BOA VONTADE
É AMOR EM AÇÃO

SECUENCIA 10
G R U P O S D E M E D I TA Ç Ã O

A GRANDE INVOCAÇÃO

Desde o ponto de luz na mente de Deus,
Que aflua Luz às mentes dos homens;
Que a Luz desça à Terra.
Desde o ponto de Amor no coração de Deus,
Que aflua Amor aos corações dos homens;
Que o Cristo retorne à Terra.
Desde o Centro onde a Vontade de Deus é conhecida,
Que o Propósito guie as pequenas vontades dos homens,
O Propósito que os Mestres conhecem e servem.
Desde o centro a que chamamos raça dos homens,
Que se cumpra o Pano de Amor e Luz
E que se sele a porta onde mora o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra

Esta invocação não é propriedade de nenhum indivíduo ou grupo em especial. Ela pertence a
toda a humanidade. Empregá-la ou incentivar outras pessoas a entoá-la não favorece nenhum
grupo ou organização específica. A beleza e a força dessa invocação residem em sua
simplicidade e na expressão de certas verdades essenciais que todos os homens aceitam inata
e normalmente: a verdade da existência de uma Inteligência básica, à qual damos o nome de
Deus; a verdade de que, por trás das aparências externas, o Amor é o poder motivador do
Universo; a verdade de que veio à Terra uma grande Individualidade, chamada Cristo pelos
cristãos, que encarnou esse Amor para que pudéssemos compreendê-lo; a verdade de que o
Amor e a Inteligência são consequências da Vontade de Deus e, por fim, a verdade inconteste
de que o Plano Divino só pode se desenvolver através da própria humanidade.
Alice A. Bailey
www.lucis.org

GRUPOS DE MEDITAÇÃO
DE BOA VONTADE
“Boa Vontade é um princípio e uma técnica universal. Atualmente, a frase ‘boa
vontade’ é empregada principalmente por partidos e grupos nacionais e internacionais. Dizse que a boa vontade é a substância com a qual a Hierarquia Espiritual trabalha. É dito
também, que o Cristo, através do Novo Grupo de Servidores do Mundo e dos Homens de Boa
Vontade, consumará Sua associação com a Vontade de Deus (As Coisas de Seu Pai) de tal
modo que a eterna vontade-para-o-bem será traduzida pela humanidade em boa vontade e
corretas relações humanas”.

O PODER DA BOA VONTADE
Há grupos internacionais, de pessoas treinadas em meditação, que se reúnem
regularmente todas as semanas e seguem um ritual meditativo sobre a boa vontade mundial. O
propósito é aumentar a afluência da boa vontade da Hierarquia para a Humanidade,
acelerando assim a mudança da qualidade da consciência humana que deve ser produzida na
Nova Era.
O importante é a realidade dessa ação, não as pessoas, nem o que possa estar
relacionado à determinada organização esotérica. O fato significativo é que se reúnem todas
as semanas (o que vem acontecendo há anos) e trabalham para agregar energia e coragem que
possam contribuir com o trabalho da Hierarquia em ajuda ao Plano e em benefício dos
homens de todas as partes do mundo. Como pessoas, estamos longe de ser tão altruístas e
impessoais como gostaríamos, mas esse trabalho de meditação grupal funciona em um nível
de altruísmo e impessoalidade relativamente elevado.
Qualquer pessoa pode, com humildade e impessoalidade, incorporar a esse trabalho a
potência do próprio poder meditativo. Consideramos que chegou o momento em que muitos
estudantes esotéricos sinceros, ansiosos por colaborar com o Plano, querem saber algo sobre
ele e agregar a própria energia a essa iniciativa. Aos que desejam participar desse trabalho,
sugerimos que se reúnam em meditação todas as quartas-feiras, podendo fazê-lo sem estar
associados ao grupo, sem manter qualquer correspondência, e sem seguir o mesmo projeto
meditativo. A organização externa, no plano físico, oferece mais obstáculos do que ajuda ao
desenvolvimento do poder desse tipo de meditação grupal. Sua eficiência decorre da
integridade espiritual interna dos participantes. Quem deseja oferecer a sua cota ao trabalho,
pode se identificar de modo subjetivo com o grupo através do pensamento dirigido.

