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P L E N I LÚ N I O

DE GÊMEOS
(Lua Cheia 13/6/2014, 1h11 hora local de Argentina e Brasil)

O Sentido de Relação libera a potência da Invocação

GÊMEOS: RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO

A palavra “reconhecimento” é uma das mais importan tes na linguagem do ocultismo
e contém a chave do mistério do Ser. Relaciona-se com a atividade cármica, à qual
os senhores do Tempo e do Espaço estão subordinados. É difícil ilustrar isto em
termos simples, mas pode-se dizer que o problema do Próprio Deus consiste nisto,
em que Ele deve manifestar um tríplice reconhecimento:
1. Reconhecimento do passado, que necessariamente implica em um
reconhecimento da matéria no espaço que, mediante associações anteriores, já
está matizada pelo pensamento e pelo propósito.
2. Reconhecimento dos quatro graus de vida que, por associações anteriores,
são capazes de responder agora ao Seu novo pensamento para o presente e
podem, portanto, realizar Seus planos e trabalhar em colaboração com Ele.
Eles subordinam os seus propósitos individuais ao plano divino.
3. Reconhecimento do objetivo que existe em Sua mente. Isto, por sua vez,
necessita de um enfoque unificado sobre a meta e de manter o propósito
através das vicissitudes do trabalho criador, apesar da potência dos inúmeros
Pensadores divinos, atraídos a Ele por similaridade de ideias.
/…/

Estes mesmos reconhecimentos regem, em menor escala, as atividades do Anjo
solar, enquanto prossegue com o trabalho de encarnação e manifestação no plano
físico. Por sua vez, deve reconhecer a matéria dos três planos de expressão humana
que, por associações anteriores, já está matizada por sua vibração, e também os
grupos de vidas com os quais se relacionou e deve trabalhar novamente. Por último,
através do pequeno ciclo de uma encarnação, deve manter constante seu propósito
e ver que cada vida leva adiante este propósito até a plena manifes tação e
consumação.
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O trabalho do ser humano se cumpre igualmente à medida que este se esforça
em se converter em um pensador criador. Seu trabalho criador terá êxito se puder
reconhecer a tendência da sua mente, à medida que esta tendência surge através
dos seus interesses presentes, porque esses têm raiz no passado. Terá êxito se
puder reconhecer a vibração do grupo de vidas com cujo pensamento seu trabalho
criador deve prosseguir, porque, ao contrário da Deidade no sistema solar, ele não
pode trabalhar sozinho e isolado.
i

… Espaço de Silêncio …
A nota a ser emitida e a palavra a ser enfatizada é humanidade. É preciso
respaldar uma crença na unidade humana.
ii

… Espaço de Silêncio …
Desde o centro a que chamamos raça dos homens
Que se cumpra o Plano de Amor e de Luz.

Aqui e só aqui, todas as qualidades divinas – em tempo e espaço – podem se
expressar e cumprir.
iii

… Espaço de Profundo Silêncio …
As relações até agora reconhecidas, falando em termos gerais, foram aquelas
instituídas carmicamente, fisicamente e emocionalmente; são em grande parte
objetivas e se referem sobretudo ao plano fenomênico com seus contatos, deveres,
responsabilidades e obrigações. No entanto, as novas relações que serão cada vez
mais reconhecidas são subjetivas e talvez tenham pouco indício fenomênico.
Abrangem o reconhecimento daqueles a quem se deve servir; envolvem a expansão
da consciência individual em uma crescente consciência grupal; levam, finalmente,
a uma entusiasta resposta à qualidade hierárquica e ao puxão magnético do
Ashram. Tal desenvolvimento no reconhecimento das relações conduz, finalmente, a
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um reconhecimento da Presença do Cristo e à relação com Ele. ... Todas estas
relações começam, em sua conotação mais verdadeira e com um objetivo
corretamente conscientizado, no nascimento do “novo homem”... É mediante a
pedra angular das relações, que os servidores do mundo podem contatar os
iniciados e os discípulos aceitos no mundo e podem descobrir os aspirantes que
podem ser ajudados e treinados.
iv

