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MEMÓRIA
54º exercício– ano 2013

A F UNDAÇÃO L UCIS iniciou o ano calendário de 2013 com o impacto da profunda nota
subjetiva da Semana do Festival do Novo Grupo de Servidores do Mundo celebrada de
21 a 28 de dezembro de 2012, impacto subjetivo que marcou a atividade desenvolvida
durante todo o ano. Os primeiros meses foram um intervalo de assimilação e
reconhecimentos que se prolongou até o primeiro festival espiritual maior do novo
ano espiritual, a Páscoa, iniciando o ano espiritual com um renovado esforço sobre
tais reconhecimentos. Deste modo, os três festivais maiores, as luas cheias de Áries,
de Touro e de Gêmeos (Páscoa, Wesak e o festival do Cristo e a Humanidade)
transcorreram como uma continuidade renovada no ciclo seguinte àquela semana de
meditação. Como em todos os anos, se realizou o Serviço de Meditação em cada lua
cheia e os encontros Reflexivo-Meditativos foram completando o trabalho a cada mês
em um sábado próximo à lua nova, dando continuidade ao serviço, outorgando um
novo impulso ao serviço de meditação de novilúnio, além da necessária continuidade
do trabalho de invocação e evocação durante todo o ano. Estas atividades de
irradiação são feitas mediante a utilização de parágrafos selecionados de nossas
ferramentas de trabalho, os livros de Alice A. Bailey, complementados com outros
textos do Ensinamento espiritual da Sabedoria Eterna (como, por exemplo, A Doutrina
Secreta, Agni Yoga e escritos teosóficos), utilizados como preparação introdutória ao
Serviço de Meditação de Lua Cheia, Que Penetre a Luz, e de lua nova, pelas meditações
do Novo Grupo de Servidores do Mundo. Nesta nova volta mais elevada da espiral
baseada na impressão subjetiva que a Semana do Novo Grupo de Servidores do Mundo
deixou, a iluminação e a transformação alcançadas por muitos estudantes e servidores
e também por muitos outros participantes e afiliados, deu por resultado uma
realização mais plena e consciente dos serviços de meditação, facilitado pela
colocação à disposição do material de trabalho no website www.lucis.org , que se
encontra disponível cerca de 5 dias antes em espanhol e em português. Por esse meio,
também indivíduos e grupos de meditação acompanham subjetivamente de seus
lugares de residência o trabalho que se leva a cabo mês a mês na Sede. Outros
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resultados da experiência foram verificados na edição número 26º da revista de
distribuição gratuita O S ERVIDOR , editada no mês de setembro, imprimindo-se 4000
exemplares de 28 páginas. Como todos os anos, foram enviados exemplares às Sedes
de Lucis Trust de Nova York, Londres e Genebra. Evidencia o progresso e alcance que
o grupo atingiu quanto ao conteúdo da revista a carta recebida da Sede de Nova York,
na qual, além de agradecer o envio do exemplar 26, comenta: “Nós o lemos
cuidadosamente e apreciamos seu interessante conteúdo, que seguramente será de
grande benefício para as pessoas que o estudarem”. Como sempre, além da distribuição
gratuita através dos grupos de boa vontade e livrarias distribuidoras como KIER e
DEVA'S, a publicação se encontra disponível no website, tal como todos os números
anteriores. Como é habitual, foi realizada a cerimônia especial de Wesak na hora exata
da Lua Cheia de Touro. A gentileza da Rádio M ANTRA FM que brinda a instituição com
um espaço semanal no ar e as repetições do mesmo, deram a oportunidade de difundir
a Grande Invocação, o ensinamento espiritual, os Serviços de Meditação e demais
propostas e trabalhos espirituais. Isto amplia a nossa responsabilidade e nos
compromete, ano a ano, a pôr uma especial atenção já que, como sabemos, o rádio é
um dos principais meios para difundir os ensinamentos e seria o meio que poderia ser
utilizado pelo Cristo e Seus discípulos em Seu iminente reaparecimento e a
exteriorização da Hierarquia. O Papa Francisco, representante de uma das mais
importantes religiões do mundo, parece ser uma clara evidência de que seguramente
corroboraremos em outras religiões quanto à realização do verdadeiro ensinamento
espiritual que toda religião oculta, que implica em toda fé. No espaço de rádio semanal
denominado “A Voz do Silêncio” e inaugurado em 2011 vem se desenvolvendo um
