21 de Febrero de 2016
Luna Llena de Piscis, UT 18:20 del 22/02/2016
P L E N IL Ú N IO D E P E IX E S
(Lua Cheia 22/02/2016 às 15:20 hora local Argentina)

P E I X E S : O S I N A L D O S A LVA D O R
Até agora o sinal do Salvador foi a Cruz, e a qualidade da salvação
oferecida foi a de se liberar da substância ou da atração da matéria e de
seu aferro – uma liberdade só obtida a grande custo. O futuro contém em
seu silêncio outros modos de salvar a humanidade.
i

… Espaço de Profundo Silêncio…
A história da evolução na Terra, do ângulo da humanidade, é de progresso, de
enfáticas decisões revolucionárias e pontos culminantes de crise. Sem uma história
assim, não compreenderíamos o progresso feito e o crescimento firme, embora gradual,
da resposta sensível ao ambiente, ao contato e às impressões – mentais e espirituais. A
história da evolução é, na realidade, e do ponto de vista ocultista, a história da
liberação do espírito, pelo método do constante desenvolvimento das formas, o qual –
em desenvolvimento ordenado e por demanda do espírito – atende suas exigências em
qualquer ciclo específico e em cada etapa de crescimento, e deriva da resposta da
substância ao impacto e à impressão espirituais.
Referido impacto e referida sensibilização pela impressão têm a ver com a união de
substância e espírito, forma e matéria, e são também estreitamente vinculados com o
aparecimento cíclico dos raios, com suas variadas influências, qualidades e intenções de
raio, pois todos contribuem para o processo evolutivo, à medida que entram e saem,
ciclicamente, da manifestação. É preciso reconhecer que cada Senhor de Raio, à medida
que segue Seu próprio caminho de desenvolvimento, tem que expressar certas
qualidades e também desenvolver e manifestar determinados aspectos da vida. Os
efeitos destas intenções dos Senhores ou Vidas de raio no nosso planeta são, do ângulo
Deles, puramente incidentais e ocorrem sem planejamento, sendo devidos às atividades
cíclicas, circulatórias e cósmicas nas quais estão eternamente empenhados. Portanto,
Sua intenção e propósitos de maneira alguma se relacionam com a humanidade – fato
que os homens tendem a esquecer.
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… Espaço de Silêncio…
Devido à energia afluente, oriunda de fontes extraplanetárias, há uma mudança geral
no enfoque da consciência das vidas encarnadas e desencarnadas. Referida mudança é
um dos principais fatores que causam os transtornos atuais. Os estudantes hoje estão
procurando as causas que induzem as motivações humanas no passado e nas relações
cármicas e, a isso, agregam o denominado fator de perversidade. Todos esses fatores
existem, mas têm origem mais insignificante e são inerentes à vida dos três mundos.
Eles próprios têm origem em fatores muito mais profundamente arraigados e latentes na
relação espírito e matéria e inerentes ao dualismo do sistema solar, e não à sua
triplicidade. Este dualismo, no que diz respeito ao nosso planeta, é profundamente
afetado pela vontade-propósito do Senhor do Mundo e pela intensidade do Seu
pensamento unidirecionado.
Conseguiu alcançar um ponto de tensão, preparatório para as estupendas
mudanças que se produzirão na expressão de Sua vida, dentro de Seu veículo de
manifestação, um planeta.
Este ponto de invocação será evocativo de grandes acontecimentos e envolverá todo
aspecto de Sua natureza, inclusive a física densa. Tudo isso, por lógica, implicará
também no que diz respeito à família humana, porque “n’Ele vivemos, nos movemos e
temos o nosso ser”. Estas três palavras ou frases expressam a triplicidade da
manifestação, porque “Ser” significa aspecto Espírito, “nos movemos”, a alma ou
aspecto consciência, e “'vivemos” significa a aparência no plano físico. Nesse plano
exterior temos a síntese fundamental da vida encarnada.
Ficará evidente para vocês que, ao alcançar a tensão planetária, é a vida nos três
mundos que é a esfera desta tensão e não o reino da atividade hierárquica. A mudança
resultante deste ponto de tensão, o "movimento" com sua consequência, produz-se no
reino da experiência e percepção da alma. É possível observar o efeito secundário na
consciência humana no despertar que está ocorrendo entre os homens – um despertar
para os valores espirituais mais elevados, as tendências e ideologias que estão
aparecendo por todo lado e nas claras linhas demarcatórias que surgiram no campo no
âmbito das determinações e objetivos humanos. Tudo isso é resultado das grandes
mudanças efetuadas no campo da consciência superior e são condicionadas pela alma de
todas as coisas…
ii
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… Espaço de Silêncio…
Antes que a alma possa se erguer na presença dos Mestres, é necessário que seus
pés tenham sido lavados no sangue do coração.
… Espaço de Profundo Silêncio…
Ser capaz de se erguer é ter confiança; e ter confiança significa que o discípulo está
seguro de si mesmo, que renunciou às suas emoções, ao seu próprio eu e até a sua
humanidade; que é incapaz de temores e de dor inconsciente; que sua consciência toda
está concentrada na Vida Divina, expressa simbolicamente pelo termo “os Mestres”; que
só tem olhos, ouvidos, linguagem e poder pelo Raio Divino, no qual tocou seu sentido
mais elevado. Então está isento de medo, livre de sofrimento, livre de ansiedade ou
abatimentos; sua Alma, sem se diminuir nem desejar adiamento, encontra-se por
completo dentro da chama da Luz Divina, a qual compenetra totalmente seu ser. Então
tomou posse de sua herança e pode reclamar seu posto entre os Instrutores dos homens;
ele se ergueu, levantou a cabeça, respira o mesmo ar que Eles.
… Breve Espaço de Silêncio…
Mas antes que lhe seja possível fazer isto, os pés da Alma têm que ser lavados no
sangue do coração.
iii

