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A MOR EM A TIVIDADE
O Verbo emana desde o coração de Deus, e emerge desde um ponto central de amor. Esse
Verbo é o próprio amor.
…Breve Espaço de Silêncio…
O divino desejo colore toda essa vida de amor. Dentro da Hierarquia humana, tal afirmação
adquire poder e som.
…Breve Espaço de Silêncio…
No princípio era o Verbo. O Verbo habitava e habita em Deus. N’Ele estava a luz. N’Ele
estava a vida. Dentro de Sua luz caminhamos…
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…Espaço de Profundo Silêncio…
A vida hierárquica, através de seu aspecto maior de Amor, era uma área de consciência,
muito familiar e bem conhecida pelos Mestres e pelo Mestre de todos Eles, o Cristo. Porém, este
“perfeito Filho de Deus” tinha ainda pela frente outro “saber” por adquirir; a natureza e a mente
desse grande Ser incorporado no Senhor do Mundo em Shamballa, que então lhe foi revelado...
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…Espaço de Silêncio…
Na Bíblia encontramos as palavras: “N’Ele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser”. Tal
afirmação é uma lei fundamental da natureza.
É a base enunciada da relação que existe entre o componente alma, atuando em um corpo
humano, e Deus.
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…Espaço de Silêncio…
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Muitos nestes dias falam e pensam em termos dessa Vida Una, mas isso continua sendo
apenas palavras e pensamentos, enquanto que a verdadeira percepção dessa Unidade essencial
continua sendo um sonho e uma fantasia. Sempre que esta realidade é posta em palavras, a
dualidade se acentua e a controvérsia espiritual aumenta (usando a palavra controv érsia em seu
significado básico e não em sua conotação bélica comum).
…Breve Espaço de Silêncio…
A vida não pode ser expressa em palavras... nem sua perfeição [pode ser] conscientizada.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Aceitamos a Vida Una como uma verdade básica e nos damos conta de que estamos em nosso
caminho de retorno da unidade de existência identificada com a forma, através de diversos
desenvolvimentos de uma resposta consciente à interação e atividade divina, até uma final
identificação com a Vida una.
…Breve Espaço de Silêncio…
A percepção da forma tem que dar lugar à radiação qualificada da identidade espiritual
autoconsciente que é a de um filho de Deus, mostrando-se por meio da forma.
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…Espaço de Silêncio…
Os Senhores lunares tiveram seu dia; agora, Agni, como o Senhor solar de vida e energia,
assumirá a devida importância na vida humana.
A mente em desenvolvimento é fogo cósmico.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
À medida que o homem procura chegar ao controle da mente, a alma, por sua vez, se torna
mais dinâmica. Até o momento presente, o trabalho do Anjo Solar se processou, sobretudo, em
seu próprio mundo, na relação com o espírito, e com ele o homem, que atravessa seus ciclos no
plano físico, nada tem a ver.
O florescimento da mente nos homens, que distingue a era presente, indica uma segunda crise
para o Anjo solar, da qual a primeira foi apenas o símbolo.
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Para este fim, o Anjo solar, a alma, está se organizado e se reorientando, para que seus
poderes possam ser redirecionados para o mundo dos homens. A atividade inteligente e o amorsabedoria devem se unir, união que deve ter lugar no plano físico.
Talvez a noção de que a alma está se organizando para este esforço, reorientando as forças e
se preparando para um novo e poderoso impulso seja novidade para alguns, mas assim é. Todas
as formas de vida passam de iniciação a iniciação sob a força da evolução e a alma não está
isenta deste processo.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Que a Vida Grupal seja inspirada pelas Regras para Iniciação...
…Breve Espaço de Silêncio…
A soberania sobre todas as formas e o poder de atuar como transmissores da energia
espiritual que chamamos de amor é a recompensa prometida aos Anjos solares triunfantes e a
caríssima meta do seu trabalho de meditação. Os Filhos de Deus triunfarão na Terra em plena
encarnação e trarão luz (e, portanto, vida) a todas as formas manifestadas. É a “vida mais
abundante” da qual fala o Cristo.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
A teoria da Vida Una pode que se r sustentada, mas não trato basicamente de teoria, mas do
que pode ser conhecido, desde que haja crescimento e aplicação inteligente da verdade. Trato da
possibilidade e do que pode ser alcançado.
vii

…Espaço de Silêncio…

Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.
Estas são as regras que controlam a vida grupal; são a chave das leis sob as quais todos os
grupos planetários trabalham.
viii

