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Lua Cheia de Câncer, UT 18h40 de 24/06/2021

PLENILÚNIO  DE  CÂNCER   
(Lua Cheia 24/06/2021 às 15:40 hora local de Argentina e Brasil)

 “Oh Senhor de Luz e Amor, manifesta-te e governa o mundo. Que o Príncipe da Paz se

revele e acabe com a guerra das nações. Que comece o reinado de Luz, Amor e Justiça. Que haja

paz na Terra e que ela comece em nós.”

i

… Intervalo de Profundo Silêncio…

AS GRANDES APROXIMAÇÕES CÍCLICAS

A Cruzada  começou.  Os  guerreiros  marcham por  seu  caminho.  Esmagam e  matam tudo que

obstrui o caminho, e qualquer coisa que surja em seu caminho ascendente é pisoteada.  Marcham

para a luz.

O  trabalho  segue  adiante.  Os  trabalhadores  cobrem  os  olhos  tanto  ante  a  compaixão  como

ante o medo. O trabalho é tudo que conta. A forma deve desaparecer para que o espírito de amor

possa entrar em repouso. Nada deve deter o progresso dos trabalhadores com o plano... 

Através  de  guerra,  através  do  trabalho,  através  da  dor  e  do  árduo  esforço,  alcança-se  o

propósito. Assim diz o símbolo.

ii

… Intervalo de Silêncio…

Nos  dias  atlantes,  o  homem havia  se  tornado  tão  responsivo  à  influência  planetária  e  solar

que a porta da iniciação para a experiência hierárquica foi aberta... Então foi possível que a Cruz

Fixa atuasse esotericamente  na vida da humanidade,  e ocorreram as primeiras  reversões da roda

na vida dos homens  avançados da época.  Esta  reversão foi  a verdadeira  causa da grande disputa

ou batalha  entre  os Senhores  da Face Escura (como são denominados em  A Doutrina Secreta)  e

os Senhores da Luz —uma disputa que ainda hoje persiste.
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Certos  homens  então  alcançaram  a  etapa  de  discipulado,  na  qual  podiam  ascender

conscientemente  à  Cruz Fixa e  ser  preparados  para uma iniciação  maior.  Contra  isto  lutaram as

Forças da Materialidade e da Obstrução (como às vezes são denominadas) e a batalha foi travada

e condicionada no signo de Escorpião.

Hoje,  nos  dias  ários,  um  conflito  similar  está  ocorrendo,  em  uma  volta  mais  elevada  da

espiral. A  razão  é  que  certos  discípulos  do  mundo  e  iniciados  alcançaram  o  ponto  em  seu

desenvolvimento em que estão prontos para subir à Cruz Cardinal e tomar algumas das iniciações

superiores.  O  conflito  é  travado  entre  a  humanidade  (sob  o  controle  dos  Senhores  de

Materialidade) e a Hierarquia (sob o controle das Forças da Luz e do Amor), e ante nossos olhos

se  está  travando  a  batalha.  As  influências  dos  doze  signos  do  zodíaco  (particularmente  de  sete

dos signos) estão sendo engajadas, pois hoje os homens de todos os tipos e raios são responsivos

às suas influências e estão implicados em uma forma ou outra na questão.

Observarão,  portanto,  que  se  as  forças  concentradas  da  Cruz  Cardinal  estão  absoluta mente

potentes neste momento (como estão),  a batalha é terrível porque:

 A  humanidade,  como  um  todo,  está  em  um  estado  de  tumulto,  antecedendo  um  grande

passo  adiante  no  desenvolvimento  da  autoconsciência  e  na  expressão  do  senso  de

responsabilidade  que  é  a  primeira  flor  e  fruto  da  percepção  autoconsciente.  Este  fato  é

responsável  por  arrastar  para  o  conflito,  de  maneira  peculiar  e  pronunciada,  as  forças  de

Câncer  (de  natureza  involutiva),  de  Leão  (referentes  à  individualização)  e  de  Gêmeos

(expressivas  da  dualidade  essencial  do  homem)...  Um  breve  estudo  das  condições  do

mundo, no que diz respeito ao homem, provarão isto.

