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PLENILÚNIO DE SAGITÁRIO
(Lua Cheia 23/11/2018 às 02:39 hora local de Argentina e 03:39 no Brasil, nos locais com horário de verão)

S AGITÁRIO : A TO DE S ERVIÇO D IVINO
“A espécie humana, ocultando o Filho de Deus, o Verbo encarnado, irrompeu à luz da
revelação. As raças apareceram e desapareceram. As formas, velando a alma, emergiram,
alcançaram seu propósito e desapareceram na noite, mas eis que a vida perdurou, desta vez
combinada com a luz. A vida se fundiu com a luz, ambas se mesclando para revelarem beleza e
poder, uma força ativa liberadora, sabedoria e amor que chamamos de Filho de Deus.”
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…Espaço de Profundo Silêncio…
A própria Terra é, em pequena escala, um intermediário ou um planeta relacionador, porque
rege Gêmeos e Sagitário e só é potente, portanto, dentro da linha desta relação dual, existente
entre este particular par de opostos. Na Terra avança um grande processo de equilíbrio entre duas
grandes correntes de energia cósmica, uma emanando de Sagitário e a outra de Gêmeos. Esta
condição, ajudada e influenciada por Mercúrio e Vênus, produz uma situação algo inusitada em
nosso planeta. Nossa Terra é excepcionalmente o “planeta do sofrimento que libera e da dor que
purifica”.
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…Espaço de Silêncio…
É possível que surpreenda aos estudantes saber que a fonte da peculiar energia cósmica que
se encontra fluindo abundantemente para nosso sistema ao longo [do terceiro] Caminho cósmico
seja a do sol Betelgeuse. Este nome, porém, é uma tela. A razão de que certos fatos conectados
com este sol tenham se apresentado ultimamente de modo mais proeminente ante o público é, na
realidade, uma razão subjetiva. A ciência da alma em seus vários aspectos (mental, físico e
espiritual) está avançando muito agora no mundo, e está absorvendo cada vez mais a atenção de
pensadores. Isto é o resultado de certas ondas de energia que fazem impacto sobre nosso sistema
solar e assim finalmente encontram caminho para o nosso planeta. Betelgeuse do ponto de vista
oculto é um sistema do segunda ordem, assim como nosso sistema solar é um de quarto ordem.
Há em consequência uma relação entre estes dois números, tanto no sistema como no cosmos.
Esta influência chega ao nosso sistema via o signo Sagitário.
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…Espaço de Silêncio…
A astrologia é essencialmente a mais pura apresentação da verdade esotérica no mundo,
porque é a ciência que trata das forças e energias condicionantes e regentes, as quais atuam
através e sobre todo o campo do espaço e tudo que se encontra dentro desse campo. Quando este
fato for captado, quando a origem dessas energias forem mais bem compreendida e a natureza do
espaço corretamente captada, teremos um horizonte mais amplo e mais intimamente relacionado;
as relações entre entidades individuais, planetárias, do sistema e cósmicas serão conhecidas, e
então começaremos a viver cientificamente. Este viver científico é o propósito imediato que a
astrologia ocasionará.
…Espaço de Silêncio…
Nossa Terra é excepcionalmente o “planeta do sofrimento que libera e da dor que purifica”.
…Espaço de Profundo Silêncio…
Como é bem sabido, o plexo solar é o centro que sintetiza as reações e as virtudes essenciais
dos três centros inferiores. É preciso ter esse ponto em mente ao estudar o Caminho de
treinamento para Logos Planetário. O adepto que escolhe este caminho preserva de uma maneira
peculiar a faculdade de sentido-percepção, mais a identificação com o aspecto espiritual. Como
trabalham com a psique ou a alma da manifestação e lhes diz respeito primordialmente o lado
subjetivo da vida, estão conectados com o centro no Corpo d’ AQUELE
DIZER

DE QUEM NADA SE PODE

que é a fonte de sensação consciente.

