A Grande Invocação
Primeira Estrofe

Que as Forças da Luz tragam iluminação a toda a humanidade.
Que o Espírito de Paz se difunda pelo mundo.
Que os homens de boa vontade de todas as partes se unam em espírito
de cooperação.
Que o perdão por parte de todos os homens seja a nota-chave neste
momento.
Que o poder responda aos esforços dos Grandes Seres.
Que assim seja e que sejamos auxiliados a cumprir a nossa parte.
Intervalo de Silêncio Profundo
Com o propósito de desenvolver a vontade humana e sua liberdade de ação,
motivadas pela consciência grupal, a Hierarquia opta por produzir os desejados
desenvolvimentos e mudanças no plano físico apenas por intermédio de uma
humanidade consciente e que desperta.
Uma humanidade assim (e ela já está chegando rapidamente a este estado de
claro entendimento mediante a dor e o sofrimento conjunto) será receptiva à
impressão pelo pensamento dirigido dos Irmãos Mais Velhos que guiam a raça,
mas em todo momento terá liberdade para rejeitar a impressão e proceder como
decidir pessoalmente.
A Hierarquia não assume nenhum controle autoritário sobre as mentes dos
homens; todos os aspirantes e discípulos têm liberdade para seguir um caminho
diferente do que lhes é sugerido, se assim preferirem, ou se não estiverem
convencidos da justeza do método de trabalho indicado, ou se temem a árdua tarefa
de levar adiante a etapa do plano que lhes foi indicada, ou se querem se esquivar
da disciplina implícita e requerida por aqueles que procuram tornar o homem
corretamente receptivo ao contato e aos ensinamentos espirituais e, deste modo,
ser capaz de interpretar corretamente a intenção da Hierarquia.
***
Intervalo de Silêncio Profundo

Palavras de Poder, antigos mantras (tais como o Pai Nosso) e a Grande
Invocação, só são eficazes se utilizados no plano mental e com o poder de uma
mente controlada —enfocada em sua intenção e significado sustentando o
esforço verbal. Então se tornam potentes.
Intervalo de Silêncio
Há várias dessas fórmulas mântricas e Palavras de Poder em uso... mas deixam
de realizar muito porque a pessoa que as usa não tem real compreensão de seu
significado e propósito e geralmente está tão concentrada em sua natureza
emocional, aspiracional e astral, que tudo o que diz e faz (em conexão com as
Palavras de Poder) é inteiramente inócuo e vão.
Intervalo Breve de Silêncio
Quando são pronunciadas com o poder da alma além da atenção dirigida da
mente, tornam-se automaticamente eficazes e dinâmicas.
Esquece-se com frequência que devem ser usadas pela alma de maneira
dinâmica, envolvendo o sério reconhecimento do aspecto vontade .
A Grande Invocação, o O.M. e todas as Palavras de Poder devem ser entoadas a
partir da alma (cuja natureza é amor e cujo propósito é unicamente o bem do
grupo), respaldadas pelo aspecto dinâmico da vontade, e levadas ao exterior como
uma forma-pensamento integrada, sobre uma corrente de substância mental viva,
iluminada.
Em consequência, este processo põe em atividade a vontade, o amor e a
inteligência do homem que está usando estas palavras ou essas fórmulas.
Intervalo de Silêncio
A Grande Invocação, corretamente usada pelas muitas centenas de milhares
de pessoas que já procuraram usá-la, poderia reorientar a consciência da
humanidade, estabilizar os homens no ser espiritual, desbaratar e reconstruir a
forma-pensamento planetária que os homens criaram no passado e que teve (e
está tendo) resultados tão desastrosos e cataclísmicos, e abrir a porta para a
Nova Era, deste modo marcando o início da nova e melhor civilização.
Isto poderia ser feito tão rapidamente, que as mudanças necessárias se
produziriam quase que da noite para o dia; o atual reinado do terror terminaria
e a raça dos homens poderia se estabilizar para levar uma vida de boa vontade
grupal, inofensividade individual e corretas relações humanas.
* * *
Intervalo de Silêncio Profundo

