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O clamor das massas está se elevando até as próprias portas de Shamballa.  Os discípulos e

aspirantes mundiais apreciarão a crise e a oportunidade? Um grande Avatar cósmico pode vir se

a Hierarquia e a humanidade conseguirem se manter unidas com intenção maciça. 

i

… Intervalo de Profundo Silêncio…

CRISTO E A HUMANIDADE: SÍNTESE DO ESFORÇO

A doutrina  dos  grandes  Aparecimentos  e da vinda de Avatares,  os Instrutores  ou Salvadores

Mundiais,  está  na  base  de  todas  as  religiões.  Por  meio  d’Eles,  a  continuidade  da  revelação  é

implementada  e  a  humanidade  habilitada,  a  cada  era,  a  dar  o  próximo  passo  no  Caminho  da

Evolução,  para  mais  perto  de  Deus  e  daquele  Centro  onde  a  vontade  d’Aquele  “em  Quem

vivemos,  nos  movemos  e  temos  o  nosso  ser”  é  enfocada,  compreendida  e  direcionada.  Fizemos

referência  à  missão  de  dois  destes  Avatares  —o  Buda,  o  Mensageiro  de  Luz  no  Oriente,  e  o

Cristo,  Mensageiro  de  Amor  no  Ocidente— e  o  trabalho  de  ambos  para  todo o  mundo;  também

ponderamos  sobre  a  excepcional  oportunidade  diante  do  Cristo  hoje  e  a  resposta  que  deu,  em

1945, quando expressou Sua intenção de reaparecer  e nos deu A Grande Invocação para auxiliar

no trabalho preparatório que, de imediato, se coloca diante de nós.
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Três  impulsos  principais,  cada  um emanando  da  vontade,  plano  ou  propósito  consciente  de

uma  Entidade  cósmica,  são  responsáveis  por  tudo  que  é  visto  e  conhecido  em  nosso  sistema

solar.

iii

… Intervalo de Silêncio…

SOB A LEI DE SÍNTESE, QUE O GRUPO SUBJUGUE OS MUNDOS DE ILUSÃO E DE

GLAMOUR E REJEITE O CONTROLE DE MAYA

iv

As  forças  de  regeneração,  de  reconstrução,  de  restauração  e  de  ressurreição  estão  fazendo

sentir  sua  presença  em  todos  os  muitos  grupos  que  estão  procurando  ajudar  e  elevar  a

humanidade,  reconstruir  o  mundo,  restaurar  a  estabilidade  e  o  sentido  de  seguridade  e  assim

(consciente ou inconscientemente) estão preparando o caminho para a vinda do Cristo.

… Intervalo de Profundo Silêncio…  

Em junho de 1945, o Cristo pôs em movimento as forças de reconstrução que se relacionam

com o aspecto Vontade da divindade,  e que ainda permanecem como as menos potentes das três

correntes  de  energia  liberadas  durante  os  três  Festivais  da  Lua  cheia  de  1945.  Estas  forças  de

reconstrução  são  decisivas,  sobretudo  em  relação  às  entidades  que  chamamos  de  nações.  A

Hierarquia, neste momento, está procurando canalizá-las para a Assembleia das Nações Unidas; o

uso  a  ser  feito  destas  energias  impessoais  depende  da  qualidade  e  da  natureza  da  nação

beneficiária,  da  grandeza  de  sua  verdadeira  iluminação  e  do  seu  ponto  de  evolução.  As  nações

hoje são a expressão do egoísmo massificado de um povo e de seu instinto de conservação . Estas

energias  podem,  pois,  aumentar  esse  aspecto  de  suas  vidas  e  podem,  apesar  disso,  aumentar  a

potência  do  objetivo  que  as  Nações  Unidas  (no  presente)  sustentam  teoricamente  diante  dos

olhos dos homens de todas  as partes.  O principal  objetivo  da Hierarquia é,  pois,  distribuir  essas

energias  construtivas  e  sintetizadoras,  de  maneira  que  a  teoria  de  unidade  possa  ser  lentamente

levada  à  prática  e  a  palavra  “Unidas”  possa  passar  a  ter  um  verdadeiro  sig nificado  e  alcance.