trabalho de despertar consciência, de ajudar a reconhecer, na medida das
possibilidades de cada um, segundo o estágio de sua alma, a vida subjetiva em que
implica o caminho para a realização da vida da alma, cuja meta, para o discípulo
avançado, será exteriorizar a Hierarquia espiritual do planeta. Através deste espaço
de rádio se continua instando a reconhecer, na medida que caiba a cada um, a
necessidade de Servir ao Plano divino, à Humanidade e à Hierarquia espiritual do
planeta. A Fundação Lucis agradece à Rádio Mantra FM o espaço que outorga com o
único interesse de contribuir para o Serviço difundindo os ensinamentos espirituais e
a energia de boa vontade; em uma palavra, comunicando o valor da Palavra ao mundo
de língua espanhola e portuguesa. Sempre presente em todos os trabalhos esteve o
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pensamento semente do ano espiritual que acaba de finalizar em Peixes de 2014: “Que
o grupo transfigure a vida em termos de realização” . Em resposta a este chamado,
continuou-se aprofundando a revisão dos livros, com principal ênfase em Os
Problemas da Humanidade e O Destino das Nações. A integração latino-americana foi
parte da inquietude como meio e primeiro passo para a integração internacional
fortalecendo os laços e desenvolvendo, difundindo e tentando reconhecer, viver e
transmitir a energia de Boa Vontade, como meio para realizar as corretas relações
humanas que abrirão o Caminho para o reaparecimento de Cristo (Maitreya, Krishna,
o Messias, Bodhisatva, Mahdi, Muntazar, etc., ou simplesmente Aquele Que Vem,
segundo seja a modalidade do Caminho de cada um). O website nos dois principais
idiomas da América Latina, espanhol e português, é mantido e complementado com
outras páginas como a de Facebook de Fundação Lucis e a de Boa Vontade Mundial e
Twitter. O grupo de Fundação Lucis, ao ritmo do coração da Escola Arcana, brinda o
material guia e põe à disposição os ensinamentos espirituais, chegando agora
simultaneamente ao público de língua portuguesa graças à colaboração de estudantes
na tarefa de tradução, o que possibilitou que se incorporasse à Escola Arcana um
crescente número de estudantes do Brasil e de Portugal. O trabalho de revisão e
sistemas de digitalização dos livros avançou e prossegue. Quanto à revisão, o grupo
continua se dedicando à tarefa de afinar as traduções em ordem a refletir cada vez
mais fielmente os ensinamentos transmitidos, apresentando assim um canal mais
límpido para a irradiação da influência do Mestre. Parte deste renovado impulso à
vivência dos livros, está refletido nas Notas dos Editores das obras revisadas: Cura
Esotérica (Volume IV do Tratado sobre os Sete Raios), que veio à luz em agosto de
2013; e Astrologia Esotérica e A Morte, que foram revisadas no transcurso do 2013 e
impressas em janeiro do corrente ano de 2014. No fim de ano contamos com a
tradução do Tratado sobre Magia Branca ao português, cuja impressão em papel e o
livro digital estimamos estará disponível nestes primeiros meses do ano 2014. Os
estudantes a partir do grau II de Escola Arcana foram convidados a levar adiante o
Trabalho Anual de Serviço Aplicado, preparado pelo Grupo da Sede e consistente,
nesta oportunidade, em diversos extratos de A Exteriorização da Hierarquia,
convidando a reconhecer a continuidade do trabalho e a permanente atualidade do
chamado ao Serviço, além de instar a penetrar mais profundamente no artigo “A
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Natureza do Esoterismo”, base de todo verdadeiro trabalho ocultista, e a
indispensável reflexão sobre o tema da energia chamada dinheiro, com a colocação em
prática como parte da responsabilidade de todo o grupo de estudantes de Escola.
Neste sentido foram habilitados novos meios eletrônicos de contribuição com o fim de
facilitar os aportes voluntários de estudantes e amigos de Fundação Lucis, mas
principalmente, visando reconhecer que isso é parte fundamental do trabalho de
preparação para o Reaparecimento do Cristo. O aviso da abertura destes novos meios
de contribuição foi acompanhado com citações dos livros de Alice A. Bailey que
destacam a transcendente importância desta área do trabalho. Embora o resultado
positivo tenha correspondido ao ganho pela atualização contábil de valores
(principalmente

