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P LE NILÚ NI O

DE T O U RO
(Lua Cheia 4/5/2015 às 00h42 hora local Argentina)

W E S A K : V O N T A D E O C U LT A , P R O P Ó S I T O E M
D E S E N V O LV I M E N T O
Por trás do sol central sagrado, encontra-se oculta dentro
de seus raios uma forma. Dentro dessa forma fulgura um ponto
de poder que ainda não vibra, mas brilha qual luz elétrica.
Ígneos são seus raios. Consome todas as formas, mas não
afeta a vida de Deus encarnado.
Do Uno que contém os sete, surge uma palavra. Essa
palavra reverbera ao longo da linha de essência ígnea, e ao
ressoar dentro do círculo das vidas humanas, converte-se em
uma afirmação, um mandado expresso ou uma palavra de poder...
Que o dinâmico poder e a elétrica luz revelem o passado,
destruam a forma e abram a porta dourada. Esta porta revela o
caminho que conduz ao centro onde mora Aquele cujo nome não
pode ser ouvido dentro dos confins da nossa esfera solar...
Sua palavra é poder. Sua luz é elétrica. O relâmpago é seu
símbolo. Sua vontade se encontra oculta na câmara de seu
pensamento.
i

… Espaço de Profundo Silêncio …

… a luz da vontade espiritual,
é a revelação do propósito em desenvolvimento.
ii

… Espaço de Profundo Silêncio …
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O trabalho dos Adeptos atlantes foi impressionar na consciência do mundo a verdade de
que Deus é Amor. Trata-se de uma expressão simbólica da verdade, como é também o emprego
da palavra Deus. O trabalho dos Adeptos ários é plasmar na consciência do mundo que Deus é
Vontade. Para fazer isto para a família humana, Eles trabalham com o intelecto, a fim de
controlá-lo, subordinar outras formas à mente e, por meio dela, revelar ao homem a visão do
que é e do que será.
iii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Lei, Amor, União ou Síntese – todas estas grandes energias se filtraram na
consciência humana e agora proporcionam a plataforma sobre a qual pode ser
fundada a nova civilização, assumida a nova abordagem a Deus e implementadas as
novas relações humanas.
iv

… Espaço de Profundo Silêncio …
As forças de regeneração, reconstrução, restauração e ressurreição, estão fazendo sentir
sua presença em muitos grupos que procuram ajudar e elevar a humanidade, reconstruir o
mundo, restaurar a estabilidade e o sentido de segurança, preparando assim, consciente ou
inconscientemente, o caminho para a vinda do Cristo.
Há também um ressurgimento extraordinário do antigo ensinamento do Buda que está
penetrando no Ocidente e encontrando fervorosos adeptos em todos os países. O Buda é o
símbolo da Iluminação; atualmente, em todas as partes, o aspecto luz é enfatizado de maneira
singular. Milhões de seres, no transcurso das épocas, reconheceram o Buda como o Portador da
Luz. Suas Quatro Nobres Verdades revelaram as causas das dificuldades humanas e indicaram
o remédio. Ele nos ensinou a não nos identificar com as coisas materiais nem com os desejos; a
adquirir um senso exato dos valores; a não considerar as posses e a existência terrenas como de
importância precípua; a seguir o Nobre Caminho Óctuplo, o Caminho das corretas relações –
corretas relações com Deus e corretas relações com os semelhantes – e a ser feliz. Os passos
deste Caminho são:
Corretos Valores.
Correta Palavra.
Correto Modo de Viver.
Correto Pensar.

Correta Aspiração.
Correta Ação.
Correto Esforço.
Correto Êxtase ou verdadeira Felicidade.
… Breve Espaço de Silêncio …
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Esta mensagem é excepcionalmente necessária hoje no mundo, porque a
maioria dos verdadeiros passos que levam à felicidade sempre foi ignorada.
… Espaço de Profundo Silêncio …

Sobre a base deste ensinamento, o Cristo erguerá a superestrutura da fraternidade entre os
homens, porque as corretas relações humanas são expressões do amor de Deus e constituirão a
principal e imediata demonstração da divindade no homem. Hoje, em meio a este devastado,
caótico e desditado mundo, a humanidade tem uma nova oportunidade para afastar a vida
egoísta e materialista e para começar a percorrer o Caminho Iluminado. No momento em que a
humanidade demonstrar vontade de percorrê-lo, então o Cristo virá; já existem indícios de que
os homens na atualidade estão aprendendo esta lição e dando os primeiros e vacilantes passos
no Caminho Iluminado das corretas relações.
v

… Breve Espaço de Silêncio …

Lei, Amor, União ou Síntese – todas estas grandes energias se filtraram na
consciência humana e agora proporcionam a plataforma sobre a qual pode ser
fundada a nova civilização, assumida a nova abordagem a Deus e implementadas as
novas relações humanas.

