8 de junho de 2017
Lua Cheia de Gêmeos, UT 13:10 de 9/6/2017
P L E N I L Ú N IO D E G Ê M E O S – O C R IS TO E A H U MA N ID A D E
(Lua Cheia 9/6/2017 às 10h10 hora local de Argentina e Brasil)

V O N TA D E D E U N I F I C A R
A expressão do que foi potencial será o resultado do impacto da força de
primeiro raio, da vontade-para-o-bem neste momento, induzida pelos esforços dos
discípulos mundiais.
Quando a nota da humanidade e a nota da Hierarquia se sincronizarem pelo uso
da Grande Invocação, virá uma resposta dinâmica e imediata de Shamballa e se
produzirá rapidamente o que a Hierarquia e os discípulos do mundo desejam ver.
i

… Espaço de Silêncio…
Houve um tempo (na história primitiva do planeta) em que não havia Hierarquia e sim dois
centros maiores na expressão da vida do Senhor do Mundo: Shamballa e Seu centro laríngeo
embrionário, a Humanidade. ...Não havia humanidade, tal como a conhecemos agora, apenas algo
tão primitivo que é quase impossível captar seu significação ou expressão real. Mas a vida de
Deus estava presente, mais um “impulso” inerente e um “puxão” dinâmico. Ambos fatores
contribuíram para que a massa de homens (se assim podemos denominar) chegasse a ser
incipientemente invocadora, extraindo, de centros espirituais, elevadas Vidas com certo
desenvolvimento e conhecimento que – em número crescente – “caminhavam entre os homens”, e
os conduziram lenta, muito lentamente, para uma crescente luz.
O processo criador alcançou a etapa evolutiva onde os centros do Senhor do Mundo foram
diferenciados; estabeleceu-se a função e a atividade irradiatória e isto produziu um “puxão” mais
forte e colocou a Hierarquia “no ponto do meio”. Formou-se uma usina de luz e poder. Tudo foi
possível porque a humanidade podia produzir seus próprios “seres iluminados”.
Estes dois períodos históricos... englobaram vastos ciclos; éon após éon continuou o
trabalho até que hoje temos os três centros maiores no planeta demonstrando grande atividade,
muito mais estreitamente relacionados que nunca antes e preparados agora para entrar em um
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terceiro período histórico. Neste ciclo futuro veremos as primeiras etapas da grande fusão
espiritual para a qual tende toda evolução; tomará a forma da exteriorização do Ashram, de
maneira que a Hierarquia (ou o centro onde o amor de Deus é conhecido e o propósito de Sanat
Kumara é formulado no Plano) e a Humanidade, se encontrarão no plano físico e ocultamente se
conhecerão. Então dois centros serão “visíveis na luz” – a Hierarquia e a Humanidade. Quando
estes dois centros puderem trabalhar em plena cooperação, então Shamballa tomará forma e
deixará de existir apenas em substância etérica cósmica, como ocorre agora.
ii

... a tarefa hoje diante das pessoas de orientação espiritual é preparar a
humanidade para o iminente e (talvez) a mais grandioso de todos os Contatos. O
método empregado será o uso inteligente e científico da Invocação e Evocação e o
reconhecimento de sua formidável potência.
ii i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem
em nova e potente vivência
… Espaço de Profundo Silêncio…
A primeira grande Invocação foi pronunciada pelo Logos planetário quando expressou o
desejo de se manifestar, invocou e atraiu para Si mesmo a substância necessária para sua
expressão designada. Isto iniciou a cadeia de ser ou de Hierarquia; depois se estabeleceu a interrelação entre todas as unidades "substanciais"; os mais poderosos, dinâmicos e maiores puderam
impressionar os menores e mais débeis, até que, gradualmente e à medida que passavam os
ciclos, foram criados os sete Centros e entraram em uma estreita relação de mútua impressão.
neste momento estamos considerando só três destes sete Centros...
iv