SERVIDORES DA HUMANIDADE
Todas as quartas-feiras podem se transformar em motivo de silencioso serviço
mundial, realizando-se, com quietude e persistência, sem desejar nenhum reconhecimento no
plano físico, a Meditação sobre a Boa Vontade, apresentada mais à frente. Esse trabalho
exemplifica um serviço peculiarmente possível no campo esotérico, empreendido pelos
conhecedores da “Sabedoria” que avançam rumo à etapa impessoal, na qual o maior anseio é
servir à humanidade. Temos aqui uma norma elevada e sutil; quanto mais elevada, mais
potência é trabalhada e maior é a ajuda à humanidade. O desejo do indivíduo de alcançar um

estado mais elevado, reconhecidamente ou de maneira dissimulada e ilusória, bloqueia a
potência e a utilidade do esforço realizado.
A eficiência desse tipo de meditação depende muito mais da relação estabelecida entre
o grupo e as forças hierárquicas que afluem, do que de qualquer outro fator específico.
Portanto, podemos considerá-la a etapa inicial e essencial desse trabalho grupal em termos de
identificação. Ela é alcançada por meio do reconhecimento do propósito e da resposta
hierárquica às necessidades humanas.
Quando também conseguirmos estar unidos com a humanidade, nos identificarmos
conscientemente com ela e estivermos dispostos a participar com a humanidade no grande
processo evolutivo (ou seja, o Plano de Deus), o amor de nossas almas, natural nos nossos eus
superiores, poderá florescer como amor à humanidade. Esse trabalho de meditação grupal ao
qual nos referimos não alcançará sua verdadeira intensidade se não houver um amor crescente
pela humanidade. Talvez não possamos sentir um amor forte e vívido pela humanidade, mas
se o considerarmos a meta essencial, correta, boa e de ajuda à humanidade, que deve ser
realizada na consciência, poderemos continuar firmes em frente, nesta direção. A consciência
individual não muda de uma hora para a outra; é uma questão de crescimento e de seguir um
planejamento com intenção firme.
Um dos preceitos mais profundos que chegou a nós, de eras remotas, é: “a energia
segue o pensamento”. Aceitamos o poder do pensamento como realidade. “O homem é o que
pensa” é uma frase muito conhecida. Sabemos que a nossa atitude perante a vida é o que
realmente controla a nossa felicidade ou infelicidade e não a quantia em dinheiro que
gastamos. Com efeito, o poder do pensamento é o maior poder que possuímos. O propósito
fundamental do processo evolutivo neste planeta é o aperfeiçoamento e o uso correto do poder
do pensamento pela humanidade.

BOA VONTADE É AMOR EM AÇÃO
Pensar parece algo frio quando comparado a sentir. Nunca poderemos nos esquivar das
ilusões pessoais enquanto não escaparmos da vida emocional e entrarmos na vida mental.
Apesar de parecer fria, a mente é melhor portadora do poder do amor divino do que as
emoções. Mas é preciso experimentar para ser possível acreditar nisso. Impessoalidade não
significa ausência de amor. Ela transporta o amor em um comprimento de onda maior, porque
o amor atua em muitos comprimentos de onda. É a característica e qualidade universal da vida
divina em nosso sistema solar e neste planeta, apesar de se encontrar tão sufocado e engolfado
pela separatividade e pelo egoísmo que nos rodeiam. Como já foi dito, a boa vontade é a
expressão do verdadeiro amor a que a humanidade consegue responder de maneira prática em
seu estágio evolutivo atual. A boa vontade (que é amor em ação) mentalmente compreendida e
intencionalmente empregada por um filho de Deus tem um poder enorme. O efeito do uso
intencional e inteligente do poder da boa vontade é mais integrador, duradouro e racional do
que o alcançado em circunstâncias comuns, quando procuramos amar os nossos semelhantes.
Isso acontece não porque o amor tenha menor significado e poder, mas porque nos
escravizamos quando aplicamos o amor como herança do passado, do qual todos somos
vítimas.
Há muitos tipos de energia que, quando exercem impacto sobre a humanidade, podem
ser construtivos ou destrutivos e, entre eles, os Mestres da Sabedoria selecionaram os que

podem ser mais úteis em determinada etapa do desenvolvimento humano. A Hierarquia, em
sua sabedoria, ao elaborar o Plano, considerou conveniente concentrar-se no emprego do
poder da boa vontade no ciclo imediato. Isso não torna essa energia mais importante do que as
demais; significa apenas que, no momento atual, é a mais útil. Hoje, a política determinada
pela Hierarquia é ajudar para que esteja abundantemente disponível à humanidade a qualidade
espiritual da boa vontade, porque a humanidade está passando por uma situação na qual essa
lhe é mais necessária, embora outras também sejam. Mas essa energia divina denominada boa
vontade é a mais eficaz e sutil para trazer paz, estabilidade mundial e corretas relações
humanas.
Quando a Hierarquia decidiu criar uma ação conjunta dos discípulos do mundo e foi
organizado o que denominamos Novo Grupo de Servidores do Mundo, ficou decidido que,
das muitas energias empregadas por tais discípulos, a boa vontade despontaria como a mais
importante e universalmente aplicada. A principal energia empregada pelos discípulos
destacados do mundo para ajudar a humanidade, de acordo com o Plano, é a energia da boa
vontade. Os iniciados mais elevados e os discípulos mais experientes do Novo Grupo de
Servidores do Mundo sabem disso e trabalham com intenção clara e inteligente. Outros
respondem a ela e reconhecem intuitivamente o seu valor, além de trabalharem com ela.
Também há os que a aceitam como uma ideia coerente e colaboram. Assim, por vários
motivos, a energia da boa vontade é hoje a energia espiritual mais abundante à disposição da
humanidade. Podemos ter a certeza de que se a Hierarquia decidiu que haja abundância de
alguma energia, seria inteligente identificar-se com ela.