 Os discípulos  do  mundo  hoje  em dia  e  a  humanidade  avançada  se  encontram  igualmente

em um estado  de  tumulto.  Estão  sendo  testados  e  postos  à  prova,  antecedendo  um passo

adiante maior —em alguns casos, será tomar a primeira iniciação e em outros a segunda.

iii

… Intervalo de Silêncio…

Esta nova abordagem a condições de vida, como resultado da afluência de novas energias, é o

que  está  produzindo  a  tendência  universal  para  a  conscientização  grupal ,  cujo  resultado  mais

elevado na família humana é dar os primeiros passos para a iniciação grupal. 

De uma coisa como iniciação grupal  nunca se ouviu até  o presente,  exceto  em conexão com
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as  iniciações  superiores  que  emanam  do  centro  Shamballa.  Iniciação  grupal  baseia-se  em  uma

vontade  grupal  uniforme  e  unida,  consagrada  para  o  serviço  da  humanidade  e  baseada  em

lealdade, cooperação e interdependência.

iv

… Intervalo de Profundo Silêncio…  

Até  agora  o  mecanismo  de  abordagem  ao  aspecto  vida  —o  antahkarana  e  seu  agente,  a

vontade espiritual— não foi compreendido em sentido útil.  As primeiras tênues sugestões acerca

do  emprego  do  antahkarana,  e  seu  propósito  em  relação  com  a  personalidade  e  a  Tríade

espiritual,  estão  sendo  estudadas  hoje  por  uns  poucos  estudantes  no  mundo  e  seu  número

aumentará constantemente à medida que a personalidade e a alma estabelecerem contato e fusão e

mais pessoas tomarem a iniciação. Em consequência, o propósito  da existência do quarto reino da

natureza  (como agente  transmissor  das  energias  espirituais  superiores  aos  três  reinos inferiores)

irá  aparecendo,  e  os  homens,  em  formação  grupal,  iniciarão  conscientemente  o  trabalho  de

“salvar” —é desnecessário dizer, em sentido esotérico— a estas outras vidas agrupadas.

O Macrocosmos,  com seus  propósitos  e  incentivos,  começará  pela  primeira  vez  a  se  refletir

no  reino  humano  de  maneira  nova  e  mais  potente,  e  isto  por  sua  vez  se  converterá  no

macrocosmos  dos  três  estados  inferiores  de  vidas  conscientes,  os  reinos  animal,  vegetal  e

mineral.

…Breve Intervalo de Silêncio…

…  à  medida  que  os  homens  começarem  a  reconhecer  a  Deus  como  energia  e  a  si  mesmos

como  aspectos  dessa  energia,  e  a  trabalhar  conscientemente  com  energias  e  a  reconhecer  a

diferença  que  existe  em tempo  e  espaço  entre  energias  e  forças,  e  em seguida,  à  medida  que  a

alma  entre  em  maior  atividade,  o  fato  da  vida  será  reconhecido  de  maneira  nova  e  quase

formidável.

v

…Intervalo de Silêncio…

Uma  nova  definição  de  Deus  nos  foi  dada  quando  o  Buda  ensinou  que  Deus  é  Luz  e  nos

mostrou o caminho da iluminação, e quando Cristo nos revelou que  Deus é Amor  através de Sua

vida e serviço na Terra. 

