29 de Abril de 2017

Luas Cheias de Maio e Junho:
O Buda, o Cristo e a Humanidade
Notas-Chave:
O grande tema da nova religião mundial será o reconhecimento das muitas
aproximações divinas e da continuidade da revelação que cada uma delas transmitiu; a
tarefa hoje diante das pessoas de orientação espiritual é preparar a humanidade para o
iminente e (talvez) o mais grandioso de todos os Contatos. O método empregado será o uso
inteligente e científico da Invocação e Evocação e o reconhecimento de sua formidável
potência.
O Reaparecimento do Cristo

* * *
Breve Espaço de Silêncio…
As duas Luas Cheias [de Maio e de Junho] formam um ciclo completo de trabalho e
deveriam ser preparadas em linha com estas declarações minhas tanto agora como nos
anos que se seguirão.
A Exteriorização da Hierarquia

* * *
Espaço de Silêncio…

Pensamento-Semente:
…gostaria que compreendessem que no trabalho que está sendo realizado agora em
resultado da Grande Aproximação, poderão ajudar a enfocar, ou ancorar, a nova religião
mundial, a religião universal que será fundada sobre tudo do passado, consumará o
trabalho do Cristo e abrirá uma nova etapa (se posso usar uma expressão assim) no
Caminho da Luz que conduz a Deus.
A Exteriorização da Hierarquia

* * *
Espaço de Silêncio…

Material para Reflexão:
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Buda respondeu às interrogações de Sua época transmitindo as Quatro Nobres Verdades
que , de maneira satisfatória e eterna, respondem à inquirição que faz o homem do porquê.
Estas Verdades sintetizam-se da seguinte maneira: o Buda ensinou que a infelicidade e o
sofrimento são produzidos pelo próprio homem e que e que a tendência do ser humano para o
indesejável, efêmero e material é a causa de todo desespero, ódio e competição, e a razão
pela qual o homem vive no reino da morte – o reino da vida material, que é a verdadeira
morte do espírito. O Buda fez uma excepcional contribuição aos ensinamentos disseminados
por Hércules e Vyasa, tendo concorrido para a estruturação da verdade que Eles haviam
estabelecido. Deste modo Ele preparou o caminho para o Cristo. Entre as épocas destes dois
grandes Instrutores, o Buda e o Cristo, apareceram Instrutores menores para reforçar e
complementar as verdades fundamentais já dadas …
O

Os Avatares mais conhecidos e reconhecidos são: O Buda no Oriente e o Cristo no
Ocidente. Suas mensagens nos são familiares e os frutos de Suas vidas e palavras
condicionaram o pensamento e a civilização de ambos os hemisférios. Devido a que são
Avatares humanos e divinos, representam aquilo que a humanidade deve compreender
facilmente, porque são de igual natureza que nós, “carne de nossa carne, espírito de nosso
espírito”. Nós Os conhecemos, confiamos n’Eles e para nós significam algo mais que outras
Aparições divinas. Milhões de seres também Os conhecem, confiam n’Eles e Os amam. O
núcleo de energia espiritual que cada um estabeleceu está mais além de nosso entendimento:
estabelecer um núcleo de energia constante, espiritualmente positivo, é a incessante tarefa
de um Avatar; enfoca e ancora uma verdade dinâmica, uma potente forma mental ou um
vórtice de energia magnética no mundo cotidiano. Este ponto focal atua como transmissor de
energia espiritual; permite à humanidade expressar alguma ideia divina que com o tempo
produz uma civilização com sua consequente cultura, religião, política, governo e métodos
educativos. Assim se faz a história. Afinal, a história é o registro da reação cíclica da
humanidade a alguma energia divina afluente, para algum dirigente inspirado ou a algum
Avatar.
O Reaparecimento do Cristo

