13 de dezembro de 2016
Lua Cheia de Sagitário, UT 00:06 de 14/12/2016
P L E N IL Ú N IO D E S AGITÁ R IO
(Lua Cheia 13/12/2016 às 21h06 hora local Argentina e Brasil, 22h06 nas regiões com horário de verão)

SAGITÁRIO:
V I D A D I R E TA C E N T R A L I Z A D A
Algo vem sendo nutrido ao longo das eras e está à beira de surgir à luz.
Da escuridão do passado nascerá um mundo novo e melhor. Quando os
sofrimentos e a agonia deste processo de nascimento findarem, veremos ativa
na Terra uma nova humanidade, uma nova raça de homens – nova porque
orientada de maneira diferente.
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… 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…

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 o dia de intensificado e aprofundado contato
espiritual no presente imediato? Eis a questão. Se puder ser feito, o passado
maligno e o glorioso futuro talvez possam se pôr em contato no desditoso
presente, e haver um evento que produzirá estupendas mudanças.
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… Espaço de Profundo Silêncio…
As notas-chave sobre as quais está construída a filosofia oculta são:


Nada há em manifestação exceto energia organizada



A energia segue ou se conforma ao pensamento
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O ocultista trabalha em energia e com energias.
O pensamento de Deus deu forma organizada ao universo de energias do mais elevado

dos sete planos, ou do primeiro nível etérico cósmico. Durante incontáveis éons estas
energias foram direcionadas do quarto , ou o mais inferior dos planos etérico cósmicos, o
plano que chamamos de búdico e consideramos como o primeiro plano defini damente
espiritual, em nosso pensamento , em geral errado; esta direção esteve sob impressão de
Shamballa, e os Mestres “manipularam estas energias em conformidade com o Plano, que é
o esquema diretor 1 do Propósito”.
iii

O plano, segundo os Mestres percebem atualmente e para o qual trabalham com
constância, pode ser definido da seguinte maneira: É a produção de uma síntese subjetiva
na humanidade e de uma interação telepática que, finalmente, aniquilará o tempo.
iv

Na grande Aproximação da Hierarquia à humanidade e seu iminente aparecimento no
plano físico, o centro de direção necessariamente também se aproximará ainda mais, e –
em resultado da futura manifestação hierárquica – centros de direção de energia existirão
onde quer que se localize o Ashram de um Mestre, em qualquer parte do mundo. Esta
declaração é de profundo significado; é um indicio de política hierárquica e um modo pelo
qual a ciência moderna (atuando, como faz, com energias) pode ser levada à associação
cooperativa e à relação com um Ashram no plano físico, conhecendo-o pelo que é – ideias
e atividades 2 inteiramente novas.
v

… Espaço de Profundo Silêncio…
Novas verdades (quero dizer verdades novas para os pensadores mais avançados e que
são apenas tenuemente percebidas pelos esoteristas mais avançados) pairam no horizonte
da mente humana. O terreno está sendo preparado para a semeadura desta nova semente e
o cenário estabelecido para a entrada dos novos atores no grande drama do
desenvolvimento da revelação da Deidade.
vi

… Breve Espaço de Silêncio…
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Que surjam os Senhores da Liberação .
Que Eles tragam socorro aos filhos dos homens
Que venha o Cavaleiro do Lugar Secreto
E vindo, salve.
Venha, Todo-Poderoso!

Que as almas dos homens despertem para a Luz
E que eles sustentem uma intenção maciça
Que irrompa o Fiat do Senhor:
O fim das aflições chegou!
Venha, Todo-Poderoso!
A hora do serviço das Forças Salvadoras já chegou
Que elas se alastrem por toda parte, Todo-Poderoso .
Que a Luz, o Amor, o Poder e a Morte
Cumpram o Propósito Daquele Que Vem.
A VONTADE de salvar está aqui,
O AMOR para conduzir o trabalho está amplamente irradiado
A AJUDA ATIVA de todos os que conhecem a verdade também está presente.
Venha, Todo-Poderoso e fusione esses três.
Construa uma grande muralha de defesa.
A regência do mal deve terminar agora .

… Espaço de Profundo Silêncio…
Em consequência, a nota-chave do Senhor do Mundo é HU MANIDADE, por ser a
base, a meta e a estrutura interna essencial de todos os seres. A própria humanidade é a
chave de todos os processos evolutivos e da correta compreensão do Plano divino que
expressa em tempo e espaço o Propósito divino. Não sabemos por que Ele quis que assim
fosse; mas é um ponto a ser aceito e recordado … pois é o fator que possibilita a relação
e o contato e é também a fonte de toda compreensão. Estas coisas são muito difíceis de
expressar e elucidar, irmãos meus, porque somente a aguda intuição pode esclarecer estas
questões às mentes ávidas e ativas.
vii