… Espaço de Silêncio…
[Um dos objetivos dos processos de invocação é]… Estabelecer uma relação mais estreita
com Shamballa, o terceiro centro maior divino em nosso planeta. Desse centro surge a vontade de
Deus... hoje se considera desejável corroborar se no planeta há pessoas altruístas e conscientesdo-grupo suficientes para justificar que a humanidade receba uma afluência direta dessa energia
superior...
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… Breve Espaço de Silêncio…
A nota invocativa unida da nossa evolução é emitida em momentos e ciclos designados e
chega até Aqueles que estão esperando a oportunidade e o serviço espirituais. Seguem então o
Caminho que conduz ao nosso planeta. Surgem de outras esferas e planos de acordo com seu
destino e intenção; nós então os chamamos de Avatares, Grandes Iluminadores, Salvadores
Planetários ou Regentes Espirituais; atuam mediante a solicitação de Sanat Kumara, dada nos
níveis cósmicos superiores.
vi

O Espírito de Paz está pairando, próximo à humanidade, buscando uma oportunidade para
fazer sentir Sua Presença.
O Espírito de Paz não é um conceito abstrato, e sim uma potente Individualidade...
Grandes Forças estão esperando a hora em que possam atuar como Libertadores e
Libertadores do gênero humano.
Porém, a porta pela qual entrarão deve ser aberta pela própria humanidade e assim será
mediante um ato unido de vontade, expresso por alguma fórmula de palavras e expresso
em som.
vii

… Espaço de Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em
nova e potente vivência
…Espaço de Profundo Silêncio…
Até o próprio Cristo lutou com o problema da vontade divina... O Cristo não pode
prosseguir com Sua missão determinada sem a ação recíproca da humanidade.
viii

…Breve Espaço de Silêncio…
Como um resultado da decisão de Cristo e Sua “fusão espiritual” com a Vontade de Deus, o
Avatar de Síntese se tornou, no momento, Seu Associado próximo. Trata-se de um evento de
suprema e planetária importância. Sua relação e ajuda planejada datam do momento da entoação
da Grande Invocação e seu uso pelos homens em todas as partes.

ix

… Espaço de Profundo Silêncio…
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Em nosso ciclo ário está surgindo outro grande clamor invocador. Desta vez é um tríplice
clamor. É o clamor por luz sobre nosso caminho e por luz que flua aos lugares escuros da Terra; é
também um clamor por mais amor no mundo, como verbalizado pelos homens de boa vontade e
de atitudes humanitárias; é, finalmente, o apelo intuitivo dos aspirantes e discípulos do mundo
pela plena expressão em tempo e espaço da vontade-para-o-bem – a Vontade de Deus.
Esta inteira Invocação se refere esotericamente à “nuvem das coisas conhecíveis” a que se
refere Patanjali. … Esta nuvem é formada pela ação conjunta do Sol Central Espiritual, atuando
através de Shamballa, e a própria humanidade, atuando até agora através do apelo à Hierarquia,
mas fazendo cada vez mais seu próprio apelo direto.
x

… Espaço de Profundo Silêncio…
O resultado principal do uso correto da Grande Invocação (no que diz respeito à
humanidade) é aceleração.
As Forças contatadas pelo uso desta Grande Invocação, em conjunto com o treinado esforço
hierárquico, são assim atraídas ou magneticamente impelidas a responder e então poderosas
energias podem ser enviadas diretamente ao expectante centro planetário, a Humanidade. Se a
Grande Invocação puder se tornar efetiva, a humanidade poderá então estabelecer uma relação
direta com Shamballa. O resultante triângulo de força-relação promoverá a circulação de energias
espirituais entre os três centros de um ponto a outro, de maneira que haverá uma tríplice relação.
Um processo planetário de dar e receber se estabelecerá então entre os três, e a ênfase em dar
será muito mais pronunciada.
xi

… Espaço de Profundo Silêncio…
A humanidade instintiva comum, os homens e mulheres de boa vontade e os discípulos do
mundo, todos estão envolvidos nesta invocação, introduzindo os atributos de instinto,
inteligência e intuição. Os três estão mesclados nesta grande Invocação. Tenham constantemente
em mente esta fusão básica... e extraiam coragem contato massivo à Fonte de toda Vida, Amor e
Luz. Nada pode resistir à unida demanda dos homens em todas partes...
xii

