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P L E N I LÚ N I O

D E S AG I TÁ R I O
(Lua Cheia 6/12/2014 às 9:27 hora local de Argentina e Brasil – 10:27 nas regiões do Brasil com horário de
verão)

SAGITÁRIO: EM DIREÇÃO À LUZ
Extratos de “Psicologia Esotérica” (Volume I), “Discipulado na Nova Era” (Vol. II) e “A
Exteriorização da Hierarquia”, de Alice Ann Bailey

Cada forma é um universo em si mesmo, e todas as formas estão vivas,
vibrando com divina atividade. Usamos a palavra “energia” para expressar
esta atividade e, mais além disso, ainda somos incapazes de passar. Energia
é vida, e energia é também morte. A atividade é pressentida e conhecida no
orgânico e no inorgânico – uma vasta série de vidas atômicas construídas em
uma estrutura após a outra em incessante movimento e, ademais, uma vasta
série de estruturas vivas, erguidas em formas maiores e incluentes e também
em incessante movimento. Estas grandes estruturas são organismos
vibrantes, de maneira que se mostra ante a consciente visão do homem nada
mais que vida e atividade, movimento e energia, e sempre coerência,
propósito ordenado, crescente síntese, um Plano e uma Vontade. Isto a
ciência aprova, porque o conhecimento científico indica a resposta do
homem, através do aparato coletivo de resposta de toda a humanidade, ao
mecanismo de conscientização da grande Vida na qual vivemos, nos
movemos e temos nosso ser, o Logos planetário de nossa Terra.
… Espaço de Silêncio …

A humanidade é a guardiã do mistério oculto, e a dificuldade consiste
em que aquilo que o homem oculta ao mundo, também é ocultado a ele. Por
isso ignora a maravilha do que contém e nutre. A humanidade é a “casa do
tesouro” de Deus (o grande segredo maçônico), porque só no reino humano,
como os esoteristas já assinalaram há tempos, se encontram juntas e em
pleno florescimento as três qualidades divinas.
No homem, Deus o Pai ocultou o segredo da vida; no homem, Deus
o Filho ocultou os tesouros da sabedoria e o amor; no homem, Deus o
Espírito Santo implantou o mistério da manifestação. Somente a
humanidade pode revelar a natureza da Deidade e da vida eterna.
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… Espaço de Profundo Silêncio …

O homem foi dotado do privilégio de revelar a natureza da consciência
divina, e de representar ante os olhos dos filhos de Deus (reunidos em
conclave antes da dissolução) o que permanece oculto na Mente de Deus.
Daí o preceito hoje ante nós (nas palavras do grande mestre cristão) de
possuir em nós mesmos “a mente do Cristo”. Esta mente deve morar em nós
e se revelar na raça humana cada vez com maior plenitude. Foi dada ao
homem a tarefa de elevar a matéria ao céu e de glorificar corretamente o
aspecto forma da vida mediante sua consciente manifestação de poderes
divinos.
Descrever adequadamente a maravilha e o destino do reino humano
está mais além de meus poderes ou do poder de qualquer pluma humana, não
importa o quanto a realização de um homem possa ser grande, ou a sua
resposta à beleza do mundo de Deus.
A divindade deve ser vivida, expressa e manifestada para ser
compreendida. Deus deve ser amado, conhecido e revelado dentro do
coração e do cérebro humanos, para ser captado intelectualmente.
… Espaço de Profundo Silêncio …

