PLENILÚNIO DE TOURO – WESAK
(Lua Cheia 27/04/2021 às 00:31 hora local de Argentina e Brasil)

“Sempre que houver um debilitamento da lei e um aumento da ilegalidade em todas as
partes, então Eu Me manifesto.”
“Para a salvação dos justos e a destruição daqueles que fazem o mal, para o firme
estabelecimento da Lei, Eu torno a nascer, era após era.”
i

… Intervalo de Profundo Silêncio…

T RABALHO M AGNÉTICO EM UMA H ORA DE N ECESSIDADE

Por trás do sol sagrado central, oculta dentro de seus raios, há uma forma. Dentro dessa
forma fulgura um ponto de poder que ainda não vibra, mas brilha como luz elétrica.
Tremendos são seus raios. Consome todas as formas, embora não toque a vida de Deus
encarnado...
…Breve Intervalo de Silêncio…
Que o poder dinâmico, a luz elétrica, revelem o passado, destruam a forma que há e abra
a porta dourada. Esta porta revela o caminho que leva ao centro onde mora o uno cujo nome
não pode ser ouvido nos confins da nossa esfera solar.
Seu manto de azul vela seu eterno propósito, mas no sol nascente e poente seu orbe de
vermelho é visto.
ii

… Intervalo de Silêncio…
A significação esotérica de tensão (até onde posso explicar com palavras que limitam) é
“Vontade enfocada inamovível”. Correta tensão é identificação de cérebro e alma com o
aspecto vontade, e a preservação dessa identificação —imutável e inamovível— sejam quais
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forem as circunstâncias e as dificuldades.
iii

… Intervalo de Silêncio…
… no momento da Lua Cheia do Buda em... 1945, as forças de esclarecimento entraram
em atividade e a luz começou a afluir às mentes dos homens. Na realidade, trata-se de
energias que dão início à nova educação mundial. Os primeiros a receberem os efeitos são os
grandes movimentos educacionais, as assembleias populares em todas as nações e os valores
que estão sendo expostos agora por meio do rádio e da indústria de imagens; outros
profundamente afetados são a imprensa, os editores da literatura mundial, conferencistas,
escritores, comentaristas da radiodifusão, jornalistas e os trabalhadores no campo social…
Estas energias de esclarecimento chegam à humanidade via o Novo Grupo de Servidores do
Mundo.
…Breve Intervalo de Silêncio…
As forças de restauração relacionam-se com a mente de Deus, da qual emanam, e estão
conectadas com o princípio inteligente da natureza divina; o intelecto é o aspecto divino que
distingue o homem de todas as outras formas da natureza. As forças de esclarecimento
provêm do Coração de Deus e se relacionam com a compreensão divina e, assim, podem
alcançar e fortalecer todos aqueles que amam e servem aos seus semelhantes. Esta energia se
relaciona com o segundo aspecto ou princípio da divindade, amor-sabedoria, do qual o Buda
e o Cristo são as duas relevantes expressões divinas. É principalmente através d’Eles e de
Seus discípulos, os Mestres na mesma linha de expressão divina, que essas energias chegam
até a humanidade, canalizadas pelo Novo Grupo de Servidores do Mundo.
iv

Buda ilumina com inteligência o coração dos homens
Cristo ilumina com amor a mente dos homens.
… Intervalo de Silêncio Profundo…
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O Cristo e o Buda combinaram o Caminho da Mente e o Caminho do Coração em Sua
perfeição... Influenciaram hemisférios e séculos, enquanto que filhos menores de Deus
exerceram influência sobre países e períodos de tempo mais curtos. Falta-lhes consumar a
obra, embora o trabalho indicado não resida tanto nas formas que corporificam Seus divinos
princípios proclamados – Luz e Amor – mas com as Almas que evoluíram pela aplicação
desses princípios.
v

O amor governa o Caminho para o interior da vida da Hierarquia e é a base para toda
abordagem à verdade, para toda apreciação e aceitação da verdade.
vi

