Luz do Conhecimento. Luz da Sabedoria. Luz da Iniciação
(No 63° Aniversário da Fundação Lucis)
A luz do conhecimento da qual Touro é o custódio, dá lugar à luz da sabedoria
da qual Virgem é o guardião, e cede finalmente à luz da iniciação em Capricórnio.
Tudo isto, porém, tem lugar e deve ter lugar no que esotericamente é chamado de
“a radiante superfície da Terra”, o plano da forma; a assunção ou glorificação da
Virgem ainda não aconteceu e a elevação de substância ainda não está
conscientizada….
Astrologia Esotérica

Intervalo Breve de Silêncio
Quando entendermos melhor a natureza da luta atual e considerarmos as
causas subjetivas em vez das razões objetivas superficiais, haverá um real
progresso no processo de libertação da humanidade da escravidão e da estreiteza
de civilização atual e da influência das forças e energias responsáveis pela
situação. Essas energias serão então compreendidas, manipuladas corretamente e
dirigidas para fins construtivos e desejáveis.
Intervalo de Silêncio
QUE AS “FORÇAS DE VIDA CRIATIVA” CIRCULEM
E A LEI DE ELEVAÇÃO CONTROLE.
Intervalo de Silêncio Profundo
Gostaria de lhes lembrar que o fato de que vocês estejam vendo o quadro
mundial pronunciadamente caótico, de ideologias em luta e forças antagônicas, de
perseguição de minorias, de ódios que se desenvolvem em uma violenta preparação
para a guerra, e de ansiedade e terror mundiais, realmente não significa que
estejam vendo o quadro como é na realidade. Estão vendo o que é superficial,
temporário, efêmero, e que diz respeito totalmente ao aspecto forma. A Hierarquia
se ocupa primordialmente do aspecto consciência... usando a forma unicamente
como meio para alcançar seus desígnios.
Intervalo Breve de Silêncio

1

Um estudo mais intenso das forças que estão produzindo o transtorno externo,
pode servir para clarificar [nossa] visão e restabelecer a confiança no Plano de
Deus e em seu divino amor e beleza. Assim talvez [adquiramos] uma nova visão e
um ponto de vista mais construtivo.
O Destino das Nações

Intervalo de Silêncio
Estejam atentos aos sinais dos tempos,
e não se desanimem pelo futuro imediato.
Um Tratado sobre Fogo Cósmico

***
Intervalo de Silêncio Profundo
A força mais evidente e potente no mundo hoje é a do primeiro Raio de
Vontade e Poder . Atua de duas maneiras:


Como a vontade de Deus nos assuntos mundiais, que é sempre a vontadepara-o-bem.



Como o elemento destruidor nos assuntos mundiais.

É esta força que é vertida para o mundo, oriunda do centro mun dial maior:
Shamballa .
O Destino das Nações

***
Intervalo de Silêncio Profundo
Por t rás do sol sagrado cent ral , ocul t a dent ro de seus rai os, há um a form a.
Dent ro dessa form a ful gura um pont o de poder que ai nda não vi bra, m as bri l ha
com o l uz el ét ri ca.
Trem endos são seus rai os. Consom e t odas as form as, em bora não t oque a
vi da de Deus encarnado.
Do Uno que é o set e i rrom pe um a pal avra. Essa
l ongo da li nha de essênci a í gnea e, quando soa dent ro
hum anas, t om a a form a de afi rm ação, um fi at expresso
Assim fi ca i m presso no m ol de vi vo o pensam ent o de... (o
de rai o).

pal avra reverbe ra ao
do cí rcul o das vi das
ou pal avra de poder.
ocul t o, i nefável nom e