A Hierarquia de místicos, conhecedores e amantes de Deus, expressa
hoje esta verdade revelada no mundo do plano mental e do plano emocional.
Mas chegou o momento em que a manifestação desta realidade pode, pela
primeira vez e em verdade, se manifestar no plano físico em forma grupal e
organizada, em lugar de fazê-lo por intermédio de uns quantos inspirados
filhos de Deus que, em épocas passadas, encarnaram como garantia de
futuras possibilidades. A Hierarquia de Anjos e Santos, de Mestres, Rishis e
Iniciados, agora pode começar a se organizar de maneira material na Terra,
porque hoje a ideia grupal está ganhando terreno rapidamente e a natureza da
humanidade está sendo melhor compreendida. É possível ver que a Igreja do
Cristo, até agora invisível e militante, se materializa lentamente e se converte
na Igreja visível e triunfante.
Esta é a futura glória da era aquariana; esta é a próxima revelação do
ciclo evolutivo e tal a tarefa do futuro imediato. ... O que simbolicamente se
denomina “o nascimento do Cristo” ou segundo nascimento terá lugar em
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muitas vidas, produzindo na Terra um grande grupo dos recém-nascidos
espiritualmente. Serão aqueles que tiverem unido conscientemente e dentro
de si mesmos os dois aspectos, alma e corpo, consumando assim o
“matrimônio místico”. O conjunto destes acontecimentos individuais
produzirá uma atividade grupal de uma classe análoga, e veremos o
surgimento no plano físico de “o corpo de Cristo” e o aparecimento da
manifestada Hierarquia. Isto é o que está acontecendo agora, e o que vemos
hoje em torno de nós no mundo são só as dores de parto que precedem ao
glorioso nascimento.
Estamos hoje no processo desta consumação. Daí a dificuldade e o
sofrimento evidentes na vida do verdadeiro discípulo que – incorporando
em si mesmo, simbolicamente, os dois aspectos de pai-mãe, espíritomatéria, e tendo nutrido o Cristo menino durante o período de gestação –
está agora dando a luz ao Cristo, no estábulo e no presépio do mundo. Na
totalidade da realização geral todo o grupo também o conquistará e o
Cristo aparecerá novamente na Terra, encarnando desta vez nos muitos, e
não em uma personalidade. No entanto, cada membro do grupo é um
Cristo em manifestação; todos juntos apresentam o Cristo ao mundo e
constituem um canal para a força e vida crísticas.
… Espaço de Profundo Silêncio …

O propósito é que a humanidade atue como uma usina mediante a qual
possam fluir certos tipos de energia divina às distintas formas de vida dos
reinos subumanos. É preciso captar e dirigir com inteligência esta afluência
de energia e assim pôr fim às condições de decadência e morte prevalecentes
em todo lado. Assim o gênero humano pode unir as manifestações superiores
e inferiores da Vida, o que só será possível quando os homens tiverem unido
(dentro de si mesmos) seus aspectos superiores e inferiores. Este é, e deve
ser, um dos objetivos de todo treinamento esotérico. O objetivo é que os
homens adquiram a habilidade de atuar livremente em uma ou outra direção,
a fim de estabelecer facilmente contato com a vida de Deus, à medida que
ela flui através das formas que chamamos super-humanas e das subumanas.
Tal a emergente meta.
… Espaço de Silêncio …
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Realmente vamos de glória em glória. A passada glória da
individualização deve desaparecer na glória da iniciação. A glória da
autoconsciência que surge lentamente deve se perder de vista ante a
maravilha da consciência grupal da raça, e hoje os mais destacados
pensadores e trabalhadores o desejam ardentemente. A glória que brilha
tenuemente e a imperceptível luz que pisca na forma humana devem ser
substituídas pela radiação da glória do evoluído filho de Deus.
Basta um pequeno esforço, e a demonstração de um constante poder de
resistência, para possibilitar que aqueles que estão experimentando no plano
físico evidenciem a luz radiante e estabeleçam na Terra uma grande usina
de luz que iluminará todo o pensar humano. ... se todos os aspirantes e
discípulos que trabalham no mundo subordinarem seus interesses pessoais à
tarefa imediata, teremos o que graficamente poderia ser descrito como a
inauguração de uma grande estação de luz na Terra e a fundação de uma
grande usina de poder que acelerará grandemente a evolução e a elevação da
humanidade e o desenvolvimento da consciência humana.
… Espaço de Profundo Silêncio …

…no constante impacto sobre a consciência humana dos grandes conceitos
que residem por trás do nosso processo evolutivo, a raça está desenvolvendo
o poder de pensar, de selecionar e de construir sólidos fundamentos. Através
da apresentação evolutiva destas ideias se avança constantemente para a
liberdade de pensamento (mediante o antigo método de experimentação,
eliminação e esforço renovado, mas sempre com novos conceitos), o qual
permitirá à humanidade construir exatamente de acordo com os cânones
mentais que subjazem na estrutura externa do nosso mundo. As mentes mais
agudas desta era são cada vez mais sensíveis a estes cânones, e assim a
mente individual poderá reconhecê-los, sacá-los da escuridão e levá-los à luz
do dia. Desta maneira os verdadeiros cânones estarão à disposição de todos,
desempenharão sua parte na condução da raça para seu destino, para as
realizações mais profundas que modelam os tipos raciais e para a síntese de
compreensão que resultará na realização da Fraternidade. Deste modo os
pensamentos desempenharão seu papel, e o problema das ideias será
compreendido cada vez mais, até que chegue o momento que os intuitivos e
pensadores treinados sejam capazes de trabalhar diretamente no mundo dos
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conceitos e revelar (para uso da raça) as ideias arquetípicas sobre as quais se
deve construir.
… Espaço de Silêncio …
A visão presente deve se voltar para a experiência passada. Sua luz de revelação
desaparecerá, à medida que a experiência se tornar um hábito e, portanto, cair sob
o umbral de consciência. Um reconhecimento novo e totalmente diferente deve
assumir o controle…
… Espaço de Profundo Silêncio …

