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MEMÓRIA
56º exercício– ano 2015

No ano da Luz e das Tecnologias baseadas na Luz, a F UNDAÇÃO L UCIS
tomou o tema da luz e a necessidade de maior luz como inspiração
para levar adiante um novo esforço, a fim de cumprir os objetivos de
sua constituição e objeto social. Tendo cumprido 58 anos de serviço,
o grupo da Sede deu maior impulso ao contato meditativo e à
reflexão meditativa. O grupo de trabalho meditativo para a difusão e
exteriorização da energia de boa vontade continuou se produzindo e,
no fechamento do ano calendário, tomou um ritmo periódico mensal,
após a experiência, resultado do trabalho iniciado com este grupo,
que foi realizada no Salão Antártica e com transmissão direta por
Rádio

Mantra

sob

o

lema

“Encontro

de

Pontos

Focais

de

Influência Construtiva”. Agora, com um programa de trabalho para
iniciar o novo ano espiritual, Áries 2016 – Peixes 2017 , há um projeto
de trabalho que acompanhará e fortalecerá o serviço preparado para
as três celebrações maiores, o Festival de Páscoa, o Festival de
Wesak e o Festival do Cristo e da Humanidade deste novo ciclo
anual.

Isto

implica

necessária

e

consequentemente

em

uma

potencialização do centro magnético que é a Sede para a irradiação
da energia espiritual, de amor e de sua expressão, a Boa Vontade,
tão necessária nesta etapa de crise mundial. Uma grande crise
espiritual que está pondo à prova o caráter e a intenção de todos os
homens e mulheres e, muito especialmente, dos aspirantes e
discípulos. Como nos últimos anos, continua-se a informar através de
correios

eletrônicos

colaboradores,

os

estudantes

antecipando

o

da

próximo

escola
encontro

e

os

amigos

de Serviço

e
de

Meditação, tanto para a Lua Cheia como para a Nova. Estes correiose contêm sempre um parágrafo do Ensinamento, a fim de inspirar os
colaboradores

e

adeptos

desde

os

dias

anteriores

e,

muito

especialmente, os estudantes, cujo serviço está necessariamente
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ligado ao de Meditações de Lua Nova e Lua Cheia. Estas citações
aparecem como fruto da reflexão e meditação a fim de inspirar
especialmente os estudantes para reconhecerem a importância e
pertinência implícita e preparatória para o Serviço. A ideia contida
por trás das palavras e seu som evocador atuam como uma espécie
de nota-chave para esses dias preparatórios. A necessidade mundial
é muita e grande, o momento é crucial, a crise espiritual requer a
nossa maior e mais elevada atenção. A Escola Arcana é o coração de
nossa tarefa subjetiva para servir cada dia mais e melhor. Os
Serviços de Lua Cheia e Lua Nova foram levados adiante, mês a mês,
com propósito e direção. Este ano, com a decisão de não interromper
os encontros de Lua Nova durante o verão para dar continuidade ao
serviço

que

implica

em

uma

cadeia

de

vida

e

consciência

fortalecendo as mãos do Novo Grupo de Servidores do Mundo e
levando luz e amor às mentes e aos corações dos homens. Deste
modo se afiança o centro de irradiação espiritual e gera uma série de
pontos focais em diferentes lugares. Algo assim já começou a
despontar; alguns grupos de diversas províncias já informaram sua
cooperação em suas localidades, unindo-se também no Serviço de
Meditação para a geração da energia de Boa Vontade, além dos
grupos ou indivíduos anônimos que há anos acompanham utilizando
o material que é publicado no website www.lucis.org para cada Lua
Cheia e para cada Lua Nova (material que está disponível em
espanhol e em português). A ideia de organismo vivo segue sendo

