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Esforcem-se por fazer do Festival de Wesak um festival universal; o Cristo e o Buda
usam este festival todos os anos como ponto de inspiração para o trabalho do ano
seguinte. Procurem fazer o mesmo. Nesta ocasião, as energias espirituais estão
especialmente disponíveis.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a ( Abri l de 1948 )

Intervalo de Silêncio
Os três meses de março, abril e maio deste ano marcam um momento de grande
significado em nossa história planetária. Refiro-me à Lua Cheia da Páscoa, celebrada
em 28 de março, à Lua Cheia de Wesak, que este ano cai em 27 de abril, e à Lua Cheia
de Junho – a “Excepcional Oportunidade” do Cristo, como foi denominada – que tem
lugar em 26 de maio. Do ponto de vista tanto da Hierarquia como da Huma nidade, os
acontecimentos ocorridos ao longo destas semanas de importância espiritual e mundana
terão efeitos prodigiosos. O que for realizado durante este período pelos membros da
Hierarquia espiritual do nosso planeta, o que for feito pelos discípulos que atuam hoje
no mundo e também pelo Novo Grupo de Servidores do Mundo, pode determinar e
determinará o destino do homem nos séculos vindouros.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a - O Ci cl o de Conf erênci as (Março de 1945)

Intervalo de Silêncio
“QUE A ENERGIA ILUMINADORA DA RAZÃO PURA PRODUZA COMPLETA
LIBERAÇÃO DO GLAMOUR E REVELE O AMOR DA RELAÇÃO DIVINA”

* * *
Intervalo de Silêncio Profundo
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Os nomes dos Senhores do Carma significam, simbolicamente e do ângulo do seu
significado interno, Relação, Esclarecimento, Dor e Retorno. Reflitam sobre isto. Todos
Eles estão particularmente ativos neste momento, e a esperança da humanidade repousa
em sua atividade.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a (Set embro de 1939)

Intervalo de Silêncio
As Quatro Nobres Verdades do Buda expuseram as causas da dificuldade humana e
apontaram a cura. Sua mensagem pode ser parafraseada nas seguintes palavras: Deixem
de se identificar com as coisas materiais; adquiram um exato sentido dos valores
espirituais; deixem de considerar as posses e a existência terrestre como de principal
importância; sigam o Nobre Caminho Óctuplo que é o caminho das corretas relações —
corretas relações com Deus e entre si— e assim serão felizes.
Intervalo Breve de Silêncio
Sua antiga Mensagem é tão nova hoje como quando pronunciou Suas palavras na
Terra; há uma necessidade imperiosa de que se reconheça sua verdade e que se sigam os
“oito modos corretos de viver”, que habilitarão a humanidade a alcançar a liberação.
Sobre as bases de sua doutrina, o Cristo ergueu a superestrutura da fraternidade dos
homens para constituir uma expressão do Amor de Deus. Hoje, ao observar o mundo
destruído e devastado, a humanidade tem uma nova oportunidade para rechaçar
motivações e filosofia egoístas, materialistas, e ini ciar os processos que —constante e
gradualmente— trarão sua liberação. Então, os homens poderão trilhar o caminho ilumi nado que leva de volta à divina fonte de luz e amor.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a - O Ci cl o de Conf erênci as (Março de 1945)

Intervalo de Silêncio Profundo
Há uma informação nas Escrituras cristãs que diz: “Nessa luz veremos luz”; significa
que por meio da luz da sabedoria, vertida em nossos corações através da Sabedoria
Atemporal, veremos, enfim, a Luz da própria Vida — algo inexplicável e sem sentido
nos dias de hoje para a humanidade, mas que se revelará mais tarde, quando o ponto de
crise atual for vencido. Nada tenho a dizer por ora sobre sua natureza e efeito.
O Dest i no das Nações