Com  este  tipo  de  energia  o  Avatar  da  Síntese  está  especialmente  vinculado.  Ele  transmitirá  à

humanidade,  com a ajuda do Cristo,  algo para o qual  ainda  não temos  denominação.  Não é nem

amor nem vontade, como os entendemos. 
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Somente  uma  frase  de  várias  palavras  trará  para  nós  algo  do  seu  significado,  e  ela  é:  “o

princípio do Propósito direcionado”.

v

… Intervalo de Silêncio Profundo…

 Constantemente, portanto, este grande processo circulatório tem continuidade, demonstrando

novamente  a  síntese  essencial  que  subjaz  em  toda  vida  —humana,  planetária,  sistêmica  e

cósmica;  revela  também que a Lei  de Atração,  a Lei  do Trabalho Magnético e a  cósmica Lei  da

Síntese, são três aspectos de uma mesma Lei, para a qual ainda não temos nome.

vi

…Breve Intervalo de Silêncio…

 Que a energia iluminadora de razão pura produza completa liberação do glamour e revele o

amor de relação divina.

vii

…Intervalo de Silêncio…

Parte  da  grande  tentação  do  nosso  Mestre,  o  Cristo,  no  deserto  esteve  baseada  nos  três

aspectos  do glamour mundial  —ilusão,  glamour e  maya.  Estes  três  ameaçaram confundi-lo,  mas

Ele enfrentou cada um deles sucessivamente com a enunciação de um claro princípio, e não com

os argumentos  loquazes de um cérebro analítico.  Desse campo de vitória,  partiu  para amar,  para

ensinar  e  para  curar.  Nestes  dias  de  dor  mundial,  que  o  amor  e  a  alegria  igualmente  sejam  as

notas-chaves de sua vida —como grupo e como indivíduos— pois levam a curadora vibração da

Hierarquia.

viii

…Intervalo de Silêncio…

Quando o Avatar  vier,  dará à  humanidade algo para o qual  não temos nome ainda.  Não será

nem amor nem vontade como entendemos.  Somente uma frase de várias palavras  pode, em certa

medida, traduzir  este significado e mesmo assim fracamente. A frase é “ o princípio do propósito

dirigido”. Este princípio envolve três fatores: 
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 Compreensão  (intuitiva  e  instintiva,  mas  inteligentemente  interpretada)  do  plano  como

pode ser elaborado no futuro imediato.

 Intenção  enfocada,  baseada  no  exposto  acima  e  enfatizando  um  aspecto  da  vontade  até

agora não desenvolvido no homem.

 Capacidade  de  dirigir  energia  (através  de  compreensão  e  intenção)  para  um  fim

reconhecido  e  desejado,  vencendo  todos  os  obstáculos  e  destruindo  tudo  o  que  impede.

Não  se  trata  de  destruição  das  formas  pela  força  tal  como  está  imposto  hoje  no  mundo,

mas  de  uma  destruição  produzida  por  uma  vida  consideravelmente  fortalecida  dentro  da

forma. Somente os próximos cem anos revelarão a significação desta declaração e somente

se  a  intenção  massiva  dos  povos  evocar  o  Avatar  de  Síntese  durante  os  próximos  doze

meses  [escrito  em  maio  de  1941].  Denominei  assim  este  Ser  porque  Ele  expressa  a

qualidade e o objetivo da força que traz e exerce.

…Breve Intervalo de Silêncio…

Outro Avatar menor também está esperando um chamado da humanidade. Está esotericamente

relacionado com o Avatar da Síntese, que o sobrepaira. Este Avatar pode descer ao plano físico e

se  expressar  externamente,  e  assim  minorar  e  transmitir  o  estímulo  e  a  qualidade  da  força  do

Avatar  maior,  o  qual  só pode chegar  até  o  plano mental.  Ainda não foi  revelado quem pode ser

este  Ser  que  Vem.  Pode  ser  o  Cristo,  se  as  Suas  outras  tarefas  o  permitirem;  pode  ser  uma

Entidade escolhida por Ele,  para aparecer,  ser sobrepairada pelo Avatar da Síntese e dirigida em

Suas  atividades  pelo  Cristo,  o  Senhor  de  Amor.  Desta  maneira,  as  energias  de  Shamballa  e  da

Hierarquia convergirão sobre Aquele que for escolhido e vier. Assim um Triângulo de energia de

amor  e  de  propósito  será  criado,  o  qual  pode  resultar  em  uma  maneira  mais  eficaz  de  liberar

energia e mais segura do que se fosse o impacto concentrado de uma só força selecionada.

ix

…Intervalo de Profundo Silêncio…

 O “fio  da  vida”  está  ancorado  no coração.  Ali  se  encontra  o  princípio  vida  e  desde  este  posto

compenetra  o  corpo  físico  inteiro  por  intermédio  da  corrente  sanguínea,  pois  “a  sangue  é  a

vida”.

