28 de janeiro de 2021
Lua Cheia de Aquário, UT 19:16 de 28/01/2021
PLENILÚNIO DE AQUÁRIO
(Lua Cheia 28/01/2021 às 16:16 hora local de Argentina e Brasil)

Hoje, a visã o que está na mente dos homens, é a da Era de Aquá rio, embora nã o se deem conta.
O futuro verá corretas relaçõ es, a verdadeira comunhã o, a partilha de todas as coisas (vinho,
sangue, vida e pã o, satisfaçã o econô mica) e conhecerá a boa vontade …
A Era de Peixes testemunhou, durante dois mil anos, a difus ã o da luz; a Era de Aquá rio verá a
Ascensã o 1 da Luz, e de ambas o Cristo é o símbolo eterno.
i

A QUÁRIO : C ONSCIÊNCIA DE R ESPONSABILIDADE E S ERVIÇO

A energia e a radiação do Senhor do sétimo Raio está se tornando gradualmente mais potente
nos três mundos.
Esta entrada de um raio produz sempre um intensificado período de atividade iniciática,
como acontece hoje. O efeito maior, no que diz respeito à humanidade, é possibilitar a
apresentação de milhares de aspirantes e postulantes para a primeira iniciação; homens em vasta
escala e em formação em massa podem passar hoje pela experiência da Iniciação do Nascimento.
Milhares de seres humanos podem experimentar o nascimento do Cristo dentro de si mesmos e
podem tomar consciência de que a vida do Cristo, a natureza do Cristo e a consciência do Cristo
lhes pertencem. Esta iniciação da família humana, iniciação do “novo nascimento”, terá lugar em
Belém, simbolicamente compreendido, pois Belém é a “casa do pão” —um termo oculto que
significa experiência do plano físico.
... este assombroso período no qual —pela primeira vez desde que a humanidade apareceu na
Terra— pode acontecer uma iniciação em massa.
…Breve Intervalo de Silêncio…
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A experiência não necessita ser expressa em termos ocultos, e na maioria dos casos não será;
o iniciado individual que toma esta iniciação percebe grandes mudanças em sua atitude para si
mesmo, para seus semelhantes, para circunstâncias e para sua interpretação dos acontecimentos
da vida. Estas são peculiarmente as reações que acompanham a primeira iniciação; uma nova
orientação para a vida e um novo mundo de pensamento são registrados pelo iniciado. Isto será
igualmente verdade em vasta escala no que diz respeito ao homem moderno... Homens
reconhecerão as evidências em muitas vidas do surgimento da consciência-Cristo, e o padrão de
vida será cada vez mais ajustado à verdade como existe nos ensinamentos do Cristo.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Esta consciência-Cristo em desenvolvimento nas massas de homens, necessariamente criará
um fermento na vida diária de povos de todas as partes; a vida da personalidade, orientada até
agora para a consecução de fins materiais e puramente egoístas, estará em guerra com a nova e
interna conscientização; o homem “carnal” (para usar as palavras de Paulo, o iniciado) estará
combatendo o homem espiritual, cada um procurando alcançar controle.
…Breve Intervalo de Silêncio…
O sétimo raio é, por excelência, o meio de relação. Une os dois aspectos fundamentais de
espírito e matéria. Relaciona alma e forma e, no que diz respeito à humanidade, relaciona alma e
personalidade. Na primeira iniciação, faz com que o iniciado perceba essa relação; permite que
extrai vantagem desta “dualidade que se acerca” e —pelo aperfeiçoamento do contato— produzir
no plano físico o surgimento do “novo homem” em manifestação.
…Intervalo de Profundo Silêncio…
Nunca se esqueçam de que atualmente a principal técnica da Hierarquia é transmitir
inspiração. Os Mestres não estão dando conferências nem ensinando abertamente nas grandes
cidades; trabalham inteiramente por meio de Seus discípulos e iniciados. No entanto, Lhes será
possível aparecer cada vez mais entre os homens e evocar reconhecimento, à medida que a
influência de Aquário se estabelecer mais firmemente. Nesse ínterim, os Mestres devem
continuar trabalhando “dentro do silêncio do Ashram universal”, como se denomina, e dali
inspirar Seus trabalhadores, que a seu tempo e maneira inspiram o Novo Grupo de Servidores do
Mundo.
…Intervalo de Silêncio…
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Liberar os prisioneiros do planeta.
…Breve Intervalo de Silêncio…
“Trabalhar nos intervalos” para manter o progresso do Plano.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Manter a visão diante dos olhos dos homens.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Integrar e sintetizar toda a atividade construtiva como demonstração da Glória do Uno…
…Breve Intervalo de Silêncio…
Nossa vida planetária é uma imensa síntese de atividade ordenada.
…Intervalo de Silêncio…
As leis do universo são simplesmente métodos de expressão, impulsos da vida e o sistema de
existência ou atividade d’Aquele em quem vivemos, nos movemos e temos o nosso ser.
ii

