
26 de fevereiro de 2021

Lua Cheia de Peixes, UT 08:17 de 27/02/2021

PLENILÚNIO  DE  PEIXES   
(Lua Cheia 27/02/2021 às 05:17 hora local de Argentina e Brasil)

A Era de Peixes testemunhou, durante dois mil anos, a difusão da luz; a Era de Aquário verá

a Ascensão da Luz e, de ambas, o Cristo é o símbolo eterno.

i

PEIXES: ENTRADA EM UM ESTADO DE LIBERAÇÃO

A presença  hoje  na  humanidade  de  uma  ardente  inteligência  e  uma  crescente  inclusividade

está  simbolizada  nas  palavras  “a  vida  vertical  e  horizontal”;  portanto,  está  visualmente

representada  sob  o  símbolo  da  Cruz.  Indiquei  aqui  para  vocês,  portanto,  que  a  Cruz  é

estritamente  o  símbolo  de  desenvolvimento  ário .  O  símbolo  da  antiga  Atlântida  foi  uma  linha,

indicando  a  linha  vertical  de  desenvolvimento  e  aspiração  mental.  A  consciência  cristã,  ou  a

consciência da alma, é o aperfeiçoamento e controle da mente,  mais a demonstração de amor em

serviço; estas são as características destacadas da Hierarquia e as qualidades essenciais daqueles

que formam o reino de Deus.  
ii

…Breve Intervalo de Silêncio…

O  iniciado  tem  sempre  que  expressar,  em  cada  signo  do  zodíaco,  a  consumação  e  o  fruto

espiritual  da  experiência  anterior  da  vida,  experimento  mundial  e  conquista  da  alma.  Egoísmo

sempre  tem  que  se  converter  em  serviço  ativo  vivo,  e  desejo  tem  que  demonstrar  sua

transmutação na pureza de aspiração espiritual de se identificar com a vontade de Deus. 
iii

…Intervalo de Profundo Silêncio…

Estas regras estão escritas para todos os discípulos: Atende-as.

Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de chorar.

Antes que o ouvido possa ouvir, tem que ter perdido a sensibilidade.
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Antes que a voz possa falar na presença dos Mestres, deve ter perdido seu poder de ferir.

Antes que o alma possa permanecer na presença dos Mestres,  seus pés devem ser lavados no

sangue do coração”.
iv

…Intervalo de Silêncio…

O  homem  desce  ao  mar  da  consciência  da  massa  para  se  tornar  o  que  os  livros  antigos

chamam de “o Caranguejo, que limpa o oceano de matéria que flui em torno da alma do homem”,

e  para  finalmente  se  converter  em um ativo  salvador  mundial  em  Peixes.  Desce  ao  mundo  dos

homens para salvar o gênero humano e desenvolver o plano. Torna-se então chega a ser “o peixe

que nada livre no oceano da matéria”. 

v

…Intervalo de Profundo Silêncio…

Na raça vindoura, que ainda está muito à frente e da qual só iniciados de graus mais elevados

que o quinto são a expressão, o Raio de Aspecto que encarna a Vontade de Deus gradualmente se

tornará  dominante.  Seu  símbolo  ainda  não  pode  ser  revelado.  Chegará  então  uma  mescla  de

energia  de  vontade  divina  com  as  energias  de  inteligência  e  amor  desenvolvidas  e  se

manifestando.

A  totalidade  é  considerada  como  de  maior  importância  que  a  parte,  e  isto  não  como  um

sonho,  uma  visão,  uma  teoria...  É  considerada  como  uma  necessidade  inata  e  algo  inevitável.

Significa  morte,  mas  morte  como  beleza,  como  alegria,  como  espírito  em  ação,  como  a

consumação de todo bem.  
vi

… Intervalo de Silêncio…

Morte é “iniciação, ou a entrada em um estado de liberação”.
vii

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Um estudo dos processos da morte como o signo Escorpião os condiciona,  e os processos da

morte como os vemos se elaborar no signo de Peixes, seria de valor muito real. Morte através das

influências  de  Plutão  e  morte  através  das  influências  de  Marte  são  muito  diferentes.  Morte  em
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Peixes através da energia de Plutão é transformação…

…Breve Intervalo de Silêncio…

Morte  em Escorpião é  de natureza  diferente.  Em Escorpião  temos a  morte  da personalidade,

com seus  anseios,  desejos,  ambições  e  orgulho.  Em Peixes  está  a  morte  de  todos os  apegos  e  a

liberação  da  alma  para  servir  em  uma  escala  universal.  Cristo,  em  Peixes,  exemplificou  a

substituição do apego pelo amor. 