3



4

Hoje  o  aspecto  conhecimento  da  iluminação  está  sendo  compreendido,  mas  o  significado

interno do amor só é vagamente percebido. No entanto, a luz e o amor foram revelados ao mundo

pelos  dois  grandes  Filhos  de  Deus  em  duas  Aproximações.  Uma  nova  Aproximação  está  a

Caminho, trazendo-nos a próxima verdade necessária.  Nós nos perguntamos: Qual será? Para ela

estão preparados aqueles que conhecem e amam a Deus e a seus semelhantes;  por ela, as massas

de homens esperam.

vi

… Intervalo de Silêncio Profundo…

Devemos  lembrar  que  “Querer”  é  prerrogativa  do  Espírito,  “Saber”  é  função  da  Alma,

“Ousar” é dever da personalidade e “Calar” é o dharma ou destino último do aspecto matéria, da

natureza animal em sua interação com a alma.

vii

…Breve Intervalo de Silêncio…

A  vida  finalmente  será  conhecida  como  capaz  de  ser  invocada  pela  alma  em  beneficio  da

forma. Temos aqui uma chave para nosso tema geral.

Neste  período intermediário  entre  o passado e o que está  a caminho,  não é  fácil  nem sequer

para um Mestre da Sabedoria falar ou ensinar, particularmente em conexão com o tema da cura.

viii

…Intervalo de Silêncio…

Certamente,  o  que  a  força  escura  mais  teme  é  a  afirmação  da  Luz.  Todos  os  servidores  da

escuridão intensificam suas  forças  quando o Servidor  da  Luz impregna o espaço com o Decreto

dos  Senhores.  A  humanidade  conhece  grandes  exemplos  de  tal  batalha  e  vitória  da  Luz.

Certamente, cada um recebe um Mestre concorde com a sua própria consciência. É o mesmo com

a cadeia  dos  seres  escuros,  os  quais  estão  preenchidos  com a  consciência  do  mal,  manipulando

sua  decisão  contrária  a  da  Luz.  Assim,  as  forças  estão  tensas  no  Cosmos  por  diversas

manifestações.  Portanto  é  possível  afirmar  que  a  Luz  conquista  a  escuridão.  Assim  a  vida  do

Infinito é construída.

ix
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…Breve Intervalo de Silêncio…

Shamballa  ou  Shangri-Lha é  o  lugar  onde a  Vontade  de  Deus  está  focalizada  e  do  qual  são

dirigidos  os  propósitos  divinos.  Ali  se  decidem os  grandes  movimentos  políticos,  o  destino  das

raças  e  das  nações  e  seu  progresso.  Do  mesmo  modo,  os  movimentos  religiosos,  os

desenvolvimentos culturais e as ideias espirituais  são enviadas deste centro hierárquico de Amor

e de Luz. As ideologias políticas e sociais, as religiões mundiais, a Vontade e o Amor de Deus, o

Propósito  da  divindade  e  os  planos  pelos  quais  esse  propósito  é  implementado,  tudo  isto

converge para este centro do qual somos parte conscientemente, a humanidade.. 

x

…Intervalo de Silêncio…

Em toda raça e nação, em todo clima e em todas as partes do mundo, e durante o interminável

correr do tempo, no passado ilimitado,  homens encontraram o Caminho para Deus; o trilharam e

aceitaram suas condições,  suportaram suas disciplinas,  confiaram em suas realidades,  receberam

suas  recompensas  e  alcançaram sua  meta.  Ali,  “penetraram na  alegria  do  Senhor”,  participaram

nos mistérios  do reino dos  céus,  moraram na glória  da Divina Presença e  depois  retornaram aos

caminhos  dos  homens  para  servir.  O  testemunho  da  existência  deste  Caminho  é  o  tesouro

inestimável de todas as grandes religiões,  e são testemunhas aqueles que transcenderam todas as

formas e todas as teologias e penetraram no mundo do significado que todos os símbolos velam.

Estas verdades são parte de tudo que o passado dá aos homens, são nosso eterno patrimônio.

No  que  diz  respeito  a  elas,  não  há  revelação  nova,  mas  somente  participação  e  compreensão.

Estas realidades, adequadas à nossa necessidade e capacidade, em qualquer momento dado, foram

divulgadas  pelos  Instrutores  do  Mundo.  São  a  estrutura  interna  da  Verdade  Una,  sobre  a  qual

foram construídas todas as teologias do mundo… 

O Buda… o método… Desapego, Desapaixonamento, Discriminação.

O Cristo… o resultado… Individualismo, Iniciação, Identificação.