A LUZ E A BOA VONTADE
Há uma relação direta entre a energia da luz e a energia da boa vontade, o que é
significativo. Onde emerge o poder espiritual, há luz; onde a natureza espiritual do homem
vence a sua natureza materialista, produz-se luz. Isso ocorre porque a alma é luz e o que
estamos considerando é o crescente poder da alma no indivíduo. Falamos do caminho até os
pés do Cristo em termos de luz. Cristo disse: “Eu sou a Luz do mundo”. Onde quer que surja
a luz na família humana, há um fortalecimento espiritual, um canal aberto e um caminho para
a entrada da energia da boa vontade.
Portanto, no trabalho de meditação, a técnica consiste em se identificar com a luz que
está na humanidade. Todo ponto focal de luz no corpo da humanidade é uma consolidação em
potencial, usada pela Hierarquia para a convergência da energia da boa vontade. O grupo que
realiza este trabalho de meditação usa a seguinte fórmula: “Manter uma relação ininterrupta
com a Hierarquia e o Cristo e exteriorizar o alinhamento com a humanidade para incluir todos
os pontos de luz da família humana, nos quais a energia da boa vontade está ativa”. No
começo, ela é meramente imaginária e se fundamenta na fé. À medida que o trabalho avança,
converte-se em realidade na consciência.
Então, o trabalho de meditação passa a se ajustar ao serviço hierárquico de boa
vontade como meio para o estabelecimento de corretas relações humanas e para o
restabelecimento do Plano na Terra. Há muitas formas de ajudar o Plano e de colaborar com a
Hierarquia, mas esse modo de trabalhar é direto e prático. Portanto, podemos dizer, de forma
justa e verdadeira, que a energia mais importante e fundamental que é usada hoje pela
Hierarquia e pelos discípulos avançados do mundo, na preparação para o reaparecimento do
Cristo, é a boa vontade.

Caberia observar que, no novo ciclo aquariano, uma das três grandes potestades que
está por trás do Cristo e que coopera com Ele é o Avatar de Síntese, do qual se diz que
trabalha com as massas humanas e não com indivíduos. Esse grande Avatar, que vem para
ajudar o Cristo, não pertence à nossa evolução planetária; ele trabalha por intermédio de
Shamballa e Sua função principal é aumentar a vontade-para-o-bem – a vontade de conquistar
o correto progresso da humanidade em conformidade com o Plano de Deus. À medida que a
vontade-para-o-bem cresce na humanidade, a terceira estrofe da Grande Invocação fica mais
poderosa e útil. “Desde o centro onde a Vontade de Deus é conhecida, que o Propósito guie as
pequenas vontades dos homens”. A vontade-para-o-bem, de acordo com o Plano divino e tal
como está disposta em Shamballa e pela Hierarquia, é uma das maiores forças salvadoras
conhecidas até agora pelos seres humanos.

MEDITAÇÃO SOBRE A BOA VONTADE MUNDIAL
PRIMEIRA ETAPA
1. Alinhar a personalidade tríplice à alma.
2. Identificar-se, como alma, com o Novo Grupo de Servidores do Mundo.
3. Estender a identificação à Hierarquia Espiritual – o Governo interno do planeta.
4. Identificar-se com o Cristo, o Coração de Amor da Hierarquia, e com Shamballa,
Centro de Propósito, Vontade e Intenção.
SEGUNDA ETAPA
Manter uma relação ininterrupta com a Hierarquia e com o Cristo; exteriorizar o
alinhamento à humanidade, incluindo todos os pontos de luz da família humana nos quais a
energia da boa vontade está ativa. Permanecer conscientemente no ponto de fusão, no coração
desse alinhamento dual; expressar silenciosamente a afirmação:
“NO CENTRO DE TOTAL AMOR, EU PERMANEÇO; DESDE ESTE CENTRO, EU, A ALMA, ME
EXTERIORIZAREI; DESDE ESTE CENTRO, EU, O QUE SERVE, TRABALHAREI; QUE O
AMOR DO SER DIVINO SE IRRADIE POR TODA PARTE, EM MEU CORAÇÃO, ATRAVÉS DO
GRUPO E EM TODO O MUNDO”.
TERCEIRA ETAPA
Visualizar a vontade-para-o-bem fluindo de Shamballa por intermédio da Hierarquia e
do coração do Novo Grupo de Servidores do Mundo, infundindo a relação amorosa nos
corações e mentes dos homens.
QUARTA ETAPA
Meditar sobre o serviço de estabelecer boa vontade, corretas relações humanas e o
restabelecimento do Plano na Terra. Esforçar-se para se sintonizar com o Plano da Hierarquia,
captar a visão para a correta direção do trabalho e compreender os passos concretos que
devem ser dados no plano físico para a implementação da vontade-para-o-bem.
QUINTA ETAPA
Vinculados aos homens e mulheres de boa vontade de todo o mundo e permanecendo
com o grupo, no centro cardíaco do Novo Grupo de Servidores do Mundo, pronunciamos a
Grande Invocação, transmitindo as energias liberadoras à humanidade, unindo e eliminando
as diferenças e separações.

