
Discipulado na Nova Era: Realidade, Síntese, Relação

Nesta  hora  de  crise,  ansiedade  e  suspenso,  parece  que  há  certas  coisas  que
fariam bem em lembrar e certas coisas que deveriam se esforçar por fazer.

 A  Hierarquia permanece .
Intervalo Breve de Silêncio

 O  gênero  humano  avançou  progressivamente  de  um  estado  de  ignorância
cega e inconsciente  para o estado de preocupação inteligente pela vida e para
um crescente senso de responsabilidade.

Intervalo Breve de Silêncio
 A integridade e a solidariedade da família  humana.

Intervalo Breve de Silêncio

São  estes  os  fatos  que,  a  meu  ver,  são  importantes  neste  momento  e  que  todos
nós bem faríamos em lembrar.  .  Querem tentar? Não importa  o que possa acontecer
no  mundo  –  seja  guerra  ou  paz,  conflito  e  agressão  ou conciliação  compreensiva  e
deliberações  –  estamos  diante  de  um difícil  período de  ajuste,  e  para  isto  devemos
estar  preparados.  Os  próximos  três  anos  são  críticos,  o  que  nos  foi  dito  muitas
vezes.

A Exter ior i zação da  Hierarquia  –  Maio  de  1939

* * *

A  Hierarquia  está  profundamente  interessada  nos  acontecimentos  mundiais.
Quando  a  guerra  acabar,  nosso  trabalho  deve  prosseguir  a  todo  e  qualquer  custo  e
em  face  de  todos  os  obstáculos  imagináveis.  O  Novo  Grupo  de  Servidores  do
Mundo  deve  preservar  sua  integridade  e  trabalhar  com firmeza  e  resolutamente.  A
firmeza  daqueles  que  conhecem o  Plano  de  Deus  ajudará  a  humanidade  e  auxiliará
nos  esforços  da  Hierarquia.  São  aqueles  que  não  odeiam  e  trabalham  pela  unidade
—tanto subjetiva como oportunamente objetiva.

Para  os  seres  humanos  é  sensato  se  dar  conta  de  que  o  gênero  humano  é  livre.
Até  mesmo  a  própria  Hierarquia  não  sabe  que  forças  —as  do  bem  ou  as  do  mal—
acabarão  por  prevalecer,  porque  mesmo  que  as  forças  do  bem triunfem  no  que  diz
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respeito  à  guerra,  triunfarão  no  que  diz  respeito  à  paz?  O  bem  deve  finalmente
triunfar,  mas  a  Hierarquia  não  sabe  o  que  o  futuro  imediato  reserva  para  a
humanidade,  porque  os  homens  determinam  seu  próprio  destino.  A Lei  de  Causa  e
Efeito  não pode ser neutralizada.  Nos casos em que foi neutralizada,  foi  necessária
a  intervenção  de  Forças,  maiores  do  que  as  que  estavam  disponíveis  naquele
momento  em nosso planeta.  Estas  Forças  maiores  podem intervir  se  os  aspirantes  e
discípulos do mundo fizerem suas vozes penetrar de maneira adequada...

O principal  objetivo  do nosso trabalho conjunto ainda é  a integração grupal  e  a
criação  daquela  intercomunicação  entre  os  membros  do  grupo  que  resultará  na
necessária  interação  e  comunicação  telepática;  é  o  que  finalmente  estabelecerá
aquela  rede  de  luz  dourada  que  servirá  para  criar  um  poderoso  ponto  focal;  este
ponto  focal  será  o  agente  para  a  revitalização  espiritual  do  corpo  etérico  da
humanidade  —como  um  todo.  Temos  aqui  uma  declaração  essencial  e  importante.
Este  ponto  focal,  por  sua  vez,  ajudará  a  revitalizar  o  corpo etérico  do  planeta  com
novo poder e renovado impulso.

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio

Há  quatro  coisas  que  com  frequência  impedem  a  realização  e  o  trabalho
satisfatório a um grupo de discípulos:

 Falta de visão,  incidente à falta de agudeza mental.

 Glamour pessoal.  Isto envolve o plano astral.

 Problemas  individuais,  envolvendo  uma  pronunciada  preocupação  sobre  o
plano  físico  com  suas  circunstâncias  e  dificuldades  —neste  mais  difícil  dos
mundos.

 Inércia  ou  reações  lentas  ao  ensinamento  transmitido  e  à  oportunidade
apresentada.

