MEMÓRIA
52° exercício- ano 2011

No período correspondente ao ano de 2011, a F UNDAÇÃO L UCÍS , como é habitual,
impulsionou primordialmente o Serviço de Meditações de Plenilúnios com especial
dedicação aos três Plenilúnios maiores correspondentes ao festival do Cristo, "Páscoa",
em Áries; o do Buda, "Wesak", em Touro, e o do "Cristo e a Humanidade" em Gêmeos.
Este Serviço prestado grupalmente mediante a organização das reuniões de todos os
meses na Sede, cuja participação é livre e gratuita, vem elevando sua irradiação a partir
da utilização de nossas ferramentas de trabalho, os livros de Alice A. Bailey, o
Ensinamento espiritual da Sabedoria Eterna. Também na terça-feira 17 de maio de 2011
às 7h15 horas teve início a cerimônia especial de Wesak, cuja meditação especial
vínhamos realizando desde anos atrás no momento exato da Lua cheia de Touro. Em
junho, além da celebração do Plenilúnio maior de Gêmeos e dia da Grande Invocação,
houve uma participação ativa em um evento compartilhado com Unidades de Serviço e
homens e mulheres de Boa Vontade de todo o mundo que, por motivo do Dia da
Invocação Mundial, foi realizado na Sala Cortázar do Complexo Plaza, nesta cidade, cuja
produção e organização foi feita pela Radio M ANTRA FM que, por sua vez, transmitiu o
evento, o que possibilitou que ele fosse ouvido e que houvesse participação de diferentes
partes do mundo. A Fundação Lucis agradece à Radio Mantra pelo impulso dado a tal
evento, a difusão da Grande Invocação e o convite que fez ao grupo da Sede para iniciar
um programa de rádio, o qual tem transmissão direta todas as quintas-feiras das 10 às
11 horas, sendo reapresentado duas vezes por semana. A primeira emissão foi no dia 18
de agosto de 2011 e que já comporta mais de 30 programas. Este espaço outorgado com
o único interesse de prestar um Serviço serviu para difundir os ensinamentos e a Boa
Vontade no mundo do idioma espanhol, chegando inclusive a abarcar audiência
brasileira. No cumprimento do 54° aniversário da constituição da Fundação Lucis,
Buenos Aires, Argentina, foi inaugurado o novo website nos dois idiomas da América
Latina, espanhol e português.
Este novo site facilita a rápida atualização de conteúdos da página permitindo uma
dinâmica maior. Possibilitou, por exemplo, que os trabalhos introdutórios e as
Meditações de Plenilúnio fiquem disponíveis três dias antes, dando ensejo ao trabalho
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prévio e posterior e a possibilidade de participar em paralelo à cerimônia que se realiza
na Sede, compartilhando assim o trabalho de Serviço dos respectivos lugares. Também
foram incluídas no novo website algumas meditações e mantras, assim como material
guia e de ensinamento espiritual que foram postos à disposição do público por esse meio
junto às informações gerais das atividades da F UNDAÇÃO L UCÍS e da E SCOLA A RCANA .
Agradecemos a disposição de uma estudante da E SCOLA e colaboradora do Rio de Janeiro,
Brasil, Beth Cabral de Melo, que demonstrou uma completa dedicação e consagração ao
serviço traduzindo para o português o material da Escola Arcana e do website, os
folhetos "A Grande Invocação, sua Origem e Importância " e "Sobre os Livros de AAB", em
processo de traduzir as sequências de Boa Vontade Mundial e projetando se ocupar da
tradução dos livros para o português com grande responsabilidade. Em fins de setembro
foi editado o número 24° da revista de distribuição gratuita, El Servidor, com a
impressão de 3000 exemplares e podendo ser distribuído na oportunidade do Foro de
Boa Vontade Mundial. Este Foro de Boa Vontade foi convocado sob o lema " A Consciência
Humana e o Novo Grupo de Servidores do Mundo" e realizado no dia 2 de outubro de 2011
na Esquina das Flores, lugar que, como sempre, vem facilitando Angelita e o grupo de
colaboradores da Associação Civil Esquina das Flores. Este Foro procurou ser o inicio de
um período que, junto às reuniões Reflexivo-Meditativas de todos os meses, direcionam
ao Foro a ser celebrado em 2012 sob o lema " O Novo Grupo de Servidores do Mundo e o
Espírito de Relação", tudo para confluir para a Semana do Novo Grupo de Servidores do
Mundo que é celebrada a cada sete anos e se realizará entre 21 e 28 de dezembro do
corrente ano de 2012. Foram digitalizadas as Sequências de Boa Vontade e se decidiu
realizar um novo trabalho mais interativo com elas a partir de um projeto que se iniciará
neste começo do ano espiritual. Também será dada uma nova dinâmica e ritmo de
trabalho. Continuamos com o trabalho de revisão e digitalização dos livros. No início do
ano de 2011 foi impressa a Segunda Edição revisada de Iniciación Humana y Solar. Foi
feita a revisão do Tratado sobre Magia Blanca cuja impressão, 7 a edição revisada, foi
finalizada em fevereiro do corrente ano 2012 na Platt Grupo Impresor S.A. Encontra-se
na última etapa de revisão para seguir para impressão o livro

