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P L E N I LÚ N I O

D E V I RG E M
(Lua Cheia 8/9/2014 às 22h38 hora local de Argentina e Brasil)

V I R G E M : A R E V E L A Ç Ã O D A G L Ó R I A O C U LT A
Ao homem foi confiada a tarefa de elevar a matéria ao céu e de glorificar
corretamente a vida da forma mediante a manifestação consciente dos
poderes divinos.
i

… Espaço de Silêncio …

A alma é a evidência da vida.
Luz é a substância das coisas esperadas,
a evidência das coisas não vistas.
ii

… Espaço de Silêncio …
Quando a luz e o amor se demonstram, o poder interno produz a
perfeita flor. Que se emita a palavra que cura à forma. A palavra secreta
que, então, deverá ser revelada.
iii

… Espaço de Profundo Silêncio …
A reação do homem individual e das massas de homens à continuidade da revelação
– historicamente comprovada – não pode ser negada. É o fato básico da religião. Os
tipos dessa revelação podem variar, mas cada nova revelação – dada em resposta à
necessidade e à demanda humana – sempre conduziu a humanidade adiante para uma
meta continuamente iluminadora e uma maior glória. A revelação pode vir em diversos
níveis da consciência humana. Pode ser a revelação de novas terras a conquistar,
terrestres ou mentais. Alguma pessoa assinalou o caminho. Pode ser o reconhecimento
de novas leis e fatos na natureza, cientificamente compreendidos e utilizados; pode ser
a resposta do homem inteligente a um conhecimento maior, produzindo um novo tipo
de civilização. Algum espírito liberado assinalou o caminho. Pode ser a resposta do
coração humano ao Coração de Deus, conduzindo à beatitude mística e ao
reconhecimento do Ser espiritual. Pode ser a reação do homem a algum novo
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ensinamento, algum desenvolvimento mais, resultando em uma nova e enriquecida
abordagem ao centro de vida. Algum Mensageiro assinalou o caminho. Mas sempre
significou progresso, um avanço, uma rejeição a alguma limitação existente, um
repúdio ao indesejável e ao mal. Sempre envolve o reconhecimento do possível, do
ideal e do divino.
iv

… Espaço de Silêncio …
Agora podemos começar a abordagem ao Mundo Ardente, afirmando os símbolos
supramundanos. Nós assinalamos, repetidamente, a urgência do desenvolvimento das
qualidades terrenas necessárias. O Ensinamento sempre procede junto a duas correntes
que, quando se juntam, formam a linha completa do sucesso. Enquanto muitas das
qualidades terrenas não são fáceis de alcançar, as condições supraterrenas poderiam
parecer abstratas, no entanto, são uma realidade existente. Aquele que está acostumado
a pensar em escala planetária sabe o quanto é real a vida no Mundo de Fogo, no Mundo
Irradiante e no Mundo da Consecução.
v

… Espaço de Profundo Silêncio …
Luz é a substância das coisas esperadas,
a evidência das coisas não vistas.
… Breve Espaço de Silêncio …
Esta é talvez uma das definições da luz mais ocultas dadas até agora... 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 unificação que Cristo
expressou tão plenamente para nós em Sua vida na Terra… A luz à qual nos referi mos é a luz da alma, iluminando a mente e produzindo a revelação do mundo de
formas no qual essa vida se encontra submergida.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …

“Na Cruz está oculta a Luz. O vertical e horizontal em mútua fricção criam; uma
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Cruz vibrante cintila, e se origina o movimento. Quando o vertical assume o horizontal,
sobrevém o pralaya. Evolução é o movimento do horizontal para a positividade
vertical. 1 No segredo de direção reside a sabedoria oculta; na doutrina de absorção
reside a faculdade curadora; no ponto que se torna a linha e a linha se tornando a cruz,
está a evolução…”
vii

… Espaço de Profundo Silêncio …
“Tendo compenetrado todo este universo com um fragmento de
Mim Mesmo, Eu permaneço”
… Espaço de Profundo Silêncio …
… o Ser é Deus Imanente e Deus Transcendente; envolve o reconhecimento do
grande Todo e a parte relacionada; é o conhecimento da divindade, comprovado
através de correta relação e identidade de origem. É a revelação da vida de Deus,
impregnando tudo o que é (Deus Imanente), e dessa mesma vida, proporcionando a
relação cósmica ainda maior (Deus Transcendente), a qual é a garantia final de todo
progresso e da revelação progressiva. “Tendo compenetrado todo este universo com
um fragmento de Mim Mesmo, Eu permaneço”, é o desafio da Deidade e a eterna
esperança da humanidade. Esta é a resposta da própria Vida às demandas da
humanidade, às perguntas da ciência e a todo o problema mundial. Deus está aqui,
presente entre nós e em todas as formas de expressão; Ele inclui, compenetra e
permanece mais além. Ele é maior que toda aparência. Revela-se progressiva e
ciclicamente, à medida que o homem se prepara para mais conhecimento.
viii