Para encorajá-los, diria que seu uso acelerou materialmente os eventos
mundiais, embora tenha claramente agitado grande parte dos problemas, trazendoos à manifestação no plano físico. O propósito basicamente egoísta (embora não
reconhecido) daqueles que usaram a Grande Invocação serviu para estimular os
propósitos egoístas das forças do materialismo.
Intervalo Breve de Silêncio
Perguntaria a vocês: Quantos de vocês empregaram a Grande Invocação de uma
maneira estritamente desapegada, com força espiritual e com total compreensão?
Uns poucos. Quantos pronunciaram a Grande Invocação em um espírito de amor
puro e com uma atitude completamente imparcial? Pouquíssimo, de fato. Quantos a
emitiram por meio de uma mente controlada, com um reconhecimento e uma
profunda crença de que corporificava a vontade do Logos planetário e devia,
portanto, tornar-se dinamicamente eficaz no plano físico? Apenas um número
escasso.
A maioria de quem a usou estava interessada pela novidade, ou percebia que ela
abrangia o problema de maneira abrangente, embora de uma maneira irrealizável,
ou considerou que ela devia ser eficaz do ponto de vista ocultista porque tinha
ouvido dizer que ela emanava de um membro da Hierarquia, era usada pela
Hierarquia oculta do planeta e apoiada por aqueles nos quais confiava, ou porque –
a principal razão – qualquer coisa que melhorasse o mundo e o tornasse mais
agradável, mais confortável e feliz e que finalmente proporcionasse condições de
vida mais fáceis, devia ser pelo menos experimentada; não tomava muito tempo
pronunciá-la e provavelmente valia a pena fazê-lo. Mas o poder dinâmico por trás
do esforço, nos casos individuais, era quase sempre o interesse pessoal, a aflição
diante das terríveis e lamentáveis condições mundiais e uma reação emocional à
dor, ao horror e ao medo.
Sei bem que o padrão que indiquei acima é demasiado alto e demasiado
impossível para o aspirante comum, e a maioria das pessoas é comum. Mas a
necessidade mundial é tal, que devem agora sair do normal e, em bem do serviço,
elevar a consciência e trabalhar mais definidamente de um plano de entendimento
mais elevado.
Intervalo de Silêncio
Hoje estou procurando em todo o mundo um grupo de aspirantes e discípulos
que pudessem e usariam a Grande Invocação da maneira correta e que, em
consequência, seriam voluntários a um treinamento para isso. Desta maneira
haverá um grupo no plano físico e na vida diária um grupo capaz de combinar
seus esforços com os da Hierarquia e assim produzir o uso eficaz da Grande
Invocação com seus estupendos resultados.
***
Intervalo de Silêncio Profundo

A habilidade de usar a Grande Invocação de maneira eficaz pode ser
desenvolvida, se aqueles que estão trabalhando nas linhas da verdadeira meditação
começarem a usar corretamente a Palavra Sagrada, o que não requer um esforço tão
sustentado na concentração ocultista. Devem aprender a exalar da maneira que
indiquei acima, quando falei da Grande Invocação, e também devem aprender a
medir os resultados em suas vidas individuais, deste modo vendo essas vidas do
ângulo do Observador espiritual treinado.
Intervalo de Silêncio
Algumas ideias básicas subjacentes:
Esta Grande Invocação é empregada pela Hierarquia desde o ano 1425 da nossa
era, embora date de milhares de anos antes disso. Entretanto, como a humanidade
não estava preparada para colaborar em seu emprego, os resultados foram
retardados e considerados como “suspensos” 1 . Não sei como expressar de outra
maneira os resultados já obtidos.
Hoje podem ser acelerados se a humanidade colaborar corretamente, e tal
colaboração parece ser possível agora, de imediato.
Intervalo de Silêncio Profundo