Inúmeros  discípulos  e  aspirantes  no  mundo hoje  dia,  em especial  aqueles  que  não
estão  próximos  da  situação  mundial,  mas  que  estão  olhando  para  ela  à  distância,
necessitam  muito  de  uma  profunda  reflexão  sobre  a  urgência  dos  tempos  e  de  um
reconhecimento  compassivo  da  infeliz  situação  da  humanidade.  É  tão  simples  dar
uma  superficial  expressão  de  solidariedade  mas  ao  mesmo  tempo  evitar  um

2



dispêndio  de  energia  demasiado  grande  no  serviço  e  um esforço  muito  intenso  para
ajudar.

* * *

Intervalo de Silêncio

Se  me  pedissem  para  especificar  a  falha  destacada  da  maioria  dos  grupos  de
discípulos  neste  momento,  diria  que  é  a  expressão  do  tipo  de  indiferença
equivocado,  que  leva  a  uma  preocupação  quase  inamovível  com  suas  ideias  e
empreendimentos  pessoais.  Militam  contra  a  integração  do  grupo  e  tendem  a
obstruir  o trabalho.

Um  discípulo  é  treinado  em  certas  questões  importantes  e  não  em  sua  relação
com um Mestre. Os fatores importantes para um discípulo são: 

 Todo  o  tema  da  humanidade  —sua  condição  atual,  seus  problemas  e  a
oportunidade  imediatamente  apresentada.  Um  discípulo  é  aquele  que  busca
em  todo  momento  ajudar  a  humanidade  e  promover  os  processos  da
evolução,  além  de  desenvolver  aquele  profundo  amor  pelo  gênero  humano
que é a marca distintiva do iniciado e do Mestre.

Intervalo Breve de Silêncio

 O  tema  da  iniciação .  Um  estudo  deste  tema  levará  a  considerar  seu
desenvolvimento  secundário  e  seu  objetivo  básico:  uma  identificação
progressiva  com  a  alma  do  discípulo,  com  a  alma  do  grupo,  com  a  alma  da
humanidade como um todo e com a alma em todas as formas.

Intervalo Breve de Silêncio

 O tema  do  serviço .  Não  se  trata  de  serviço  como  entendido  normalmente.  A
conotação comum perdeu amplamente seu significado devido à ênfase errada.
O  iniciado  considera  o  serviço  como  a  expressão  espontânea  e  fácil  de  um
definido  contato  com a  alma  trazido  para  o  plano  físico  e  dando  uma  visão,
praticidade  e  inspiração ao discípulo à  medida  que trabalha  no plano externo
da  expressão.  A  maioria  dos  discípulos  se  ocupa  vagamente  em  obter
inspiração,  mas  nada  sabe  sobre  as  primeiras  etapas  de  visão,  que  leva  à
expressão  prática  e  sensata  da  necessidade  atendida  no  nível  da  vida  diária.
Um  dos  maiores  empreendimentos  do  discípulo  aceito  (ou,  como  eu
preferiria  chamá-lo,  o  discípulo  que  aceita)  é  transformar  a  si  mesmo de  um
idealista bem intencionado em um homem de ação em nome da humanidade.

Intervalo Breve de Silêncio
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Quando um grupo puder pensar unanimemente ao longo destas linhas e
trabalhar em uníssono, terá sido dado o primeiro passo para a iniciação grupal,

que é a meta do novo discipulado.

* * *

Intervalo de Profundo Silêncio 

Uma  das  grandes  necessidades  de  todos  os  discípulos  e  aspirantes  é  a
desapegada  renúncia  às  estimadas  teorias  com  relação  à  vida,  ao  discipulado  e  ao
Plano;  a  preservação  daquela  mente  aberta  que  está  sempre  pronta  para  uma
apresentação  inesperada  e  apta  (quando  a  visão  espiritual  é  suficientemente  forte)
para conseguir  uma rápida reversão de todos os ideais  preconcebidos.  Isto deve ser
feito quando considerado espiritualmente sensato e implica também em uma atitude
que  espera 1  que  a  nova  visão  apareça,  que  as  novas  verdades  surjam  na  clareza
formulada e que as novas potências se tornem cada vez mais eficazes.  Tais atitudes
são  particularmente  difíceis  para  os  discípulos  que  têm o  sexto  Raio  de  Devoção  e
Idealismo  dominante  em  seu  instrumental  de  energia,  pois  os  ideais  de  um
aspirante  de  sexto  raio  se  cristalizam  muito  rapidamente  e  são  prontamente
distorcidos  assim.  O  ideal  temporário  (destinado  a  guiar  o  aspirante  não
desenvolvido)  pode  se  tornar  uma  barreira,  separando-o  da  verdade  e  da
compreensão de uma visão mais verdadeira.

