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PLENILÚNIO DE VIRGEM
(Lua Cheia 14/09/2019, 1h33 hora local de Argentina e Brasil)

V IRGEM : C RISTO NO C ORAÇÃO DA H UMANIDADE
Hoje, à medida que Aquele Que Vem se aproxima da Terra e da humanidade, e à medida que
aumento o influxo de energia espiritual de Shamballa no Centro hierárquico, há uma grande
ebulição da receptividade humana e está ocorrendo um estímulo muito aumentado, com efeitos
variados. Implica em aspiração intensificada e determinação espiritual. Também significa uma
oportunidade de natureza sem precedentes.
i

… Intervalo de Silêncio…
Um antigo livro sobre a ciência dos números define o iniciado como “aquele que
experimentou e expressou o 666 e descobriu que era zero; aquele que descartou um 6 e assim se
encontrou no Caminho; depois descartou novamente um 6 e se converteu no 6 perfeito – forma,
instrumento e expressão do espírito”.
ii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
“Matéria é o veículo para a manifestação da alma neste plano de existência, e alma é o
veículo em um plano superior para a manifestação do espírito, e estes três são uma trindade
sintetizada por vida que os compenetra a todos.”
iii

… Breve Intervalo de Silêncio…
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Que o grupo evoque dentro de si mesmo resposta aos sete grupos maiores que cumprem a
vontade hierárquica com amor e compreensão.
O grupo contém todos os sete, o grupo perfeito. Os sete menores, os sete maiores e os sete
planetários formam um grande todo, e o grupo deve conhecê-los.
Quando isto for apreendido e a Lei dos Sete Complementares for entendida, que o grupo
compreenda os Três e, a seguir, o Uno.
Podem fazê-lo pelo alento unido e pelo ritmo unificado.
iv

…Intervalo de Silêncio…
Raio II. — Virgem: Esta constelação produz maior atividade do princípio crístico no coração da
humanidade.
v

…Intervalo de Profundo Silêncio…

Instinto espiritual é a capacidade da alma de registrar contato com a Hierarquia, da qual a alma é
parte inerente.
De acordo com a capacidade do grupo, como um todo, de atuar sob o impulso do instinto
espiritual, assim será o êxito do Mestre de executar Seus planos por meio do grupo.
A obra e a tarefa dos Mestres é projetar no mundo os pensamentos e as ideias divinas formuladas,
os conceitos e significados que corporificam – em qualquer dado momento – o Plano
imediato para a humanidade. Um Mestre, portanto, procura as mentes que são sensíveis a este
Plano.
Os planos da Hierarquia, tal como incorporam a vontade de Shamballa, podem ser implementados
e, de fato, são; no entanto, o processo pode ser de forma consciente ou inconsciente, uma
resposta das massas à impressão.
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Entre os discípulos do mundo, a resposta e consequente atividade é feita de forma consciente,
o que leva a empreendimentos inteligentes.
vi

…Breve Intervalo de Silêncio…

Que a Vida Grupal seja inspirada pelas Regras para Iniciação:
Conheçam. Expressem. Revelem. Destruam. Ressuscitem.

… Intervalo de Profundo Silêncio…

A atividade inteligente e o amor-sabedoria devem se unir, união que deve ter lugar no plano
físico. Para isso, a alma está entrando em “profunda meditação”, em união com todas as outras
almas que tenham levado seu instrumento a um estado responsivo. É esta a meditação grupal
básica…
vii

Neste trabalho de reunir o necessário poder de pensamento para o trabalho construtivo, a rede
etérica está definidamente envolvida. Ele leva então a uma reorganização da rede. Explicações
acadêmicas não ajudam o estudante a compreender isto. Quando a mente (o instrumento do
pensamento) é o veículo de vida da alma, luz da alma e amor da alma, e a rede etérica é
responsiva ao influxo de energia oriunda da mente, ocorre a reorganização da rede etérica
individual. O corpo etérico individual é apenas uma parte, um aspecto, da rede etérica da
humanidade; a firme reorganização das muitas partes leva a uma transformação do todo, quando
tempo suficiente tiver transcorrido.
…Breve Intervalo de Silêncio…
O meio pelo qual isto acontece é a Mente.
viii
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É este o objetivo do nosso trabalho. Que não nos esqueçamos disso e que se faça todo esforço
para levar mente e cérebro a tal condição de funcionamento que o homem possa sair da própria
meditação e (perdendo de vista os próprios pensamentos) tornar-se a alma, o pensador no reino
da alma.
ix

… Intervalo de Silêncio…
É preciso lembrar que é através dos seus efeitos que o cientista do futuro começará a deduzir
a existência efetiva de uma causa interna, de uma realidade interna, de um eu ou alma.
Observamos que o serviço não é simplesmente uma atividade de alguma pessoa ou grupo que
realiza algo com boa intenção para outra pessoa ou grupo. O serviço em si é, seguramente, o
resultado de um grandioso acontecimento interno, e quando esse resultado acontece, terá
produzido, como se verá, inúmeras causas secundárias criadoras. São elas, principalmente, uma
mudança na consciência inferior, uma tendência a se afastar das coisas do eu pessoal e se dirigir
para assuntos maiores do grupo, uma reorientação real que expressa o poder de mudar as
condições (por meio da atividade criadora), que é a demonstração de algo dinamicamente novo.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Assim Deus, em Sua sabedoria, decidiu limitar a Si Mesmo e assim prossegue o trabalho de
evolução unicamente por intermédio de Seus construtores escolhidos e sob a direção – neste
planeta – daqueles homens cujas vidas estão se transformando por meio do contato com a alma e
do serviço criador e que constituem a Hierarquia planetária.
x