A primeira frase, Que as Forças da Luz tragam iluminação a toda a
humanidade, invoca de maneira precisa potências que se encontram em
níveis monádicos da consciência: o Senhor do Mundo, os “sete Espíritos ante
o Trono de Deus”, os três Kumaras ou os três Budas de Atividade… O que
significam estes nomes e estas grandes Individualidades para vocês e a
humanidade comum? Absolutamente nada, e necessariamente tem que ser
assim. São simples nomes e possíveis expressões hipotéticas da divindade,
até depois da terceira iniciação, quando é possível o reconhecimento
consciente da Mônada. Então poderá se demonstrar que as Forças e Energias,
personificadas para nós nestas grandes e maravilhosas Vidas, têm existência
real.



O Espírito de Paz invocado na segunda frase, Que o Espírito de Paz se
difunda pelo mundo , é a Entidade divina misteriosa com a qual o Cristo
entrou em contato e cuja influência atuou através d’Ele quando adquiriu o
direito de ser chamado de “Príncipe da Paz”. Quando Cristo expressou o
princípio do amor em Sua vida e serviço mundial, vinculou definitivamente o
nosso planeta e a humanidade (em particular) com a Fonte da luz, de amor e
de vida à qual nos referimos nesta segunda frase e que não será amplamente
reconhecido até que esta poderosa Invocação tenha produzido o devido
efeito.
***

1

“hovering”

Intervalo de Silêncio
O passado contribuiu com seu trabalho finalizado; o presente está evocando
seu justo e correto desenvolvimento; aparece o maravilhoso futuro de
possibilidades divinas – seus resultados dependem de um espírito de correta
compreensão e invocação. Três enunciados do Novo Testamento começam a
demonstrar sua profunda significação esotérica e sua extraordinária potência de
vida.
Intervalo de Silêncio Profundo


Que os homens de boa vontade de todas as partes se unam em espírito de
cooperação : Por intermédio do Cristo e do Buda, a humanidade pode agora
estabelecer uma estreita relação com Shamballa e em seguida dar a própria
contribuição – como centro mundial – à vida planetária. Compenetrada pela
luz e controlada pelo Espírito de Paz, a expressão da vontade-para-o-bem da
humanidade pode emanar poderosamente deste terceiro centro planetário.
Então a humanidade iniciará, pela primeira vez, a tarefa que lhe foi
designado na qualidade de intermediária inteligente e amorosa entre os
estados superiores de consciência planetária, os estados super-humanos e os
reinos subumanos. Assim a humanidade se tornará, oportunamente, o
salvador planetário.
Intervalo de Silêncio

As duas últimas frases resumem os efeitos —de síntese, eternos (e, portanto,
duradouros) que o estabelecimento de uma relação direta com Shamballa produzirá
nos outros dois centros planetários, a Hierarquia e a Humanidade. Refiro-me aos
efeitos que se expressarão como atividade grupal, motivada pelos valores
essenciais do altruísmo e do esforço perseverante (que, em última análise, é
concentração sustentada), produzindo assim condições que o Senhor do Mundo, o
Ancião dos Dias, espera há muito.


2
3
4
5

A palavra “perdão” 2 significa (de acordo com as melhores fontes de estudo
de palavras derivadas ) simplesmente “dar para” 3 . Perdão não é, portanto, um
sinônimo de absolvição 4 ... Perdão é sacrifício, é o dom 5 de si mesmo, até
mesmo o dom da própria vida em benefício dos outros e de todo o grupo.
Este espírito de sacrifício está sempre presente quando há um contato
correto com a força de Shamballa, mesmo na mais ínfima medida, e se sente
e compreende o impulso subjacente na amorosa vontade de Deus,
acompanhada, como sempre, do desejo de participar dessa vontade e de seu
espírito de sacrifício divino. A própria manifestação é o Grande Dom de
Si. ... Assim são a nota e o tema do processo de criação e o significado

forgiveness
to give for
pardon
the giving up

básico da frase “Deus é Amor”, pois amor significa dom e sacrifício, pelo
menos neste sistema solar .
***
Intervalo de Silêncio Profundo