…Breve Intervalo de Silêncio…
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  O “fio da consciência” ou da inteligência está ancorado na cabeça, na região da glândula pineal,

e  desde  este  posto  de percepção ordena ou dirige as atividades  do plano físico,  por  meio  do

cérebro e do sistema nervoso.

x

…Breve Intervalo de Silêncio…

Que a energia iluminadora da razão pura produza completa liberação do glamour e revele o

amor da relação divina.

Somente do centro cardíaco podem emanar, na realidade, as linhas de energia que conectam e

unem.  Foi  por  esta  razão  que  atribuí  certas  meditações  que  estimulavam  o  coração  à  ação,

conectando  o  centro  cardíaco  (entre  as  omoplatas)  com  o  centro  coronário,  por  meio  da

correspondência  superior  do centro  cardíaco  que  se  encontra  dentro  do  centro  coronário  (o  loto

de  mil  pétalas).  Quando  este  centro  cardíaco  está  adequadamente  irradiatório  e  magnético,

relaciona  os  discípulos  entre  si  e  com todo  o  mundo.  Também  produzirá  a  interação  telepática

que  é  tão  de  desejar  e  que  é  tão  construtivamente  útil  à  Hierarquia  espiritual  —desde  que  se

estabeleça  dentro  de  um  grupo  de  discípulos  comprometidos,  dedicados  ao  serviço  da

humanidade. Então pode-se confiar neles.

xi

…Intervalo de Silêncio…

À  medida  que  o  sistema  invocativo  se  propagar  e  um  maior  alinhamento  for  alcançado,

Shamballa  —o  centro  coronário  planetário—  invocará  energias  de  fora  da  vida  planetária  e  o

influxo de energias solares e cósmicas será cada vez maior; para isto os esoteristas do mundo têm

de  se  preparar.  Também  produzirá  a  vinda  ou  aparecimento  de  muitos  Avatares,  trazendo  com

Eles  muitos  e  distintos  tipos  de  energia  para  Aqueles  que  até  agora  controlaram  os  assuntos

humanos e os eventos e a evolução dos reinos subumanos da natureza. Com o reaparecimento do

Cristo,  como ponto  focal  ou agente  supremo do centro  planetário  do coração,  uma nova era,  ou

“época  divina”  será  instaurada.  O  Avatar  da  Síntese  se  aproximará  muito  da  humanidade  e

inaugurará o “reino dos Avatares”, os quais personificam o Propósito e a Vontade espiritual. Eles

iniciarão tanto a Hierarquia como a Humanidade em fases de caráter divino,  sobre as quais nada

se sabe atualmente e para as quais não há terminologia que possa transmitir os fatos e a natureza

exatos.  O que estou procurando fazer  aqui  é  dar as linhas  gerais  dos acontecimentos  que podem
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ocorrer  somente  daqui  a  vários  séculos,  mas  que  inevitavelmente  ocorrerão  — quando  o  Cristo

estiver novamente em Presença física e for reconhecido na Terra.

     xii

…Intervalo de Profundo Silêncio…

       Um grande Avatar cósmico pode vir se a Hierarquia e a humanidade conseguirem se manter

unidas com intenção maciça.  Ele descerá aos três mundos do esforço humano, mas não além

do plano mental.

 Ele transmitirá uma energia cósmica cuja qualidade é Síntese, a qual se expressará através de

harmonia  e  unidade,  produzindo  necessariamente  compreensão,  promovendo  boa  vontade  e

oportunamente terminando com as tendências separatistas e isolacionista do gênero humano.

Sua nota e vibração só podem ser percebidas por aqueles cuja nota individual também seja de

síntese e  cujo objetivo de vida seja a vontade-para-o-bem. São eles:  os Membros da Hierarquia,

os discípulos e aspirantes do mundo e uns poucos homens de boa vontade.