Que o poder di nâm i co, a luz el ét ri ca, revel e o passado, dest rua a form a
que há e abra a port a dourada. Essa port a revel a o cam i nho que l eva ao cent ro
onde m ora o uno cuj o nom e não pode ser ouvi do nos confi ns da nossa esfer a
sol ar.
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S eu m ant o de azul vel a seu et erno propósit o, m as no sol nascent e e poent e
seu orbe de verm el ho é vi st o.
Sua pal avra é poder. S ua l uz, el ét ri ca. O rel âm pago é seu sí m bol o. S ua
vont ade est á ocul t a no consel ho de seu pensam ent o. Nada é revel ado.
S eu poder é sent i do. Os fi l hos dos hom ens, reagi ndo ao seu poder, envi am
aos m ai s l ongí nquos l i mi t es de l uz um a pergunt a:
Por que est e poder cego? Por que a m ort e? P or que est a di ssol ução de
form as? P or que a negação do poder de m ant er? P or que a m ort e, Oh Poderoso
Fi l ho de Deus?
Fracament e chega a respost a: Eu t enho as chaves de vi da e mort e. Eu at o
e desat o novament e. Eu, o Dest rui dor, sou.
P s i c o l o g i a E s o t é r i ca I

***
Intervalo de Silêncio Profundo
A energia que, em segundo lugar, está contribuindo de maneira potente para a
situação mundial atual é a energia do segundo Raio de Amor-Sabedoria , o raio do
Cristo. Esta energia é vertida no mundo pelo segundo grande centro planetário, que
chamamos de Hierarquia.
A energia de Shamballa prepara o caminho para a energia da Hierarquia.
O Destino das Nações

Intervalo de Silêncio
A P al avra é em i t i da do coraç ão de Deus, em ergi ndo de um pont o cent ral
do am or. Essa P al avra é o própri o am or. O desej o di vi no col ore t oda essa vi da
de am or. Dent ro da hi erarqui a hum ana, a afi rm aç ão reúne poder e som .
No pri ncí pi o era O Verbo. O Verbo habi t ava e habi t a em Deus. N’El e
est ava a l uz. N’El e est ava a vi da. Em S ua l uz cam i nham os.
Seu sí mbol o é o t rovão, o Verbo que percorre os t empos.
P s i c o l o g i a E s o t é r i ca I

***
Intervalo de Silêncio Profundo
A humanidade está reagindo inesperadamente bem. Alcançou-se um grande
êxito nesta linha, mas os resultados não aparecem com clareza para os seres
humanos inteligentes porque eles se recusam a ver qualquer outra coisa além do
aspecto destruidor e do desaparecimento das formas nas quais ancoraram suas
emoções, seus desejos e percepções mentais. Até agora não foram capazes de ver a
irrefutável evidência da atividade construtiva e do trabalho verdadeiramente
criador.
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Intervalo de Silêncio
O amor é o grande unificador e intérprete.
Esta energia de amor está concentrada principalmente (para fins dos propósitos
da atividade hierárquica) no Novo Grupo de Servidores do Mundo. Este grupo foi
escolhido pela Hierarquia como seu principal canal de expressão. Por meio desses
discípulos que aprenderam a distinguir entre as insignificantes preocupações do
indivíduo absorvido em seus interesses pessoais e as necessidades urgentes do
trabalho e do amor grupais, a Hierarquia pode trabalhar e deste modo produzir as
mudanças mundiais necessárias que são, acima de tudo mudanças em consciência .
Intervalo de Silêncio Profundo