Intervalo de Silêncio
Peço que reflitam sobre as palavras “intenção massiva”, e diferenciem com cuidado
entre intenção e desejo. Quando a humanidade tiver cumprido as condições por meio de
um apelo mental concentrado, baseado na intenção massiva, corretamente formulada, as
Forças espirituais se afirmarão.
Busquemos a clareza espiritual, a aceitação voluntária de nos desprendermos de todo
ideal e de toda ideia preconcebidos. Que o poder da morte se estenda a todas as
apreciadas tendências, aos hábitos mentais enraizados e a todo esforço para conformar o
mundo a um modelo que pareça o melhor para o indivíduo, por ser para ele o mais
atraente. Eles podem ser abandonados com segurança e sem medo das consequências, se
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a vida tem como motivação um amor verdadeiro e duradouro pela humanidade. Ao amor
espiritual verdadeiro, como a alma o conhece, sempre se pode confiar poder e
oportunidades, pois ele jamais trairá essa confiança. Porá todas as coisas em linha com
a visão da alma.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a (Set embro de 1940)

Intervalo Breve de Silêncio
Os níveis etéricos são também o campo de expressão para a alma, seja a alma
humana ou a alma como expressão da Tríade superior, a vida monádica. Pergunto-me se
algum de vocês tem a menor ideia do que acontecerá à humanidade quando a realidade
subjetiva interna, atuando por meio do corpo eté rico e vertendo suas forças livremente
através dos centros desse corpo, terá realizado sua integração maior com o mecanismo
físico denso, reduzindo-o à completa submissão em consequência da integração
superior, consumada entre a alma e a personalidade.
Intervalo Breve de Silêncio
Estamos, pois, em um período crucial e dos mais interessantes da história racial e
planetária, período distinto de qualquer outro já havido, em razão do processo evolutivo
ter sido bem-sucedido, apesar de todas as falhas, erros e atrasos... O Senhor de
Shamballa e Seus Colaboradores tiveram que esperar até que pelo menos as grandes
linhas do Plano tivessem minimamente penetrado na consciência da raça, o que está
começando a acontecer com crescente frequência e a cada dia que passa, maior número
de homens e mulheres inteligentes estão entrando em contato (ou são postos em
contato) com as ideias oriundas da Hierarquia. Portanto, podemos esperar um incessante
aparecimento da energia da vontade, a ser gradual e cautelosamente aplicada, prove niente do centro mais elevado que existe no nosso planeta (Shamballa).
O sétimo raio é uma das linhas diretas pelas quais a energia de primeiro raio pode
ser transmitida e é também outra razão do seu surgimento nesta época, pois, ao liberar a
vida para formas novas e aperfeiçoadas, os antigos sistemas de vida, a cultura e a
civilização precisam ser destruídos ou modificados. Tudo isto é trabalho do primeiro
Raio da Vontade, expressando-se principalmente na época atual por meio do sétimo
Raio de Organização e Relação.
Intervalo Breve de Silêncio
O que realmente está acontecendo é um deslocamento na consciência humana do
enfoque nas energias individuais que atuam nos limites de um círculo-não-se-passa
específico (individual, nacional, continental ou racial) para a compreensão das relações
existentes entre estas energias e os efeitos recí procos resultantes. A antiga e conhecida
verdade ocultista continua válida: “A consciência depende de seu veículo de expressão,
e ambos devem sua existência à vida e à energia”, e isso se mantém como uma lei
imutável.
O Dest i no das Nações