La Luz del Alma e se

projeta começar a revisão de Curación Esotérica (Volume IV do Tratado sobre os Sete
Raios) cujo estoque da última edição (2005) está quase acabando. Cabe destacar que o
trabalho de correções e revisões dos livros que vão sendo digitalizados se realiza
cotejando com o inglês, procurando alcançar ainda mais a fidelidade ao sentido esotérico
do original. Os sistemas de informática foram migrados para o software livre,
escolhendo-se o sistema operativo Lubuntu, baseado em Linux. Foram designados novos
e ativos “aderentes” e se evidencia uma nova geração de estudantes com um prometedor
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sentido esotérico, alguns dos quais estão se aproximando, sem pressa mas sem pausa, do
círculo interno do Grupo. No final do ano, pontualmente no dia 28 de dezembro de 2011,
a Inspeção Geral de Justiça aprovou a reforma do estatuto e sua adequação às normas
vigentes, o que habilitou a recuperação da figura de “aderente” dando à mesma um
sentido de natural promoção para aproximação ao grupo interno e ao Conselho de
Administração com a intenção de cumprir o objetivo original da instituição, consistente
em assegurar acima de todas as coisas, a difusão dos Ensinamentos e a Boa Vontade por
meio dos livros de Alice A. Bailey e do material da Escola Arcana. O ciclo de leitura do
Volume II do livro “Sicología Esotérica” (segundo volume do Tratado sobre os Sete Raios)
concluiu com o fechamento do ano espiritual e possibilitando o início, em março de
2012, no começo do ano espiritual com o ingresso do sol em Áries, da leitura do Tratado
sobre Magia Blanca o El Camino del Discípulo . No inverno de 2011 se concretizou a venda
do imóvel de Mar do Plata o que deixou um superávit que será, como é intenção
inspirada do grupo, dedicado a um maior Serviço em cumprimento com o objeto social
da instituição. Também foi recebida uma importância importante em conceito de doação
especial por parte de uma estudante e colaboradora do Grupo de Secretários da Escola
Arcana, Pilar Azanza, que incrementou os fundos que possibilitarão novos projetos de
Serviço no mesmo sentido antes indicado. Todo o Grupo de Escola Arcana se integrou na
tarefa com relação ao trabalho da Regeneração do Dinheiro para fins espirituais,
mediante a reflexão e promovendo o trabalho da Meditação específica dada e instando a
pensar no dinheiro como um haver espiritual, promovendo assim a imaginação criadora e
conquistando maior irradiação através de todo o grupo de estudantes que levará à
mudança de consciência com relação ao uso do dinheiro com fins espirituais. Teve início
o trabalho previsto visando alcançar uma visão mais profunda dos Problemas da
Humanidade tanto no que diz respeito à Escola como à atividade de serviço de Boa
Vontade Mundial. Com relação à Escola Arcana, continuou-se a aprofundar os textos
originais de Alice A. Bailey, enfatizando e alentando, desde os primeiros graus, o
reconhecimento do grupo subjetivo de estudantes. Observa-se uma crescente ampliação
de consciência, objeto do trabalho. A atividade de serviço de Triângulos também está
sendo objeto de um novo impulso e atenção que esperamos concretizar no novo ciclo
anual que começamos. Outro ano mais, a Instituição agradece aos amigos, colaboradores
e aqueles que se identificam com o objeto da Fundação pelas contribuições aportadas, as
doações especiais e as colaborações em geral com as quais é possível realizar os
objetivos que a necessidade nos evidencia e que o Grupo procura reconhecer e cumprir.
Conselho de Administração da F UNDAÇÃO L UCÍS
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