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CAPRICÓRNIO

“O Carneiro, a Vítima Propiciatória e a Cabra sagrada são Três em Um e Um em Três… O
Carneiro que gera e fertiliza tudo; a Vítima Propiciatória, no deserto, redime tudo; a Cabra
sagrada que se fusiona no Unicórnio e se ergue empalada em seu dourado chifre a forma vencida
— nestes está oculto o mistério.”
[A] energia capricorniana produz iniciação e a superação do materialismo. Capricórnio
esotericamente conduz para a exteriorização dos Mistérios.
Capricórnio, o “lugar de nascimento do Cristo”, o lugar do “segundo nascimento” e o cenário
para o surgimento do quinto reino da natureza, no momento adequado.
i

… Intervalo de Profundo Silêncio…
[Os três Budas de Atividade]... através de Sua meditação criativa colocaram o nosso planeta,
a Terra, e o planeta Vênus em alinhamento direto. Isto possibilitou a chegada dos Filhos da
Mente e a formação do quarto reino na natureza, Humanidade. Eles são Corporificações da
intuição e controlam a afluência de energia intuicional às mentes de homens… Os três Budas de
Atividade correspondem às três pessoas da Trindade.
ii

… Intervalo de Silêncio…
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O Logos planetário de Vênus amava tanto a Terra que encarnou e lhe deu leis perfeitas que
foram desatendidas e rejeitadas.
Cada pecado cometido na Terra é sentido em Vênus. Cada mudança produzida em Vênus se
reflete na Terra.
Vênus preside a geração natural do homem.
iii

… Intervalo de Silêncio…
A entidade consciente-de-si sai à encarnação física. O ator aparece em processo de aprender
sua parte; faz seu debut e se prepara para o dia de plena ênfase da personalidade. A alma sai à
forma densa e plano mais inferior. O eu começa a parte de sua trajetória que é expressada através
de egoísmo, conduzindo finalmente a um máximo altruísmo. A entidade separatista começa sua
preparação para conscientização grupal.
Um Deus caminha sobre a Terra, velado pela forma carnal, a natureza de desejo e a mente
fluídica. Temporalmente é presa da ilusão dos sentidos e dotado de uma mentalidade que de
início dificulta e aprisiona, mas que finalmente desata e libera.
iv

… Intervalo de Silêncio…
O plano mental, como assinalou H.P.B., é o mais vasto de todos os planos que nos dizem
respeito. É o plano-chave do sistema solar. É o plano pivotante sobre o qual gira a grande Roda.
É o ponto de encontro das três linhas de evolução e, por esta razão, foi esotericamente
denominado de “a câmara de concílio das Três Divindades”. Neste plano, as três Pessoas da
Trindade logoica se reúnem em um trabalho unido. Abaixo, duas Pessoas podem ser vistas
associadas; acima, outra dualidade atua, mas somente neste plano as Três fazem uma unificação.
v

… Intervalo de Silêncio…
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“O homem só ouve o longínquo som e não o conhece pelo que é. O discípulo ouve o som e
vê sua forma. O que pela terceira vez está de pé no alto da montanha ouve uma clara nota e a
conhece como própria, como nossa, como sua e, no entanto, a nota que ninguém emitiu.”
vi

… Intervalo de Profundo Silêncio…
A vida da alma, neste grande ciclo de vida que chamamos de encarnação humana, passa no
plano fenomênico através de todas as etapas com a mesma direção, poder, firmeza em
crescimento e adaptabilidade de forma às circunstâncias e ao ambiente, como faz a vida de Deus,
à medida que flui através dos diversos reinos na natureza de era em era. O fio da consciência em
desenvolvimento pode ser rastreado com clareza em todos.
vii

… Intervalo Breve de Silêncio…
Tudo o que estou lhes dando destina-se a ser sugestivo e a desenvolver em vocês o poder de
usar o sentido interpretativo – um dos novos sentidos no que diz respeito à experiência e
experimentos, mas que está latente em todo homem.
viii

… Intervalo de Profundo Silêncio…

A grande necessidade para a maioria dos estudantes é chegar ao significado e trabalhar com
ideias e conceitos... Isso requer o desenvolvimento dessa sensibilidade mental que permitirá ao
seu possuidor responder às vibrações do que chamamos a Mente Universal, a Mente de Deus, o
Instigador do Plano. Pressupõe uma certa habilidade para interpretar e o poder de expressar a
ideia que subjaz no símbolo, a fim de que outros possam compartilhá-la com vocês. Este
pensamento de serviço e de crescimento em utilidade deve ser constantemente mantido em mente.
ix

