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P LENI LU NN IO

DE T O U RO - F E ST I VA L W E SA K
(Lua Cheia 22/4/2016 ass 02:24 hora local de Argentina e Brasil)

A V O N TA D E D E D E U S
E M N O VA E P O T E N T E V I V Ê N C I A

Em toda a sucessão espiritual dos Filhos de Deus, só se vê e se sente expectativa e
preparação. “A Hierarquia espera”. Fiz tudo o que era possível quanto à presente
oportunidade. O Cristo aguarda em paciente silêncio, atento ao esforço que
materializará Seu trabalho na Terra e Lhe permitirá consumar o esforço que iniciou há
2.000 anos na Palestina. O Buda paira sobre o planeta, a fim de desempenhar Sua parte
se a humanidade Lhe oferecer a oportunidade. Todo depende da correta ação das
pessoas de boa vontade.
i

… Espaço de Profundo Silêncio…

Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática
que finalmente aniquilará o tempo
… Espaço de Profundo Silêncio…

O Espírito de Síntese, atuando mediante o grande Avatar de primeiro raio (o Avatar
de Síntese) está mais perto da Terra do que nunca antes, e a clareza que emergirá à Luz
da Sua Presença já está disponível; a tendência à integração, portanto, pode ser mais
facilmente fomentada e uma nova síntese obtida entre os homens. Contudo, antes que
integração e a síntese sejam possíveis, esta energia de primeiro raio deve atuar para
destruir tudo que impede a integração e tudo o que está impedindo a síntese necessária.
Os próprios seres humanos devem também destruir os preconceitos, as animosidades e
as ideias fixas que impediram a síntese, que criaram separações e impediram a correta
compreensão.
Curar separações é matéria prática.
ii

… Espaço de Profundo Silêncio…
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Seria possível evocar neste momento o bem eterno, latente em Vidas que
normalmente fariam contato com a humanidade em algum futuro muito distante, e
deste modo acelerar a chegada do dia de contato espiritual elevado e profundo, no
presente imediato? É essa a questão. Se for possível fazer, o passado maligno e o
futuro glorioso talvez possam se pôr em contato no presente desditoso, e ter lugar
um evento que produzirá mudanças estupendas.
iii

… Breve Espaço de Silêncio…

Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que
finalmente aniquilará o tempo
… Espaço de Profundo Silêncio…

O Senhor de Shamballa neste tempo de urgência, do amor ao aspecto vida e da
compreensão do Plano além do amor à humanidade, está emitindo esta energia dinâmica.
É destruidora da forma e traz morte às formas materiais e corpos organizados que
impedem a livre expressão da vida de Deus, porque invalidam a nova cultura e tornam
inativas as sementes da civilização vindoura.
Também lhes lembraria que o uso da energia de primeiro raio inevitavelmente
significa destruição nas primeiras etapas, mas fusão e mescla nos resultados posteriores
e finais. Se os seres humanos (mesmo os melhores) não fossem tão embrionários nem
tão superficiais em seus conceitos e visão, seriam capazes de penetrar por trás do que
está ocorrendo nos países-chave no mundo e ver o surgimento gradual das novas e
melhores condições e o desaparecimento das amadas, mas lentamente decadentes
formas. A energia de Shamballa é, porém, tão nova e tão estranha, que é difícil para os
seres humanos conhecê-la pelo que é – a demonstração da Vontade de Deus em nova e
potente vivência.
A Vontade de Deus é produzir certas mudanças radicais e transcendentais na
consciência da raça, que alterarão completamente a atitude do homem para a vida e sua
captação das essencialidades espirituais, esotéricas e subjetivas do viver. É esta força
que provocará (em conjunção com a força de segundo raio) essa tremenda crise –
iminente na consciência humana – que chamamos de segunda crise, a iniciação da raça
no Mistério das Eras, nisso que esteve oculto desde o princípio.
iv
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Qualquer momento ou clímax de decisão por parte do Senhor do Mundo institui
nova lei e põe em jogo novas energias. As leis são apenas as condições inalteráveis
produzidas pela atividade, a orientação e os emanados pensamentos decisivos d’Aquele
em Quem vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, assim como as atividades, a
orientação e o pensamento de um ser humano levam às células e aos átomos de seu
corpo ao longo da linha de seus desejos. As energias são só o ritmo de Seu alento e o
resultado da ação sistólica e diastólica de Seu coração. Não podemos escapar destas
energias, mas – de uma maneira misteriosa e peculiar – o Logos planetário as dirige ou
as retém de acordo com as reconhecidas necessidades planetárias do período.
Neste momento o “olho de Sua direção” se dirige para um mundo necessitado e
expectante, e particularmente para as inúmeras pessoas expectantes que têm dentro de si
mesmas as potências do discipulado. Elas são a esperança do mundo. Esta afluência de
energia dirigida significa um grande estímulo de todos os aspirantes sensitivos e
responsivos; o resultado não é fácil para eles. Tudo neles é trazido à superfície da
consciência e enquanto enfrentam uma vital e benéfica oportunidade, também enfrentam
o problema de absorver mais “castigo” (não é essa a palavra que quero, irmãos meus?)
do que normalmente tomariam -- se desmoronarão sob o impacto de descobrir a si
mesmos e a oportunidade de eliminar a personalidade? Ou se levantarão triunfantes das
cinzas de seus eus mortos, para vivo poder e beleza?
… Breve Espaço de Silêncio…