…Breve Intervalo de Silêncio…

É interessante notar que o trabalho do Buda está expressado em palavras que se iniciam todas

com a quarta letra do alfabeto,  a letra D. Alcança-se o sentido da personalidade; o quaternário é

transcendido e o Buda nos deu a razão e as regras para esta transmutação. O trabalho do Cristo é
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expresso  para  nós  em  palavras  que  começam  com  a  nona  letra  do  alfabeto,  a  letra  I,  e  este

número é o da iniciação. Estas coisas não acontecem por acaso, têm um propósito subjacente.

xi

…Intervalo de Silêncio…

Vagamente  percebida  pela  consciência  humana  em evolução,  paira  outra  verdade  emergente

de  natureza  mais  ampla  — mais  ampla  por  estar  relacionada  com o  Todo,  e  não  apenas  com o

homem individual e sua salvação pessoal. É uma extensão da abordagem individual à verdade... a

verdade das Grandes Aproximações cíclicas do divino ao humano , da qual todos os Instrutores e

Salvadores do mundo foram o símbolo e a garantia.

…Breve Intervalo de Silêncio…

O Cristo e o Buda esperam hoje que soe a hora Então, Seu esforço conjunto, mais o chamado

invocador  de  todos  os  que  verdadeiramente  sabem e  verdadeiramente  amam,  levarão  a

humanidade à nova revelação que ela espera.

…Intervalo de Profundo Silêncio…

O que se pede hoje é trabalho grupal, o bem grupal, o conhecimento grupal, o contato grupal

com  o  divino,  a  salvação  grupal,  a  compreensão  grupal  e  relação  do  grupo  com  Deus  e  a

Hierarquia Espiritual. Todo isto indica progresso. 

…Breve Intervalo de Silêncio…

A  Hierarquia  espiritual  do  planeta,  a  habilidade  do  gênero  humano  para  entrar  em  contato

com seus  Membros  e  trabalhar  em cooperação  com Eles,  e  a  existência  da  Hierarquia  maior  de

energias  espirituais,  da  qual  nossa  diminuta  esfera  planetária  é  uma  parte  —estas  são  as  três

verdades sobre as quais se pode basear a futura religião mundial.

…Intervalo de Silêncio…

A  relação  com  Deus,  por  intermédio  do  Cristo,  foi  sempre  o  ensinamento  dos  guias

espirituais  do  mundo,  qualquer  que  seja  o  nome  que  lhe  seja  aplicado.  No  futuro,  nos

aproximaremos  ainda  mais  e  de  maneira  mais  inteligente,  da  substância  viva  da  Realidade,  e
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seremos  mais  definidos  em  nossa  compreensão  desta  relação,  até  agora  vagamente  sentida.

Vamos  saber,  ver  e  compreender.  Não  vamos  apenas  crer,  esperar  e  tentar  compreender.

Falaremos  abertamente  da  Hierarquia,  de  seus  Membros  e  do  seu  trabalho.  Enfatizaremos  a

natureza  hierárquica  de  todas  as  Vidas  espirituais  e  a  realidade  desta  grande  “cadeia  de

hierarquias” que se estende até o alto, partindo do reino mineral, passando pelo reino humano e o

reino de Deus, até grupos espirituais aparentemente distantes.

xii

Como, então,  pode o indivíduo se afirmar na Cadeia da Hierarquia? Só através  do coração e

do esforço eterno para o Serviço, só por completa assimilação do Plano dos Senhores e através da

criatividade  do  espírito.  Assim,  em  verdade,  cada  um  no  caminho  deve  aceitar  o  Serviço  do

coração. Assim a imutabilidade da Cadeia da Hierarquia é em verdade afirmada.

xiii

…Intervalo de Silêncio…

QUE O GRUPO REVELE A REALIDADE DO REINO DE DEUS, 

A HIERARQUIA PLANETÁRIA

xiv

… Intervalo de Profundo Sile� ncio pre� vio a�  Meditaça� o Que Penetre a Luz…
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