… Espaço de Profundo Silêncio …
Outra rasgadura do véu, de importância relativamente menor, ocorreu quando Saulo de
Tarso contemplou a glória do Senhor e se transformou em Paulo, o Apóstolo. Seu impulso e
potente retidão 1 e sinceridade, estimulando-o no “caminho para Damasco”, o impeliram a
atravessar um dos véus separadores. O Reino dos Céus “sofreu a violência”, e o violento o
toma pela força. Esta força, atuando em Saulo, o impeliu através do véu que impedia a visão, e
a rasgadura produzida lhe trouxe uma nova revelação. Como foi dito, ele ficou completamente
cego durante três dias, e isso é corroborado pelos registros esotéricos. Trata-se de uma bem
conhecida analogia com os três dias no sepulcro, reconhecida pelos esoteristas; corresponde
também à entrada no terceiro céu, que Paulo testificou mais tarde em sua vida. Ele
compreendeu a natureza da Lei, como as suas epístolas posteriores demonstraram; ele foi
conduzido aos pés do Iniciador pelo efeito do amor e, assim, se beneficiou das duas rasgaduras
anteriores. Enquanto se esforçava para alcançar a luz escreveu a Epístola aos Hebreus, que
1

directness.
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gerou tanta controvérsia. Nela os resultados do rasgamento do terceiro véu proporcionam a
nota-chave e expressam o primeiro e mais elevado aspecto, assim como as duas primeiras
rasgaduras levaram à revelação da terceira e segunda qualidades divinas. O primeiro aspecto
pode ser considerado uma síntese, a Comunhão dos Santos, e relacionado com o Senhor do
Mundo, Melquisedeque. Leiam esta epístola à luz dessas observações, e notem como um grande
iniciado se esforçou para revelar alguns fatos inerentes ao aspecto vontade ou poder. Esses
fatos, porém, estavam fora do alcance da vista dos discípulos e aspirantes da época, mas hoje
são parte real da compreensão humana.
vi

… Breve Espaço de Silêncio …

Portanto, também nós, que temos tão grande nuvem de testemunhas em torno
de nós, liberemo-nos de todo peso e do pecado que nos assedia, e corramos com
paciência a carreira que temos por diante.
vii

… Espaço de Profundo Silêncio …

A qualidade ou aspecto superior divino se faz sentir na vida do progressivo Filho de Deus;
Ele conhece o significado da inteligência; Ele compreende a significação do amor e sua
qualidade atrativa. Agora – devido a ambos os reconhecimentos – Ele percebe o poder da
vontade e da realidade do propósito divino que tal vontade deve implementar a qualquer preço.
Esta foi a maior crise do Cristo.
… Breve Espaço de Silêncio …
Quando o Cristo, o Avatar de Amor, reaparecer, então os “ Filhos dos homens que são agora
os Filhos de Deus afastarão Seus rostos da Luz resplandecente e irradiarão essa luz sobre os filhos
dos homens que ainda não sabem que são Filhos de Deus . Então aparecerá Aquele que Vem, Seus
passos se acelerando pelo vale das sombras pelo Uno de tremendo poder que permanece no topo da
montanha, exalando amor eterno, luz suprema e pacífica e silenciosa Vontade.
“Então os filhos dos homens responderão. Então brilhará uma nova luz no lúgubre e penoso
vale da terra. Então, uma nova vida circulará pelas veias dos homens e sua visão abarcará
todas as formas do que pode ser.
“Assim virá novamente a paz na terra, mas uma paz desconhecida até agora. A vontade-para-obem então florescerá como compreensão, e esta frutificará como boa vontade nos homens.”
viii

… Espaço de Silêncio …
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A síntese... se expressa através dos três centros planetários: Shamballa, a Hierarquia e a
Humanidade, responsáveis pelo condicionamento dos demais centros planetários e pela
consequente demonstração da intenção divina. O propósito básico de Sanat Kumara é
estabelecer corretas relações em todos os campos de Sua vida manifestada. Atualmente, o fator
alentador é que a atividade da humanidade, pela primeira vez, se ocupa do tema das corretas
relações humanas e como viabilizá-las. Gostaria que refletissem sobre isto, porque significa
que também pela primeira vez, a humanidade está respondendo conscientemente à vontade e
intenção de Shamballa, embora não entenda as implicações esotéricas. Isto é muito mais
importante do que podem imaginar, pois constitui uma nova relação de natureza espiritual e de
resultados profundamente espirituais.
ix

… Espaço de Silêncio …

“Uma linha de fogo entre dois pontos em chamas. Uma
corrente de água azul, novamente uma linha, surgindo da terra e
terminando no oceano. Uma árvore com raiz em cima e flores
embaixo.
… Breve Espaço de Silêncio …

“Do fogo e sempre no ponto do meio aparece o olho de
Deus (Shiva). Sobre a corrente, entre os dois extremos, ali flutua
o olho da visão; um fio de luz une os dois.
… Breve Espaço de Silêncio …

“Profundo na árvore, entre a raiz e as flores, o olho
novamente é visto. O olho que conhece, o olho que vê, o olho
que dirige – um feito de fogo, um fluido como o mar e dois que
olham daqui para além. Fogo, água e a terra – todos necessitam
do ar vital. O ar é vida. O ar é Deus.”
x