Embora Sanat Kumara seja naturalmente inconsciente do discípulo ou aspirante
individual, Ele não é inconsciente de seu efeito, qualidade ou status maciço. Contato e
relação baseiam-se em reação vibratória, e a potência da vibração unida dos discípulos e
aspirantes do mundo é hoje – pela primeira vez na história humana – suficientemente
forte para chegar a Shamballa. Este é um fato novo e muito interessante.
v

… Espaço de Silêncio…

...as Forças da Luz se expressam mediante a Hierarquia da Luz, sendo Seu efeito
principal a iluminação das mentes dos homens com amor e luz. Isto se precipita no
plano mental. Assim é compenetrada e iluminada a personalidade ou aspecto forma da
humanidade. Desta maneira, o terceiro grande centro planetário, a Humanidade, se
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torna criador e magnético, e os dois aspectos divinos – inteligência e amor – alcançarão
a frutificação no plano físico, possibilitando que o primeiro aspecto e a vontade de
Deus (compreendida pela humanidade como o Plano) sejam conscientemente levados
adiante sobre a Terra de acordo com a atividade instituída em Shamballa. A vontade de
Deus é propósito e, pela primeira vez, este deverá ser conscientemente reconhecido
pelo homem.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio…
As pessoas não se dão conta do significado de Deus ou Bodhissattva. Como se
fossem cegas, perguntam: “O que é luz?” Mas as pessoas também carecem de palavras
para descrever suas propriedades, embora diariamente percebam a luz.
Tanto desconfiam as pessoas do incomum, que se confundem sobrem os limites de
luz e escuridão. É mais fácil para ela conceber a Deus como habitando um palácio sobre
a estrela maior. De outro modo seu Deus permaneceria sem morada. Sua manifestada
carência de sentido-de-proporção as impulsiona a degradar o que existe.
vii

… Espaço de Silêncio…

A tarefa de todos os grupos que estão trabalhando sob os Mestres da Sabedoria é
deixar entrar a luz, utilizando as rasgaduras que já existem nos véus de maya.
viii

… Breve Espaço de Silêncio…

Eu vejo e quando o Olho está aberto tudo é luz...
… Espaço de Profundo Silêncio…

… três grandes rasgaduras existem agora, além de inúmeras outras menores e menos
importantes, as quais não se fez referência nem é necessário fazer. Três grandes Filhos
de Deus no momento da iniciação fizeram um aporte maior à consciência humana
mediante Sua determinada vontade-para-a-lei, vontade-para-amar e vontade-para-asíntese. Assim o gênero humano foi ajudado a avançar mais facilmente pelo “Caminho
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iluminado”, a passar pelas aulas de maya, ajudados pela luz que é vertida através das
rasgaduras feitas nos véus separadores por Homens divinos perfeitos no próprio
momento de Seu triunfo. Ainda resta por fazer uma quarta grande rasgadura como
resultado das energias liberadas e o bem adquirido que as três rasgaduras anteriores
tornaram possíveis. Esta quarta rasgadura maior será feita pela própria humanidade, de
pé com “intenção maciça”, enfocada através dos grupos que são exteriorizações dos
Ashrams dos Mestres. Portanto, será feita quando a Hierarquia tomar forma física
novamente sobre a Terra.
ix

… Espaço de Silêncio…

Eu vejo e quando o Olho está aberto tudo é luz...
… Espaço de Profundo Silêncio…

A Técnica da Luz está mais estreitamente relacionada com a mente e significa o
método pelo qual a iluminação que aflui da alma (cuja natureza é luz) pode irradiar não
só os ideais como também a vida, as circunstâncias e os acontecimentos, revelando a
causa e o significado da experiência. Quando o poder do discípulo para iluminar é
captado, deu o primeiro passo para o enfraquecimento do espelhismo; e assim como a
Técnica da Presença se torna efetiva no plano mental, também a Técnica da Luz produz
poderes que podem se tornar efetivos no plano astral e, finalmente, ocasionar a
dissipação e o desaparecimentos desse plano.
… Breve Espaço de Silêncio…