…Intervalo de Profundo Silêncio…
Algum dia o homem terá que aprender que todas as leis da natureza têm seus equivalentes
superiores, espirituais e, em breve, estaremos em busca deles.
iii

… Intervalo de Silêncio…
Uma lei é uma expressão ou manifestação de força aplicada, por meio do
poder do pensamento, por um pensador ou grupo de pensadores.
iv

… Intervalo de Profundo Silêncio…
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Um princípio é o que incorpora determinado aspecto da verdade em que se baseia este nosso
sistema; é a implantação na consciência do homem de uma pequena parte da ideia sobre a qual o
nosso Logos fundamenta tudo o que faz. A base de toda ação logoica é amor em ação e a ideia
fundamental na qual Ele baseia a ação relacionada à Hierarquia humana é o poder do amor que
impele para a frente... É o impulsor de todos para maior expressão. Portanto, este princípio deve
estar na base de toda atividade e a direção das organizações de menor porte, se fundamentadas no
amor que leva à atividade, resultaria em impulso divino em todos os membros, estimulando-os,
da mesma maneira, à maior expressão e, assim, tenderia à completude mais adequada e ao
esforço mais satisfatório.
v

… Intervalo de Profundo Silêncio…
O que conta para a Hierarquia, à medida que os Ashrams atuam, é o estabelecimento
subjetivo de uma interação e de uma relação grupais tão potentes, que seja vista a unidade
mundial embrionária que está emergindo . O poder conjunto de ser telepáticos ou a capacidade
grupal de intuir a verdade é valioso e algo novo. O novo é a atuação dos grupos que trabalham
como uma unidade, cujo ideal seja um só e cujas personalidades estejam fusionadas em um
impulso progressista; cujo ritmo seja um, cuja unidade esteja tão firmemente estabelecida que
nada possa produzir no grupo as características puramente humanas de separação, isolamento
pessoal e busca egoísta. Pessoas altruístas não são raras. Grupos altruístas são muito raros. Pura
devoção desapegada no ser humano não é rara, mas em um grupo certamente é. Muitas vezes
vemos a subordinação dos interesses pessoais ao bem da família ou de outra pessoa, porque a
beleza do coração humano vem se manifestando através de todas as eras. Encontrar tal atitude em
um grupo de pessoas e ver tal ponto de vista em um ritmo ininterrupto e se manifestando de
maneira espontânea e natural, constituirá a glória da nova era – eis o que será a glória da Nova
Era
Ver o vínculo de amor puro e de relação de alma, realizado e utilizado em forma grupal e
trabalho grupal, é realmente novo, e alcançar isso é o ideal que coloco diante deste grupo de
meus discípulos. Se este grupo está à altura da visão como existe em minha mente, serão
estabelecidos no plano físico pontos focais de força especializada através dos quais a Hierarquia
poderá trabalhar com mais segurança do que antes. Através deste e de grupos análogos, será
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colocada em movimento na Terra uma rede de energias espirituais que facilitará a regeneração do
mundo. A influência destes grupos —uma vez estabelecidos de maneira permanente e
trabalhando potentemente— terá um objetivo mais amplo que meramente a elevação da
humanidade.
O potente ritmo que anima a Irmandade interna da Loja de Mestres se fará sentir em todas
partes na Terra e estes grupos, se forem bem-sucedidos, podem ser considerados como o primeiro
passo para o aparecimento na manifestação da Grande Loja Branca. Mas lembrem-se disso: a
nota-chave da Loja não é habilitação ou grau. É relação estável, unidade de pensamento, além de
diversidade de método, de esforço e de função, e sua qualidade é amizade no sentido mais puro.
A Irmandade é uma comunidade de almas impulsionadas pelo desejo de servir, impelidas por um
impulso espontâneo de amar, iluminadas por uma só Luz pura, devotamente fusionada e mesclada
em grupos de Mentes servidoras, e energizada por uma só Vida. Seus Membros estão organizados
para desenvolver o Plano com o qual fazem contato conscientemente e com o qual cooperam de
maneira deliberada.
vi