 vii i

… Intervalo de Profundo Silêncio…

A  vida  planetária  diz:  “A  hora  da  reabsorção  chegou.  Retorna  a  mim”.  O  impulso  para

retornar é hoje a nota dominante da substância dos corpos da humanidade; é responsável pela má

saúde  universal  que  caracteriza  a  massa  de  seres  humanos;  esta  tendência  dominou  durante

séculos;  no entanto,  esta  atitude  está  mudando lentamente,  e  oportunamente  chegará  o momento

em que os átomos dos corpos,  ou as forças elementais,  se rão enviados de volta  pelo caminho da

reabsorção  apenas  pela  vontade  do homem espiritual  e  em resposta  a o seu comando  expresso,  e

não em resposta ao poder magnético do espírito da terra.

A  substância  atômica  através  da  qual  o  espírito  da  terra  se  expressa  contém  sempre  as

“sementes de retorno”, permitindo uma reabsorção. Esta substância também é composta de todos

os  graus  e  qualidades  de  matéria,  da  mais  grosseira  até  a  mais  refinada  como,  por  exemplo,  a

qualidade da substância que possibilita o aparecimento do Buda ou do Cristo. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

A vida planetária diz: “A hora da reabsorção chegou. Retorna a mim”. 

i x

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Ao  considerar  o  problema  dos  "prisioneiros  do  planeta"  e  a  oportuna  liberação,  é  preciso

lembrar  que  uma  das  forças  que  se  encontram  por  trás  de  todo  o  esquema  evolucionário  é  o

Princípio  da  Limitação.  Trata-se  do  impulso  primário  que  produz  o  ato  da  criação  e  é

estreitamente vinculado com o da vontade e seu reflexo inferior, o desejo. 
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Vontade  é  desejo  formulado  com  tanta  clareza  e  levado  de  maneira  tão  potente  a  uma

culminação  inteligente  tal,  que  seu  método  de  materialização  é  captado  com total  exatidão  e

energizado intensamente, gerando resultados inevitáveis. 

Mas  a  vontade  pura  só  é  possível  para  o  pensador  coordenado  e  para  as  entidades

verdadeiramente  autoconscientes.  Desejo  é  instinto  ou,  antes,  é  inerente  a  todas  as  formas,

porque  formas  e  organismos  são  parte  de  algum  primeiro  pensador  e  são  influenciados  pelo

poderoso intento de referida força primária. 

… Intervalo de Silêncio…

Abandono o Lar do Pai e, retornando, salvo.

x

É interessante observar que o sétimo Raio de Lei e Ordem Cerimonial atua por intermédio de

Urano, que nesses dias é o transmissor da força de Sirius, via  Peixes, para a Hierarquia. A partir

desse  “centro  do  meio”  passa  para  o  sensível  grupo de  discípulos,  aspirantes  e  trabalhadores,  a

cujos corações e mãos se confiou a pesada tarefa incidental  à reorganização e  à  reconstrução da

destroçada estrutura mundial.  Os Conhecedores deram algumas  vezes uma peculiar  denominação

ao  sétimo  raio,  ao  considerá-lo  como “o  Raio  de  Decência  Ritualística”  Ele ajuda  e  inaugura  o

aparecimento  de uma nova ordem mundial,  baseada em um impulso espiritual  e na aspiração,  na

liberdade  mental,  na  compreensão  amorosa  e em um  ritmo  no  plano  físico  que  oferece

oportunidade  para  a  plena  expressão  criadora.  Para  viabilizar isso,  a  energia  oriunda  de

Shamballa  (encarnando  a vontade-para-o-bem) se fusiona e combina com a energia organizadora

do sétimo raio e  em seguida  é levada  à humanidade ao longo da corrente de amor que emana da

própria  Hierarquia.  Peixes  rege  este  esforço  da  Hierarquia,  porque  o  aspecto  mais  elevado  de

Peixes que a humanidade pode atualmente de algum modo compreender é o de Mediador. Esta é a

energia de mediação, de correta relação..

A  energia  de  Urano,  vertendo-se  sobre  e  na  humanidade,  produz  o  empenho  de  melhorar

condições,  a fim de proporcionar melhores formas para a vida oculta e esotérica,  e para fusionar

mais adequadamente o homem externo e o interno.  
xi

Através da expressão e impressão de certas grandes ideias, os homens em todas partes devem

ser levados à compreensão dos ideais fundamentais que governarão a Nova Era. É esta a principal

tarefa do Novo Grupo de Servidores do Mundo.
xii
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…Intervalo de Silêncio…

Gostaria  que  estudassem  a  iniciação  do  ângulo  da  liberação,  contemplando-a  como  um

processo de liberdades obtidas com grande esforço. Este aspecto básico da iniciação —quando é

conscientizado  pelo  iniciado—  liga  sua  experiência  em  uma  firme  relação  com  a  de  toda  a

humanidade, cuja luta fundamental é a obtenção dessa liberdade “pela qual a alma e seus poderes

podem  se  manifestar  e  todos  os  homens  ser  livres  devido  a  uma  liberdade  alcançada

individualmente”.