Estes adeptos também são chamados de “Senhores de Maya cósmico” pois trabalham com a
faculdade que é responsável pela ilusão e com a relação do Conhecedor com aquilo a ser
conhecido. Lembrem-se aqui de que não estamos considerando os três mundos do esforço
humano, exceto na medida em que formam parte de um todo.
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…Espaço de Silêncio…

O trabalho exitoso “dentro dos véus de maya” envolve sempre o uso do aspecto vontade.
v

O modo por excelência pelo qual a vontade pode ser desenvolvida é cultivando o
reconhecimento do Plano divino através das eras. Isto produz um sentido de síntese.
vi
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Não posso lhes dar mais sobre este tema até que tenham dedicado tempo a considerá-lo e
tenham procurado compreender o uso da vontade, sua natureza, propósito e sua relação com
aquilo que vocês entendem por vontade humana. Devem refletir sobre como deveria ser usada e
de que maneira os aspirantes e discípulos mentalmente polarizados podem enfocar essa vontade e
sem perigo arcar com a responsabilidade de seu sábio uso. É preciso fazer o esforço para
compreender algo sobre a natureza do impacto direto do primeiro aspecto sobre a consciência
humana, afastada do centro hierárquico como um todo... Em outra parte me referi a este contato
direto; pode ser mais direto e completo quando tiver maior certeza do resultado de uma
aproximação humana mais abrangente.
vii

…Espaço de Profundo Silêncio…
Cada Ashram ou grupo interno é essencialmente uma reserva de pensamento e essa reserva
tem como fonte as ideias, os sonhos, a visão e a aspiração do Mestre.
…Breve Espaço de Silêncio…
O poder do pensamento como é usado no trabalho do Ashram depende do poder do discípulo
de enfocar e elevar a mente consciente, contatar a alma e evocar a intuição.
…Breve Espaço de Silêncio…
Nas palavras enfoque e direção reside a chave de qualquer técnica ou método de contribuir
com o que aqui poderia se chamar de reserva de pensamento que é um Ashram. É um enfoque
sustentado, além de uma direção dinâmica que faz com que esta reserva de pensamento contribua
para o serviço mundial e seja criativamente efetiva. O importante que um discípulo aceito tem a
captar é o que o Mestre está procurando realizar por intermédio de Seu grupo.
viii

…Espaço de Profundo Silêncio…
O trabalho do iniciado, atuando sob a inspiração hierárquica, consiste em transformar as
formas atuais em outras mais adequadas, que a vida descendente e sua atividade dinâmica
exigem. Estamos lidando, portanto, com o aspecto do divino processo evolutivo que se
precipitou.
Estamos tratando com a relação que existe entre a Hoste da Voz e o SOM que condiciona a
evolução, e com o trabalho de supervisão que a Hierarquia exerce ao sustentar o trabalho da alma
que há em todas as formas – construídas pela Hoste da Voz e pelos devas em suas densas filas.
ix

…Espaço de Silêncio…
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Há dois acontecimentos próximos e iminentes. Hoje a maior parte dos seres humanos
está polarizada nos níveis inferiores do plano astral, mas estão conscientes no corpo físico.
Esta distinção deve ser estudada. Em breve, muitos estarão conscientes no corpo vital e
começando a estar conscientes nos níveis superiores do plano astral, e uns poucos no plano
mental. No entanto, um grande número de pessoas está hoje preparado para estar plenamente
consciente no corpo astral e polarizado ou inteiramente no plano mental ou centrado na
alma. Isto produz a maravilha e a dificuldade dos tempos atuais.
…Breve Espaço de Silêncio…
Por meio do ritual científico de meditação (pois é o que realmente é) este reenfoque
pode ser impulsionado mais rapidamente. Por meio da cultura científica do ritual do serviço
pode ser desenvolvido ainda mais. O ritual do sistema solar é resultado da meditação de
Deus e o ato de serviço divino, realizado ao longo de todo o período de manifestação. A
subordinação da vida inferior ao ritual de serviço é literalmente a sintonização do indivíduo
com o ritmo da vida, do coração e da mente do próprio Deus. Dessa sintonização segue-se,
automaticamente, um desenvolvimento espiritual.
x

