9 de Janeiro de 2016

MANTER A VISÃO ANTE OS OLHOS DOS HOMENS
Nota-Chave:
…o grupo que Mercúrio “apura no Caminho ascendente” é o Novo Grupo de
Servidores do Mundo... Referido grupo é, falando figuradamente, “o touro
arremetendo em linha reta, com o olho fixo na meta e na fulgurante luz”. Mas
qual é essa meta? Não é a da própria iluminação, pois ficou muito para trás, é
proporcionar um centro de luz no mundo dos homens e manter elevada a visão
para os filhos dos homens. Que isto nunca seja esquecido, e que o Novo Grupo de
Servidores do Mundo compreenda sua missão e reconheça as demandas que sobre
ele faz a humanidade.
***

Quais são estas demandas? Permitam-me enumerá-las e em seguida lhes pedir que as tomem
com toda simplicidade e atuem de acordo com elas.

1. Receber e transmitir iluminação do reino de almas.
2. Receber inspiração da Hierarquia e sair, em consequência, a inspirar.
3. Manter a visão do Plano ante os olhos dos homens, porque “onde não há visão, os

povos perecem”.
4. Atuar como um grupo intermediário entre a Hierarquia e a humanidade, recebendo

luz e poder e em seguida utilizar a ambos, sob a inspiração do amor, para construir
o novo mundo do amanhã.
5. Esforçar-se em Peixes, iluminado por Touro e responsivo em grau ao impulso

aquariano proveniente da Hierarquia.

Estes objetivos não só são objetivos individuais, como a meta para todo o grupo.
Os Raios e as Iniciações

***
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Material de Reflexão:
Uma das coisas que os guias espirituais da humanidade procuraram fazer é levar com toda
clareza à atenção dos homens a dualidade básica que existe no mundo atualmente – a
dualidade da vida egoísta material e a dos objetivos espirituais altruístas, o qual está hoje
muito definido. Têm por diante a segunda etapa que devem desempenhar, e consiste em
estimular a visão dos homens em todas as partes de tal maneira que – começando pela
intelectualidade – possam conscientemente se pronunciar por uma ou outra das duas
bandeiras e saber assim o que estão fazendo e por que o fazem. Os de mentalidade neutra
vacilam entre ambas...
Transcendência... significa a capacidade inata de ir mais além da assim chamada lei natural.
Esta superação da limitação se realiza continuamente e este processo de transcendência
evocará crescente reconhecimento. Marca a seguinte e principal fase na manifestação da
divindade no homem; significa o domínio sobre a lei física e o iminente triunfo da
humanidade sobre as forças que durante tanto tempo a sujeitaram à terra. O domínio atual
sobre o ar é o símbolo desta transcendência. O homem está dominando rapidamente os
quatro elementos. Cultiva a terra; atravessa as águas; controla os fogos elétricos do planeta,
e voa triunfante pelo ar. Surge agora a pergunta: E depois o quê, irmãos meus? Outra
transcendência está por diante. É uma das coisas que revelará o Avatar que vem.
A Exteriorização da Hierarquia

***

A história do gênero humano é, na realidade, a história da súplica do homem por luz e
por contato com Deus, e em seguida o oferecimento da luz e a aproximação de Deus ao
homem. Sempre o Salvador, Avatar ou Instrutor do Mundo surgiu do lugar secreto do
Altíssimo e trouxe ao homem uma nova revelação, uma nova esperança e um novo
incentivo para uma vida espiritual mais plena.
O Reaparecimento do Cristo

Todo o tempo está ocorrendo uma intensificação da luz, e este aumento em intensidade
começou na Terra mais ou menos na época em que o homem descobriu os usos da
eletricidade, descoberta que foi resultado direto desta intensificação. A eletrificação do
planeta mediante o difundido uso da eletricidade é uma das coisas que está inaugurando a
nova era e ajudará a ocasionar a revelação da presença da alma. Dentro de pouco tempo tal
intensificação será tão grande que ajudará materialmente a rasgar o véu que separa o plano
astral do plano físico; a rede etérica que divide, que logo será dissipada e isto permitirá uma
afluência mais rápida do terceiro aspecto da luz. A luz do plano astral (a radiação estelar) e
2