…Breve Intervalo de Silêncio…

Esta  meta  de  liberdade  é  na  realidade  o  principal  incentivo  para  percorrer  o  Caminho  de

Retorno.  Uma das  coisas  mais  estimulantes  espiritualmente  que  ocorrem no  mundo  de  hoje  é  o

uso, em todo país, da palavra LIBERDADE; foi o grande discípulo F. D. Roosevelt que “ancorou” a

palavra  em  um  sentido  novo  e  mais  universal.  Agora  tem  um  significado  mais  pleno  e  mais

profundo para a humanidade.

xii i

… Intervalo de Silêncio…

Atualmente  está  se  produzindo  um  alinhamento  evolutivo.  O  centro  planetário  que

denominamos  Humanidade  está  ativo  e  vibrante,  e  agora  é  possível  “progredir  pelo  Caminho

ascendente  e  criar  o  vínculo  que  une  o  inferior  com  o  superior,  permitindo  assim  uma  ação

combinada”.  Os homens estão saindo rapidamente  do centro humano para entrar  no hierárquico;

as massas estão respondendo à impressão espiritual. 

xi v

…Intervalo de Silêncio…

“A cada dia do homem as palavras tomam forma e parecem diferentes. 

“Do norte é cantada uma palavra que significa... sê puro.

…Breve Intervalo de Silêncio…

“Do sul, surge a palavra em tom alto e forte: Eu dedico e...

 

…Breve Intervalo de Silêncio…

“Do  leste,  trazendo  uma  luz  divina,  a  palavra  vem  vibrando  em  torno  do  quadrado:  Ama  a

todos.

…Breve Intervalo de Silêncio…
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“Do oeste, a resposta é devolvida: Eu sirvo.”

…Breve Intervalo de Silêncio…

Trata-se de um tênue esforço para expressar em linguagem mo derna as antigas frases atlantes,

mais  antigas  que  o  sânscrito  e  o  senzar,  e  só  conhecidas  por  alguns  poucos  membros  da

Hierarquia atual.  Mas nos pensamentos  de pureza,  dedicação,  amor e serviço,  estão resumidos a

natureza e o destino do homem e devemos lembrar que não representam as chamadas qualidades

espirituais, mas forças ocultas potentes, dinâmicas no incentivo e criadoras em resultados. Todos

os aspirantes devem considerar cuidadosamente estas palavras.

xv

…Intervalo de Profundo Silêncio…

O futuro verá corretas  relações,  a  verdadeira  comunhão,  a  partilha  de todas  as  coisas (vinho,

sangue, vida e pão, satisfação econômica) e conhecerá a boa vontade; temos assim um quadro do

futuro  da  humanidade  quando  todas  as  nações  estarão  unidas  em  completo  entendimento  e  a

diversidade de línguas – simbolizando as diferentes  tradições,  culturas,  civilizações  e pontos de

vista – não será barreira alguma para as corretas relações humanas. No centro de cada um destes

quadros se encontra o Cristo. 

…Intervalo de Silêncio…

Deste  modo,  finalmente  se  realizarão  os  expressos  objetivos  e  empenhos  da  Organização  das

Nações Unidas e uma nova igreja de Deus, extraída de todas as religiões e de todos os grupos

espirituais,  dará  fim  à  grande  heresia  da  separatividade.  O  amor,  a  unidade  e  o  Cristo

Ressuscitado estarão presentes e Ele demonstrará para nós a  vida perfeita .

xvi

… Intervalo de Silêncio…

Tudo  que  posso  esperar  e  rogar  e�  que  a  sua  vontade  individual  possa  se  fundir  com  a  vontade

divina,  que a revelaça� o seja cada vez mais sua e que,  com crescente firmeza,  percorram o Caminho

das trevas para a luz e da morte para a imortalidade.

xvi i

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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i Alice Ann Bailey, O Destino das Nações.
ii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
iii Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
iv  Mabel Collins, Luz no Caminho.
v Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
vi Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
vii Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica I.
viii Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
ix Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
x Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
xi Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
xii Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
xiii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xiv Alice Ann Bailey, Telepatia e o Veículo Etérico.
xvAlice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
xvi Alice Ann Bailey, O Destino das Nações.
xvii Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.


