14 de Abril de 2014
Lua Cheia de Áries, UT 7h42 de 15/4/2014

P LE NILÚ NI O

DE Á R I E S
(Lua Cheia 15/4/2014 às 4h42 hora local de Argentina e Brasil)

R ECONHECER a Hierarquia: o Amor de Deus
R EVELAR o Trabalho do Cristo na atualidade mediante a unidade na
consciência e a multiplicidade na Forma…

PÁSCOA: RECONHECIMENTO DO CRISTO VIVO
Desde o ponto de amor no Coração de Deus
Que aflua amor aos corações dos homens,
Que Cristo retorne à Terra.
Hoje é o Cristo ressuscitado que está surgindo ao primeiro plano da
consciência dos homens e, por isso, marchamos para um período de maior
espiritualidade e uma expressão mais verdadeira da religião do que em nenhuma
outra época da história do homem. A consciência religiosa é a expressão
persistente do homem espiritual interno, o Cristo interno, e nenhum evento
externo e terreno e nenhuma situação nacional, por momentaneamente material
que possam parecer em seus objetivos, podem escurecer ou apagar a Presença de
Deus em nós.
i

… Espaço de Silêncio …
“Reconhecer a revelação”
Pediria a vocês que pensem cuidadosamente sobre estas três palavras,
porque envolvem a percepção de algumas verdades susceptíveis de serem
esquecidas. Por exemplo, a verdade de que a revelação revela o que está sempre
presente; não revela na realidade algo novo e desconhecido até agora... o Caminho
da Revelação se faz através do descobri mento e do desprendimento das limitações
pessoais ou, antes, individuais.
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ii

… Espaço de Profundo Silêncio …
A palavra “reconhecimento” é uma das mais importantes na linguagem ocultista
e contém a chave do mistério do Ser.
iii

… Espaço de Silêncio …

Lembrem-se de que o reconhecimento envolve a correta interpretação e relação
com o que se vê e se entra em contato. Em toda revelação entra o conceito “visão
total” ou síntese de percepção; em seguida vem o reconhecimento do que se
visualiza e percebe. A mente (o bom senso, como poderia se chamar) emprega os
sentidos físicos de percepção e obtém uma “visão total” e uma síntese de percepção
do mundo fenomênico, de acordo com o ponto de desenvolvimento do homem, e a
sua capacidade mental de reconhecer, interpretar e relacionar corretamente o que
lhe foi transmitido a ele pela atividade dos cinco sentidos… Posteriormente, o
homem emprega o “olho da alma”, que lhe revela um mundo de fenômenos mais
sutis, o reino de Deus ou o mundo das almas. Então a luz da intuição aflui, trazendo
o poder de reconhecer, interpretar e relacionar corretamente .
iv

… Espaço de Profundo Silêncio …
A própria Hierarquia é a consequência da atividade e da aspiração da
humanidade, e foi criada por ela. Sus membros são seres humanos que viveram,
sofreram, fracassaram, realizaram triunfaram, suportaram a morte e passaram pela
experiência da ressurreição. São da mesma natureza daqueles que hoje lutam com
os processos de desintegração, mas que, a pesar de tudo, levam em si a semente da
ressurreição. Os membros da Hierarquia conheceram e domi naram todos os
estados de consciência; como homens, os domi naram , garantindo assim à
humanidade a mesma realização máxima. Temos a tendência de considerar os
membros da Hierarquia como radicalmente distintos da humanidade, esquecendonos de que a Hierarquia é uma comunidade de homens triunfantes que se
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submeteram anteriormente aos fogos purificadores do viver diário, trabalharam
pela própria salvação como homens e mulheres do mundo, comerciantes, marido e
mulher, e como agricultores e governantes; portanto, conhecem a vida em todas as
suas fases e graduações. Superaram as experiências da vida; passaram pelas
iniciações do novo nascimento, do batismo, da transfiguração, da crucificação final
e da ressurreição. Seu Grande Mestre é o Cristo... [ Que personificou ] para nós o
grande princípio cósmico do amor; desta maneira, Ele revelou, pela primeira vez, a
natureza do coração de Deus.
v

… Espaço de Silêncio …

Desde o ponto de amor no Coração de Deus
Que aflua amor aos corações dos homens,
Que o Cristo retorne à Terra.