Intervalo de Silêncio Profundo
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As Forças de Esclarecimento
A compreensão da necessidade da humanidade e a cuidadosa apreciação do que se
deve realizar para atender essa necessidade, despertaram nos homens de boa vontade a
capacidade de resposta às Forças de Restauração; isto resultou na insistente demanda de
que se inicie a segunda fase do trabalho hierárquico. Esta fase está dirigida às
atividades e ao desenvolvimento do espírito invocador que porá as Forças de
Esclarecimento em contato com a humanidade para que entre em atividade. Estas forças
podem atuar plenamente e dominar até 1949 as mentes dos homens, se os povos do
mundo puderem ser organizados para permanecer com intenção massiva por trás do tipo
de estadista que procura obter o maior bem para o maior número, que vê o mundo como
um grande todo interdependente e se nega a ser desviado pelos clamores das pequenas
mentes egoístas ou pelas demandas das forças reacionárias que existem em todos os
países.
Intervalo Breve de Silêncio
Estas Forças de Esclarecimento estão sempre presentes na Terra em pequena escala,
influenciando as mentes do Novo Grupo de Servidores do Mundo, dos trabalhadores
altruístas da humanidade e dos pensadores de todas as escolas de pensamento, ativos no
campo de melhoramento humano; trabalham por intermédio de todos que realmente
amam seus semelhantes. São incapazes de influenciar as mentes das pessoas fechadas e
egocêntricas; pouco podem fazer com o isolacionista separatista; são ineficazes no que
diz respeito aos teólogos de todos os grupos —políticos, religiosos ou sociais, e pouco
podem fazer com o tipo de mente que se concentra sobre os problemas pessoais ou
grupais (seu grupo, que expressa suas ideias e trabalhando à sua maneira) e que nem
eles, nem o grupo, se consideram relacionados com a humanidade inteira.
Intervalo Breve de Silêncio
Hoje, porém, o sofrimento comum e o reconhecimento geral de que as causas da
guerra residem no egoísmo e na crueldade inerente, ampliaram grandemente a
abordagem dos povos à realidade e à possibilidade, como existem hoje. Eclesiásticos,
estadistas e líderes de importantes grupos mundiais já estão admitindo o fracasso de sua
igreja, ou de seus corpos legislativos ou sua política para trazer a ordem mundial e a
tranquilidade mundial. Estão buscando seriamente novas formas de governo, novos e
adequados modos de vida e um método pelo qual possam estabelecer corretas relações
humanas. Apresentam um campo de expressão para as Forças de Iluminação e Lhes
oferecem oportunidade de mudar o modo de pensar da humanidade; estão sendo
mobilizados pelas forças portadoras-de-luz no planeta, de modo que a sabedoria, a
compreensão e a habilidade na ação possam caracterizar as atividades dos homens no
futuro imediato.
Intervalo de Silêncio Profundo
O organizador destas Forças neste momento é o Buda. Ele é o símbolo do
esclarecimento ou da iluminação. Incontáveis milhões de pessoas através dos séculos O
reconheceram como um portador-de-Luz desde o alto.
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O Buda pode apontar a meta e indicar o Caminho porque havia alcançado plena
iluminação; o Cristo foi um exemplo d’Aquele que alcançou a mesma meta; o Buda
abandonou o mundo depois de alcançar iluminação; o Cristo se voltou para nós,
proclamando-se a Luz do Mundo e nos mostrou como nós também podíamos aprender a
trilhar o Caminho Iluminado.
Intervalo de Silêncio
Ano após ano, desde que o Buda alcançou Sua meta de iluminação, sempre se fez um
esforço para aumentar a afluência de iluminação no mundo e para verter a luz da
sabedoria, da experiência e da compreensão (segundo é denominada) nas mentes dos
homens. Em cada Lua Cheia de Touro este tem sido o esforço das Forças espirituais que
cumprem a Vontade de Deus. Este ano farão um supremo esforço durante os cinco dias
da Lua Cheia (25 a 30 de abril)...
Estas Forças trabalham inteiramente no nível mental e com as mentes dos homens;
sua tarefa é levar a um fim a batalha entre as Forças da Luz e as Forças da Escuridão —
não só fisicamente, como também pela inauguração de uma era de pensamento correto.
Isto porá fim ao ciclo atual de angústia emocional, de agonia, de glamour e ilusão e de
desejos materialistas, que constituem hoje o padrão das vidas dos homens. Isto deve se
fazer por meio da vontade espiritual, atuando como esclarecimento no plano mental e se
demonstrando como sabedoria e como habilidade na ação, motivada pela compreensão
amorosa.
O êxito do esforço que está sendo espiritualmente planejado depende da capacidade
da humanidade de usar a luz que ela já tem para fins de estabelecer corretas relações em
suas famílias, em suas comunidades, em sua nação e no mundo.
Intervalo de Silêncio
Conhecimento é a marca distintiva da nossa civilização; com frequência o
conhecimento foi mal aplicado e dedicado ao egoísmo dos homens, mas foi algo
impessoal aplicada em níveis pessoais; isto deve acabar. Agora outra fase dessa luz
pode começar a se demonstrar como resultado do passado e isso é Sabedoria . Sabedoria
é a esclarecida aplicação de conhecimento, por meio do amor, aos assuntos dos homens.
É entendimento, vertendo-se em todas as partes como resultado da experiência.
Este assunto de estar em posição de receber e em seguida ser agente de iluminação é
algo intensamente prática. Espera-se que a resposta seja tão real que constitua uma
atividade grande e uniforme, que não deixará intata nem uma única pessoa pensante,
que colocará a responsabilidade de estabelecer corretas relações humanas sobre os
ombros dos homens e mulheres de boa vontade e não sobre os ombros das massas não
pensantes, não desenvolvidas e que sofrem. Este é um ponto muito importante a ter em
conta. Se as pessoas que pensam e que são as executivas do mundo puderem ter suas
mentes “iluminadas” pelo espírito de sabedoria e compreensão, poderão atuar como
distribuidoras dessa luz mediante planificação e legislação esclarecida, e deste modo
afetar o mundo inteiro.
Intervalo de Silêncio Profundo
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Hoje convoco a todos a apoiar as Forças de Esclarecimento. Como indivíduos, devem
trabalhar por uma mente aberta e receptiva, livre de preconceito ou predisposição
nacional; como indivíduos, devem pensar em termos mais amplos e em um só mundo e
uma só humanidade. O acúmulo de pensamento correto e demanda convicta que vocês,
que procuram servir ao Cristo, podem lançar em apoio aos homens que legislam para o
mundo, pode trazer grandes resultados e liberar as Forças de Esclarecimento de maneira
nova e potente.
Intervalo Breve de Silêncio
Gostaria de terminar esta mensagem com palavras escritas há muitos anos.
Expressam a atitude e a orientação necessárias.
Peço-lhes que abandonem todos os antagonismos e antipatias, todos os ódios e
diferenças raciais e que procurem pensar em termos de uma só família, uma só Vida e
uma só humanidade.
***
Intervalo de Silêncio
Corretos Valores

