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“A Ciência de Invocação e Evocação”
Nota-Chave:
O Som é a nota da própria Vida, incorporando seu impulso dinâmico, seu
poder criativo e sua sensibilidade responsiva a todos os contatos.
O s R a i o s e a s I n ic i a ç õ e s – R e g r a I I I

Espaço de Silêncio…
A maioria dos veículos t e m uma capacidade dual – invocação e evocação.
Tem também uma terceira função: ancoram ou enfocam energia, assim
produzindo um ponto de tensão, de crise e um intervalo, anterior a um processo
de transmissão. Reflitam sobre estas palavras.
Discipulado na Nova Era II

* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
A Regra a seguir dá algumas instruções em frases concisas e símbolos sobre a
Ciência de Invocação e Evocação e seu significativo ritual ou programa.

Este programa é, na realidade, uma expressão ou uma formulação humana da
Ciência do Som, só até onde — por ora — o Som afeta a humanidade e os assuntos
humanos. Não se esqueçam do meu ensinamento anterior sobre a Palavra; lembremse também de que o Som é o som ou nota da própria Vida, incorporando seu
impulso dinâmico, seu poder criativo e sua sensibilidade responsiva a todos os
contatos.
Breve Espaço de Silêncio…

Regra III.
Dual é o movimento para a frente. O Portal fica para trás. Isto é um
acontecimento do passado. Que o clamor invocador seja emitido do profundo
centro da clara e fria luz do grupo. Que ele evoque resposta do brilhante e
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longínquo centro. Quando a demanda e a resposta se confundem em um grande
Som, que saia do deserto, deixe os mares para trás e saiba que Deus é Fogo.
* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
Provavelmente esta é uma das duas regras mais esotéricas que o iniciado tem
que dominar, seja como indivíduo ou em conjunto com seu grupo. O grupo
reconhece e atua sob a penetrante influência do Propósito; o iniciado individual
trabalha com o Plano. A expressão grupal, até onde é possível em qualquer dado
momento, em tempo e espaço, está alinhada com a Vontade d’Aquele em quem
vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, a Vida de tudo que existe.
Há uma acentuada diferença entre Propósito e Vontade, muito sutil certamente,
mas bem definida para o iniciado avançado... A vontade é ativa. O propósito é
passivo, e espera os resultados da atividade da vontade. Os Nirmanakayas ou os
Contemplativos Planetários e os Guardiões do Plano são reflexos desses dois
grupos nos círculos hierárquicos.
Breve Espaço de Silêncio…
… a Ciência de Invocação e Evocação está simbolicamente seguindo ao longo
de linhas evolutivas. A adoração, atitude do místico, deve dar lugar à Invocação no
homem que sabe que é divino. Referida revelação simbólica pode ser constatada na
elevação das três energias inferiores e sua resposta evocativa até as três
superiores, assim produzindo a eventual unidade no ponto de tensão. Entendo que
isto seja difícil de compreender, porque encerra verdades que dificilmente o
discípulo poderá captar. Mas cada um de vocês as captará e dominará, à medida
que percorrerem o Caminho do Discipulado e se submeterem ao necessário
treinamento para a iniciação.
Breve Espaço de Silêncio…
Também serão dominadas posteriormente neste século e no próximo pela
humanidade que se desenvolve rapidamente, demonstrando que a iniciação do
momento, a certa altura do tempo, será uma realização passada das massas.
* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
Posteriormente, esta liberação avançada aparecerá como resultado definido da
guerra. A Carta do Atlântico e as Quatro Liberdades, formuladas durante a tensão
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produzida pela pressão e agonia mundiais, são reflexos disso e corporificam tudo o
que o indivíduo comum, de orientação materialista, é capaz de captar da atual
vontade de Shamballa, à medida que condiciona os planos da Hierarquia...
Novamente nos encontramos diante do fato de que a Ciência de Invocação e
Evocação, da qual esta regra trata fundamentalmente, é, antes de tudo, uma grande
atividade científica, da qual a humanidade moderna praticamente nada sabe, mas
que está relacionada com o poder do pensamento e com a construção de formaspensamento...
Breve Espaço de Silêncio…
O aparecimento anual do Senhor Buda é a demonstração ou símbolo externo do
surgimento desta Ciência de Invocação e Evocação na incipiente consciência 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.
Breve Espaço de Silêncio…
O verdadeiro significado nascente ciência reside em que, nas primeiras ou
iniciais etapas, ela corporifica o conceito-semente da nova religião mundial.
* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
Na grande invocação que divulguei, a primeira (“Que as Forças da Luz tragam
iluminação à humanidade...”) foi um esforço de minha parte para pôr em palavras o
clamor