… Espaço de Profundo Silêncio …

Este retorno não deve ser compreendido em seu significado comum e seu tão
conhecido sentido místico cristão. Cristo jamais abandonou a Terra. Refere-se à
exteriorização da Hierarquia e ao seu aparecimento exotérico na Terra . A
Hierarquia finalmente atuará de forma visível na Terra, guiada pelo Cristo. Isto
ocorrerá quando o propósito da vontade divina e o plano que o implementará
forem melhor compreendidos e o período de ajuste, de iluminação e de
reconstrução do mundo tiver feito um progresso real. ...
Tomará tempo, mas a Hierarquia não pensa em termos de anos nem de
ciclos breves (embora longos para a humanidade), mas em termos de
acontecimentos e da expansão de consciência.
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vi

… Espaço de Silêncio …

Sua vinda não será tanto um retorno triunfal... mas um reconhecimento de Sua
existência factual por aqueles que, até agora, estavam cegos à Sua presença junto a
eles e ao fato do Seu cargo e atividades, incessantemente levadas adiante na Terra.
Ele não regressa para governar, porque nunca deixou de reger, de trabalhar e de
amar; mas os homens chegarão a reconhecer os sinais de Suas atividades e de Sua
presença... Os homens então compreenderão 1 que a palavra “espiritual”... tem
conotação com atividade divina em cada fase do viver humano e do pensar
humano; captarão a formidável verdade de que economia sólida, claro huma nitarismo, educação efetiva (enquanto prepara os homens para a cidadania
mundial) e uma ciência dedicada ao melhoramento humano, são todas elas
atividades profundamente espirituais e em sua utilidade agregada constituem um
corpo de verdade religiosa; os homens descobrirão que a religião organizada é só
uma fase desta experiência mundial da divindade.
… Breve Espaço de Silêncio …

Ele também virá nos corações dos homens de todas as partes, manifestando-se
como o Cristo que mora internamente, lutando para a luz e influenciando as vidas
dos homens para o reconhecimento consciente da divindade.
vii

A palavra “reconhecimento” é uma das mais importantes da linguagem
ocultista e contém a chave do mistério do Ser.
… Espaço de Profundo Silêncio …

Nossa civilização moderna atual... está mudando; as antigas coisas estão
desaparecendo, pois cumpriram seu propósito. As coisas novas ainda não são
notadas ou apreciadas, embora já estejam presentes. O trabalho de preparação para
semear o germe ou semente da vontade divina sobre a Terra quase terminou;
quando
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conjuntamente a posição que o Cristo e Sua igreja “invisível” (a união de todas as
almas tornadas perfeitas, verdadeira descrição da Hierarquia) ocupam na Terra,
então de maneira não prevista pela humanidade... surgirá o Semeador da semente,
semeará no solo preparado pela humanidade, ficando assim assegurado o futuro,
não só para o Logos planetário como para o Todo maior no qual nosso planeta
desempenha sua pequena parte. Esse momento ocorrerá na civilização futura, e na
próxima grande raça que emergirá de todas as raças e nações modernas terá lugar
a semeará. A próxima raça constituirá a fusão da totalidade, e o reconhecimento
mundial da Humanidade Una é um pré-requisito essencial da semeadura. O
estabelecimento deste reconhecimento universal será uma das maiores tarefas do
reaparecimento de Cristo e da Hierarquia que O assiste.
viii

Áries é a fonte, o começo e o iniciador da Nova Era e suas civilizações
futuras, do surgimento do reino de Deus na Terra e também do indivíduo
iniciado nos mistérios.
É interessante compreender que Áries, o Inaugurador, torna-se eficaz sobre a
Terra por meio do poder organizador de Urano.
Urano rege o Caminho oculto e, em sentido esotérico, está vinculado com o
Hierofante dos Mistérios da Iniciação. Urano personifica a energia do sétimo raio.