…Espaço de Profundo Silêncio…
Desejo é a força da natureza-forma; vontade é a energia da alma se expressando como
direção, progresso e conformidade com o Plano. Este Plano, do ponto de vista do indivíduo,
é tudo o que pode captar e compreender da pressentida vontade de Deus, em qualquer etapa
particular em sua experiência.
xi

… Espaço de Silêncio…
Os objetivos imediatos do Plano são os seguintes:
Elevar o nível da consciência humana.
…Breve Espaço de Silêncio…
Depurar a situação internacional.
…Breve Espaço de Silêncio…
Cultivar a ideia de grupo com a consequente ênfase geral no bem grupal, no entendimento
grupal, na inter-relação grupal e na boa vontade grupal.

…Breve Espaço de Silêncio…
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Esses quatro elementos são os ideais deste grupo subjetivo que atua no plano físico e que
chamamos de Novo Grupo de Servidores do Mundo (bem grupal, compreensão grupal, interrelação grupal, boa vontade grupal).
x ii

… Espaço de Profundo Silêncio…
É preciso ter em mente que a alma da matéria, a anima mun di, é o fator sensível na própria
substância. É a resposta da matéria por todo o universo e a faculdade inata em todas as formas,
desde o átomo físico até o sistema solar astronômico, que produz a inegável atividade inteligente
que todas as coisas manifestam...
A alma é a qualidade manifestada por todas as formas.
xi ii

… Espaço de Silêncio…
A chave do problema da humanidade foi tomar e não dar, receber e não compartilhar,
acumular e não distribuir. Implicou na quebra de uma lei que colocou a humanidade em uma
posição de culpa positiva. Implicou na quebra de uma lei que colocou a humanidade em uma
posição de culpa positiva.
A impressão espiritual foi interrompida e houve interferência no divino fluxo circulatório. É
tarefa dos discípulos do mundo restaurar este fluxo e pôr fim a esta interferência. Este é o
principal problema que enfrentam as pessoas espirituais neste momento.
… Espaço de Profundo Silêncio…
O homem está a caminho para um destino e um porvir para os quais o passado o preparou.
… Breve Espaço de Silêncio…
Procuremos pensar em termos de uma só família, uma só vida e uma só humanidade.
… Breve Espaço de Silêncio…
Os problemas que a humanidade enfrenta hoje podem ser resolvidos mediante a boa vontade.
xiv

Boa vontade ardente e uso enfocado e consciente da força de Shamballa podem neutralizar fogo
com fogo e isto é preciso fazer.
xv
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Palavras de Poder, antigos mantras (tais como o Pai Nosso) e a Grande Invocação, só são
efetivos se utilizados no plano mental e com o poder de uma mente controlada – enfocada em sua
intenção e significado por trás do esforço falado. Então se tornam potentes. Quando são
pronunciadas com o poder da alma, além da atenção dirigida da mente, de maneira automática se
tornam dinamicamente efetivas.
xv i

… Espaço de Profundo Silêncio…
O principal tipo de energia com o qual o iniciado trabalha no plano físico é o sétimo, o raio
ou energia do ritual, do cerimonial, da ordem e da lei. O trabalho feito dentro dos véus de maya é
um trabalho de reajuste, ordenamento e coordenação das forças presentes como o maya existente;
e que proporcionam, em tempo e espaço, as formas através das quais os planos da Hierarquia
poderão se materializar; a alma de todas as formas estará sujeita à experiência necessária e,
assim, progredirá para o cumprimento da vontade de Deus.
x v ii

… Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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