… Intervalo Breve de Silêncio…
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Que os seus olhos olhem sempre para a frente. Não se virem para a direita nem para a
esquerda. O caminho leva para cima e para maior rapidez de vibração e maior sensibilidade.
Procurem o ponto de equilíbrio no seu trabalho e o mantenham, pois os anos reservam muito
trabalho, muita pressão e muito sofrimento.
… Intervalo de Silêncio…
“Somente os Filhos dos Homens sabem o que distingue a magia dos caminhos da direita e da
esquerda e, quando chegarem à realização, os dois caminhos desaparecerão. Quando os Filhos
dos Homens souberem o que distingue matéria de substância, a lição desta época será captada.
Outras lições serão descartadas, mas esta deverá ser aprendida. Matéria e substância juntas
desenvolvem o caminho da escuridão. Substância e propósito combinados indicam o caminho da
luz.”
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… Intervalo de Profundo Silêncio…
...a humanidade ignora um aspecto do corpo físico que é de muita mais importância que o
veículo físico denso. Uma das principais obrigações dos estudantes ocultistas hoje consiste em
atestar o fato do corpo etérico… A vida, o futuro treinamento, as conclusões da ciência e um
novo estilo de civilização se enfocarão cada vez mais nesta excepcional substância que é a
verdadeira forma à qual todos os corpos físicos em cada reino na natureza se conformam.
xi

…Intervalo de Silêncio…
“...Quando os Filhos dos Homens souberem o que distingue matéria de substância, a lição
desta época será captada. Outras lições serão descartadas, mas esta deverá ser aprendida. ...”
xii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
É melhor conhecer a debilidade humana que ser nutrido por imagens criadas por pensamentos
tíbios. A verdade é angustiante, mas é tempo de saber que o mundo está povoado de sombras... e
terrível é a dança de sombras que esqueceram o espírito!
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Sombras que não conhecem, sombras que estão despojadas, não se apercebem do Novo
Mundo. Eu prevejo que o campo inimigo cairá. Vejo embaciar-se o ouro de sua vestimenta. Vejo
o templo de diversões tornar-se odioso. Radiante é o Nosso caminho.
xiii

…Intervalo de Silêncio…
Durante a Era Aquariana... se verá cada vez mais a vitalização do centro humano
espiritualmente considerado e em relação com o plano, e o constante aumento de atividade
criativa generalizada, tanto no indivíduo como na raça. Isto se deverá à obra e influência de
Saturno. Este planeta é o planeta da oportunidade, do discipulado e da prova, e a raça pode
esperar uma crescente expressão de atividade saturnina à medida que essa grande Vida divina der
continuidade à Sua tarefa benéfica.
xiv

Uma das ideias básicas que subjaz em toda conduta humana e individual é a necessidade de
paz e harmonia para que o homem possa elaborar especificamente s eu destino. É a profunda
crença primacial da humanidade.
xv

…Intervalo de Silêncio…
Em virtude do êxito do processo evolutivo, esta última tarefa [de revelar o mundo de
significações, o mundo de realidade e de verdade essencial] está aumentando, e mais e mais
iniciados reveladores serão necessários durante o período imediatamente à frente.
Um aumento de pressão por parte de todos aqueles que reconhecem a natureza factual do
interno e subjetivo reino de Deus, produzirá assombrosos resultados.
xvi

…Intervalo de Silêncio…
A quinta lei da alma ou vida grupal é a Lei do Progresso Grupal. Seu nome esotérico é Lei de
Elevação. Seu símbolo é A Montanha e a Cabra. A energia de raio é Energia Progressiva.
Sétimo Raio. Fator de Evolução.
xvii

…Intervalo Breve de Silêncio…
Conduze-nos do caos à Beleza.
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Esta fórmula está relacionada com a Lei o Carma...
É às vezes chamada a [fórmula] de “o Sol sobre o Quadrado”.
xviii

…Intervalo de Silêncio Profundo…
Dos quatro Senhores do Carma, Saturno é um dos mais poderosos e obriga o homem a
enfrentar o passado, e no presente a se preparar para o futuro. Tal é a intenção e propósito da
oportunidade cármica. De certo ângulo, Saturno pode ser considerado o Morador no Umbral
Planetário, pois toda a humanidade deve enfrentar esse Morador e também o Anjo da Presença, e
ao fazê-lo descobrirá que o Morador e o Anjo constituem essa complexa dualidade que é a
família humana.
…Intervalo de Silêncio…
“O Carneiro – quando se tornou a Vítima Propiciatória, buscou iluminação como o Touro de
Deus e subiu ao alto da montanha à semelhança da Cabra – converte-se no Unicórnio. Grande é a
chave oculta”.

xix

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