… Breve Espaço de Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em
nova e potente vivência
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… Breve Espaço de Silêncio…
Assim Shamballa, a Hierarquia e a Humanidade estarão conscientemente relacionadas e
dinamicamente em contato recíproco. A Vontade de Deus, o Amor de Deus e a Inteligência de
Deus se fusionarão e combinarão na Terra e em relação aos problemas humanos. Em
consequência, condições serão implementadas e energias serão postas em movimento, as quais
encerrarão a regência do mal e porão fim à guerra pela vitória das Forças da Luz, reconhecidas e
ajudadas pela Humanidade.
xiii

… Espaço de Silêncio…
Os povos no mundo hoje estão chegando a compreender (por meio do sofrimento e seu
consequente reflexo) que há algo maior que a paz e que é o bem do todo, e não unicamente
pacíficas condições individuais ou paz nacional. Esta reorientação da consciência humana é
provocada pela atitude determinada das almas dos homens, agrupadas e fusionadas, organizadas e
enfocadas pela visão do bem-estar geral da humanidade.
xiv

… Espaço de Silêncio…
À medida que o aspecto destruidor da Vontade de Deus se aproxima do cumprimento do
propósito divino, a vontade-para-o-bem pode surgir com clareza e dominar os assuntos humanos.
Do grandioso mal planetário, demonstrado pela destruidora guerra dos últimos anos (1914-1945),
um grande e permanente bem poderá surgir; a Hierarquia espiritual está preparada para evocar o
bem latente que subjaz no trabalho de destruição realizado, mas isto só pode acontecer se a boa
vontade da própria humanidade for empregada com o adequado poder invocativo. Se esta boa
vontade se expressar, duas coisas podem ocorrer: primeiro, certas potências e forças podem ser
liberados na Terra, as quais ajudarão os esforços dos homens para alcançar corretas relações
humanas, com seu efeitos

resultantes

– paz; segundo, as

forças

do mal

serão tão

contundentemente derrotadas que nunca mais estarão aptas a infligir tal destruição universal na
Terra.
...é necessário lembrar que, tendo ganho a guerra contra a agressão e a barbárie no plano físico…
a humanidade adquiriu agora o direito de levar o realizado a uma efetiva vitória psicológica e
mental, e de fazê-lo juntos e com a ajuda conciliada de homens e mulheres iluminados de todos
os países – daí a inauguração deste Ciclo de Conferências e Conclaves. Este ciclo será longo ou
curto, de acordo com a liberação da vontade-para-o-bem do mundo espiritual, em resposta à
intenção maciça dos homens e mulheres de boa vontade em todas as partes.
xv
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… Espaço de Silêncio…
Até o próprio Cristo lutou com o problema da vontade divina ... isso marcou para Ele a
entrada em um novo ciclo de atividade; este ciclo culminará nos próximos trezentos anos com
êxito se esta Invocação – como é utilizada por todos vocês e pela Hierarquia – provar sua
efetividade. O Cristo não pode prosseguir com Sua missão determinada sem a ação recíproca da
humanidade.
xvi

… Breve Espaço de Silêncio…
A invocação combinada e o clamor unido dos diferentes níveis da consciência humana
produzirão um potente apelo sobre os Centros ocultos da “Força Salvadora”. É este apelo unido
que deve ser organizado agora. Deste modo a massa da humanidade será estimulada a avançar
para a luz, e o novo ciclo mundial, a começar em Aquário, será definitivamente inaugurado pela
própria humanidade.
xvii

… Espaço de Silêncio…
A Invocação foi enviada pelos Ashrams combinados dos Mestres e pela Hierarquia inteira;
é utilizada por seus Membros com constância, exatidão e poder. Servirá para integrar os dois
grandes centros: a Hierarquia e a Humanidade, e relacionar ambos de uma maneira nova e
dinâmica com o “centro onde a Vontade de Deus é conhecida”.
xviii

… Espaço de Profundo Silêncio…
A expressão do que foi potencial será o resultado do impacto da força da vontade-para-o-bem
neste momento, induzida pelos esforços dos discípulos mundiais.
… Breve Espaço de Silêncio…

Que o Grupo evoque a Força de Shamballa e demonstre a vontade-para-o-bem em nova e
potente vivência
… Breve Espaço de Silêncio…
Nada pode deter o final progresso desta vontade-para-o-bem e sua atividade planejada.
… Espaço de Profundo Silêncio prévio à
Meditação Que Penetre A Luz…
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