… Espaço de Profundo Silêncio…
A glória do Cristo e a singularidade da Sua obra residem no fato de ter sido o
primeiro a rasgar os véus “de cima abaixo”. Estava apto a fazê-lo porque atuou como
Salvador do Mundo, fora e independentemente da humanidade; Ele se liberou da aura da
família humana e – citando novamente O Antigo Comentário, até onde é possível
traduzir essas arcaicas:
“Atuou de cima e, do mais longínquo, projetou a força que, com impetuosa
arremetida, abriu caminho pelas forças separadoras, dispersando-as em três direções, do
ponto mais elevado, para a direita e para a esquerda, permitindo assim a entrada da
força emanante que se transmudou em luz, amor e energia de elevação. Assim atuou
Aquele a Quem todos os homens devem esperar. É como o homem, mas não atua como
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tal. Atua como luz divina, energia suprema e como Salvador do mundo dos homens”.
iv

… Espaço de Profundo Silêncio…
Durante a era de Peixes, o trabalho do Cristo foi relacionar a humanidade com a
Hierarquia do planeta; na era de Aquário, Seu trabalho será relacionar este rapidamente
crescente grupo com o centro mais elevado, onde o Pai é contatado, onde o
reconhecimento da filiação é concedido 1 e onde o propósito divino pode ser conhecido.
Por meio do futuro trabalho do Cristo, os três aspectos divinos, reconhecidos por todas
as religiões do mundo (incluindo a religião cristã) – Inteligência ou a Mente Universal,
Amor e Vontade – serão conscientemente desenvolvidos na humanidade; a humanidade,
a Hierarquia espiritual e o “centro onde a vontade de Deus é conhecida” serão postos
em uma relação mais aberta e geral.
v

… Breve Espaço de Silêncio…

O Cristo ancorou na Terra “a Vontade de Deus na matriz de amor”.
… Espaço de Profundo Silêncio…
Até agora o sinal do Salvador foi a Cruz, e a qualidade da salvação oferecida foi a
de se liberar da substância ou da atração da matéria e de seu aferro – uma liberdade só
obtida a grande custo. O futuro contém em seu silêncio outros modos de salvar a
humanidade. A taça da dor e a agonia da Cruz estão quase acabadas. A alegria e a
fortaleza tomarão seu lugar. Em vez da dor teremos a alegria que redundará em
felicidade e, oportunamente, conduzirá à bem-aventurança. Teremos a fortaleza com a
qual só saberemos de vitórias e não de derrotas... Parece ser uma lei do
desenvolvimento grupal receber o reconhecimento por parte do mal, antes do
reconhecimento por parte do bem. Mas, "depois do pranto vem a alegria, e essa alegria
chega pela manhã". Agora estamos apenas no alvorecer – o alvorecer da era aquariana.
A plena onda de luz caminha inevitavelmente para nós.