moeda

estrangeira)

o

equilíbrio

de

entradas

e

saídas

foi

positivamente compensado. A fim de ampliar nosso trabalho de serviço mundial, se
seguirá impulsionando o essencial: a reflexão profunda do grupo de estudantes sobre
o trabalho com a energia dinheiro e o estabelecimento de corretas relações humanas
em relação à preparação para o Reaparecimento do Cristo. Consideramos que a Escola
Arcana continua vivendo um processo de transformação que, como é de esperar, está
ligado ao pensamento-semente do ano que finalizará na Páscoa de 2014, “Que o Grupo
transfigure a Vida em termos de Realização” , e ao pensamento-semente do ano que
iniciamos

neste Áries

de 2014

a

Peixes

de 2015,

“Que

o

Caminho

de

Reconhecimentos conduza à Revelação Grupal”. É de destacar o avanço na tradução
dos textos de Escola Arcana para o português, alcançando já os graus avançados, o que
facilitou a entrada de novos estudantes de língua portuguesa, tal como mencionado
acima. Conseguiu-se cumprir com o Serviço que implica a revisão, edição e impressão
dos livros e iniciado e adiantado o desenvolvimento dos livros digitais em espanhol e
em português. A atividade de serviço de Triângulos se desenvolveu normalmente
neste período e se projeta relançar o convite a servir desta maneira a partir do
reconhecimento mais profundo da verdadeira natureza do trabalho proposto, ajudado
pela constante distribuição dos boletins nos quais sempre se eleva o nível de conteúdo
tendente a expandir a consciência sobre esta atividade tão próxima ao coração da
Hierarquia. Como em todas as demais atividades da Instituição, o grupo interno
propõe a si mesmo a começar a fortalecer e incentivar a participação desde seu
próprio reconhecimento espiritual mais profundo, emitindo assim a nota que
convoque trabalhadores cada vez mais conscientes do serviço a prestar: o
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reconhecimento da significação esotérica deste trabalho. E, neste mesmo sentido, e
como parte da realização do ciclo que resta até 2025, a firme intenção de evocar a
Vontade espiritual estará impulsionada pela

MEDITAÇÃO ,

como núcleo vivo e

ferramenta efetiva no desenvolvimento da nossa parte no Plano. O reconhecimento da
realidade efetiva da meditação, sobre os três mundos de expressão humana, deveria
ser a chave a promover todo o trabalho externo. A convocação a estudantes, amigos e
demais servidores vinculados à tarefa que desenvolve o Grupo Uno, estará significada
pela importância da meditação para cumprir o desígnio determinado para o novo ano
espiritual: Que o Caminho de Reconhecimentos conduza à Revelação Grupal. Como
todos os anos, a Instituição agradece especialmente aos amigos, colaboradores e
àqueles que se identificam com o objeto da Fundação os aportes com os quais é
possível empreender os objetivos e propósito espiritual que o Grupo procura
reconhecer e levar à consciência pública.
Conselho de Administração da F UNDAÇÃO L UCIS
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