A SUPREMA CIÊNCIA DE CONTATO E A MANIFESTAÇÃO DA HIERARQUIA COMO
O CORAÇÃO DE DEUS

O Reino de Deus está presente na Terra e sempre esteve, mas somente algumas
pessoas, falando em termos relativos, estão cientes de seus sinais e
manifestações. O que deve ser captado é que tudo o que É está sempre presente.
Intervalo de Silêncio Profundo
Seria útil se procurassem dominar e assimilar o que tenho a transmitir com
relação às três grandes ciências que compõem os três métodos de expressão do que
poderíamos chamar de a SU PR E M A C IÊ NC I A DE C ONT AT O . Estas três ciências são
interdependentes e se relacionam com a arte da resposta. São elas:
1. A Ciência da Impressão…

A vontade-de-ser.

2. A Ciência da Invocação e Evocação…

Amor ou atração.

3. A Ciência da Telepatia… Mente.

Inteligência humana.

É evidente que estes pares de opostos desempenham seu papel e exemplificam a
natureza dual da nossa Vida planetária:
1. A mente abstrata e a mente inferior.
2. A alma e a mente inferior.
3. A mente inferior e o centro coronário.

Cada um deles atua como um agente invocador e gera evocação. Todos atuam como
receptores e transmissores e, juntos, estabelecem a inter-relação grupal e a
circulação das energias que são a característica distintiva do mundo da força.
Intervalo de Silêncio

Um ponto que todos precisam captar é que o discípulo, em seu progresso, não
passa para novos campos ou áreas de consciência como um percurso uniforme, de
um plano para outro (como os símbolos visuais da literatura teosófica pareceriam
indicar). O que deve ser captado é que tudo o que É está sempre presente . O que
nos interessa é o despertar constante ao É eternamente e ao que está sempre
presente no ambiente, mas que é imperceptível para o indivíduo, devido à nossa
miopia.
Intervalo de Silêncio
O objetivo deve ser superar a concentração excessiva na dinâmica da vida
cotidiana, o que caracteriza a maioria das pessoas, a intensa preocupação com as
disposições e estados internos do eu inferior, o que caracteriza as pessoas
espiritualmente orientadas e os aspirantes, e a impenetrabilidade ou falta de
sensibilidade, o que caracteriza as massas. O Reino de Deus está presente na Terra
e sempre esteve, mas somente algumas pessoas, falando em termos relativos, estão
cientes de seus sinais e manifestações. O mundo dos fenômenos sutis (denominado
amorfo, porque é diferentes do mundo dos fenô menos físicos que conhecemos tão
bem) está sempre conosco, e pode ser visto, contatado e com provado como um
campo de experimentação, de experiências e de atividade, desde que o mecanismo
de percepção esteja bem desenvolvido, como certamente pode estar.
O reino subjetivo é vitalmente mais real que o objetivo, uma vez que seja
penetrado e conhecido. É simplesmente tão simples para uns e aparentemente de
dificuldade insuperável para outros!) uma questão de aceitar, em primeiro lugar,
sua existência, de desenvolver o mecanis mo de contato, de cultivar a capacidade de
usá-lo à vontade e, em seguida, de interpretação inspirada .
T el epat i a e o Veí cul o Et éri co (C ap. VIII)

Intervalo de Silêncio
O Verbo emana do coração de Deus, e emerge de um ponto central de amor.
Esse Verbo é o próprio amor.
O divino desejo colore toda essa vida de amor. Dentro da Hierarquia humana,
tal afirmação adquire poder e som.
No princípio era o Verbo. O Verbo morou e mora em Deus. N’Ele estava a luz.
N’Ele estava a vida. Dentro de Sua luz caminhamos...
Intervalo de Silêncio
Que haja luz radiante o mesmo que radiante amor.
Psi col ogi a Esot éri ca I

Seria possível dizer que a própria consciência, que é a meta do processo
evolutivo – neste planeta – é simplesmente o resultado evidenciado da Ciência do
Contato. É também a meta em uma forma ou outra e em uma etapa ou outra, de
todas as existências planetárias do próprio sistema solar.
O germe ou capacidade embrionária de estabelecer todo tipo de contato
planetário é inerente em todo homem e, com o correr do tempo, não falhará . No
conhecimento das metas já alcançadas nos três mundos reside a garantia de êxito
nos mundos mais subjetivos que estão presentes no ambiente do aspirante, mas
para os quais ainda não está desperto e permanece não iluminado. Estou
procurando colocar o tema da maneira mais simples possível, pois grande parte das
formulações abstratas das ciências ocultas e dos psicólogos acadêmicos é
incidental à hiperatividade das mentes e da natureza emocional dos homens.
Captando certos fatos amplos e relativamente simples e reconhecendo que possuem
a chave ou a pista em suas capacidades já desenvolvidas, avançarão com
simplicidade, sem criar indevidas dificuldades intelectuais ao considerarem os
aspectos mais sutis do ambiente sempre presente. Em última análise, trata-se
justamente apenas daquilo que o “impressiona” em um dado momento e de que
maneira o condiciona.
Compreenderemos, pois, o quanto tudo que foi dito está vincu lado com os
ensinamentos dados sobre os Pontos de Revelação.
Intervalo Breve de Silêncio
Cada vez que se produz uma nova visão de natureza impul sionadora e
condicionadora, isto se deve à invocação por parte daquele que busca a nova
impressão. Quando este espírito invocador está presente, os resultados são
inevitáveis e seguros, como também a resposta evocada. Esta é a base do êxito do
desejo (material ou outro), da aspiração, da oração e da meditação. Sempre
obtemos – no tempo e no espaço – o que invocamos, e o conhecimento desta
verdade, cientificamente aplicado, será uma das grandes forças liberadoras para a
humanidade.
T el epat i a e o Veí cul o Et éri co (C ap. VIII)