Os  discípulos  do  mundo  (com  seus  ideais  bem  formulados  e  seus  conceitos
idealistas  perfeitamente  expressos)  muitas  vezes  ficam glamurizados  com a  beleza
do  futuro  porque  não  percebem  a  oportunidade  presente.  Muitos  deles  descobrirão
mais  tarde  que  foram deixados  para  trás  no  que  diz  respeito  ao  registro  das  novas
verdades .  A  isto  se  referiu  o  Cristo  quando  disse  que  não  era  possível  pôr  vinho
novo  em  odres  velhos  porque  o  que  é  velho  será  destruído  pela  nova  vida  em
expansão.

Intervalo de Silêncio 

O iniciado,  portanto,  está  pronto  para  quê?  Para  o  reconhecimento  instantâneo
do que  é  novo,  para  captá-lo  imediatamente  e  dar  o  novo passo para  desenvolver  a
consciência  humana  pioneira  e  para  a  revelação  dos  novos  e  subsequentes
conceitos  que  constante  e  inevitavelmente  lhe  são  apresentados,  os  quais  possuem
o poder  expulsivo dinâmico e atendem devidamente  a  necessidade humana do ciclo
imediato.  Ele  também  está  pronto  para  abandonar  instantaneamente  tudo  que
parece inútil,  desnecessário ou inadequado à necessidade do momento,  para receber
do  alto  o  poder  que  rompe  e  destrói  o  que  se  cristalizou,  e  é  antiquado  e  inútil
1 expects
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porque já serviu ao seu propósito;  está pronto para trabalhar como ocultista  prático
(não como místico idealista)  nos níveis da visão e dos assuntos práticos do homem.

Disc ipulado na  Nova Era  I  

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio

Com  relação  a  algumas  coisas  que  podem  realizar,  suge riria  o  seguinte:  Não
permitam ser  arrastados  por  nenhuma psicose  do  medo,  nem se  precipitem em uma
atitude  em  que  a  ansiedade,  a  intranquilidade  e  a  angústia  do  mundo  possam
oprimi-los. Empenhem-se em permanecer  no ser espiritual.

Intervalo de Silêncio 

Que cada  um de  vocês  alcance  este  controle  da  palavra,  que  quase  sempre  foi  a
sua meta,  mas raras vezes cumprida,  e lembrem-se de que o fator mais potente para
controlar a palavra é um coração amoroso.

Intervalo de Silêncio 

Também  será  bom  cultivar  a  alegria  que  nos  traz  força.  Não  é  hora  para
melancolia,  desespero nem depressão. 

A Exter ior i zação da  Hierarquia  –  Maio  de  1939

Intervalo de Silêncio

Uma  das  tarefas  de  todos  os  discípulos  é  a  evocação  do  aspecto  vontade  da
alma;  a  vontade  em  geral  está  quiescente  em  seus  aspectos  mais  elevados  até  que
um homem percorra o Caminho do Discipulado…

Três  palavras  —realidade,  síntese,  relação—  indicam  a  meta  e  o  problema  do
discípulo,  mais  o  efeito  resultante  do  trabalho  espiritual  consciente,  inteligente,
motivado pelo amor.

* * *
Intervalo de Silêncio

Na Nova Era,  como assinalei  antes,  a  nota-chave do progresso do aspirante  será
amor  à  humanidade;  isto  indicará  o  despertar  do  centro  do  coração.  O  amor  à
humanidade  é  a  principal  carência  no  caráter  de  muitos  discípulos  hoje  em  dia.
Amam  aqueles  com  os  quais  possam  estar  associados,  ou  amam  o  trabalho
relacionado  com  o  esforço  grupal,  ou  amam  a  sua  própria  nação;  talvez  amem
também um ideal  ou uma premissa  teórica,  mas  realmente  não amam a humanidade
como um todo. Há limites  em sua capacidade de amar,  e transcender esses limites é
o  que  constitui  seu  principal  problema  neste  momento;  têm  que  aprender  que  a
humanidade é o que demanda sua fidelidade,  sua lealdade e serviço. 
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Pediria  a  todos  vocês  que  refletissem  profundamente  sobre  as  afirmações
acima,  pois  elas  incorporam  a  tarefa  que  vocês  têm  pela  frente,  à  medida  que
procuram se preparar para a primeira ou a segunda iniciação.

Intervalo de Profundo Silêncio

Lembraria  ainda  a  vocês  que  a  vida  do  discípulo  é  sempre  uma vida  de  riscos  e
perigos,  assumidos  voluntária  e  deliberadamente  pela  causa  do  desenvolvimento
espiritual  e o serviço à humanidade.  