Correta Aspiração

Correta Palavra

Correta Conduta

Correto Modo de Viver

Correto Esforço

Correto Pensar

Correto Entusiasmo ou verdadeira Felicidade
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a - O Ci cl o de Conf erênci as (março de 1945)

***
Intervalo de Silêncio Profundo
Muito ainda deve ser aprendido e dominado pelo homem...
É necessário que compreendam as possibilidades espirituais imediatas que a
humanidade enfrenta, se aqueles que têm visão e amam a humanidade estão à altura da
oportunidade imediata.

Intervalo de Silêncio
Ideologias políticas e sociais e religiões mundiais, a Vontade de Deus e o Amor de
Deus, o Propósito da divindade e os planos pelos quais esse propósito é posto em
atividade, todos se enfocam através desse centro do qual cada um de nós é
conscientemente parte, a própria Humanidade.
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a (abril e mai o de 1943)

Intervalo de Silêncio
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Esforcem-se por fazer do Festival de Wesak um festival universal, que seja
conhecido como de valor para todos os homens de todas as crenças. É o Festival em que
dois Guias divinos, do Oriente e do Ocidente, colaboram juntos e trabalham na mais
estreita união espiritual; o Cristo e o Buda usam este festival todos os anos como ponto
de inspiração para o trabalho do ano seguinte. Procurem fazer o mesmo. Nesta ocasião,
as energias espirituais estão especialmente disponíveis .
A Ext eri ori zação da Hi erarqui a (abri l de 1948 )

Intervalo de Silêncio Profundo
“BUDA ILUMINA COM INTELIGÊNCIA O CORAÇÃO DOS HOMENS;
CRISTO ILUMINA COM AMOR A MENTE DOS HOMENS”.

Intervalo de Silêncio Profundo prévio à Meditação…