Intervalo de Silêncio Profundo
Conduze-nos, Oh Senhor, da morte para a Imortalidade;
Das trevas para a Luz;
Do irreal para o Real.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a

Intervalo de Silêncio
Fé é a substância das coisas esperadas e a evidência das coisas não vistas.
Fé e luz são termos sinônimos…
Intervalo Breve de Silêncio

O objeto para o qual a vida toma forma e o propósito do ser manifestado é o
desenvolvimento da consciência, ou a revelação da alma. Isto poderia ser
denominado de Teoria da Evolução da Luz ... À medida que a evolução avança, a
matéria se torna cada vez mais um melhor condutor de luz, demonstrando assim a
exatidão da afirmação do Cristo, “Eu Sou a Luz do Mundo”.
A Al ma, a Qual i dade da Vi da

Intervalo de Silêncio
O homem é o produto mais elevado da existência nos três mundos. Quero
expressar por homem, o homem espiritual, um filho de Deus em encarnação.
“Matéria é o veículo para a manifestação da alma neste plano de existência, e a
alma é o veículo, em um plano mais elevado, para a manifestação do Espírito; os
três são uma trindade sintetizada pela vida que compenetra a todos”.
A alma se desenvolve pelo uso da matéria e chega à culminação na alma do
homem.
A alma não tem um destino individual algum, ela está submersa no Uno. Seu
destino é o destino do grupo e do Todo; seu desejo é a promoção do grande Plano e
sua vontade é a glorificação do Logos encarnado.
Um Trat ado sobre Magi a Branca

Intervalo Breve de Silêncio
Quando a humanidade estiver segura da divindade e da imortalidade, e tiver
entrado em um estado de conhecimento sobre a natureza da alma e do reino no qual
a alma funciona... em verdade e em efeito veremos o surgimento de um novo céu e
de uma nova terra. Os pensadores da raça estarão fusionados em uma consciência
grupal que lhes permitirá ver o propósito subjacente após a atuação da lei.
Psi col ogi a Esot éri ca I

Intervalo de Silêncio Profundo
Hoje… em cada país há aqueles que estão rapidamente se tornando conscientes
da alma como fator controlador da consciência, que respondem aos assuntos e às
condições mundiais cada vez mais como almas e que, em consequência, podem ser
treinados para trabalhar no plano físico... Agora é possível descobrir aqueles que
—sendo livres em seu interior e que estão aprendendo rapidamente a ser
desapegados e altruístas— podem instaurar e promover a tarefa de invocar estas
forças espirituais superiores, reforçando assim os esforços da Grande Loja Branca.
É este processo de invocação espiritual que motivará a nova e futura religião
mundial... evocará o contato com as vidas espirituais e as energias divinas
corporificadas, e também com a Hierarquia (que é Sua intermediária) a fim de
propiciar a manifestação na Terra da alma da humanidade e das qualidades da vida

divina interna e subjetiva que todas as formas externas encobrem. Isto agora é
possível pela primeira vez na vida do planeta.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a

Intervalo de Silêncio
O conhecimento do espírito é uma poderosa guia, pois sempre liderará os
fundamentos da Existência. Assim, se deveria adotar o conceito da Hierarquia
como o Serviço mais elevado. O conhecimento do espírito dirige os discípulos no
caminho da Hierarquia. Assim, com toda a fortaleza do espírito, se deveria
desfraldar a Bandeira da Paz, em que estão contidos todos os confins da cultura.
Hi erarqui a (Si gnos de Agni Y oga), Af . 324

Intervalo de Silêncio
As regras para chegar até a Hierarquia são bem conhecidas dos aspirantes do
mundo; devem se tornar igualmente conhecidas da pessoa comum; os objetivos do
trabalho hierárquico devem ser enfatizados e a natureza do Plano divino deve ser
exposta, a fim de apresentar à humanidade seu propósito e meta; a síntese da
cadeia de Existências hierárquicas – do mais diminuto átomo da matéria em escala
ascendente, até e inclusive, o próprio Senhor da Vida, deve ser exposta; a
interdependência essencial e espiritual de tudo e a inter-relação de cada unidade da
vida divina deve ser mostrada. Com o tempo, isso levará ao estabelecimento de um
esforço unido que se manifestará na fusão do quarto e quinto reinos da natureza e
no estabelecimento da fraternidade que constituirá o germe, a semente da futura
manifestação da Hierarquia como o Coração de Deus... em expressão física.
Intervalo Breve de Silêncio
Este conceito deve ser cada vez mais cultivado: “Como um homem pensa em seu
coração, assim ele é”.
Os Rai os e As Ini ci ações