* * *
Mas pediria  a  cada  um de  vocês  que  vigiassem a  sua  vida  e  reações  emocionais

com muito  mais  cuidado;  pediria  que  estivessem particularmente  atentos  ao  menor
afloramento  de  glamour.  Chamaria  a  sua  atenção  para  o  fato  de  que  o  surgimento
de  condições  emocionais  ou  de  glamour  na  expressão  de  sua  vida  não
necessariamente  indica  fracasso.  Só  há  fracasso  se  há  identificação  com  estas
condições astrais  e uma capitulação aos ritmos antigos.  

Intervalo de Silêncio

O  surgimento  destas  condições  indesejáveis  pode  ser  a  prova  do  êxito  do
trabalho  de  meditação  designado  e  seguido  regularmente;  elas  devem  ser  então
reconhecidas  pelo  que  são,  e  evocar  em  vocês  a  “divina  indiferença”  que  deixa  a
emoção  ou o  glamour  morrer  de  inanição  porque são privados do “poder  nutritivo”
da  atenção.  Nesta  última  frase  vocês  encontram  toda  a  história  do  verdadeiro
controle emocional.  

Intervalo de Silêncio

O processo  de  alcançar  este  controle  constitui  um dos períodos  mais  difíceis  na
vida do discípulo e certamente um dos mais longos sob o ângulo do tempo. Estejam
preparados  para  isto.  É  particularmente  difícil  nesta  época  dominar  as  emoções
devido  à  condição  intensamente  emocional  de  toda  a  família  humana  e  do  medo  e
do  terror  amplamente  difundidos  de  que  é  responsável  a  energia  da  Loja  Negra  de
Adeptos.  Esta  condição  complica  singularmente  o  seu  problema  e  o  de  todos  os
discípulos;  tende a fomentar  um glamour muito potente.  Portanto,  peço a vocês que
avancem com coragem, alegria,  compreensão, extrema cautela  e —ao mesmo tempo
— com rapidez.

Intervalo de Profundo Silêncio

Assinalaria  também  que  a  intenção  de  todos  os  verdadeiros  discípulos  é
permanecer  ao  lado  de  seus  irmãos  de  grupo  em  amor  e  compreensão.  Podem
contar  com  este  fato.  Asseguraria  também  que  o  amor  protetor  do  seu  Mestre  os
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cerca  e  que  em  nenhum  momento  lhes  falharei.. .  Porém,  em  última  análise,  a
batalha é de vocês.  

Disc ipulado na  Nova Era  I  (Par te  VI I I )  –  Edição  em rev isão

* * *
Intervalo de Profundo Silêncio

Muito dependerá do que vocês e todos os homens de boa vontade e os discípulos
pensarem e  fizerem.  Gostaria  de  lembrar  a  vocês  outra  coisa  muito  alentadora,  e  é
que  o  poder  exercido  por  aqueles  que  estão  procurando  viver  como  almas  e  estão
em  contato  com  a  alma  e  o  mundo  de  realidades  espirituais,  é  muito  superior  ao
poder  e  à  utilidade  que  percebem.  No  esforço  de  manejar  força  espiritual  de
maneira  construtiva  e  altruís ta,  vocês  são muito  mais  potentes  do que  depreendem.
Se  a  esta  compreensão  acrescentarem o  reconhecimento  de  que  não  estão  sozinhos
nisso,  que existem pessoas com a mesma visão e com os mesmos ideais e  aspiração
espiritual,  em  todos  os  países  sem  exceção,  em  todas  as  religiões,  grupos  e
organizações,  podem  então  avançar  com  coragem,  com  fé  e  esperança.  Se  isto  é
verdade  (e  creio  que  seja),  avancemos  em uníssono com nossos  irmãos  de  todas  as
partes,  conscientes  da  oportunidade,  da  força,  da  res ponsabilidade  e  da  alegria  de
servir.

Intervalo Breve de Silêncio

Portanto,  manterão com vocês as seguintes ideias?

Primeiro,  que a Hierarquia das Forças espirituais  permanece no Ser espiritual.  

Segundo, que nós também podemos permanecer  firmes no Ser espiritual.

Terceiro,  que  o  silêncio  de  um coração  amoroso  deveria  ser  a  nossa  nota-chave
para o próximo ano.

Quarto,  que  força  para  permanecer  é  resultado  de  uma  atitude  alegre  e  de  uma
verdadeira  orientação para a alma.  

A Exter ior i zação da  Hierarquia  –  Maio  de  1939

Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação do NGSM
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