação foi  que a Hierarquia restaurará os antigos Mistérios,  os antigos  pontos

de  referência  tão  seriamente  preservados  pela  tradição  Maçônica,  e  preservados  com segurança

no ritual maçônico, esperando o dia da ressurreição. 

Estes  antigos  mistérios  foram originalmente  dados à  humanidade  pela  Hierarquia  e,  por  sua

vez,  recebidos  pela  Hierarquia  da  Grande  Loja  Branca  de  Sirius.  Contêm  a  chave  do  processo

evolutivo,  oculta  em  números  e  palavras;  velam  o  segredo  da  origem  e  do  destino  do  homem,

representando  para  ele  por  meio  do  rito  e  do  ritual,  o  longo,  muito  longo  caminho  que  deve

trilhar. 
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Eles  proporcionam também,  quando corretamente  interpretados  e  devidamente  apresentados,

o ensinamento que a humanidade necessita para progredir da escuridão para a Luz, do irreal para

o Real e da morte para a Imortalidade...

…Breve Espaço de Silêncio…

Na  realidade,  os  Mistérios  são  a  verdadeira  fonte  da  revelação,  e  só  quando  a  mente  e  a

vontade-para-o-bem  estiverem  estreitamente  fusionadas  e  condicionarem  a  conduta  humana,  o

alcance  da  futura  revelação  será  captado,  pois  só  então  tais  segredos  poderão  ser  confiados  à

humanidade.  Eles  dizem  respeito  às  faculdades  que  habilitam  os  Membros  da  Hierarquia  a

trabalhar  conscientemente  com as  energias  do planeta  e  do sistema solar  e  a  controlar  as  forças

dentro do planeta;  eles colocarão os poderes psíquicos  comuns (hoje tão obtusamente abordados

e tão pouco compreendidos) em seu devido lugar e guiarão o homem ao uso útil que poderão dar. 

…Espaço de Silêncio…

Os Mistérios,  quando restaurados, tornarão real – de maneira incompreensível  agora para

vocês  no momento – a natureza da religião,  o propósito  da ciência e a meta da educação,  que

não são o que vocês creem hoje.

O terreno já está sendo preparado para esta grande restauração. 

iv

…Espaço de Profundo Silêncio…

Pymander, o “Pensamento Divino” personificado, diz:

A luz  sou eu;  eu estou em Nós [a Mente ou Manu];  eu sou teu Deus,  sou muito  mais  antigo

que o princípio humano que escapa da sombra [Trevas, ou a Deidade oculta]. Eu sou o gérmen do

pensamento, o Verbo resplandecente, o Filho de Deus. Tudo que assim vês em ti, é o Verbum do

Mestre, é o Pensamento [Mahat], o qual é Deus, o Pai. O Oceano celestial, o Éter... é o alento do

Pai,  o  princípio  que  dá a  vida,  a  Mãe,  o  Espírito  Santo...,  pois  estes  não estão separados,  e  sua

união é a Vida. 

v

…Espaço de Profundo Silêncio…
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O terreno já  está  sendo preparado para esta  grande restauração.  As Igrejas e a  Maçonaria  se

encontram  hoje  no  tribunal  da  mente  crítica  da  humanidade,  e  da  mente  das  massas  emergiu  a

palavra  de  que  ambas  fracassaram  em  suas  tarefas  divinamente  atribuídas.  Por  todo  lado  se

compreende  que  a  nova  vida  deve  afluir  e  que  grandes  mudanças  devem  ser  moldadas  na

percepção  consciente  e  no  treinamento  daqueles  que  trabalham  através  destes  dois  meios  de

difusão da verdade.  Referidas mudanças ainda não foram realizadas,  pois é necessário uma nova

visão e um nova abordagem à experiência  da vida, e só a futura geração é capaz de fomentá-las;

ela e somente ela poderá realizar as alterações e revitalização necessárias, mas isso pode ser feito

e será: 

 “Aquilo que é um mistério deixará de ser e o que estava velado agora  será revelado…”

…Espaço de Profundo Silêncio…

As provas para a primeira iniciação, no que diz respeito à humanidade (o discípulo mundial)

quase terminaram, e a hora do nascimento do Cristo, como expressão do quarto reino da natureza

e  a  consumação  do  trabalho  da  Quarta  Hierarquia  Criadora,  se  aproxima.  Isto  não  é  uma

contradição;  a  hora  do  nascimento  pode  se  prolongar  e  a  forma  deve  sofrer  as  dores  do  parto

durante  muito  tempo,  mas  o  Cristo  nascerá  e  a  natureza  do  Cristo  e  Sua  consciência

compenetrarão  e  colorirão  todos  os  assuntos  humanos.  Esta  condição  –  tão  iminente  e  tão

desejável  e  há  tanto  tempo  predita  e  antecipada  –  tornará  possível  o  retorno  da  Hierarquia  e  a

restauração dos Mistérios.