***
Espaço de Silêncio…

5. A Estrela de Allahabad
assinalou o caminho. …Durante
a marcha noturna o guia se
2

3

perdeu. Depois de alguma busca encontrei o Cristo sentado sobre um montículo de areia
olhando para as areias inundadas pela luz da lua. Disse a Ele, “Nós nos perdemos. Devemos
aguardar o sinal das estrelas”.
“Rossul M., O que é um caminho para nós, quando o mundo inteiro está Nos esperando?
/…/
Por que deveríamos aguardar o caminho, quando está diante de Nós?”
/…/
“Quando o Nome do Templo for pronunciado, a inscrição surgirá. Em comemoração de
Minha constelação, o quadrado e as nove estrelas resplandecerão sobre o Templo. O signo do
pé e da mão estarão inscritos em cima da Pedra Angular.”
Desta maneira, Ele Mesmo falou da véspera da lua nova.
/…/
A Estrela da Manhã é o sinal da Grande Era que brilhará como o primeiro raio procedente
do Ensinamento do Cristo. Pois quem há de vangloriar a Mãe do Mundo senão o Cristo,
Aquele que foi tão degradado pelo mundo…
Folhas do Jardim de Morya

***
Espaço de Silêncio…
Atualmente, no ponto imediato de tensão, o Cristo agregou às Suas duas constantes e
imediatas tarefas a de apressar a vinda do Avatar que espera a obra perfeita da Hierarquia,
enfocada no Cristo, e o poderoso trabalho de Shamballa, enfocado no Senhor do Mundo.
Quando chegar o momento exato, o trabalho do Buda, representando Shamballa, e o do
Cristo, representando a Hierarquia, além da sincera demanda da Humanidade, produzirão
uma disposição ou um alinhamento que liberará um Som evocativo extraplanetário e, então,
o Avatar virá.
Não me pergunte, irmão meu, o dia nem a hora, pois desconheço. Depende do chamado –
chamado inaudível – de todos aqueles que permanecem com intenção maciça; depende
também do momento exato do alinhamento e de certos aspectos do trabalho que está sendo
realizado atualmente pelos Membros seniores da Hierarquia, e da firmeza dos discípulos e
iniciados do mundo – ativos nos diversos Ashrams. A tudo isto se deve acrescentar o que os
cristãos denominam a “inescrutável vontade de Deus”, o propósito não reconhecido do
Senhor do Mundo, que “conhece a Sua própria Mente e irradia a qualidade mais elevada do
Amor e enfoca Sua Vontade em Seu próprio e elevado Lugar fora da Câmara do Concílio de
Shamballa”.
* * *
Espaço de Silêncio…
Que o Avatar virá, é certeza previsível. Também é verdade que seu precursor será o
Cristo. Quando o Cristo vier, será para os entes avançados da família humana, que O
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reconhecerão porque Ele sempre permaneceu entre nós. A Sua vinda evocará nas massas uma
vibração em resposta, mas não será um reconhecimento direto. Em conexão com o Avatar,
constituirá um processo de reconhecimento hierárquico de uma Presença sobrepairante
dentro de Cuja aura o Logos planetário permanecerá como o Representante planetário. De
Shamballa descerá uma corrente de potência espiritual, qualificada pela vontade-para-o-bem,
que chegará até a atenta Hierarquia. Os Membros deste Grupo, por intermédio do Cristo,
verterão luz e energia curadora sobre a Terra e, particularmente, nas consciências dos
homens. Não sou capaz de expressar em termos mais claros o efeito desta afluência oriunda
de Shamballa. A Bíblia diz que o Cristo virá pelo ar, e que trará “a cura das nações” em Suas
asas. Chamaria a atenção de vocês para esta ideia e sua adequabilidade neste dia e geração.
Não faço profecias, apenas indico possibilidades.