***
A energia de atividade inteligente —a potência do terceiro raio... expressa-se
através do terceiro centro maior do planeta, o centro denominado Humanidade.
Está produzindo um efeito mundial definido, para o qual o Novo Grupo de
Servidores do Mundo muito colaborou. Seus membros interpretaram, explicaram e
favoreceram os processos pelos quais evocar o amor latente nos seres humanos,
amor que em suas etapas iniciais, existe como boa vontade incipiente.
Chamo a sua atenção sobre isto porque é a ideia motivadora, subjacente, por
trás de todo o trabalho que vocês são chamados a rea lizar.
Intervalo Breve de Silêncio
Assim, sugiro que se esforcem por ver as três ideologias principais com as
quais necessariamente terão de lidar, em termos de tentativas que emanam dos três
centros planetários maiores na atualidade: Shamballa, a Hierarquia e a Humani dade. Com isso adquirirão um ponto de vista mais sintético e um entendimento
mais profundo do quadro mundial, que vai lentamente se revelando.
Intervalo de Silêncio
Sugeriria que a ideologia contida na visão dos estados totalitários é uma
resposta bem definida, embora errada. à influência de Shamballa de vontade...
Intervalo Breve de Silêncio
...que a ideologia subjacente ao ideal democrático é uma resposta semelhante à
universalidade que o amor da Hierarquia impele a Humanidade a expressar,...
Intervalo Breve de Silêncio
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… e que o comunismo é de origem humana, encarnando a ideologia que a
humanidade formulou por direito próprio.
Intervalo Breve de Silêncio
Assim, os três aspectos da natureza de Deus estão começando a tomar forma
como três ideias importantes, e o que vemos no planeta agora são as reações
distorcidas da humanidade aos impulsos espirituais que emanam de três centros
distintos, mas que são igualmente divinos em essência e natureza. Reflitam sobre
isto.
Intervalo de Silêncio
Lembraria também a vocês que tudo que está acontecendo é a evidência de
uma energia e a expressão de uma força, fator que nunca deve ser esquecido.
O Destino das Nações

***
Intervalo de Silêncio Profundo
Que o Guardi ão do Sul cont i nue com a const rução. Que El e apli que a
força que produzi rá a bri l hant e pedra vi va que se adapt a no pl ano do t em pl o
com corret a exat i dão.
Que El e prepare a pedra angul ar e a col oque com sabedori a no Nort e,
sob o ol ho do própri o Deus e suj eit a ao equi l í bri o do t ri ângul o.
Que o Invest i gador do passado desvel e o pensam ent o de Deus,
profundam ent e ocul t o na m ent e dos Kum aras de Am or, e que el e assim conduza
os Agni shvat t as, que esperam no lugar de escuri dão, para o l ugar de l uz.
Que o C onservador das chi spas sopre com a respiração di vi na sobre os
pont os de f ogo, e que el e acenda em labareda o que est á ocul t o, o que não é
vi sí vel , e assi m i l umi ne t odas as esf eras nas quai s Deus t rabal ha.

P s i c o l o g i a E s o t é r i ca I

***
Intervalo de Silêncio Profundo

Consideramos as três energias principais que estão sendo vertidas à nossa vida
planetária nesta época, por meio de três centros maiores. Resta considerarmos
agora a energia dos dois raios menores, o sexto e o sétimo, que são, de muitas
maneiras, de maior importância imediata para as massas e de enorme eficácia. Um
deles é importante devido ao seu pronunciado domínio e à cristalização que
produziu, em especial no mundo do pensamento; o outro porque, devido ao seu
domínio e sua potência, sua influência e seus efeitos, terá uma importância cada
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vez maior. Um tem poder para produzir a necessidade do caos atual; o outro ainda
está no estado potencial e traz em sua atividade as sementes do futuro.
Intervalo Breve de Silêncio
Peço a vocês que leiam com mente aberta o que tenho a dizer; peço-lhes que
relacionem que leiam com a mente aberta o que tenho a dizer, que vejam
surgindo dos reinos da subjetividade, aquelas forças e potências que estão
mudando diretamente a corrente dos pensamentos dos homens, que estão
moldando suas ideias e, incidentalmente, alterando a face da Terra e a política
das nações.
Intervalo de Silêncio
O som das nações foi ouvido pela primeira vez como som das massas... Esta
“voz do povo”, que na realidade é a voz da opinião pública, pela primeira vez e
sem reconhecimento do fato, é determinada pela Vontade de Deus.
Intervalo de Silêncio Profundo
Nesta época, todo o mundo está enredado no caos e na desordem resultantes do
choque das forças do sexto e do sétimo raios. Quando um raio se retira e outro
entra em manifestação e seu impacto sobre a Terra e sobre todas as formas, em
todos os reinos da natureza, alcança o ponto em que as duas influências se
equivalem, chega-se a um ponto de crise bem definido. É o que está acontecendo
agora, e a humanidade, submetida a dois tipos ou formas de energia, está “fora do
eixo”; daí a intensa dificuldade e tensão do período mundial atual. ... Há, portanto,
um encontro de muitas forças em conflito e o Arjuna mundial enfrenta uma batalha
tremenda – uma batalha recorrente e cíclica, mas que, nesta era específica, se
mostrará um fator decisivo e determinante no antigo conflito entre o domínio
material e o controle espiritual.
Considerando-se que o sexto raio atua através do plexo solar e o controla
(estando estreitamente relacionado com o plano astral, que é o sexto nível de
percepção) e que o sétimo raio controla o centro sacro, pode-se ver por que há
tanta emoção, tanto idealismo e tantos desejos se misturando com o conflito
mundial, e também por que – a despeito das tormentas na arena política e no campo
religioso – o sexo e seus diversos problemas alcançaram um ponto de interesse na
consciência humana em que a solução dessas dificuldades, uma nova compreensão
das implicações subjacentes e uma tomada de posição se tornaram inevitáveis e
imediatas.