invocador do gênero humano e dos homens e mulheres de boa vontade em

todo o mundo. O êxito indicou a força dessa boa vontade.
A segunda (“Que venham os Senhores da Liberação...”) na realidade, só podem
empregá-la com certa medida ou esperança de êxito os aspirantes, discípulos e
iniciados, e devido a isso não se popularizou muito entre o público, embora, na
realidade, fosse mais potente e potencialmente eficaz. No entanto, foi essencial
que ocorresse uma fusão dos dois grupos antes que o chamado invocador de toda a
humanidade pudesse ser potente e eficaz para evocar resposta.
Espaço de Silêncio…
Um dos propósitos que se encontram por trás do atual holocausto (Segunda
Guerra Mundial) foi a necessidade de destruir as formas inadequadas. Esta
destruição poderia ter sido produzida por um evento de “força maior”, como uma
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grande catástrofe natural ou uma epidemia universal, e essa era a intenção original.
A humanidade, porém, foi arrastada por forças que continham em si as sementes da
destruição, porque nela havia aquilo que respondia a essas forças. Portanto, foi
permitido que a Lei de Destruição atuasse por meio da própria humanidade, e os
homens estão agora destruindo as formas através das quais atuam muitas massas de
homens. Do ângulo da evolução, isto é bom e ruim. Contudo, é um fato que não se
pode contradizer. O problema que os Guardiões da Vontade enfrentam... consiste
em extrair o bem do mal que o homem forjou e assim adequar os acontecimentos
com as questões maiores.
Este é um dos objetivos da Hierarquia no momento presente (escrito em abril de
1943) enquanto se prepara para participar nos plenilúnios de maio e junho. Poderão
as forças se organizar de tal maneira, e as energias se distribuírem de tal maneira
que o bem, na mais plena medida, possa ser evocado pela humanidade mediante a
invocação emitida por Shamballa? Esta evocação, para um novo ciclo de contato e
liberação espirituais poderá ser impulsionada pela invocação de homens e mulheres
de boa vontade? A vontade-para-o-bem das forças espirituais e a boa vontade da
humanidade poderão se unir e produzir as condições em que a nova ordem mundial
possa atuar? São essas as importantes perguntas que a Hierarquia está procurando
responder.
* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
Luz e revelação são causa e efeito. A revelação que está por vir e que todos os
homens esperam ocorrerá quando os reajustes mundiais tiverem alcançado um
determinado ponto, e seu objetivo será inculcar na consciência humana o
significado e propósito da vida. Isto acontecerá em uma série de eventos
espirituais que se desenrolarão paulatinamente. Não posso nem devo colocar mais
claramente estas verdades, mesmo se houvesse palavras adequadas para expressar o
que nem vagamente os discípulos que passaram a primeira e segunda iniciações
têm aptidão para perceber.
O que sobrevirá por essa série de acontecimentos espirituais e a inevitável
reação sobre o corpo da humanidade, de nenhuma maneira estará relacionado com
consciência, revelação ou luz. Chegará para a humanidade, em um momento ainda
muito distante, um período de realização que constituirá um ponto de tensão e de
crise. Tal realização resumirá, com uma efetiva consciência condicionadora, tudo o
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que a qualidade sensitiva transmitiu ao gênero humano durante as eras. É a
consumação da atividade da consciência crística, à qual se refere a frase a respeito
do Cristo, que diz: “Verá a obra da sua alma e ficará satisfeito”.
Durante a crise provocada por essa revelação, em seu ponto mais elevado de
tensão, a humanidade exclamará em uníssono: Eis que faço novas todas as
coisas”. É a apoteose da visão e o prelúdio do desenvolvimento de certos poderes
e capacidades na consciência geral e maciça da humanidade (que será fomentada
lentamente a partir desse ponto no tempo), de que hoje a raça está totalmente
inconsciente.
Espaço de Silêncio…
A revelação imediata pela frente será apenas o primeiro passo para este distante
ponto mencionado, e seu significado não será evidente para a atual geração nem
mesmo para a próxima; no entanto, será apreciada gradualmente, à medida que a
nova religião mundial, com sua prioridade na invocação de energias e na evocação
de “vida mais abundante" for se desenvolvendo e produza o efeito inevitável. Seria
valioso para os estudantes manterem em mente que o resultado do impacto que a
energia produz sobre as formas depende da qualidade das formas que recebem a
impressão. Trata-se da exposição de uma lei ocult.
* * *
Espaço de Profundo Silêncio…
Impessoalidade espiritual não se baseia em indiferença nem em preocupação,
mas na profunda compreensão, no enfoque dinâmico sobre o serviço mundial, em
um sentido de proporção e de desapego, que possibilita a verdadeira ajuda. Desta
maneira o portal e o passado ficam para trás. São Paulo procurou expressar esta
ideia quando disse: "Esquecendo-te das coisas que ficam para trás, segue adiante
para a recompensa do teu elevado chamamento em Cristo”. Pediria a atenção de
vocês para a palavra "chamamento”.
Espaço de Silêncio…
É preciso lembrar que a Ciência de Invocação e Evocação é um esforço
recíproco. A humanidade não poderia ser invocativa se a Hierarquia Espiritual (e
nesse termo incluo tanto Shamballa como a Hierarquia planetária a) não invocasse
o espírito do homem. O grito invocativo da humanidade é evocado pela invocação
ou Som das hierarquias espirituais. A responsabilidade do homem, porém, é, neste
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momento, invocar os Senhores da Liberação e o Espírito da Paz. São Eles os Seres
que têm o poder de elevar a humanidade, uma vez que a raça humana tenha
assumido a atitude correta. Na maçonaria correspondem ao grupo do terceiro grau
que ascende a Mestre. Sua resposta ao clamor da humanidade depende, em grande
parte, embora não totalmente, da qualidade desse clamor.
Breve Espaço de Silêncio…
Talvez chegue um momento na vida do grupo, em que a fria luz fusionada das
personalidades contribuintes e a clara luz de suas almas possam atuar de tal forma,
que o clamor invocativo unificado evocará resposta. Esse clamor terá que ver
sempre com o serviço altruísta prestado pelo grupo – um serviço que, nos termos
do Plano, estará procurando prestar à humanidade.
* * *
...Espaço de Profundo Silêncio…
À medida que estudamos a Regra Três, me dou conta de como suas palavras são
adequadas para este ciclo específico da história e em relação com as verdades que
lentamente vão se configurando na consciência da humanidade. Novas verdades
(quero dizer verdades novas para os pensadores mais avançados e que são apenas
tenuemente percebidas pelos esoteristas mais avançados) pairam no horizonte da
mente humana. O terreno está sendo preparado para a semeadura desta nova
semente e o cenário estabelecido para a entrada dos novos atores no grande drama
do desenvolvimento da revelação da Deidade.
Breve Espaço de Silêncio…
O homem está captando firmemente certos grandes conceitos. O homem está
captando firmemente certos grandes conceitos. Grandes investigações teóricas se
transformarão em teorias experimentais e posteriormente se tornarão fatos
comprovados. Duas coisas estão acontecendo por trás disto:


Os homens estão recebendo estímulos e sendo levados a um ponto de
necessária tensão que (como resultado de uma crise) deve preceder um
grande avanço no Caminho de Evolução.



Segundo, ocorrendo um processo de reorientação que, oportunamente,
habilitará a massa humana a apresentar uma frente unida sobre os pontos de
vista considerados até agora como vagas visões dos inteligentes e otimistas
sonhadores.
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Uma grande comoção e movimentação estão em andamento. O mundo dos
homens ferve em resposta à afluência de energia espiritual. Esta energia foi
evocada pelo grito inconsciente e inaudível demanda da própria humanidade. A
Humanidade – pela primeira vez na história – tornou-se espiritualmente
invocativa.
Espaço de Silêncio…
A humanidade é resultado de todas as formas subumanas de expressão e de
experiência e da atividade de Seres super-humanos. Estes seres super-humanos são
produto de sistemas evolutivos anteriores e constituem em si o somatório do
grande Sacrifício Divino, à medida que se enfoca em nossa vida planetária. Tendo
passado todas as fases anteriores de existência e aperfeiçoado o aspecto
consciência em Si Mesmos, mediante a experiência humana, transcenderam tudo o
que o homem pode saber e todos os estados de consciência com os quais está
familiarizado ou estará no futuro. Estão agora expressando uma fase da divindade
da qual o homem nada pode saber. Eles VIVEM. São a própria energia, e em Sua
totalidade formam o "longínquo e brilhante centro”.
Os Raios e as Iniciações

Espaço de Profundo Silêncio prévio à Meditação do Novo Grupo de Servidores do
Mundo
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