Tais eventos não só dependem da aptidão da humanidade de proporcionar o cenário correto, e

da inevitabilidade do próprio desenvolvimento evolutivo, como do reaparecimento da Hierarquia;

o que Seus membros realizarão se relaciona também (e primordialmente) com a vida interna e os

impulsos  espirituais  dentro  da  própria  Hierarquia,  não  tendo  relação  alguma  com  o  gênero

humano.  A  Hierarquia  trabalha  pelas  próprias  linhas  de  desenvolvimento  espiritual,  como

atividade  paralela  ao  Seu  serviço  na  Terra,  em conexão  com a  evolução  planetária.  Os  homens

tendem  a  considerar  suas  próprias  vidas,  seu  destino  e  o  desenvolvimento  da  consciência

humana,  como o  único  fator  de  primordial  importância  na  Terra  e  nos  processos  evolutivos  do

planeta.  Estas  condições  são importantes,  mas  não  os  únicos  fatores  importantes,  nem  a

humanidade permanece sozinha e isolada.
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A própria Hierarquia se encontra também em um ponto de crise espiritual.  Seus iniciados

estão  diante  do  Portal  que  conduz  ao  Caminho  de  Evolução  Superior,  e  todo  o  pessoal  da

Hierarquia  espera  avançar  em  conjunto,  e  ir  paralelamente  –  em  Seu  próprio  nível  –  ao

progresso que a humanidade está também destinada a realizar. 

…Espaço de Silêncio…

Mas,  irmãos meus,  aqui  está  o interessante.  Nos termos da grande lei  de expressão sintética

(denominada  por  nós  de  Lei  da  Síntese,  a  lei  que  rege  o  primeiro  aspecto  divino)  a  Hierarquia

deve avançar de tal maneira que o esforço envolva o plano físico e também os planos superiores.

A atividade ideada deve cobrir  os três mundos da evolução humana, assim como os três mundos

da  Tríade  Espiritual.  Lembrem-se  que  a  superposição  destes  dois  mundos  acontece  no  plano

mental  e  justifica  a  bem conhecida  frase  “os  cinco  mundos  da  evolução  super-humana”.  Daí  a

necessidade  da  exteriorização  da  Hierarquia  e  da  demonstração  de  Sua  capacidade  conjunta  de

trabalhar do plano físico até o mais elevado, a fim de avançar conjuntamente através deste Portal

e penetrar no Caminho. 

Falando  simbolicamente,  esta  exteriorização  é,  para  os  Membros  da  Hierarquia,  um  ato  de

serviço  sacrificial,  mas  também um gesto  simbólico.  A Hierarquia  está  encarnando  na  Terra  de

novo  e,  pela  primeira  vez,  desde  sua  última  encarnação  nos  dias  atlantes.  No  entanto,  a

encarnação  dos  Membros  da  Hierarquia  é  grupal,  não  individual,  o  que  provavelmente  é  para

vocês um ponto sutil muito difícil de compreender.

…Espaço de Profundo Silêncio…

Portanto, a exteriorização da Hierarquia e a restauração dos Mistérios não é algo feito para a

humanidade  ou realizado  simplesmente  porque  os  homens  mereceram um contato  mais  estreito,

têm o direito  de receber  alguma recompensa  ou são agora  tão  espirituais  que a  Hierarquia  pode

ter um tempo útil ajudando-os. O quadro é totalmente outro. 

O que  parece  ter  tanta  importância  na  consciência  dos  homens,  na  realidade,  é  totalmente

secundário em relação à crise hierárquica que estamos considerando.  
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Este reaparecimento no plano físico e a consequente vida de serviço (que envolve fatores de

profundo significado para os homens) são uma expressão do impulso espiritual  inerente que está

impelindo  a  ação  hierárquica  em  duas  direções,  mas  envolve  um  movimento  unificado  que

abrange  os  cinco  planos  da  evolução  super-humana  e  necessita  de  uma recapitulação  grupal  no

processo da encarnação.

…Espaço de Silêncio…

A  Hierarquia  tem  Sua  própria  vida,  suas  próprias  metas  e  objetivos,  seu  próprio  ritmo

evolutivo  e  Suas  próprias  expansões  espirituais,  que  não  são  os  mesmos  do  reino  humano.

Estas  metas  e  ritmos se tornarão mais  conhecidas  para os  homens reflexivos,  à  medida que a

Hierarquia for se aproximando do plano físico .