…Espaço de Profundo Silêncio…
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Nosso tema é o plano, o propósito e a vontade divinos; não é a evolução da consciência, ou
do segundo aspecto da divindade. Trata-se de espírito e não de alma. Estamos procurando em
alguma medida formular a vida do Pai, a vontade da Mônada e o propósito do Espírito. Em todos
estes (os três aspectos da vontade) está germinando a semente do próximo sistema solar, o
terceiro...
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Amor em atividade [é] a base do terceiro sistema de Vontade ou Poder.
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…Espaço de Profundo Silêncio…
A Hierarquia planetária, trabalhando sob a inspiração da Visão divina como está
corporificada no Plano, procura evocar uma resposta a esse Plano em todo coração humano; e
fomentando e alentando essa resposta, evocar não só uma compreensão mental, como também um
desejo aspiracional. Estes, juntos, produzirão finalmente o surgimento do Plano sobre a terra e
deste modo expressam um fator condicionante nos assuntos humanos.
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O processo de “tornar-se” que conduz a “ser” é um evento cósmico, envolvendo todas as
formas, e nenhum filho de Deus está separado desse processo mutável por agora. Enquanto está
na forma não pode conhecer o que é a Vida, embora, quando tiver alcançado certos degraus e
puder atuar nos planos superiores do sistema em plena consciência, possa começar a vislumbrar
essa tremenda Realidade.
xii

A mente em desenvolvimento é fogo cósmico.
Unidamente todos os homens tomam consciência, ainda hoje, da necessidade de se elevar
para fora da prisão do autointeresse, na liberdade da oportunidade compartilhada, e o fator que
ocasionará esta ressurreição é a boa vontade.
xiii

…Espaço de Silêncio…
O reconhecimento de uma Hierarquia espiritual que atua por intermédio do Novo Grupo de
Servidores do Mundo, deve aumentar com firmeza, de uma forma ou outra. Isto acontecerá
quando os estadistas do mundo e os governantes das distintas nações e organismos
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governamentais – políticos e religiosos – forem homens de visão, motivados espiritualmente e
com inspiração altruísta.
A futura ordem mundial será a expressão efetiva da fusão do modo de vida espiritual interno
e o modo de atuar externo, civilizado e culto; trata-se de uma possibilidade definida, porque a
humanidade, em suas camadas superiores, já desenvolveu o poder de viver simultaneamente nos
mundos intelectual e físico. Muitos vivem hoje também no mundo espiritual. Amanhã serão
muitos mais.
xiv

…Espaço de Silêncio…
A tarefa pela frente é simples. Atualmente, a realidade do reino de Deus e da Hierarquia
planetária é o aspecto mais importante da unicidade básica que subjaz nas formas, e é o que os
trabalhadores devem enfatizar no momento. Os cidadãos desse reino e os membros dessa
Hierarquia são extraídos de todas as nações, partidos políticos, grupos sociais, cultos, seitas
religiosas e organizações – sem ter em conta os objetivos expressos – e a universalidade dos
campos dos quais surgem essas pessoas demonstra a unidade subjacente. Quando esta unidade
assumir as proporções adequadas ante os olhos do gênero humano, sobrevirá uma verdadeira
síntese.
…Breve Espaço de Silêncio…
Portanto há hoje um chamado para que os trabalhadores hierárquicos revelem com maior
ênfase a realidade da Hierarquia.
Isto – se feito em grande escala e através de uma organização adequada – destruirá em grande
medida as atuais estruturas do mundo nos campos da religião, da economia e da política, o que já
está acontecendo. O aumento da pressão exercida por parte de todos que reconhecem a natureza
real do reino de Deus subjetivo e interno produzirá resultados assombrosos.
…Breve Espaço de Silêncio…
Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.
…Espaço de Silêncio…
Dual é o movimento para a frente. O Portal fica para trás. Isto é um acontecimento do
passado. Que o clamor invocador seja emitido do profundo centro da clara e fria luz do grupo.
Que ele evoque resposta do brilhante e longínquo centro. Quando a demanda e a resposta se
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confundem em um grande Som, que saia do deserto, deixe os mares para trás e saiba que Deus é
Fogo.
xv

…Espaço de Profundo Silêncio…

O homem é um composto de expressões superiores e inferiores, e por trás de todas as guerras
e dificuldades que acompanham o progresso do homem ao longo das eras subjaz este fator
principal – uma antiga e persistente luta entre a aspiração espiritual do homem e seus desejos
materiais. Esta condição hoje está enfocada no conflito que prossegue com fúria entre os poderes
totalitários e as nações que estão lutando pelos direitos do espírito humano e pela liberdade da
humanidade.
xvi

…Espaço de Profundo Silêncio…
O Novo Grupo de Servidores do Mundo é a vanguarda do reino de Deus, a prova viva da
existência do mundo de Unicidade espiritual.
… Breve Espaço de Silêncio…
Cultivar uma atitude espiritual é o que se necessita, como também a dedicação, todo o tempo,
e em toda forma possível, à vontade-para-o-bem.
xvii

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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