3

a luz do próprio planeta estarão mais intimamente mescladas, e o resultado sobre a
humanidade e sobre os outros três reinos na natureza não pode ser mais acentuado. Por uma
parte afetará profundamente o olho humano, e fará que a atual esporádica visão etérica seja
um acervo universal. Porá dentro do rádio de nosso alcance a gama das cores infravermelho
e ultravioleta e veremos o que está oculto atualmente. Tudo isto tenderá a destruir a
plataforma dos materialistas e a preparar o caminho, primeiro, para admitir a alma como
uma hipótese sólida, e segundo, para demonstrar sua existência. Só necessitamos de mais
luz, no sentido esotérico, a fim de ver a alma, luz que estará em breve disponível para
compreender o sentido das palavras: “E em Tua luz veremos luz”.

Esta intensificação da luz continuará até o ano 2025 da nossa era, em que teremos um ciclo
de relativa estabilidade e constante iluminação, embora sem maior intensificação. No
segundo decanato de Aquário, estes três aspectos serão novamente aumentados pela
incrementada luz do quarto aspecto, que é a luz do reino da alma, chegando até nós via
“chitta” ou substância mental universal, a qual inundará o mundo. Para essa época, porém, a
alma será reconhecida como um fato e, devido a este reconhecimento, toda nossa civilização
mudará tão radicalmente que nem sequer podemos conjeturar hoje sobre a forma que
adotará.
Psicologia Esotérica, Volume I

***
Hoje as pessoas de todas as partes estão em condições de receber a luz; esperam uma
nova revelação e uma nova dispensação, e a humanidade avançou tanto no caminho de
evolução que estas demandas e expectativas não se expressam mais em termos de
melhoramento material unicamente, mas também em termos de uma visão espiritual,
valores verdadeiros e corretas relações humanas. Pedem ensinamento e ajuda espiritual
junto com os necessários pedidos de alimento, vestuário e a oportunidade de trabalhar e
viver em liberdade; enfrentam a fome em grandes regiões do mundo e, no entanto, estão
registrando (com igual angústia) a fama da alma.
O Reaparecimento do Cristo

***
O trabalho de Triângulos... corporifica duas fases do trabalho do NGSM, isto é, a formação
da rede de luz como o canal de comunicação entre a Hierarquia e a Humanidade, e
simultaneamente a formação da rede de boa vontade, a objetiva expressão da subjetiva
influência de luz. Reflitam sobre esta declaração.
Os Raios e As Iniciações
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***
Há uma relação direta entre a energia da luz e a energia da boa vontade, o que é
significativo. Onde emerge o poder espiritual, há luz; onde a natureza espiritual do
homem vence a sua natureza materialista, produz-se luz. Isso ocorre porque a alma é luz
e o que estamos considerando é o crescente poder da alma no indivíduo. Falamos do
caminho até os pés do Cristo em termos de luz. Cristo disse: “Eu sou a Luz do mundo”.
Onde quer que surja a luz na família humana, há um fortalecimento espiritual, um canal
aberto e um caminho para a entrada da energia da boa vontade.
(Sequência 10 BVM, Grupos de Meditação)