***
Intervalo de Silêncio
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O sexto raio, como bem sabem, é o mais potente em manifestação neste tempo, e
um grande número de pessoas responde à sua influência. Ainda é a linha de menor
resistência para a maioria, em especial na raça ariana porque, quando a influência
de um raio se torna potente no decurso do tempo e pela evolução, esta influência
afeta principalmente os grupos e não apenas os indivíduos.
O resultado da crescente influência da energia do sétimo raio e do decréscimo
da influência do sexto raio – que se mostra como uma cristalização pronunciada
das formas de crenças padronizadas e aceitas, religiosas, sociais e filosóficas – é
submergir na perplexidade milhões de pessoas que não respondem a nenhuma das
influências mencionadas do ponto de vista egoico ou pessoal. Elas se sentem
completamente perdidas, são presas da ideia de que a vida não lhes reserva nenhum
futuro desejável, pois tudo que aprenderam a valorizar e a apreciar está
rapidamente lhes falhando.
Esses três grupos de pessoas, as que são influenciadas pelo sexto e pelo sétimo
raios e as que estão desorientadas pelo impacto das forças geradas por esses raios,
são as que devem, juntas, com compreensão e visão clara, trazer ordem ao caos
atual.
Intervalo de Silêncio
A própria humanidade está chegando rapidamente ao ponto no qual sua vontade
unida será o fator determinante nos assuntos mundiais, o que se deverá ao
desenvolvimento da mente graças ao sucesso do processo evolutivo.
Esta vontade se expressa por meio do som, como a consciência ou o amor se
expressam pela luz.
O Destino das Nações

A “porta mora o mal” é mantida aberta pela humanidade por meio do seu desejo
egoísta, seus ódios e sua separatividade, por sua ganância e suas barreiras raciais e
nacionais, suas baixas ambições pessoais e seu amor pelo poder e pela crueldade.
Quando a boa vontade e a luz afluírem às mentes e aos corações dos homens, estas
qualidades malignas e estas energias direcionadas que mantêm a porta do mal
aberta darão lugar a um anseio por corretas relações humanas, a uma determinação
de criar um mundo melhor e mais pacífico e a uma expressão generalizada da
vontade-para-o-bem.
À medida que estas qualidades substituírem as antigas e indesejáveis, a porta
onde mora o mal simbólica e lentamente se fechará pelo puro peso da opinião
pública e pelo correto desejo humano. Nada pode interromper este processo.
Discipulado na Nova Era II