… Espaço de Silêncio …
O impacto das novas energias entrantes sobre a Humanidade resultará de um
redirecionamento planificado, o que introduzirá uma era de atividade criadora
grandemente acentuada; será uma atividade como nunca se viu antes, e se
expressará em todos os setores do viver humano.
Toda esta reorganização e redirecionamento de energias são empreendidos no
reino do terceiro aspecto divino, o da inteligência ativa divina. Portanto, o centro
humano registra este aspecto maior e se torna intensamente invocador; este
chamado invocador, dirigido de maneira unida para o segundo centro maior, a
Hierarquia, inevitavelmente evoca uma resposta. A invocação, acompanhada pela
imaginação criadora, produzirá a nova atividade criadora que trará à existência “o
novo céu e a nova terra”.
v

… Espaço de Silêncio …

A relação com Deus através de Cristo sempre foi o ensinamento de todos os
verdadeiros líderes espirituais, não importa o nome pelo qual O tenham chamado –
e Ele tem muitos nomes. No futuro, nos aproximaremos cada vez mais e com maior
inteligência da substância viva da Realidade, e seremos mais precisos na
compreensão desta relação, até agora pressentida vagamente. Saberemos, veremos
e compreenderemos. Não só creremos, teremos esperança e aguardaremos que
algum dia o mistério nos seja revelado. Falaremos abertamente da Hierarquia e de
seus Membros e Seu trabalho. Serão ressaltados a natureza hierárquica de todas as
vidas e o fato da grande “cadeia de hierarquias” que se estende desde o reino
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mineral, através do humano até a Hierarquia planetária, o Reino de Deus, e se
prolonga até grupos espirituais aparentemente distantes.
O fato da existência desta Hierarquia e seu Guia supremo, o Cristo, é hoje
reconhecido conscientemente por milhares de pessoas... Tantos conhecem esta
verdade e tantas pessoas de integridade e valor estão cooperando conscientemente
com os Membros da Hierarquia, que os antagonismos eclesiásticos e os
comentários depreciativos dos de mente concreta são inúteis. Os homens estão
saindo da autoridade doutrinal e entrando na experiência direta, pessoal e espi ritual; estão entrando sob a autoridade direta que sempre confere o contato com
Cristo e Seus discípulos, os Mestres.
Cristo em cada homem, a garantia da nossa realização espiritual final.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …
Boa Vontade é espírito em expressão real.
vii

… Espaço de Profundo Silêncio …
O Festival de Junho, que é tão exclusivamente do Cristo, e que ressalta Sua
relação com a humanidade, abrange na realidade três dias inteiros, cada um com
uma nota-chave distinta:
A nota-chave de Amor em seu sentido hierárquico – isento de sentimento,
emoção e ênfase pessoal – um amor que se sacrifica e compreende, que atua com
fortaleza e decisão, e que trabalha em nome do todo e não pelos interesses de
qualquer grupo ou indivíduo.
A nota-chave de Ressurreição, enfatizando a nova nota de vivência, do Cristo
vivo e da “vida mais abundante” que a guerra tornou possível ao obrigar um
retorno aos verdadeiros valores.
A nota-chave de Contato, de uma relação mais estreita entre Cristo e Seu povo,
entre a Hierarquia e a Humanidade.
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… Breve Espaço de Silêncio …
…espírito de invocação… é basicamente uma ação que produz reação.
viii