Pequenos grupos surgirão por todo lado, cujos integrantes respondem à nova nota e cujo
progresso em direção a um grupo mundial será assistido por um ou mais discípulos ativos.
Estes, porém, não organizarão os grupos; eles se desenvolverão quando os homens de todas
as partes despertarem para a nova visão ou vierem à encarnação para ocupar seu lugar no
trabalho e trazer a Nova Era. Estes grupos não demonstrarão nenhum senso de
separatividade, nem terão ambição pessoal ou grupal; reconhecerão sua unidade com tudo o
que existe e permanecerão diante do mundo como um exemplo de vida pura, criadora e
construtiva, de atividade criadora subordinada ao propósito geral, de beleza e inclusividade.
Talvez nas primeiras etapas de integração, a palavra amizade e colaboração descrevam
melhor esses grupos, pois não são dogmáticos nem doutrinários, nem utilizam sinais
secretos de reconhecimento. A característica distintiva será a ausência do espírito de crítica,
tanto individual como grupal. A abstenção de criticar não será oriunda da incapacidade de
ver o erro, ou de não saber dar o devido valor a uma ideia; serão reconhecidas a falsidade, a
impureza e a fraqueza pelo que são, mas quando observadas só servirão para evocar uma
ajuda amorosa.
Estes grupos chegarão paulatinamente a se conhecer entre si e a se encontrar em lugares e
horas determinados. Estarão presentes em conferências sem nenhum desejo de impressionar
nem de fazer alarde de poder numérico; também não demonstrarão ambição alguma de
aumentar o número de componentes. Como poderiam agir dessa maneira, quando se
reconhecem como integrantes de um mesmo Grupo mundial? Não têm que dar ensinamento
de natureza doutrinária nem procurarão demonstrar erudição. Vão se reunir com o único
objetivo de debater maneiras de ajudar o mundo e de desenvolver uma plataforma de tal
abrangência universal e composta de tais verdades fundamentais que possam ser
apresentadas sob diferentes métodos e utilizar as mais diversas terminologias. Eles se
esforçarão para empregar a terminologia uns dos outros e para conhecer a perspectiva de
todos eles frente à realidade e à simbologia.
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A nota e a contribuição especial de cada grupo serão gradualmente reconhecidas e onde
houver necessidade de determinada abordagem, tônica ou método de interpretação, em
qualquer parte do mundo, haverá um impulso imediato e unido que facilitará o trabalho que
o grupo especializado poderá desempenhar em tal lugar.
***
Estes grupos, com o grupo subjetivo de almas viventes e conscientes por trás deles, ficarão
muito ocupados no serviço e interesses mundiais. Não perderão tempo com coisas frívolas,
não essenciais, nem se ocuparão de nomes, sinais distintivos e emblemas grupais, nem dos
tecnicismos das fraternidades quando se encontrarem. As necessidades e oportunidades
mundiais, o rápido desenvolvimento da consciência do gênero humano e a iniciação da
humanidade nas realidades espirituais absorverão tanto a sua atenção, que não se
interessarão puramente pelos arranjos do plano físico nem enfatizarão o seu próprio
desenvolvimento pessoal. Serão bem conscientes de que a resposta à necessidade mundial,
mediante o serviço e uma vida de meditação enfocada, fomentará o crescimento. Não terão
os olhos postos em si mesmos nem em seu bom comportamento ou realizações individuais.
A unidade do mundo, a fraternidade no verdadeiro sentido, o aumento da interação
telepática, a eliminação do não essencial, que separa os pensamentos dos homens e produz
separatividade no plano físico e o direcionamento da ênfase para os fundamentos da
Sabedoria Eterna, a manifestação de uma verdadeira compreensão, a realização da
unificação com a Alma, o reconhecimento daqueles que pertencem ao grupo dos Salvadores
do mundo é o trabalho imediato que deve ser realizado e absorver toda a sua atenção.
Isto e apenas isto justifica a entrega de tudo que qualquer um de vocês possa dar
– amor e vida, tempo e dinheiro.

Isto e apenas isto justifica a existência de cada um e evoca, em todos aqueles que respondem
à visão, este autossacrifício absoluto que é tão raro de encontrar e de efeitos de tão longo
alcance. Lançar tudo o que possui aos pés do Senhor da Vida para que o trabalho de
salvação mundial possa avançar, eliminar da vida tudo o que possa obstruir, doar tudo o que
tem, até chegar a doer, regulamentar a própria vida sobre o fundamento da renúncia,
perguntando-se a cada instante: Que renúncias devo fazer para poder ajudar com mais
eficácia? Isso, e mais do que isso, coloca-se diante de todos vocês que ouvem o chamado e
respondem à necessidade e à oportunidade.
***
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... mantenham em mente, também, que tal como na vida do indivíduo há períodos em que a
visão se obscurece, atravessa-se o vale e as estrelas são ofuscadas pelas névoas, e que o
mesmo ocorre com relação aos grupos. Mas também tenham em mente que, após cruzar o
vale (para todos os aspirantes e para todos os grupos verdadeiramente espirituais) percebese e se ascende ao Monte da Iniciação; depois do obscurecimento sobrevém a visão e,
depois da noite, vem o dia. Nos grandes ciclos que incidem sobre os grupos cósmicos, o
mesmo pode ser observado; nos ciclos menores que controlam a raça, ocorre o mesmo e a
mesma lei persiste em todos os grupos menores, descendo até os grupos das diminutas vidas
que predominam nos veículos do homem, fato que deve ser enfatizado.
Um Tratado sobre Magia Branca