… Espaço de Silêncio…

A humanidade penetrou nos Templos na grande Aproximação de Apropriação cósmico
na época lemuriana. Alguns dos filhos dos homens mais avançados passaram na época
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atlante e ainda outros mais passarão no futuro imediato, enquanto que um número
considerável também será elevado à imortalidade; mas, do ângulo da raça, um grande
número tem por diante a iniciação da passagem, e não a iniciação de ser elevado. Não me
refiro aqui às denominadas cinco iniciações maiores, mas a certos acontecimentos grupais
que são predominantemente de natureza cósmica. As iniciações maiores, meta do esforço
humano, são de natureza individual e constituem, por assim dizer, um período
preparatório de expansões de consciência. Havia, se assim posso expressar, sete passos ou
aproximações por parte da vida de Deus nos reinos subumanos antes da Aproximação de
Apropriação quando a humanidade se individualizou. Há, como sabemos, cinco iniciações
diante dos discípulos mundiais, as quais são passos para a Aproximação de Aquiescência
que será possível em nosso planeta em breve. Há – após esses sete e cinco passos, três
mais a dar antes que possa ocorrer a Aproximação cósmica de Iluminação em um futuro
distante. Desta maneira a humanidade penetra no Átrio externo do amor de Deus, passa
para o Lugar Sagrado e é elevada no Lugar Secreto do Altíssimo.
Posteriormente emergirá o Avatar que corporificará em Si Mesmo tudo o que o Buda
teve de iluminação e tudo que o Cristo teve de amor aquiescente. Contudo, também
corporificará a energia que produziu a Aproximação de Apropriação, e quando Ele vier
terá lugar uma grande apropriação por parte da humanidade de sua reconhecida divindade,
e o estabelecimento na Terra de uma central de luz e de poder que possibilitará a
exteriorização dos Mistérios de Iniciação na Terra. Esta aproximação é a causa de grande
parte dos distúrbios atuais, pois o Avatar está a caminho.
… Breve Espaço de Silêncio…
Muito do exposto acima pouco significará para quem ainda não está no caminho do
discipulado aceito. Estamos tratando aqui de alguns dos grandes mistérios. No entanto,
um mistério só permanece como tal quando prevalecem a ignorância e a descrença. Não
há mistério algum onde há conhecimento e fé. A vinda do Avatar, que fusionará em Si
Mesmo três princípios da divindade é um acontecimento futuro inevitável, e quando
aparecer, “será vista a luz que sempre existiu, compreendido o amor que nunca cessa e o
resplendor profundamente oculto irromperá à existência”. Teremos então um novo
mundo, um mundo que expressará a luz, o amor e o conhecimento de Deus.
viii

… Espaço de Silêncio…
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Conhecemos, Senhor de Vida e Amor, a necessidade;
Toca novamente nossos corações com amor,
Para que também nós possamos amar e dar.

… Espaço de Profundo Silêncio…
Algum direcionamento definido conduziu o homem da etapa de primitivo ao ponto
evolutivo em que pode aparecer um Platão, um Shakespeare, um Da Vinci, um Beethoven.
Algum poder evocou a capacidade do homem de formular ideias, produzir sistemas de
teologia, de ciência e de governo; algum poder motivador interno deu ao homem a
capacidade de criar beleza, descobrir os segredos da natureza; alguma compreensão da
responsabilidade divina subjaz na filantropia, nos sistemas educacionais e nos movimentos
de bem-estar em todo o mundo. O progresso do espírito humano foi de irresistível
desenvolvimento, de crescente apreciação da realidade, beleza e sabedoria. O instinto se
converteu em intelecto; o intelecto está começando a se revelar em intuição. O significado
de Deus, o registro das potencialidades divinas do homem e a crescente capacidade de
compreender e participar dos processos mentais de outros, tudo isso indica progresso e
florescimento.
Este quadro da beleza do espírito humano deve ser colocado ao lado do quadro
anterior de egoísmo e crueldade do homem, e de sua desumanidade para com o homem.
Os dois quadros são reais, mas apenas o da beleza é eterna; o outro é transitório. O
homem é um composto de expressões superiores e inferiores, e por trás de todas as
guerras e dificuldades que acompanham o progresso do homem ao longo das eras subjaz
este fator principal – uma antiga e persistente luta entre a aspiração espiritual do homem e
seus desejos materiais.

… Espaço de Silêncio…
É no reconhecimento do que está acontecendo com o gênero humano como um todo e
por trás das cenas que melhor podem servir os pensadores do mundo e o Novo Grupo de
Servidores do Mundo; é o desenvolvimento da consciência humana em resposta às
condições apresentadas em qualquer país ou países que tem importância; o “estado mental
humano” está apenas começando a se enfocar nas coisas que importam e a se expressar de
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maneira viva. Os pensadores e servidores devem aprender a se concentrar no despertar da
consciência e não nos movimentos superficiais. Este despertar avança em bom ritmo e,
irmãos meus, satisfatoriamente. A forma ou formas podem sofrer, mas a consciência
intrínseca do homem está se tornando, ao longo deste século, expressivamente divina.
ix