… Espaço de Silêncio…
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Que o grupo permaneça dentro do fogo da mente, enfocado na clara luz da cabeça. O
solo ardente realizou seu trabalho. A clara e fria luz resplandece e, sendo fria, no
entanto o calor – evocado pelo amor grupal – permite uma cálida exteriorização
energética. Por trás do grupo fica o Portal. Ante ele se abre o Caminho. Juntos, que
o grupo de irmãos siga adiante – fora do fogo, dentro do frio e para uma mais nova
tensão,
… Espaço de Profundo Silêncio…
A palavra “tensão” atualmente transmite uma falsa impressão. Na concepção dos
leitores, associa-se aos nervos, aos pontos de crise, à coragem e à fadiga... Mas, na
realidade, tensão em termos ocultistas não está associada a esses aspectos de reação da
personalidade. O significado esotérico de tensão (até onde posso explicar com palavras
tão limitadas) é a "enfocada e inamovível Vontade". A correta tensão consiste na
identificação do cérebro e da alma com o aspecto vontade e a preservação dessa
identificação – imutável e inamovível – apesar das dificuldades e circunstâncias.
… Espaço de Profundo Silêncio…
Algum dia a história do processo evolutivo será escrita por um iniciado da grande
Loja Branca, do ângulo de seus 2 pontos de crise e os subsequentes pontos de tensão.
Isto permite às formas vivas, sob este impacto dual, emergir em zonas de consciência
maiores. Cada reino na natureza pode ser considerado como um ponto de tensão dentro
da esfera do Ser do Logos planetário, e cada um – em tempo e espaço – está em
processo de gerar os pontos de crise que produzirão um potente (e muitas vezes
repentino) progresso no Caminho de Evolução. Hoje a humanidade, em sua situação
atual como um ponto de crise planetária, está gerando um ponto de tensão tal, que em
breve permitirá avançar na dispensação, cultura e civilização da nova era.
vi

… Breve Espaço de Silêncio…
A verdadeira solenidade é construída no grau de tensão mais elevado. Solenidade
não é descanso, não é satisfação, não é o fim; é, precisamente, um começo – isto é,
resolução e uma marcha adiante no caminho de Luz. As adversidades são inevitáveis,
pois são as rodas do esforço. Terríveis pressões são inevitáveis, pois sem elas a
explosão carece de poder. Como poderia a alegria surgir da frivolidade? …a alegria
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mora na solene vitória do espírito. A vitória do espírito situa-se na afirmação dos
princípios inalteráveis a partir dos quais tudo começa…
vii

… Espaço de Profundo Silêncio…
Abstração indica processo, progresso e desenvolvimento.
Os processos de abstração... estão conectados com o aspecto vida, são postos em
marcha por um ato da vontade espiritual, e constituem o “princípio de ressurreição que
jaz oculto no trabalho do Destruidor”...

Assim, a grande síntese emerge, e destruição, morte e dissolução nada são em realidade senão
processos de vida.
… Espaço de Profundo Silêncio…
As últimas palavras que o Cristo dirigiu aos Seus apóstolos, reunidos na câmara alta
(simbolicamente, a Hierarquia) foram, “Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim
da era” ou ciclo. Estava falando como Guia da Hierarquia, que é o Seu Ashram, e
também como a Mônada; expressava a Sua divina vontade de impregnar ou animar o
mundo contínua e incessantemente com Sua consciência sobrepairante; expressou
universalidade e ininterrupto contato e continuidade, características da vida monádica –
da própria vida. Foi também uma extraordinária afirmação, emitida sob a energia da
vontade e fazendo todas as coisas novas e todas as coisas possíveis.
viii
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