No quarto reino, a qualidade que emerge é o aspecto de amor sintético ou
compreensão sintética, a intuição. A intuição é uma qualidade da matéria
mental, “chitta” ou substância mental. O homem também está destinado a ser
radiativo; o incenso ou o perfume de sua vida deve ascender e atrair a
atenção dos fatores iniciadores que esperam conduzi-lo à liberação. Tais
fatores são o fogo e os membros do quinto reino da natureza. O crescente
propósito de sua forma animal deve ceder lugar à vontade dinâmica da
entidade espiritual, liberada das limitações da forma pelo fogo da vida e da
iniciação. Deste modo harmoniza em si mesmo todas as formas de
aproximação e de liberação, e todas as conquistas, e sintetiza em sua vida as
aspirações dos outros três reinos.
… Espaço de Profundo Silêncio …

Acima de tudo, o que mais se requer na atualidade é um reconhecimento
do mundo do significado, um reconhecimento d’Aqueles que implementam
os assuntos mundiais e Aqueles que dirigem os passos que guiarão o gênero
humano para sua meta destinada, além de um reconhecimento do Plano
sempre maior por parte das massas. Estes três reconhecimentos devem ser
evidenciados pela humanidade e afetar o pensamento e a ação humanos para
evitar a total destruição do gênero humano. Devem constituir o tema de toda
propaganda implementada durante as próximas décadas – até o ano de 2025
– na realidade um breve espaço de tempo para produzir mudanças
fundamentais no pensamento, consciência e direção humanos, mas – ao
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mesmo tempo – uma conquista muito possível, desde que o Novo Grupo de
Servidores do Mundo e os homens e mulheres de boa vontade realizem uma
tarefa consciente.
… Espaço de Silêncio …

Peço-lhes que reconheçam seus companheiros trabalhadores em todos os
grupos e fortaleçam as suas mãos. Também lhes recomendo que guardem silêncio
ante as palavras de ódio e de crítica e que falem em termos de fraternidade e de
relações grupais. Rogo a vocês que procurem fazer de cada dia um novo dia, no
qual se veem diante de uma nova oportunidade. Procurem esquecer seus próprios
assuntos, suas pequenas penas, preocupações e desconfianças, ante a urgência da
tarefa a realizar, e difundam o culto da unidade, do amor e da inofensividade.
… Espaço de Profundo Silêncio …

Por cima dos desafios para que levem uma vida mais profunda, lhes imploro que
para o bem de seus semelhantes reforcem o contato com a própria alma, e assim terão
desempenhado sua parte para possibilitar a revelação, terão ajudado a trazer a luz e
estarão, portanto, em condições de se beneficiarem com essa nova luz e nova
informação, e poderão indicar melhor o caminho e abrir o caminho ao desconcertado
buscador. Aqueles que não estiverem preparados para os acontecimentos vindouros
ficarão cegos pela emergente luz e confundidos pela maravilha que se revelará…

… Espaço de Profundo Silêncio …

Qual é então a verdadeira estrutura interna da realidade que proporcionará a
fortaleza necessária para a humanidade nesta época, bastando deste modo para atender
a demanda do homem pela verdade e se comprovando como adequada para responder a
suas incessantes, mas inteligentes interrogações?

… Espaço de Silêncio …
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A vontade-para-o-bem é a qualidade básica do propósito divino, envolvendo
atividade planejada e uma definida meta a alcançar.

… Espaço de Profundo Silêncio …

A palavra “direção” é a chave para o processo evolutivo, o conceito da luz, o
segredo da maçonaria e o poder motivador por trás da manifestação. Nada mais
indicarei, só desejo que compreendam inteligentemente essa palavra.

… Espaço de Profundo Silêncio …

"EU VEJO A META, EU ATINJO ESSA META E, ENTÃO, VEJO OUTRA."
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