       … Intervalo de Profundo Silêncio…

Um  Mensageiro  ou  Avatar  de  grau  igual  ao  do  Cristo  na  Hierarquia  (ou  possivelmente  o

próprio  Cristo)  pode  vir  como  Representante  do  Avatar  da  Síntese  e  como  Seu  Agente

transmissor.  Este Avatar menor trabalha hoje como um dos Membros avançados da Grande Loja

Branca  e  está  em estreito  contato  com o Cristo,  com o Manu e  com o Senhor  da  Civilização,  o

Mestre R.;  Ele atuará como Coordenador entre a Hierarquia e Shamballa.  Fusionará e combinará

em Si Mesmo, por meio da qualidade de Sua Própria vida, as três grandes energias:

A vontade-de-poder espiritual.

A vontade-de-amor em sua conotação espiritual. 

A vontade-de-manifestar espiritualmente.
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A  antiguidade  da  realização  d’Aquele  que  Vem  encontra-se  no  nome  que  lhe  é  dado  pelos

inúmeros  textos  sagrados  do  mundo:  o  Cavaleiro  do  Cavalo  Branco.  Refere-se  a  uma  época

anterior  à  expressão  tão  conhecida  nos  círculos  cristãos:  “O  Cordeiro  sacrificado  desde  a

fundação  do  mundo”.  No  ciclo  anterior,  os  iniciados  de  então  falavam  do  “cavalo  sacrificado,

imolado para toda a eternidade”, frase que transmite a mesma ideia básica.

Este  Avatar  pode  descer  ao  plano  físico  e  ali  aparecer,  para  guiar  Seu  povo  —como  o

Príncipe Que conduz, através da guerra, à paz. 

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Hoje  todo o  problema ante  a  Hierarquia  e  a  humanidade,  em conexão com o futuro  Avatar,

pode ser resumido nas quatro perguntas seguintes:

       Trará consigo a energia de síntese, produzindo assim mudanças rápidos?

Isto depende de estar sob a influência do Avatar da Síntese e do fato de que este Avatar possa

ser evocado pela demanda e a intenção de massa da humanidade, com a ajuda da Hierarquia.

       …Breve Intervalo de Silêncio…

A demanda dos  povos será suficientemente  forte  para evocar  esta  potência  superior,  ou será

muito fraca devido ao fracasso dos discípulos e aspirantes do mundo em centrar esta intenção em

massa em todo o planeta? 

       …Breve Intervalo de Silêncio…

Poderia  esta  influência  superior  não  acontecer,  vindo somente  o Avatar  de  grau  menor  para

instituir um método mais lento de reforma gradual?

Este método mais lento será necessário apenas se a humanidade demonstrar sua incapacidade

de evocar e receber a plena medida da energia divina superior e de sua vibração mais potente.  É

totalmente  decisão  dos  discípulos  e  aspirantes  do  mundo;  não  da  decisão  da  pobre  humanidade

desorientada e iludida. 
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Os discípulos e aspirantes mundiais vão se dar conta desta crise e da oportunidade oferecida?

Como um todo, até agora não compreenderam.

       … Intervalo de Profundo Silêncio…

A Hierarquia  hoje  permanece  com intenção  massiva.  O clamor  das  massas  está  se  elevando

até as próprias portas de Shamballa.  É mais forte do que a demanda das pessoas espiritualmente

orientadas  —os  discípulos,  os  aspirantes,  os  homens  de  boa  vontade.  Parecem  —do  ponto  de

vista  da  Hierarquia— estar  dominados  pela  inércia,  absorvidos  por  suas  teorias  e  idealismos,  e

cegos aos assuntos em jogo. Podem ser despertados? Podem permanecer com intenção enfocada,

prestando  um  fervoroso  serviço,  desenvolvendo  uma  atividade  física,  realizando  um  esforço

determinado  para  lutar  até  à  morte  pela  derrota  do  mal?  Podem  preservar  a  atitude  interna  de

amor  e  não  separatividade?  Podem renunciar  a  tudo  por  amor  à  humanidade?  Podem sacrificar

todo pela causa da liberdade e da justiça? 

…Breve Intervalo de Silêncio…

Este  é  o  problema  que  enfrentam  Aqueles  Que  estão  trabalhando  para  o  aparecimento  dos

Avatares  Maiores  e  Menores,  que neste  momento  podem salvar  a  humanidade,  se  a  humanidade

desejar a salvação e der os passos necessários.

…Intervalo de Silêncio…

“Oh Senhor de Luz e Amor, manifesta-te e governa o mundo.

Que o Príncipe de Paz se revele e ponha fim à guerra entre as nações.

Que comece o reinado de Luz, Amor e Justiça.

Que haja paz na Terra e que ela comece em nós.”

       xiii

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