Luz e substância são termos sinônimos. Alma e luz também são, e nesta
igualdade de ideia – luz, substância, alma – têm a chave da fusão e da união que o
Cristo expressou tão plenamente para nós em Sua vida na Terra.
x

… Espaço de Profundo Silêncio…

A grande sucessão Apostólica de Conhecedores de Deus está preparada hoje para
iniciar uma atividade renovada – a sucessão d’Aqueles Que viveram na Terra, aceitaram
a realidade de Deus Transcendente, descobriram a realidade de Deus Imanente,
reproduziram em Suas próprias vidas as características divinas da vida crística e (porque
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viveram na Terra como Ele o fez e o faz) “penetraram por trás do véu, para nós,
deixando-nos um exemplo para que também nós sigamos Seus passos” e os d’Eles.
Finalmente, também nós pertencemos a essa grande sucessão.
O próprio Buda se encontra por trás do Cristo em humilde reconhecimento da tarefa
divina que Ele está a ponto de consumar, devido à iminência dessa realização espiritual.
Não só são conhecedores de Seus Planos que atuam conscientemente no Reino de Deus,
como esses grandes Seres espirituais que vivem e moram no “Lar do Pai” e no “centro
onde a Vontade de Deus é conhecida”, também foram mobilizados e organizados para
ajudar em Seu trabalho. A linha espiritual de sucessão desde o trono do Ancião dos Dias
até o mais humilde discípulo (reunidos aos pés de Cristo) hoje está enfocada na tarefa
de ajudar à humanidade.
xi

… Espaço de Profundo Silêncio…

A mudança externa está produzindo uma síntese interna e a dispersão externa, as
separações estão resultando interiormente em relações mais estreitas e um espírito
de compreensão mais tolerante. O poder de considerar, de escolher, de pensar e de
discriminar está se desenvolvendo rapidamente entre todas as classes de todas as
partes, como resultado dos inúmeros sucessos cataclísmicos, a apresentação de
numerosas circunstâncias cambiantes e os numerosos pontos de vista e teorias de
governo e de religião; estes surgem naturalmente dos novos contatos e da rápida
apresentação dos acontecimentos por meio da imprensa e do rádio.
Isto é o importante do ponto de vista da evolução e do aumento da consciência
mundial. Os sucessos no plano físico são incidentais e de poder transitório.
x ii

… Espaço de Profundo Silêncio…

Por meio do Cristo e do Buda, a humanidade pode estabelecer agora uma estreita
relação com Shamballa e então dar sua própria contribuição – como centro mundial – à
vida planetária. Compenetrada pela luz e controlada pelo Espírito de Paz, a expressão
da vontade-para-o-bem da humanidade pode emanar poderosamente deste terceiro
centro planetário. Então a humanidade, pela primeira vez, empreenderá sua tarefa
predestinada como intermediária inteligente e amorosa entre os estados superiores de
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consciência planetária, os estados super-humanos e os reinos subumanos. Assim a
humanidade chegará a ser, finalmente, o salvador planetário.
xiii

… Espaço de Silêncio…

O centro ajna do Senhor do Mundo somente agora está começando a se expressar de
uma maneira reconhecível através do Novo Grupo de Servidores do Mundo. Este grupo
intermediário – entre a Hierarquia e a Humanidade – é um portador da energia que
possibilita o Plano (o Plano do qual a Hierarquia é o guardião). Este Plano implementa
o Propósito, e mais tarde, quando o Novo Grupo de Servidores do Mundo estiver
organizado e for reconhecido como um organismo vivo, definitivamente receberá
energia de Shamballa em uma recepção direta, via Hierarquia. Eu me dou conta de que
esta informação é de pouca importância imediata para vocês, mas – para o fim do século
– se verá que explica muito.
Nunca se esqueçam, irmãos meus, que dado que foi a humanidade que proporcionou
o pessoal da Hierarquia – inclusive o Cristo, o primeiro de nossa humanidade a alcançar
a divindade – temos, portanto, a garantia e a certeza do êxito final da humanidade.
xiv

…escrevo com uma firme convicção de que a alma do homem surgirá e por último
triunfará sobre todos os defeitos transitórios e as circunstâncias transitórias… O que é
verdade no caso do homem individual é eternamente verdade no caso das nações e
também para elas se prediz a mesma esperança de iluminação e de futuro, o triunfo
espiritual e a glória.
xv

…“depois do pranto vem a alegria, e essa alegria chega na manhã”.
Só o alvorecer está conosco até agora – o alvorecer da Era Aquariana.
A plena corrente de luz está inevitavelmente se movendo em seu caminho para nós.
x vi
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