Intervalo de Silêncio Profundo
Amor foi a fonte, amor é a meta, e amor é o método de realização.
Cart as sobre Medi t ação Ocul t i st a

Amor no Ego se transforma gradualmente de amor pela humanidade em amor
universal…
A Lei de Amor é na realidade apenas a lei do sistema em demonstração em
todos os planos. Amor foi o motivo impulsionador para a manifestação, e amor é o
que mantém tudo em sequência ordenada; amor leva a todos no caminho de retorno
ao lar do Pai, e amor finalmente aperfeiçoa tudo o que é.
Um T rat ado sobre Fogo C ósmi co

Intervalo Breve de Silêncio

Todas as religiões do mundo postularam o fato de que Deus é Amor
essencialmente e que Deus é Vida essencialmente, como também inteligência . Essa
vida comporta em si a qualidade essencial da vontade de Deus, assim como o amor
de Deus. Ambos são igualmente importantes, porque essa vontade é qualificada
pelo amor. Até agora os homens nada conheciam da natureza real da qualidade da
existência viva, energizada pelo amor e pela vontade, salvo através de um vago
conceito teórico. O reaparecimento do Cristo estabelecerá a realidade desta
existência viva divina; a obra que Ele realizará – com a ajuda de Seus discípulos –
demonstrará o amor e o propósito divino que estão por trás de toda experiência
fenomênica .
Intervalo de Silêncio
A luz, o amor e o poder estão sendo vertidos sobre as massas e o
desenvolvimento da consciência-de-Cristo, portanto, está sendo constantemente
estimulado. Como centro do Triângulo, Ele influi, ilumina e produz corretas
relações nas massas dos homens.
Intervalo de Silêncio Profundo
Nestas três palavras —luz, amor e poder— estão descritas as energias dos três
Associados do Cristo:


a energia do Buda: Luz, porque a luz vem sempre do Oriente;



a energia do Espírito da Paz: Amor, estabelecendo corretas relações
humanas;



a energia do Avatar da Síntese: Poder, implementando a luz e o amor.

No centro deste Triângulo o Cristo se posicionou; desse ponto teve início Seu trabalho
aquariano, o qual continuará por dois mil e quinhentos anos . Dessa maneira Ele
inaugurou a nova era e, nos planos espirituais internos, a nova religião mundial
começou a tomar forma . A palavra “religião” diz respeito a relação, e a era de corretas
relações humanas e de correta relação com o Reino de Deus teve início . Uma
declaração como esta é facilmente feita, mas suas implicações são de longo alcance
e portentosas .
O Reapareci ment o do C ri st o

Intervalo Breve de Silêncio
Somente do centro cardíaco podem fluir, na realidade, as linhas de energia que
conectam e unem. Quando este centro cardíaco está devidamente irradiante e
magnético, relaciona os discípulos entre si e com todo o mundo, produzindo a
interação telepática tão desejável e tão construtiva e útil à Hierarquia espiritual —
desde que se estabeleça em um grupo de discípulos consagrados e dedicados ao
serviço à humanidade. Neles, então, é possível confiar.
Di sci pul ado na N ova Era I (Part e VIII) – Edi ção em revi são

Intervalo de Silêncio Profundo
Tal como na era de Peixes houve na humanidade o desenvolvimento de uma
resposta em massa ao conhecimento e ao princípio inteligência, na era de Aquário
será evocada uma resposta em massa às corretas relações, e a boa vontade (como
expressão das corretas relações) será a característica da consciência de massa.
Intervalo Breve de Silêncio
...como o Ponto dentro do Triângulo , o Cristo se torna aquele que despertará os
corações dos homens, e aquele que instituirá corretas relações humanas.
Intervalo Breve de Silêncio
Tratemos de compreender a significação da responsabilidade que Ele assumiu. É
preciso haver certa compreensão, para que o Novo Grupo de Servidores do Mundo
e os discípulos ativos no mundo preparem a humanidade de maneira adequada para
o Seu aparecimento . É possível realizar muito, desde que os homens se apliquem à
compreensão e à atividade necessária subsequente .
O Reapareci ment o do C ri st o

Intervalo de Silêncio
É preciso lembrar que inspiração é a meta de todo verdadeiro trabalho
telepático e iluminação é a recompensa do esforço e o instrumento real para
dissipar o glamour mundial.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a – Grupos-sement e na N ova Era (j ul ho de 1937)

Intervalo Breve de Silêncio
“QUE A ENERGIA ILUMINADORA DA RAZÃO PURA PRODUZA
COMPLETA LIBERAÇÃO DO GLAMOUR E REVELE O AMOR DA RELAÇÃO
DIVINA”
Pensament o- Sement e Anual Ári es 2021-Pei xes 2022

Intervalo de Silêncio Profundo prévio à Meditação do NGSM
.