O sétimo raio produz a fixação no plano exotérico da expe riência e
“estabiliza” (se posso empregar este termo) as forças de raio na forma,
produzindo a expressão concreta dos poderes ou realidades subjetivas.
ix

… Espaço de Profundo Silêncio …
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O reino de Deus caminha para a realização. O propósito da vida de Cristo, de
Sua morte e de Sua ressurreição está a ponto de alcançar consumação. Um novo
reino está vindo à existência; um quinto reino na natureza está se mate rializando, e
já tem um núcleo em funcionamento na Terra em corpos físicos. Portanto, vamos
dar as boas-vindas ao esforço e luta do presente, porque é um signo de
ressurreição. Compreendamos o transtorno e o caos enquanto a humanidade
escapa da tumba de egoísmo e indi vidualismo e chega ao lugar de viva luz e
unidade, porque é a ressurreição. Penetremos na escuridão com a luz que temos, e
vejamos a humanidade revolvendo-se, os ossos mortos voltando à vida, e as
envolturas e as vendas descartadas, à medida que a força e a vida espirituais são
vertidas na raça dos homens, porque isto é a ressurreição… O que tem valor está
emergindo à superfície. Sempre esteve ali, mas hoje é possível ser visto, marcando
o começo da consumação do trabalho de Cristo e levando Sua visão à realização.
x

Cristo em cada homem, a garantia de nossa realização espiritual final; Cristo
como o exemplo vivo dessa realização; Cristo, que sempre vive e permaneceu entre
nós durante dois mil anos, velando por Seu povo, inspirando Seus discípulos ativos,
os

Mestres

da

Sabedoria,

os

“homens

jus tos,

feitos

perfeitos” 2 ;

Cristo

demonstrando-nos a possibilidade desta consciência viva e espiritual em
desenvolvimento (à qual se deu o nome um tanto vago da “consciência crística” 3 )
que conduz cada homem, afinal... a uma perfeição última; são estas as verdades que
a igreja finalmente respaldará, ensinará e expressará através das vidas e palavras
de seus expoentes. Esta mudança na apresentação doutrinal fará com que a
humanidade seja muito diferente da que existe hoje; produzirá uma humanidade
que reconhecerá a divindade em todos os homens, em diversas etapas de
expressão, uma humanidade que não só espera o retorno de Cristo como também
está segura de Sua vinda e re-aparecimento — não de algum Céu longínquo, mas
desse lugar na Terra onde sempre esteve, e ao qual chegaram e conhecem
incontáveis milhares de pessoas...
xi

2
3

“just men, made perfect”.
Christ consciousness.
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No coração de cada homem está oculta a flor da intuição. Nisso podem
confiar, e nenhum fato eterno ou cósmico revestido de uma forma apropriada
deixará de receber sua recompensa de reconhecimento e compreensão.

O objetivo do processo evolutivo ao qual todas as vidas em nosso planeta
devem se submeter foi desenvolver esta sensibilidade que tornará possível a
revelação, e seria possível dizer que (de um ângulo definido) a meta de toda
experiência foi a revelação — cada revelação “levando o iniciado para mais perto
do Coração do Sol, onde todas as coisas são conhecidas e sentidas e por meio do
qual todas as formas, todos os seres e todas as coisas podem ser banhados de
amor”. Reflitam sobre estas palavras, porque a correspondência microcósmica com
o fato macrocósmico está cheia de valor educativo.

Procurem que “cada lição aprendida a cada dia, cada revelação captada e
compreendida, preencha de amor seus corações e os capacite a amar seus
semelhantes com ardente e ardorosa calidez”.
xii
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