… Espaço de Profundo Silêncio …
A Ciência de Invocação e Evocação – que abrange a técnica de interação dentro da
própria Hierarquia, até certo ponto entre Shamballa e a Hierarquia, e em crescente
medida entre a Humanidade e a Hierarquia – baseia-se totalmente em um sentido de
relação. Portanto, somente certo nível de Vidas conscientes podem invocar Shamballa e
evocar resposta, e isto porque desenvolveram Elas Mesmas alguns aspectos do tipo de
compreensão mental que constitui a expressão hierárquica da Mente Universal. Os
discursos superficiais e vãos de alguns escritores e pensadores acerca da consciência
cósmica, e o frívolo emprego de frases tais como “sintonizar-se com o Infinito” ou “extrair
da Mente Universal” só servem para demonstrar o pouco que se conhece de fato sobre as
respostas e as reações daqueles de elevado grau iniciático ou daqueles que se encontram
nos níveis mais elevados da vida hierárquica.
A Ciência de Invocação e Evocação… baseia-se totalmente em um sentido de relação.
ix

A ciência esotérica ensina que todo som do mundo visível desperta seu som
correspondente nos reinos invisíveis, e põe em ação alguma força oculta da
Natureza. Ademais, cada som tem correspondência com uma cor, um número (uma
Potestade espiritual, psíquica ou física) e uma sensação em um ou outro plano.
Todos os sons têm eco nos elementos superiores e no plano físico, e põem em ação
as vidas que existem em multidão na atmosfera terrestre.
... Para produzir saudáveis efeitos há de pronunciar a oração “quem saiba se
fazer ouvir no silêncio”, de modo que não seja mais um pedido, mas um
mandado.
x

… Breve Espaço de Silêncio …
…espírito de invocação… é basicamente uma ação que produz reação.
5

12 de Junho de 2014
Lua Cheia de Gêmeos, UT 4:11 de 13/6/2014

… Espaço de Profundo Silêncio …
Em nosso ciclo ário está surgindo outro grande chamado invocador. Desta vez é
tríplice. É um clamor por luz em nosso Caminho e para que a luz aflua aos lugares
escuros da Terra; é um chamado por mais amor no mundo, como o clamam os
homens de boa vontade e de tendências humanitárias; é, finalmente, o chamado
intuitivo dos aspirantes e discípulos do mundo para a plena expressão, em tempo e
espaço, da vontade-para-o-bem – a Vontade de Deus. A instintiva humanidade
comum, os homens e mulheres de boa vontade e os discípulos do mundo, estão
todos

implicados

nesta

invocação,

introduzindo

os

atributos

de

instinto,

inteligência e intuição. Os três estão fusionados nesta Grande Invocação. Tenham
constantemente presente esta fusão básica que vai se expressando oralmente e
extraiam alento da aproximação à Fonte de toda Vida, Amor e Luz. Nada poderá
resistir à demanda conjunta dos homens de todas as partes em suas graduadas e
compactas filas.
… Breve Espaço de Silêncio …
Desde o centro a que chamamos raça dos homens
Que se cumpra o Plano de Amor e de Luz.
Aqui e só aqui, pode verdadeiramente nascer o amor, atuar corretamente a
inteligência e a Vontade de Deus demonstrar sua boa vontade efetiva.
xi

Boa Vontade é espírito em expressão real.

… Espaço de Silêncio …
Há necessariamente um chamado sutil e indireto que se eleva continuamente dos três
reinos subumanos da natureza, chamado que se enfoca no reino humano, porque este
reino é o agente receptor e transmissor para aqueles reinos, assim como a Hierarquia foi
e é o agente receptor e transmissor para todo clamor humano. Observem o formoso
entrelaçamento e a fina inter-relação estabelecida por nosso Logos planetário. Esta nova
Invocação expressa esta total interdependência de uma maneira única.

… Espaço de Profundo Silêncio …
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A Ciência de Invocação e Evocação… baseia-se totalmente em um sentido de relação.

… Espaço de Profundo Silêncio …
Desde o centro a que chamamos raça dos homens
Que se cumpra o Plano de Amor e de Luz.

… Espaço de Profundo Silêncio …

Aqui e só aqui, reside a promessa do futuro e sua esperança e oportunidade.

x ii
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