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FESTIVAL WESAK 2018 – CERIMONIAL
Sede de Fundación Lucis: Rodríguez Peña 208, Piso 4°, Capital Federal
29 DE ABRIL DE 2018

Entrada pública entre as 19:00 até as 19:15
QUE PENETRE A LUZ

20:30 espaço entre Que Penetre a Luz e o Cerimonial da hora exata
entrada até as 20:50
Palavras de boas-vindas e delineamento do trabalho a realizar
algumas citações inspiradoras, música e silêncios preparatórios

INTERVALOS – ABERTURA WESAK 2018

***
Introdução
21:00
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21:08 às 21:10
“… permitam-me lembrar-lhes que não escrevo com espírito de pessimismo
algum, mas do ponto de vista de uma fé inalterável na glória do espírito humano;
escrevo com uma firme convicção de que a alma do homem surgirá e afinal
triunfará sobre todos os defeitos transitórios e as circunstâncias transitórias
“O que é válido para o homem individual é eternamente válido para as nações e
também para elas prediz-se a mesma esperança de iluminação e de futuro, triunfo
espiritual e glória.”
aprox 3 minutos de silêncio

Pensamentos-Semente
21:13
“BUDA ILUMINA COM INTELIGÊNCIA O CORAÇÃO DOS HOMENS;
CRISTO ILUMINA COM AMOR A MENTE DOS HOMENS”
aprox 3 minutos de silêncio
21:17

“QUE AS REGLAS SEJAM APRENDIDAS POR ONDE A
HOSTE DA VOZ TRABALHA DENTRO DOS VEUS DE MAYA.
ENTÃO QUE ESSA VOZ NÃO SEJA MAIS OUVIDA E QUE O
GRUPO SIGA ADIANTE DENTRO DO SOM.”
aprox 3 minutos de Silêncio

FUSÃO GRUPAL
21:22
Eu sou um com meus irmãos de grupo e tudo o que eu tenho lhes pertence.
Que o amor que há em minha Alma flua até eles;
Que a força que há em mim os eleve e ajude.
Que os pensamentos que a minha Alma cria, os alcancem e animem.

21 OM
21:25 às 21:40
(Silêncio)
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MANTRA DO NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO
21:40
Que ou Poder da Vida Una flua
através do Grupo de todos os verdadeiros Servidores.
Que ou Amor da Alma Una
Caracterize a vida de todos aqueles que procuram ajudar aos Grandes Seres.
Que eu cumpra a minha parte no Trabalho Uno
Através do autoesquecimento, da inofensividade e da correta palavra.
3 OM
(Silêncio)

MANTRA DE UNIFICAÇÃO
21:43
Os filhos dos homens são um e eu sou um com eles.
Procuro amar e não odiar
Procuro servir e não exigir serviço.
Procuro curar e não ferir.
Que a dor traga a devida recompensa de Luz e Amor.
Que a Alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos.
E traga à luz o Amor que subjaz em tudo que acontece nesta época.
Que venham a visão e a percepção interna. Que o futuro seja revelado.
Que a união interna seja demonstrada. Que cessem as divisões externas.
Que o Amor prevaleça. Que todos os homens amem.
3 OM
(Silêncio)
21:47
“BUDA ILUMINA COM INTELIGÊNCIA O CORAÇÃO DOS HOMENS;
CRISTO ILUMINA COM AMOR A MENTE DOS HOMENS”
(Silêncio)
21:50

“QUE AS REGLAS SEJAM APRENDIDAS POR ONDE A
HOSTE DA VOZ TRABALHA DENTRO DOS VEUS DE MAYA.
ENTÃO QUE ESSA VOZ NÃO SEJA MAIS OUVIDA E QUE O
GRUPO SIGA ADIANTE DENTRO DO SOM.”
(Silêncio)
Silêncio central em expectação a partir das 21:51
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MOMENTO EXACTO DO PLENILUNIO (21:58)
(MOMENTO DE PROFUNDA ATENÇÃO AOS PENSAMENTOS-SEMENTE)
o silêncio dura até as 22:06
O AMOR DE DEUS
22:07
No Centro de todo Amor eu permaneço
desde esse centro, eu a Alma, me exteriorizarei
desde esse centro, eu o que serve, trabalharei
Que o Amor do Ser divino se difunda em meu coração,
através do grupo e por todo o mundo.
3 OM
(3 minutos de Silêncio)
A VONTADE DE DEUS
No Centro da Vontade de Deus eu permaneço
Nada afastará minha vontade da Sua.
Implemento essa Vontade pelo Amor, me dirijo ao campo de serviço.
Eu, o Triângulo Divino, cumpro essa Vontade dentro do quadrado
E sirvo a meus semelhantes.
3 OM
(3 minutos de Silêncio)
A GRANDE INVOCAÇÃO (Primeira Estrofe)
Que
Que
Que
Que
Que
Que

as Forças da Luz tragam iluminação a toda humanidade.
o Espírito de Paz se irradie por todo o mundo.
os homens de boa vontade de todas as partes se unam em espírito de cooperação.
o perdão de todos os homens seja a nota-chave deste momento.
o poder responda aos esforços dos Grandes Seres.
assim seja e que sejamos auxiliados a cumprir a nossa parte .

A GRANDE INVOCAÇÃO (Segunda Estrofe)
Que venham as forças de liberação 1 .
Que elas tragam socorro aos filhos dos homens
Que venha o Cavaleiro do Lugar secreto E vindo salve. Vinde Oh Todo Poderoso.
1

liberation.
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Que as almas dos homens despertem para a Luz
Que eles permaneçam unidos com uma intenção massiva
Que se cumpra o Fiat do Senhor: O fim das aflições chegou! Vinde Oh Todo Poderoso.
A hora do serviço das Forças salvadoras já chegou
Que elas se irradiem por toda parte, Oh! 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 aqui.
Vinde Oh Todo Poderoso! E Unifique Esses três.
Construa uma grande muralha de defesa.
A regência do mal deve terminar agora
.

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 que chamamos raça dos homens,
Que se cumpra o Plano 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.
3 OM
(Silêncio)
em profundo silêncio
CERIMÔNIA DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DE VIDA
… e de flores…
Retiramo-nos em Silêncio para não perdermos a conexão com as energias que vamos irradiar em
nosso ambiente …
Finalização em torno das 22:30 – máx. 22:45
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