***
Espaço de Silêncio…
A tônica da missão de Cristo consistirá em evocar resposta da humanidade àquela
influência e em desenvolver em grande escala a percepção intuitiva. Quando veio antes,
evocou na humanidade uma resposta gradual à verdade e à compreensão mental. Por esta
razão, ao finalizar o ciclo que Ele inaugurou, temos a formulação da doutrina e o
desenvolvimento da mente.
O trabalho que agora realizam Shamballa e a Hierarquia em favor da humanidade tenderá
também a desenvolver a consciência grupal e a formar numerosos grupos que serão
organismos vivos e não organizações, possibilitará a iniciação grupal e permitirá que certos
aspectos da vontade floresçam corretamente e com segurança. A tendência a passar por alto
as diferenças entre grupos e organizações está muito arraigada; a vinda de Cristo verterá
muita luz sobre este problema.
Os Raios e as Iniciações

***
O homem invoca a Aproximação ao divino de diversas maneiras: por meio do incipiente e
silencioso chamado ou pelo clamor invocativo das massas e também pela invocação
planejada e definida dos aspirantes orientados espiritualmente, do colaborador, do discípulo
e do iniciado inteligentemente convencidos – e, de fato, por todos que compõem o Novo
Grupo de Servidores do Mundo.
A Ciência de Invocação e Evocação ocupará o lugar do que agora chamamos de “oração”
e “adoração”. Não se perturbem com i uso da palavra ciência . Não se trata da coisa
intelectual, fria e sem coração, descrita com tanta frequência. É em realidade a inteligente
organização da energia espiritual e das forças do amor que, quando forem efetivas, evocarão
a resposta dos Seres espirituais que, outra vez, podem caminhar livremente entre os homens,
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e assim estabelecer uma estreita relação e uma constante comunicação entre a humanidade e
a Hierarquia espiritual.
O Reaparecimento do Cristo

Breve Espaço de Silêncio…
A aparição anual do Senhor Buda é a demonstração ou símbolo externo do surgimento
desta Ciência de Invocação e Evocação na consciência desperta da humanidade. A oração
é a vaga, tênue e inadequada expressão disso; a afirmação da divindade, com o fim de
obter bem-estar material é uma distorção desta verdade. É preciso ter isso em mente. A
verdadeira significação desta ciência nascente reside em que, nas primeiras ou iniciais
etapas ela corporifica o conceito-semente da nova religião mundial.
Os Raios e as Iniciações

* * *
Espaço de Silêncio…
É necessário que compreendam as possibilidades espirituais imediatas que a
humanidade enfrenta, se aqueles que têm visão e amam a humanidade estão à altura da
oportunidade imediata. É necessário que captem os passos preparatórios imediatos que
podem dar em relação a essas possibilidades e tenham também uma visão dos princípios
que devem reger a nova religião mundial, com seus importantes pontos de enfoque. Não
tenho a intenção de rogar a vocês, como no passado, nem de pedir sua cooperação, seja
para servir ou sacrificar. Procuro apenas lhes dar informações, deixando que a apliquem
devidamente, impulsionados por suas próprias almas.
A Exteriorização da Hierarquia

Espaço de Profundo Silêncio…
* * *
A Lei, o Amor, a União ou Síntese – as grandes energias que se infiltraram na
consciência humana, proporcionam hoje a estrutura sobre a qual a nova civilização poderá
ser fundada, uma nova abordagem a Deus ser tomada e novas relações humanas
implementadas.
Os Raios e as Iniciações

Breve Espaço de Silêncio…
Uma vez que ‘esteja em nós a mente que também está no Cristo’… descobriremos que o
controle dessa natureza emocional e da área senciente 1 de consciência (o plano astral, se
preferem esse termo!) é concluído. Então este passado controle exercido pelos sentidos com
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toda sua área de influência deixa de existir. Deixa de ter realidade, exceto como campo de
serviço e um reino no qual os homens deambulam em desespero e perplexidade. O maior
serviço que um homem pode prestar a seus semelhantes é liberar a si mesmo e por si mesmo
do controle desse plano, direcionando suas energias por meio do poder do Cristo interno.
Descobrirá então que as forças autocentradas e as energias do desejo pessoal e do amor
emocional serão substituídas por uma energia viva que pode ser amplamente sentida, embora
não possa ainda ser captada em sua essência pura; essa energia denominamos ‘amor de
Deus’... É aquela força que flui livremente, que se exterioriza, que é magneticamente
atrativa e conduz todo peregrino de regresso à Morada do Pai. É aquela força que se agita no
coração da humanidade e encontra expressão através de Avatares tão grandes como o Cristo;
guia o anelo místico que se encontra em todo ser humano e atua através de todos os
movimentos que têm por objetivo o bem-estar da humanidade, mediante as tendências
filantrópicas e educativas de todo tipo, e através da maternidade instintiva que se encontra
em toda parte. Mas é essencialmente uma sensibilidade 2 grupal e somente na Era de Aquário,
como resultado do reaparecimento do Cristo, sua verdadeira natureza será corretamente
compreendida e o amor de Deus se expandirá em todo coração humano coração humano.
O Reaparecimento do Cristo