… Espaço de Silêncio …
Há energias que estão por trás dos fenômenos produzidos pela atividade das
estruturas atômicas, estão latentes e invisíveis e muitas vezes não sentidas; são
subjetivas. As ciências esotéricas têm um propósito à vista, que consiste em
produzir o gradual surgimento destas energias para que o ocultista perito possa
finalmente trabalhar em um dual, embora unificado, mundo de força, e ser a
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vontade criadora que guia, fusiona e utiliza o mundo das aparências e o reino das
qualidades. Estes dois tipos de energias ativas criadoras devem ser controlados
pela Vontade criadora ou aspecto Vida, a fim de que atuem como uma só.
Portanto, é ensinado ao aspirante a se dirigir internamente; a estudar as
motivações, e a se familiarizar com as qualidades que procuram se expressar no
mundo externo por meio de seu mecanismo externo. À medida que aprende a fazêlo, altera-se a natureza desse mundo externo de mecanismos, e se torna cada vez
mais consciente das qualidades que lutam por se expressar por trás das formas
externas. Então amplia conscientemente o campo de seus contatos e passa (por
meio da investigação científica) de uma compreensão exotérica do mundo das
aparências fenomênicas, a uma compreensão esotérica do mundo das qualidades.
Portanto, nunca se esqueçam de que é preciso enfatizar esta apreensão dual e que,
à medida que o homem aprende a “conhecer a si mesmo”, automaticamente aprende
a conhecer a qualidade que subjaz em todas as aparências. Em consequência,
busquem a qualidade em todas as partes. Isto é o que queremos significar quando
falamos de ver a divindade também em todas as partes, reconhecer a nota emitida
por todos os seres e registrar a motivação oculta de tudo o que aparece. O ente
humano sem desenvolvimento só vê a forma, observa seu modo de atuar e “julga
pelas aparências”. O aspirante que vai despertando começa por pressentir algumas
das belezas que permanecem sem revelar por trás de todas as formas; o discípulo
desperto concentra a atenção no emergente mundo das qualidades, e vai se
tornando cada vez mais consciente da cor, das novas tonalidades do som e de um
renovado, envolvente e interno aparato de resposta que começa a lhe permitir fazer
contato com o invisível, o intangível e o incógnito. Torna-se consciente dos
impulsos subjetivos que condicionam a qualidade da vida, os quais se revelam lenta
e gradualmente.
Esta beleza interna ainda não revelada reside por trás da ênfase que a igreja
atribui ao cultivo das virtudes e os ocultistas ao uso de um pensamento-semente na
meditação. Estas virtudes e pensamentos-semente respondem a um propósito
valioso e construtivo. O truísmo bíblico de que “como um homem pensa em seu
coração, assim ele é”, baseia-se na mesma compreensão fundamental, e a diferença
entre o homem espiritual e o homem mundano, de propósitos materialistas,
consiste em que um enfoca a atenção no aspecto qualidade da vida e o outro no
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aspecto aparência. O homem pode empregar e emprega certas qualidades à medida
que trabalha desse modo, mas são as qualidades que foram desenvolvidas durante o
processo evolutivo da Vida divina, à medida que Ela passou ciclicamente através
dos reinos subumano e humano.
ix

… Espaço de Silêncio …
O ser humano vive em um mundo de variadas energias, que às vezes se
expressam

como

energias

dinâmicas,

negativas, ou como forças

positivas,

como

energias

receptivas,

magnéticas, atrativas. Uma compreensão

desta

declaração substanciará aquela feita por H. P. B. de que “matéria é espírito em seu
ponto mais baixo”, e o contrário é igualmente verdade. Todo o processo é um
processo de estabelecer relações construtivas entre energias negativas e positivas e
a consequente produção de força magnética. Este é o processo criativo. Isto é
verdade com relação à atividade de um Logos solar, de um Logos planetário e de um
ser humano – os únicos criadores conscientes no universo. Isto deve ser
demonstrado verdadeiro com relação ao discípulo, que está procurando pôr em
uma relação construtiva a Mônada e a expressão humana nos três mundos da
evolução humana.
x

… Espaço de Profundo Silêncio …
O espírito e a matéria se uniram e o universo manifestado veio à existência. O
amor é sempre produtivo, e a Lei de Atração é frutífera. Homem e Deus se uniram
sob a mesma grande Lei e nasceu o Cristo – a garantia da divindade humana e a
demonstração do fato. O homem individual e sua alma também estão procurando se
unir, e quando este acontecimento se consuma, o Cristo nasce na caverna do
coração, e o Cristo é visto na vida diária com crescente poder. O homem, portanto,
morre diariamente, a fim de que o Cristo possa ser visto em toda a Sua glória.
… Breve Espaço de Silêncio …
Onde há uma verdadeira união das energias superiores e inferiores, temos o
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surgimento da beleza na forma, a consagração de algum aspecto da verdade em
expressão apropriada, assim enriquecendo o mundo. Onde existe esta síntese,
começa a atuar o verdadeiro artista criador. A garganta, o órgão da Palavra,
expressa a vida e manifesta a glória e a realidade que se encontram por trás. Tal é o
simbolismo que reside por trás dos ensinamentos sobre a fusão das energias
inferiores com as superiores, e disto o sexo no plano físico é um símbolo. O gênero
humano hoje está rapidamente chegando a ser mais criador, porque a transfusão
das energias prossegue sob os novos impulsos. À medida que desenvolvermos o
sentido de pureza no homem, à medida que se fomentar a expansão do sentido de
responsabilidade, e à medida que avançar seu amor pela beleza, pela cor e pelas
ideias, teremos um rápido aumento da elevação do inferior para a união com o
superior, e desse modo se acelerará extraordinariamente o embelezamento do
Templo do Senhor.
xi

… Espaço de Profundo Silêncio …

Revelação é uma matéria em progressão.
x ii
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