A GRANDE INVOCAÇÃO

Desde o ponto de luz na mente de Deus,
Que aflua Luz às mentes dos homens;
Que a Luz desça à Terra.
Desde o ponto de Amor no coração de Deus,
Que aflua Amor aos corações dos homens;
Que o Cristo retorne à Terra.
Desde o Centro onde a Vontade de Deus é conhecida,
Que o Propósito guie as pequenas vontades dos homens,
O Propósito que os Mestres conhecem e servem.
Desde o centro a que chamamos raça dos homens,
Que se cumpra o Pano de Amor e Luz
E que se sele a porta onde mora o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra

Esta invocação não é propriedade de nenhum indivíduo ou grupo em especial. É um
instrumento de poder para ajudar o Plano de Deus a ter plena expressão na Terra. Entoá-la é um ato de
serviço à Humanidade e ao Cristo.
É um mantra poderoso, destinado a facilitar nos homens a receptividade de diversos tipos de
“energia especializada” emanada de elevados centros espirituais, entre as quais se encontram as de
Amor-Sabedoria e Corretas Relações Humanas.
A segunda estrofe pode ser adaptada conforme a crença religiosa de cada um, uma vez que o
Instrutor do Mundo é reconhecido nas diversas culturas como:
BUDISTA: EL BHODHISHATVA
CRISTÃ: O CRISTO
HINDU: KRISHNA
ISLÂMICA: EL IMÃ MADJI
ISRAELENSE: O MESSIAS
PERSA: MUNTAZAR
TIBETANA: MAITREYA
ELE TAMBÉM PODE SER DENOMINADO “O SER ESPERADO”

“O destino dos Homens e das Nações é determinado pelos
Valores que regem as suas decisões”

“A crise humana e mundial dos nossos dias é basicamente espiritual; está pondo à prova o
caráter e a intenção de todos os homens e mulheres, o que dá a oportunidade de rever os
valores que captamos como uma forma pessoal de conduta.”

“O Mundo do Futuro depende do que cada um de nós decidir fazer hoje”

Os cadernos de Boa Vontade são distribuídos gratuitamente pela Fundação Lucis como uma atividade
de Serviço e são financiados por contribuições ou donativos voluntários. Para mais informações visite:
www.lucis.org

Boa Vontade Mundial
R o d r í gu e z P e ñ a 2 0 8 , P i s o 4 °
C 1 0 2 0 a d f - B u e n o s A i r e s, A rge n t i n a .
Te l e fo n e ( 5 4 - 11 ) 4 3 7 1 - 8 5 4 1

AMOR À VERDADE
essencial para uma sociedade justa, inclusiva e progressista.
SENTIDO DE JUSTIÇA
reconhecimento dos direitos e das necessidades de todos.
ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO
fundamentado na boa vontade em ação e no princípio
das corretas relações humanas.
SENTIDO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL
com relação ao grupo, à comunidade e aos assuntos humanos.
SERVIÇO AO BEM COMUM
por meio do sacrifício do egoísmo.

SOMENTE O QUE É BOM PARA TODOS É BOM PARA CADA UM

São estes os valores espirituais que inspira m a consciência de todos daqueles que
vivem para criar um mundo melhor.

O DESTINO DOS HOMENS E DAS NAÇÕES
É DETERMINADO PELOS VALORES QUE REGEM AS SUAS DECISÕES
A crise humana e mundial dos nossos dias é basicamente espiritual; está pondo à prova o caráter e a
intenção de todos os homens e mulheres, o que dá a oportunidade de rever os valores que captamos
como uma forma pessoal de conduta.

O MUNDO DO FUTURO DEPENDE DO QUE CADA UM DE NÓS
DECIDIR FAZER HOJE

Rodríguez Peña 208, piso 4°
C1020ADF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
www.lucis.org