* * *
Espaço de Silêncio…
[O] novo trabalho invocador será a nota-chave da futura religião mundial e se fará em
duas partes...
Esta nova ciência religiosa para a qual a oração, a meditação e o ritual prepararam a
humanidade, treinará os povos a apresentar – em determinados períodos do ano – a sonante
demanda dos povos do mundo a fim de estabelecer relações com Deus e uma relação
espiritual mais estreita entre si. Este trabalho, quando devidamente levado adiante, evocará
resposta da expectante Hierarquia e de seu Guia, o Cristo. Por meio desta resposta, a crença
das massas se converterá gradualmente na convicção dos conhecedores. Desta maneira, as
massas humanas serão transformadas e espiritualizadas, e os dois grandes centros divinos de
energia ou grupos de energia – a Hierarquia e a própria Humanidade – começarão a trabalhar
em completa unificação e união. Então o Reino de Deus estará de fato e em verdade ativo na
Terra.
O Reaparecimento do Cristo

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
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O que se deve compreender primeiro é que há um Plano para a humanidade e que este
Plano sempre existiu. Manifestou-se através dos desenvolvimentos evolutivos das épocas
passadas e também através desse impulso especial dado periodicamente pelos grandes
intuitivos e instrutores da raça. Hoje há um número suficiente de homens e mulheres no
mundo, adequadamente desenvolvidos, que podem estabelecer contato com o Plano e
trabalhar com respeito a ele. Está se tornando mais uma questão de reconhecimento grupal
do que de revelação intuitiva.
Em segundo, deve-se observar que há em nosso planeta um grupo de homens e mulheres
de todas as nações, que se encontram definidamente no Caminho do Discipulado e, devido a
isso, todos eles estão servindo à raça. Estão subjetivamente unidos em um corpo, que
denominamos de Novo Grupo de Servidores do Mundo, à falta de um nome melhor.
Breve Espaço de Silêncio…
Não é fácil para todos aqueles que estão trabalhando e lutando no campo de batalha
da vida, ver o panorama mundial como realmente é. É difícil apreciar a pressão atual e
avaliar corretamente a oportunidade que se oferece para fazer as mudanças tão
necessárias. Também é difícil mensurar a extensão e o poder das forças opositoras. Seria
inútil fazer referência a estas forças se não houvesse chance de êxito e a vitória não fosse
possível. Ambos, êxito e vitória, são possíveis se entre nós há unidade de ideal e método.
* * *
Espaço de Silêncio…
Foi afirmado que Aqueles que constituem o governo interno do mundo, a chamada
Hierarquia planetária, trabalham para facilitar a entrada dos novos ideais e objetivos na
consciência da raça – ideais e objetivos que caracterizam a Nova Era. Esta afirmação é
importante, pois indica que o esforço que está sendo feito hoje está de acordo com o
desenvolvimento evolutivo do nosso planeta, portanto o êxito final é certo. O trabalho que o
Novo Grupo de Servidores do Mundo se empenha em realizar está destinado a acelerar esse
processo, evitando assim um longo período de dificuldades e desordens. Quer este esforço
tenha êxito ou não, o objetivo final será alcançado, mas ele pode ser acelerado se os homens
avaliarem cabalmente a situação imediata que enfrentam e derem os passos necessários para
mudar a situação atual.
Psicologia Esotérica II

* * *
“O BUDA ILUMINA COM INTELIGÊNCIA O CORAÇÃO DOS HOMENS;
O CRISTO ILUMINA COM AMOR A MENTE DOS HOMENS”
Espaço de Silêncio prévio à Meditação…
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