… Espaço de Silêncio…
[Um dos objetivos dos processos de invocação é]… Estabelecer uma relação mais
estreita com Shamballa, o terceiro centro maior divino em nosso planeta. Desse centro
surge a vontade de Deus, e o poder de Deus se converte no mensageiro de Sua vontade.
Até agora, essa forma mais elevada de energia espiritual só chegou à humanidade (como
lhes disse antes) através da Hierarquia. Hoje se considera desejável corroborar se no
planeta há pessoas altruístas e conscientes-do-grupo suficientes para justificar que a
humanidade receba uma afluência direta dessa energia superior, produzindo assim, no
plano físico, um aceleramento do plano divino e um desenvolvimento mais rápido do que
há de ser...
… Breve Espaço de Silêncio…
Quando a nota da humanidade e a nota da Hierarquia se sincronizarem pelo uso da
Grande Invocação, virá uma resposta dinâmica e imediata de Shamballa e se produzirá
rapidamente o que a Hierarquia e os discípulos do mundo desejam ver.
… Espaço de Profundo Silêncio…
A energia da Vontade de Deus serve para despertar a iluminada mas latente vontadepara-o-bem nos homens e que, quando dinamicamente desperta, florescerá como boa
vontade. Há muito disto que permanece latente e não expresso, porque a vontade de
demonstrar atividade de boa vontade ainda não foi ativada; será automaticamente ativada
no público em geral uma vez que os discípulos do mundo tenham invocado e evocado a
afluência desta energia dinâmica superior.

A humanidade assim espera, e sua chegada depende dos esforços daqueles que sabem
o que deve ser feito e que agora devem converter as teorias espirituais em fatos de
expressão externa. Nada pode deter o progresso desta vontade-para-o-bem e sua
atividade planejada…
x
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… Espaço de Profundo Silêncio…

O centro cardíaco da humanidade é criado pela soma total dos corações (falando
simbolicamente) de todos os homens de boa vontade… que estão servindo a seus
semelhantes, fomentando os movimentos para o bem-estar humano, trabalhando para o
estabelecimento

de

corretas

relações

humanas

e

eliminando

constantemente

a

separatividade da mente humana por meio da incluente natureza do amor divino. Temos,
portanto,

como

garantia

do

retorno

de

Cristo

ao

reconhecimento

público,

a

implementação de um grande alinhamento. Este alinhamento, quando for efetivamente
concluído, criará um claro canal, caminho de retorno, linha de luz ou poder magnético
entre:
 O centro onde a vontade de Deus é conhecida. Este centro é Shamballa, onde se
origina a vontade-para-o-bem. Esta vontade-para-o-bem é amor essencial.
 A Hierarquia, o centro cardíaco planetário.
 O Cristo, o próprio coração de amor dentro da Hierarquia.
 Os iniciados, discípulos e aspirantes que formam o Novo Grupo de Servidores
do Mundo, procurando corporificar o amor e a luz necessários no mundo hoje
dia.
 Os corações dos homens de boa vontade em todos os países que são
responsivos ao amor tal como pode se expressar através de corretas relações
humanas.
 O ponto focal através do qual o Senhor de Amor atuará na Terra.
Se estudarem esta sêxtupla progressão de amor divino da manifestação mais elevada
da Deidade, descendo até seu aparecimento por meio de algum ponto focal em nosso
conhecido mundo moderno, ficará evidente para vocês que uma “estrutura de
aproximação” muito definida foi criada, e que um “Caminho de Retorno” está sendo
construído, o qual trará ao nosso meio o tão amplamente esperado Cristo. Nada pode
deter ou impedir Seu retorno hoje em dia; a comprovação desta estrutura pode ser vista
em todas partes.
xi

… Espaço de Silêncio…
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Quando a intuição está atuando em qualquer ser humano, ele está habilitado a tomar a
ação direta e correta, pois está em contato com o Plano, com o fato puro e não adulterado
e ideias não distorcidas – livres de ilusão e provindo diretamente da Mente divina ou
universal. O desenvolvimento desta faculdade viabilizará o reconhecimento mundial do
Plano e este é o maior feito da intuição no atual ciclo mundial. Quando esse Plano é
detectado, provém a compreensão da unidade de todos os seres, da síntese da evolução
mundial e da unidade do objetivo divino. Toda a vida e todas as formas são então vistas
em sua verdadeira perspectiva; resulta um correto senso dos valores e do tempo.
xii

O plano, segundo os Mestres percebem atualmente e para o qual trabalham com
constância, pode ser definido da seguinte maneira: É a produção de uma síntese subjetiva
na humanidade e de uma interação telepática que, finalmente, aniquilará o tempo.
xiii

Hoje, devido ao que Cristo fez em Seu momento de crise séculos atrás, a humanidade
pode agregar esforços à elaboração desse Plano. A vontade-para-o-bem da Casa do Pai
pode se tornar a boa vontade do Reino de Deus e ser transformada em corretas relações
humanas pela humanidade inteligente. Assim a linha direta ou fio da vontade de Deus se
estende agora do lugar mais alto ao ponto mais baixo e pode, em seu devido tempo, se
tornar um cabo de ascensão para os filhos dos homens e de descida para o espírito vivo e
amoroso de Deus.

O Filho de Deus está a caminho e não vem só. Sua linha de frente já está aqui e o
Plano que deve seguir já está feito e claro. Que o reconhecimento seja o objetivo
xiv
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