A quinta frase, Que o poder responda aos esforços dos Grandes Seres , está
claramente relacionada ao efeito, na Hierarquia, do uso construtivo da
Grande Invocação, assim como a frase anterior se relaciona com o efeito na
humanidade. Este efeito na Hierarquia é relativamente novo e se deve à
participação da humanidade no processo de invocação, o que produz novos
efeitos e novos contatos.
Intervalo Breve de Silêncio

O esforço conjunto dos dois grandes centros é de tão primordial importância,
que gostaria que se concentrassem sobre ele.
Intervalo de Silêncio Profundo
Observem novamente o significado prático das quarta e quinta frases da Grande
Invocação. Uma serve para despertar a humanidade (como centro planetário) para a
atividade e a realização; a outra serve para ajudar a Hierarquia em seus esforços
milenares, de maneira que os dois centros se relacionem com o campo magnético
recíproco; isso produz uma união e uma síntese que conduzirá a uma expressão
mais plena da alma da divindade por meio da humanidade. Reflitam sobre esta
afirmação .
Intervalo de Silêncio Profundo
É esta a situação hoje. Amanhã Eles se fusionarão e farão a síntese, e a Glória de Deus
aparecerá na Terra. A segunda grande Aproximação estará então concluída.
A Exteriorização da Hierarquia, outubro de 1939

Intervalo de Silêncio

Em Maio, 1936, teve lugar um grande esforço de avanço da alma mundial, e foi
feito um definitivo e inalterável progresso. Isto teve um efeito tríplice:
1. As vidas de todos os verdadeiros aspirantes e discípulos foram submetidas a
um processo de estímulo, com resultados definidos e específicos da natureza
desejada.
2. Também teve lugar a estimulação das massas de homens, de maneira a lhes
possibilitar responder mais fácil e verdadeiramente ao impacto de ideias. Isto
também foi singularmente exitoso.
3. A Hierarquia de almas que alcançaram liberdade e aqueles a quem vocês
chamam de Hierarquia planetária, pode se aproximar mais da humanidade e

estabelecer uma relação mais definida e um contato mais estreito do que havia sido
possível em qualquer momento desde meados da era Atlante. O resultado foi mais
universal do que se havia esperado. Esta foi a terceira das “Grandes
Aproximações” feitas pela Hierarquia em direção à humanidade.
O triunfo destas aproximações se baseia sobretudo na intensidade do desejo que
se encontra nos aspirantes do mundo e entre aqueles que, por seu lado, também
estabeleceram um “caminho de aproximação” através de meditação e serviço.
Sendo seus números fenomenalmente maiores do que em qualquer momento
anterior, o ano de 1936 viu a Hierarquia dar um passo adiante sem precedentes
(quase disse inesperado) em sua experiência. Isto se deveu à atividade mundial do
Novo Grupo de Servidores do Mundo.
Intervalo de Silêncio
Em 6 de maio de 1936... a Grande Invocação foi utilizada por milhões, e de sua
efetividade não pode haver dúvida alguma. Fortaleceu grandemente as mãos da
Hierarquia e estabeleceu um “canal de contato” que nunca mais se pode romper.
Podem ser empreendidos esforços similares maiores durante os anos vindouros, e
corporificarão o próximo grande esforço e expressão espiritual dos homens de boa
vontade para o qual o período intermediário é uma preparação.
Psicologia Esotérica II

Intervalo de Silêncio
Egoísmo sempre tem que se converter em serviço ativo vivo, e desejo tem que
demonstrar sua transmutação na pureza de aspiração espiritual de se identificar
com a vontade de Deus.
Astrologia Esotérica

O homem é livre para escolher seu caminho e grande parte da responsabilidade
por suas escolhas repousa nos ombros dos mais instruídos da família humana e
naqueles que alcançaram certa medida de visão .
A Exteriorização da Hierarquia

***