Esta atividade inclusiva e planejada da Hierarquia se relaciona com os incentivos espirituais,

que têm raízes em Shamballa.  Ali o aspecto vida está sendo quase que violentamente estimulado

pela  ação  dos  Senhores  da  Liberação,  que  se  lançaram à  atividade  planetária  devido  ao  uso  da

segunda  estrofe  da  Grande  Invocação  –  que  foi  potentemente  utilizada  pelos  Membros  da

Hierarquia.  Repito,  não foi empregada por Eles somente em benefício da humanidade,  ou para a

liberação do gênero humano; tinha também implicações hierárquicas e era em parte uma demanda

da  Hierarquia  por  permissão  de  continuar  ao  longo  do  Caminho.  A  liberação  da  “força

salvadora”,  devido  a  que  a  hora  do  serviço  havia  chegado,  permitiu  (ao  mesmo  tempo)  a

afluência de um aspecto da energia que jamais havia chegado à humanidade e não se destinava a

uso  estritamente  humano,  mas  que  foi  retida  pela  Hierarquia  para  vitalizar,  em  uma  renovada

vitalidade,  os  sete  Ashrams  principais,  assim  possibilitando  que  todo  o  Ashram  do  Cristo  se

elevasse a um nível espiritual superior e mais perto do portal que conduz à Vida.

vi

…Espaço de Profundo Silêncio…

Os aspirantes e discípulos do mundo devem se dar conta de que chegou a hora e que as forças

do  Cristo  estão  sendo  organizadas  para  um  supremo  esforço.  Estas  forças  incluem  tanto  a

evolução  humana  como  a  angélica.  Poderia  ser  útil  lhes  dar  alguma  ideia  do  esquema  de

preparação para o período de transição entre a antiga era e a nova tal  como está em processo de

conclusão na Câmara do Conselho do Grande Senhor. A sua aceitação e compreensão disso e de

suas implicações simbólicas dependem da sua capacidade de assimilar a verdade, usar a intuição,

e assim ajudar no trabalho quando chegar o momento oportuno.
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Um evento  já  está  em processo  de  manifestação.  O Cristo  e  Seus  discípulos,  os  Mestres  de

Sabedoria  e  os  Grandes  Associados  estão  se  aproximando  cada  vez  mais  do  plano  físico.  O

trabalho de preparação mental  para esse acontecimento,  e a construção da forma-pensamento do

advento,  ou  segunda  Vinda,  já  foi  concluída.  Resta  a  precipitação  desse  acontecimento,  seu

aparecimento em níveis astrais e sua materialização no plano físico. 

Pediria a todos vocês que leem estas palavras sobre a segunda Vinda, que reservem a opinião

a  respeito  da  natureza  exata  desse  acontecimento.  Mantenham  o  conceito  impessoal  e  não

vinculem esse aparecimento com uma personalidade ou com um indivíduo. Se cometerem o erro

de conectar o significado com um indivíduo, limitarão sua compreensão e no chegarão ao correto

reconhecimento do propósito grupal. 

O trabalho de verter  o princípio de amor (o princípio  crístico)  e  de elevar  a  consciência  das

massas  ao  ponto  em que  elas  possam compreender  e  acolher  esse  princípio-amor,  é  o  principal

trabalho da nova era,  e  inaugurará a  era  de fraternidade  e  modelará  a  humanidade à  semelhança

do  Cristo.  Que  os  povos  orientais  possam  designar  este  grande  Executivo  com  outro  nome

distinto de “O Cristo”, de nenhuma maneira afeta a realidade nem altera o fato de Sua influência

e Sua vinda esotérica.

vii

…Espaço de Silêncio…

Algum dia  a  história  do  processo  evolutivo  será  escrita  por  um  iniciado  da  grande  Loja

Branca,  do ângulo  de seus  pontos  de  crise  e  dos  subsequentes  pontos  de tensão.  Isto  permite  às

formas  vivas,  sob este  impacto  dual,  emergir  em regiões  de  consciência  maiores.  Cada reino  da

natureza  pode  ser  considerado  como  um  ponto  de  tensão  dentro  da  esfera  de  Ser  do  Logos

planetário,  e  cada  um —em tempo e espaço— está  em processo de  gerar  os  pontos  de crise  que

produzirão  um  potente  (e  muitas  vezes  repentino)  avanço  no  Caminho  da  Evolução.  Hoje  a

humanidade,  em sua situação atual como um ponto de crise planetária, está gerando um ponto de

tensão tal que em breve permitirá avançar na dispensação, cultura e civilização da nova era.

viii

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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