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Neste novo ano-calendário e de balanço a respeito do trabalho espiritual educativo
que a F UNDAÇÃO LUCIS leva adiante há mais de 57 anos (pronta a cumprir 58 anos em
14 de setembro de 2015), continuou aprofundando o serviço de meditações, elevando
a radiação por meio do grupo da Sede, seus colaboradores e muito especialmente o
grupo de estudantes da Escola Arcana. Gerou um grupo de trabalho meditativo para a
difusão e exteriorização da energia de boa vontade. Foi enfatizado o triângulo
magnético central da Escola, que pouco a pouco vai produzindo efeito na tarefa
grupal. O aprofundamento nos encontros reflexivos e meditativos naturalmente
reduziu o número de assistentes, mas potencializou seu efeito com os servidores.
Consideramos que está se fortalecendo um poderoso centro magnético atrativo que
dará lugar, oportunamente, a uma maior afluência de cooperadores no Serviço ao
Plano de Deus, à Humanidade e à Hierarquia espiritual. Assim se cumpriu com o
Serviço de Meditação. Primeiro com toda a energia e atenção posta nos plenilúnios
maiores, sabendo que marcam o ritmo e a potência para o desenvolvimento das
tarefas do ano espiritual. As meditações dos encontros Reflexivo-Meditativos nos
períodos de lua nova também elevaram notoriamente sua nota, sua vibração e
radiação. Daí, no dia previsto para o trabalho de Boa Vontade no signo de Libra surgiu
naturalmente um impulso que também consistiu em fazer soar, de um grupo que se
formou espontaneamente, uma nova nota que sabemos gerará, e já está gerando, um
centro magnético que irá dando lugar, oportunamente, à exteriorização do trabalho de
acordo com a necessidade. Isto sem projeto prévio, mas com a ideia de plantar a
semente mediante a meditação grupal e assim deixando que o organismo vivo surja
quando estiver pronto para isso. A radiação gerada com os textos, sempre da
sabedoria eterna, na introdução aos serviços de meditação, vem produzindo seu efeito
e é compartilhado, além do grupo de assistentes da Sede, por muitas pessoas,
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aspirantes, discípulos e estudantes de diversas partes do mundo, através do material,
em espanhol e português, posto à disposição no website. Com relação à revista O
Servidor, o número 27 será impresso para as vésperas do ano espiritual Áries 2015 –
Peixes 2016, produto de um ano marcado de fortes circunstâncias em que se faz
necessário destacar os esforços de líderes espirituais como o Papa Francisco e ajudar
a compreender o fato de que somente o que é bom para todos é bom para cada um . Os
livros publicados, Cura Esotérica (agosto de 2013), Astrologia Esotérica e A Morte, a
grande aventura (estes últimos em janeiro de 2014) foram enviados às Sedes de Lucis
Trust e recebemos o cálido agradecimento dos irmãos da Sede Central de Nova York.
Tanto Reflitam sobre Isto (6/2014) como Os Problemas da Humanidade (12/2014)
serão enviados junto com o novo número de O Servidor nestes primeiros meses do ano
2015. Segue-se trabalhando profundamente na revisão de todos os livros, e com
grande alegria tivemos para o plenilúnio de Sagitário impresso o livro Os Problemas
da Humanidade, livro muito esperado por todos nós, já que se sentiu a necessidade de
que esta edição revisada da primeira publicação, dada por O Tibetano através de Alice
Ann Bailey em 1947, estivesse à disposição do público novamente depois de tantos
anos. O Destino das Nações e A Consciência do Átomo também revisados formaram
parte dos primeiros 16 livros digitais que serão publicados nestes primeiros meses do
ano 2015 por

VI - DA GLOBAL S . A .