… Intervalo de Silêncio…
… Portanto, a meditação de cada grau de discípulos e iniciados tem sua utilidade, pois por
sua meditação (praticada em seu próprio nível) podem adaptar o Plano às muito diversas
massas, e assim o Plano hierárquico chega dos Mestres da Hierarquia, através dos Ashrams,
ao Novo Grupo de Servidores do Mundo e a toda a família humana. Gostaria que captassem a
verdadeira simplicidade desta imagem, se possível, porque podem participar também desta
grande tarefa meditativa.
vii

… Intervalo de Profundo Silêncio…
O trabalho da Hierarquia em conexão com o gênero humano se divide em duas partes —o
trabalho com seres humanos individuais, a fim de despertar neles a consciência da alma e, em
i
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Alice Ann Bailey, O Destino das Nações.
Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
Alice Ann Bailey, Cura Esotérica.
Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era I.
Alice Ann Bailey, Um Tratado sobre Magia Branca.
Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era I.
Alice Ann Bailey, Discipulado na Nova Era II.
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seguida, o trabalho com eles, como almas, para que (atuando nos níveis da alma e como unidades
conscientes no Reino de Deus) possam começar a visionar o objetivo do próprio Deus. Esta
segunda divisão de Seu esforço só agora está se tornando possível em ampla escala, à medida que
os homens começam a responder à tendência para a síntese, e a reagir ao divino princípio de
coerência, de maneira que (estimulados por su a relação grupal) possam de maneira unida
perceber a visão e reagir ao princípio de continuidade. Há aqui um indício quanto ao real e futuro
propósito da meditação de grupo...
viii

viii

Alice Ann Bailey, Psicologia Esotérica II.
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O Cristo e o Buda esperam hoje que chegue a hora: Então Seu esforço conjunto, mais o
chamado invocador de todos os que verdadeiramente sabem e amam, levarão a humanidade à
nova revelação que ela espera.
ix

…Intervalo de Silêncio…
Que o grupo esteja pronto para revelar o mistério oculto. Que o grupo demonstre o significado
superior das lições aprendidas que, embora quatro, são uma só. Que o grupo compreenda a Lei da
Síntese, da unidade e da fusão; que o tríplice método de trabalho com o dinâmico leve o grupo
unido para os Três Superiores, onde rege a Vontade de Deus; que a Transfiguração siga a
Transformação e que desapareça a Transmutação. Que o

O.M.

seja ouvido no centro do grupo,

proclamando que Deus é Tudo.
x

… Intervalo de Profundo Silêncio…
Esta série de tratados de ligação entre o conhecimento material do homem e a ciência dos
iniciados ainda tem outra fase a percorrer. Porém, o restante deste século deve ser dedicado à
reedificação do santuário da vida do homem, à reconstrução da forma da vida da humanidade, à
reconstituição da nova civilização sobre os fundamentos da antiga e à reorganização das
estruturas do pensamento mundial, da política mundial, além da redistribuição dos recursos do
mundo em conformidade com o propósito divino. Então, e somente então, será possível levar a
revelação mais longe.
xi

…Intervalo de Silêncio…
A vinda à manifestação da era aquariana deveria proporcionar razões para um otimismo
profundo e convincente; nada pode deter o efeito —crescente, estabilizador e final— das novas
influências entrantes. E l as inevitavelmente condicionarão o futuro, determinarão o tipo de
cultura e civilização, indicarão a forma de governo e produzirão um efeito sobre a humanidade
como fez a era pisciana ou cristã, ou o período anterior regido por Áries, o Carneiro ou Cordeiro.
Com estas influências que vão surgindo regularmente, a Hierarquia conta com certeza, e os
discípulos do mundo também devem aprender a confiar nelas.
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Alice Ann Bailey, A Exteriorização da Hierarquia.
Alice Ann Bailey, Os Raios e as Iniciações.
Alice Ann Bailey, Astrologia Esotérica.
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A consciência da relação universal, da integração subjetiva e de uma unidade comprovada e
experimentada serão o dom culminante do período à nossa frente.
xii

… Intervalo de Silêncio…
A vinculação subjetiva de cada membro de grupo entre si, e a emergência de uma consciência
grupal, é um objetivo vital para as próximas décadas. Assim emergirá uma circulação ou
transmissão grupal de energia que será de real valor para a salvação do mundo.
xi ii

Qual será a potência do trabalho de um grupo de conhecedores de Deus, anunciando a
verdade e reunidos subjetivamente na grande obra de salvação do mundo? Qual será o efeito da
missão de um grupo de Salvadores do mundo, não como Cristos, mas todos conhecedores de
Deus em certa medida, complementando esforços, um reforçando a mensagem do outro e
constituindo um organismo pelo qual a energia espiritual e o princípio vida espiritual podem
fazer sentir sua presença no mundo?
xiv

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