***
Há uma base científica para a antiga afirmação bíblica de que
“Onde não há visão os povos perecem”.

Os antigos hábitos de pensamento massivo e de reação massiva são difíceis de superar. Aqui
se encontra o principal campo de batalha do mundo pós-guerra. A opinião pública terá que
ser reeducada. As nações já estão retrocedendo para os modos de comportamento e
pensamento profundamente arraigados que as caracterizaram durante gerações. Permitamme ser explícito e, se o que digo causa indignação entre meus leitores de qualquer
nacionalidade ou evoca desculpas plausíveis, tenham presente que, pelo interesse geral,
precisamos enfrentar nosso passado, reconhecer as novas tendências, renunciar aos modos
de pensar antigos e maus, e agir, para que a humanidade não desça a maiores profundezas
do que nesta guerra, e não antes de decorrido muito tempo.
***
As vozes da antiga ordem e a demanda por elementos reacionários já podem ser ouvidos em
todos os países, além das demandas de determinados grupos radicais. Como há muito estão
estabelecidas, as vozes dos conservadores têm peso e como a humanidade está cansada,
praticamente será empreendida qualquer ação para assegurar o retorno, tão rápido quanto
possível, para a normalidade, que pedem os conservadores, salvo se aqueles que têm a nova
visão atuarem com presteza e sabedoria...
... há hoje no mundo pessoas de inclinação espiritual em número suficiente para mudar as
atitudes mundiais e introduzir o novo período espiritualmente criador. Estes homens e
mulheres de visão e boa vontade surgirão com todo poder em cada nação e farão ouvir suas
vozes? Terão a fortaleza, a persistência e a coragem para vencer o derrotismo, romper a
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cadeia das teologias impeditivas – políticas, sociais, econômicas e religiosas – e trabalhar
para o bem de todos os povos? Vencerão as forças dispostas contra eles mediante a firme
convicção da estabilidade e potencialidade do espírito humano? Terão fé no valor intrínseco
da humanidade? Compreenderão que toda a tendência do processo evolutivo os está
conduzindo para a vitória? O firme estabelecimento de corretas relações humanas já é parte
determinada do propósito divino e nada pode deter seu aparecimento futuro. Este
aparecimento, porém, pode ser acelerado pela ação correta e altruísta. As Forças da Luz e
seu líder, o Cristo, estão ao lado dos homens de boa vontade e do Novo Grupo de Servidores
do Mundo.
Os Problemas da Humanidade
Janeiro, 1945

***
O efeito de tudo o que está ocorrendo agora na Terra é trazer à superfície o que está oculto
no coração humano e revelar ante nossos olhos a nova visão. Então poderemos passar,
pelo portal da nova era para uma compreensão mais profunda das realidades vitais e para
uma norma mais real e superior dos valores.
De Belém ao Calvário

O Reino de Deus inaugurará um mundo no qual se compreenderá que – em termos políticos
– a humanidade, como um todo, é de maior importância que qualquer nação; será uma
nova ordem mundial, construída sobre princípios diferentes dos que haviam no passado, e
no qual os homens introduzirão a visão espiritual em seus governos nacionais, em seu
planejamento econômico e em todas as medidas tomadas para promover segurança e
corretas relações humanas. Mais uma vez, permitam-me repetir: espiritualidade é
essencialmente o estabelecimento de corretas relações humanas, a promoção da boa
vontade e, afinal, o estabelecimento da verdadeira paz na Terra, como resultado destas
duas expressões da divindade.
Os Problemas da Humanidade
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