(bajalivros.com) com quem se firmou o contrato em 23

de dezembro de 2014. Entre estes primeiros 16 livros digitais se encontra a primeira
edição de “Um Tratado sobre Magia Branca” (editado em papel em abril de 2014), o
qual também produz a satisfação de um novo passo adiante no cumprimento do
darma do grupo. Em breve estimamos que estaremos agregando a esta lista de livros
digitais: Do Intelecto à Intuição e A Autobiografia Inconclusa de Alice Ann Bailey. E
seguiremos sem pressa e sem pausa para avançar nesta tarefa. Prevê-se editar no ano
em curso o livro de recopilação “O Sétimo Raio, Revelador da Nova Era” cujo exemplar
em inglês foi pedido e remetido em maio de 2014 por Lucis Trust NY. Em 7 de julho de
2014, ante o pedido de Lucis Publishing Company foram enviados sem ônus os 22
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livros solicitados. Lamentavelmente até o dia de hoje não chegaram ao destino, devido
a problemas ainda não explicados pelo correio oficial dos Estados Unidos, USPS,
responsável pela perda, embora sim se admita a perda ao autorizar o Correio
Argentino a receber uma indenização. Em que pese as reiteradas reclamações geradas
e já vencidos todos os prazos regulamentares, não tivemos nenhuma resposta até o
momento. Só se sabe que, chegados em Miami no O.S.P.S. em 10 de julho de 2014,
ficaram ali bloqueados sem razão nem explicação alguma. Não obstante, este
contratempo deu lugar a um intercâmbio epistolar entre a F UNDAÇÃO LUCIS , Buenos
Aires, e a LUCIS P UBLISHING C OMPANY que deu lugar ao mútuo reconhecimento da alegria
no trabalho de cooperação inter-sedes. Entrementes, a LUCIS P UBLISHING C OMPANY nos
enviou 19 livros de Alice A. Bailey em inglês sem ônus, enriquecendo assim a
disponibilidade de livros em inglês nesta Sede. Continua sem pressa, mas sem pausa,
o trabalho de revisão dos livros traduzidos para o espanhol e também as traduções
para o português para que sejam publicadas. Sempre presente em todos os trabalhos
esteve o pensamento-semente do ano espiritual que está finalizando em Peixes de
2015: “Que o caminho de reconhecimentos conduza à revelação grupal”.

Os

estudantes a partir do grau II da Escola Arcana foram convidados a levar adiante o
Trabalho Anual de Serviço Aplicado reforçando a conscientização a respeito da
importância, objetivo e sentido do Serviço de Meditação de lua cheia. É de destacar
novamente o avanço na tradução dos textos de Escola Arcana para o português,
alcançando já os graus avançados. Houve continuidade na distribuição dos boletins de
Triângulos, procurando ampliar a consciência a respeito desta atividade tão próxima
ao coração da Hierarquia.

O grupo interno se propõe a si mesmo a fortalecer e

incentivar a participação de seu próprio reconhecimento espiritual mais profundo,
emitindo assim a nota que atraia trabalhadores cada vez mais conscientes do serviço
a prestar. Sabendo que a Vontade espiritual será impulsionada pela

MEDITAÇÃO

como

núcleo vivo e ferramenta efetiva no desenvolvimento e cumprimento de nossa parte
no Plano, faremos um novo esforço para dar um renovado impulso ao Serviço. A
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convocação aos estudantes, amigos e demais servidores vinculados à Sede seguirá
marcada pela importância da meditação para cumprir o desígnio fixado para o novo
ano espiritual (Áries-2015 a Peixes-2016): “Que o grupo siga adiante — fora do
fogo, dentro do frio e para uma mais nova tensão”. Como sempre, a Instituição
agradece a todos: a Rádio Mantra FM, pelo espaço para A Voz do Silêncio outorgado
gratuitamente a esta Instituição sem outro interesse que o de servir à Humanidade;
aos colaboradores no Serviço ao Plano, à Humanidade e à Hierarquia por meio da
meditação grupal em e para todo o mundo; aos amigos, colaboradores, membros do
grupo de trabalho e a todos aqueles que, identificados com o objetivo da Fundação,
oferecem seus aportes financeiros indispensáveis para levar a cabo os objetivos e
propósito espiritual que o Grupo vai reconhecendo e transmitindo à consciência
pública.
Em Buenos Aires, 17 de fevereiro de 2015.
Conselho de Administração da F UNDAÇÃO LUCIS .
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