alentada , a fim de manter criativamente dinâmica a vida do trabalho.
A revista El Servidor , número 27, foi impressa como previsto para as
vésperas do ano espiritual Áries 2015 – Piscis 2016 e foi distribuída
gratuitamente como sempre. Não foram publicados livros este ano.
Contudo, continua a tarefa inspirada de revisar e afinar as traduções,
a fim de que a palavra do Tibetano transmitida por Alice A. Bailey em
inglês seja cada vez mais ajustada e fiel ao seu original, não só
quanto

ao

significado

e

significação,

como

também quanto

à

vibração implicada no som e na palavra. Não é tarefa simples, mas
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vem demonstrando a importância e efeitos no mundo manifestado. O
valor

incalculável

da

ressurreição

do

livro

“Os

Problemas

da

Humanidade” em sua versão primeira e original de Alice A. Bailey e
do Mestre Tibetano também foi demonstrada. Enviamos, como é
habitual, junto com a revista El Servidor 27, o exemplar do livro
reeditado em espanhol de seu original em inglês de 1947 para as
Sedes de Lucis Trust NY, Londres e Genebra e para a School for
Esoteric Studies. As publicações dos livros em formato digital (epub)
ficou atrasada por problemas técnicos da empresa

VI - DA GLOBAL S . A .

(bajalivros.com). Estamos reimpulsionando este meio de publicação e
esperamos ir somando títulos aos primeiros quatro que muito
recentemente se conseguiu publicar nesse formato digital: Cura

Esotérica ,

Astrologia

Esotérica ,

Tratado

sobre

Magia

Branca

e

Reflitam sobre Isto . Foi sempre mantido presente o pensamentosemente do ano espiritual que está finalizando em Peixes 2016:

“Que o grupo siga adiante —fora do fogo, dentro do frio e
para

uma

mais

nova

tensão” ,

que

como

sempre

inspirou

proporcionalmente ao desenvolvimento e à intenção de penetrar em
consciência de cada discípulo. Os estudantes a partir do grau II da
Escola Arcana foram convidados a levar adiante o Trabalho Anual de
Serviço sobre a Regra Um para iniciados do livro “Os Raios e as
Iniciações” que justamente contém a frase deste pensamentosemente. Continua em bom ritmo o avanço na tradução dos textos
de Escola Arcana para o português, já pelos graus avançados.
distribuição

dos

boletins

de

Triângulos

teve

A

continuidade,

contribuindo para ampliar a consciência sobre esta atividade de
serviço tão cara à Hierarquia espiritual do Planeta e tão necessária
para a geração de Luz e Boa Vontade. Como a Vontade espiritual é
impulsionada pela

MEDITAÇÃO ,

núcleo vivo e ferramenta efetiva no

serviço, seguiremos esforçando-nos para lhe dar maior potência.

A

convocação a estudantes, amigos e demais servidores vinculados à
Sede

e

registrados

como

contatos,

acompanhada

por

textos
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inspiradores do ensinamento, seguirá marcada pela importância da
meditação para cumprir o desígnio fixado para o novo ano espiritual
(Áries-2016 – Peixes-2017): “Que o grupo se esforce para aquela

síntese

subjetiva

e

aniquilará o tempo” .

interação

telepática

que

finalmente

Como sempre, a Instituição agradece a

todos: à Rádio Mantra FM, pelo espaço de A Voz do Silêncio, que vai
para o quinto ano de transmissão ininterrupta, concedido com
generosidade e gratuitamente, em seu afã de servir à Humanidade;
agradece

também

aos

co-operadores

no

Serviço

ao

Plano,

à

Humanidade e à Hierarquia por meio da meditação grupal em e para
todo o mundo; aos amigos, colaboradores, estudantes, membros do
grupo de trabalho e a todos aqueles que, identificados com o
objetivo de Fundação Lucis, oferecem contribuições monetárias
indispensáveis para realizar os objetivos e propósito espiritual,
levando

à

consciência

pública

as

ideias

de

inclusividade,

fraternidade e universalidade próprias da era de Aquário.
Em Buenos Aires, 9 de fevereiro de 2016.
Conselho de Administração de F UNDAÇÃO L UCIS .
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