Intervalo de Profundo Silêncio
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O Espírito da Paz ... é um Ser de tremenda potência cósmica e está hoje
sobrepairando o Cristo, muito da mesma maneira como o Cristo (há dois mil anos)
sobrepairou ou trabalhou por meio do Mestre Jesus. Este Espírito da Paz não é o
somatório de uma calma emocional e estática que põe fim ao tumulto da Terra e
institui uma era de paz. Ele é, em um sentido misterioso, o Espírito de Equilíbrio;
atua com a Lei de Ação e Reação e a inevitabilidade de Sua atividade será
reconhecida. Sua obra se demonstrará de duas maneiras – totalmente, quando o
Cristo aparecer entre os homens e lenta e gradualmente, até que:
a. O caos, o tumulto, a desordem, a perturbação emocional e o desequilíbrio
mental que há hoje no mundo serão contrabalançados (nos termos da Lei) por
um ciclo correspondente de calma, serenidade emocional e equilíbrio mental,
dessa maneira liberando a humanidade para entrar em uma nova etapa e
experiência de liberdade. A paz ajustada será proporcional à perturbação
vivenciada.
b. O ódio, tão predominante hoje no mundo – por meio da vida do Espírito da
Paz, atuando através do Cristo, a corporificação do Amor de Deus – será
contrabalançado por uma expressa boa vontade. A garantia do aparecimento
desta boa vontade é a excessiva expressão do ódio – um ódio que foi
lentamente se avolumando nas mentes dos homens a partir do início do
século XIX e, neste momento, está alcançando uma nova grandeza. Uma
medida proporcional da energia de amor se manifestará depois, em resultado
da atividade do Espírito da Paz, atuando através do Príncipe da Paz, como o
Cristo é chamado às vezes (Is 9:6).
Este Ser espiritual não descerá das Altas Esferas onde atua e de onde
direciona a Sua energia, o Cristo atuará e servirá de canal para a Sua
potência direcionada. O influxo de Sua divina energia (energia
extraplanetária) destina-se a trazer a paz à Terra, afinal, por meio da
expressão da boa vontade, a qual estabelecerá corretas relações humanas.
O Reaparecimento do Cristo

Como resultado da decisão do Cristo e de Sua “fusão espiritual” com a Vontade
de Deus, o Avatar da Síntese se tornou, no momento, Seu Associado próximo.
Trata-se de um evento de suprema e planetária importância.
Este Ser está estreitamente relacionado com o Aspecto Vontade da divindade e
Sua colaboração foi possibilitada em razão da própria realização do Cristo na linha
da vontade espiritual mais elevada. Ele atua sob a grande Lei natural da Síntese,
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produzindo convergência, unificação e fusão. Sua função (em uníssono com a
energia do Cristo) é gerar vontade espiritual na humanidade, a vontade-para-obem; neste momento, Sua potência atua em três campos de atividade:
a. Na própria Hierarquia espiritual, revelando a natureza divina da vontade-parao-bem, que o Reino de Deus deve expressar, como também a natureza do
Propósito divino.
b. Na Assembleia das Nações Unidas, mas não no Conselho de Segurança; ali Ele
está gerando uma lenta, mas crescente, vontade-para-a-unidade.
c. Nas massas de homens de toda parte, fomentando o interesse pelo melhoramento
geral.
Sua atividade é, necessariamente, uma atividade de massa, pois Ele só pode
canalizar Suas energias através da consciência de massa ou de uma entidade com
consciência de grupo, como a Hierarquia, a Organização das Nações Unidas ou a
Humanidade.
O ponto focal de Seu empreendimento e Agente através do qual é possível fazer a
distribuição da Sua energia é o Novo Grupo de Servidores do Mundo.
O Reaparecimento do Cristo

É dito que Virgem “envolve o serviço do imediatamente presente” ou, em outras
palavras, que Deus imanente evoca reação do aspecto forma e assim é servido.
Astrologia Esotérica

***
Intervalo de Silêncio Profundo
Hoje segunda-feira, os trabalhos podem ser encerrados com a
Meditação de Triângulos
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