…Breve Intervalo de Silêncio…
O serviço salva, liberta e traz libe ração em diversos níveis para a consciência
aprisionada. ... Porém, a não ser que o serviço seja prestado com compreensão intuitiva de
todos os pormenores do caso, interpretado com inteligência e aplicado com espírito de amor
sobre o plano físico, deixará de cumprir a missão de maneira adequada.
xi

…Intervalo de Silêncio…
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A Lei de Serviço é uma das influências mais esotéricas no sistema solar. Convoco-os para o
serviço, mas advirto que o serviço apresentado aqui só será possível quando tivermos uma visão
mais clara da meta da meditação e aprendermos a manter, ao longo do dia, a atitude de orientação
espiritual interna. À medida que aprendermos a ofuscar a nós mesmos em nossa consciência,
deixando que passemos despercebidos como figura central do drama da vida, então e só então
poderemos estar à altura das nossas verdadeiras potencialidades como servidores do Plano. Cabe
à alma, pela transmissão de ideias, revelar à mente equilibrada e aquietada o próximo passo a dar
na tarefa da evolução mundial. Tal é o Plano para a humanidade.
xii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Visão e Plano não são a mesma coisa.
A visão de que devem se ocupar é a de se tornar conscientes do que a alma sabe e do que a
alma vê, empregando a chave que leva à visão da alma: a intuição. Esta chave só pode ser usada
de maneira inteligente e consciente quando os assuntos da personalidade estiverem sob o umbral
da consciência.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Nem os discípulos mundiais nem os discípulos aceitos são místicos visionários ou vagamente
idealistas, são homens e mulheres que procuram de maneira prática e inteligente transformar o
plano ideal em um experimento real e triunfante na Terra. É a tarefa em que todos têm a
oportunidade de ajudar.
Anteporão sensata e inteligentemente e como um procedimento normal, o trabalho do Mestre
e o serviço.
Qual é este trabalho? Constituir um grupo ativo, inteligente e consagrado de servidores pelo
qual os planos hierárquicos possam ser levados adiante e manifestar no plano físico um ponto
focal de energia espiritual, o qual poderá ser empregado pela Hierarquia para ajudar toda a
humanidade de toda parte, particularmente nesta época de crise.
… Intervalo de Silêncio…
Um Mestre pode ser grandemente prejudicado ou auxiliado em Seu trabalho para a
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humanidade por Sua escolha de discípulos. Eles deveriam refletir sobre este fato, porque assim
fazendo o processo de descentralização prosseguirá de maneira mais rápida e seu amor e serviço
aumentarão, consequentemente, em paralelo à certeza e segurança.
Gostaria que todos os discípulos captassem isto com clareza e assim introduzissem em sua
consciência a ideia de contribuição, vigiando sua vida de pensamento com cuidado, de modo que
possa conter o que aumentará a potência e pureza do ideal que em qualquer momento esteja
dominando o grupo.
xiii

… Intervalo de Profundo Silêncio…

Em relação ao que foi dito sobre a segunda característica de manas [atividade ordenada],
podemos esperar um desenvolvimento muito interessante durante os séculos vindouros. Trata-se
da intensificação da organização empresarial e pôr (sob a lei e a ordem) toda a vida de:

Famílias e grupos de famílias,
Cidades e grupos de cidades,
Nações e grupos de nações,

até que a raça humana em todo departamento de su a vida exotérica se ajust e à regra –
voluntariamente e com compreensão manásica da necessidade do grupo. Toda a tendência do
esforço mental durante as próximas sub-raças será em prol da síntese do empenho, assegurando
assim o bem do corpo corporativo envolvido. Muitos eventos interessantes ocorrerão e muitos
experimentos necessariamente serão feitos (alguns bem-sucedidos e alguns com fracasso) antes
que manas, ou atividade plena de propósito, ordenada, inteligente, controle a vida dos povos
deste mundo. Não é possível entrar nisto com mais detalhes, pois o tema é vasto demais.
xiv

… Intervalo de Profundo Silêncio…
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A abordagem básica para todos aqueles que se esforçam em captar O esoterismo... é enfatizar
o mundo das energias e reconhecer que, por trás de tudo que acontece no mundo dos fenômenos
(com isso quero dizer os três mundos da evolução humana), existe o mundo das energias, as quais
são da maior diversidade e complexidade, mas todas se movem e atuam sob a lei de Causa e
Efeito.
Energias espirituais experimentais estão constantemente procurando fazer impacto ou entrar
em contato com o mundo dos fenômenos. E é isso que fazem, sob direção espiritual, visando
implementar o Plano.
xv

… Intervalo de Profundo Silêncio…

O Plano

É

substância. É essencialmente energia substancial...
…Breve Intervalo de Silêncio…

A substância (que é o Plano) é de natureza dinâmica e, portanto, impregnada com a energia
da

VONTADE .

…Breve Intervalo de Silêncio…
À medida que o sistema invocador se propagar e um maior alinhamento for alcançado,
Shamballa – o centro planetário da cabeça – invocará energias de fora da vida planetária e o
influxo de energias solares e cósmicas será cada vez maior; para isto os esoteristas do mundo têm
de se preparar.
Também produzirá a vinda ou aparecimento de muitos AVATA RES, trazendo com Eles
muitos e distintos tipos de energia para Aqueles que até agora controlaram os assuntos humanos
e os eventos...
Com o reaparecimento do Cristo, como ponto focal ou agente supremo do centro planetário
do coração, uma nova era, ou “época divina” será instaurada. O Avatar da Síntese se aproximará
muito da humanidade e inaugurará o “reino dos Avatares”, os quais personificam o Propósito e a
Vontade espiritual.
xvi

… Intervalo de Profundo Silêncio prévio à Meditação Que Penetre a Luz…
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