… Espaço de Profundo Silêncio …
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O Festival Wesak é celebrado há séculos no conhecido vale do Himalaia (creia-se ou não),
a fim de:
 Confirmar que o Cristo existe fisicamente entre nós, desde Sua suposta partida.
 Comprovar, no plano físico, a real similitude que existe quanto ao processo de
aproximação a Deus adotado pelo Oriente e pelo Ocidente. Tanto Cristo como Buda
estão presentes.
 Estabelecer um lugar de reunião para Aqueles que, anualmente, em forma sintética e
simbólica, vinculam-se e representam o Lar do Pai, o Reino de Deus e a
Humanidade.
 Demonstrar a natureza do trabalho que o Cristo há de realizar, como o grande
Intermediário eleito, permanecendo como Representante da Hierarquia Espiritual e
Guia do Novo Grupo de Servidores do Mundo. Em Sua Pessoa, Ele proclama a
demanda (da Hierarquia e do Novo Grupo de Servidores do Mundo) de
reconhecimento da existência do Reino de Deus aqui e agora.
Talvez uma das principais mensagens para nós, que lemos estas palavras, seja a grande
verdade e realidade da Presença física do Cristo, nesta época, na Terra, de Seu grupo de
discípulos e colaboradores, de Sua representativa atividade, em bem da humanidade, e da
estreita relação que existe entre Eles...
xi

… Espaço de Profundo Silêncio …

É preciso lembrar sempre que o grande tema da LUZ subjaz em todo o nosso propósito
planetário. A plena expressão da LUZ perfeita, compreendida em termos ocultistas, é o
absorvente propósito de vida do nosso Logos planetário. Luz é o grande e obsessivo
empreendimento nos três mundos da evolução humana... a própria alma é luz e toda a
Hierarquia é um grande centro de luz, sendo a causa da simbologia da luz reger os nossos
pensamentos e abordagem a Deus, habilitando-nos a compreender um pouco as palavras do
Cristo “Eu sou a Luz do mundo”... O tema da luz subsiste em todas as Escrituras do mundo; a
ideia da iluminação condiciona todo o treinamento dado à juventude do mundo (embora a
aplicação dessa ideia esteja muito limitada), e a ideia de mais luz rege os incipientes anseios do
espírito humano.
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Ainda não levamos este conceito até o Centro de Vida, onde mora o Ancião dos Dias, o
Jovem Eterno, o Senhor do Mundo, Sanat Kumara, Melquisedeque – Deus. Contudo, deste
centro emana o que foi denominado de Luz da Vida, a Luz Suprema. Estas palavras não terão
significado até sabermos, como iniciados treinados, que luz é um sintoma e uma expressão da
Vida, e que essencial e ocultamente, e de maneira muito misteriosa, os termos Luz e Vida são
intercambiáveis dentro dos limites do “círculo-não-se-passa” planetário. Mais além desses
limites, quem sabe? A luz pode ser considerada um sintoma, uma reação ao encontro e
consequente fusão de espírito e matéria.
Portanto, quando um grande ponto de fusão e de crise solar (pois é isso que é, mesmo
quando produz uma crise planetária) aparece em tempo e espaço, imediatamente a luz aparece,
e com tal intensidade, que só quem conhece a luz da alma e é capaz de suportar a luz
hierárquica, pode ser treinado para penetrar e fazer parte da luz de Shamballa e caminhar nas
“aulas radiantes onde atuam as Luzes que cumprem a Vontade de Deus”.
… Espaço de Profundo Silêncio …

As “Luzes que cumprem a vontade de Deus” agora esperam dar outro
toque que permitirá que o trabalho de reconstrução avance em linhas
corretas, mas Elas aguardam o clamor invocador da humanidade e que
abaixe o pó da batalha e do conflito.
xii

… Espaço de Profundo Silêncio …
Uma nova definição de Deus foi dada a nós quando o Buda ensinou que Deus era Luz e nos
mostrou o caminho de iluminação, e quando Cristo nos revelou que Deus era Amor mediante
Sua vida e serviço na Terra. Hoje o aspecto conhecimento da iluminação está sendo
compreendido, mas o significado interno do amor só agora é tenuemente pressentido. Mas luz e
amor foram revelados ao mundo por dois grandes Filhos de Deus em duas Aproximações. Uma
nova Aproximação está a Caminho, trazendo-nos a próxima verdade necessária. Nós nos
perguntamos: Qual será? Aqueles que conhecem e amam a Deus e a seus semelhantes, estão
preparados para ela; as massas de homens esperam por ela.
x iii

7

i

Alice Bailey, Psicologia Esotérica, T. I.
Alice Bailey, Os Raios e as Iniciações.
iii
Alice Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
iv
Alice Bailey, Os Raios e as Iniciações.
v
Alice Bailey, O Reaparecimento do Cristo.
vi
Alice Bailey, Os Raios e as Iniciações.
vii
A Bíblia, Heb. 12:1.
viii
Alice Bailey, O Reaparecimento do Cristo.
ix
Alice Bailey, Os Raios e as Iniciações.
x
Alice Bailey, Discipulado na Nova Era, Tomo II.
xi
Alice Bailey, O Reaparecimento do Cristo.
xii
Alice Bailey, Os Raios e as Iniciações.
xiii
Alice Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
ii