[A Lei de Impulso Magnético] é de grande importância devido ao fato de que a própria
Deidade está no segundo raio; porque este é um sistema solar de segundo raio e , portanto,
todos os raios e os diferentes estados ou agrupamentos de consciência e todas as formas,
dentro ou fora da manifestação física, são matizados e dominados por este raio e, portanto,
finalmente controlados por esta lei. A Lei do Impulso Magnético é no reino da alma o que a
Lei de Atração é no mundo dos fenômenos. É, na realidade, o aspecto subjetivo dessa Lei. É
a Lei de Atração à medida que atua no reino de almas, porém, como atua nos níveis onde não
se encontra a “grande heresia da separatividade”, é difícil para nós —com nossas mentes
ativas, discriminadoras— compreender su as implicações e sua significação. Esta Lei rege o
reino da alma…
O pedido de ajuda dos discípulos e aspirantes mundiais, que constituem o Novo Grupo
de Servidores do Mundo, foi emitido do lado da Hierarquia e colocou amplamente claro que
ninguém é fraco demais nem tão destituído de importância que não tenha algo a oferecer;
todos podem fazer alguma coisa para pôr fim neste impasse atual e, assim, viabilizar para
nós a inauguração de uma nova era de paz e boa vontade.
Gostaria de esclarecer que nosso principal objetivo neste momento é duplo:
 Romper um antigo ritmo e estabelecer um novo e melhor.
 Fusionar e combinar a aspiração unida de todos os povos em cada lua cheia de maio
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—de modo a desobstruir, abrir e estabelecer um canal entre o Novo Grupo de
Servidores do Mundo... e a Hierarquia expectante.
Com este canal estabelecido de maneira permanente e um número suficientemente
grande de homens e mulheres reflexivos compreendendo sua função e possibilidades do
mesmo, será mais fácil para os Guias da raça impressionar a consciência pública e, assim,
influenciar a opinião pública. A humanidade poderá ser então guiada de maneira mais
precisa, pois surgirá uma cooperação consciente.
vii

…Intervalo de Silêncio…
… o Buda enfoca em Si Mesmo as forças que afluem, enquanto que o Cristo enfoca em
Si Mesmo o clamor que sai e a aspiração espiritual de todo o planeta. Isto produz um
alinhamento planetário de grande potência. Realizando-se o trabalho necessário nos
Festivais de Wesak, podem ser feitos os ajustes necessários no mundo. O êxito ou fracasso
está em grande parte nas mãos do Novo Grupo de Servidores do Mu ndo.
…Breve Intervalo de Silêncio…
Conduzido com êxito e de maneira inteligente, poderia ser possível inaugurar uma nova
relação entre a Hierarquia e a humanidade. Este esforço poderia marcar, e esperemos que o
faça, o começo de um novo tipo de trabalho mediador —um trabalho empreendido desta vez
por um grupo de Servidores que estão em treinamento para o estabelecido desse grupo que
oportunamente salvará o mundo . Este trabalho mediador implica no reconhecimento da Lei
do Impulso Magnético e no desejo de compreendê-la e de cooperar com Aqueles que a
exercitam.
viii

…Intervalo de Profundo Silêncio…
… a energia divina deve fazer impacto nas mentes humanas; estas mentes são o único
instrumento disponível —em seu efeito conjunto— por meio do qual a Vontade de Deus
pode se expressar; respondem necessariamente aos resultados estimulantes e energizantes
desse impacto, e isto evocará resultados adequados ao tipo de mente afetada. A resposta será
compatível com a qualidade e a intenção dessas mentes.
…Breve Intervalo de Silêncio…
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Todos os verdadeiros movimentos que condicionam longos ciclos nos assuntos mundiais
têm em seu centro um triângulo, pelo qual a energia pode circular e assim implementar
certos propósitos definidos. Pouco ainda se compreende a respeito da natureza da tarefa a se
realizar ou ao tipo característico dos homens que trabalham nos grupos e Ashrams de
primeiro raio e em cujas mãos repousa, em qualquer momento dado, o destino político do
homem.
…Intervalo de Silêncio…
Portanto, é essencial que todos os aspirantes e discípulos ponham o peso de seu
desenvolvimento espiritual e a luz de sua alma do lado das Forças que procuram traçar
planos para o bem da humanidade e que consideram o bem-estar da totalidade muito mais
importante do que qualquer situação ou exigência nacional.
ix

… Intervalo de Silêncio…
A Lei de Atração, a Lei de Trabalho Magnético e a cósmica Lei da Síntese, são três
aspectos de uma só Lei para a qual, até agora, não temos nenhum nome.
x

Trata-se de um programa científico de trabalho que lhes apresentei. É mais do que um
ardente e aspiracional desejo organizado por parte de um grande grupo de pessoas. É um a
iniciativa mental árdua, e implica em trabalhar com certas leis do reino espiritual que estão
apenas iniciando o processo de se tornarem conhecidas.
Devido ao papel principal que a humanidade tem que exercer no grande esquema ou
Plano de Deus, [a Lei do Impulso Magnético] será a lei determinante da raça. No entanto,
isto não acontecerá até que a maioria de seres humanos compreenda algo do que significa
atuar como almas. Em seguida, obedecendo esta lei, a humanidade atuará como transmissor a
de luz, energia e potência espiritual aos reinos subumanos, e será um canal de comunicação
entre “o que está em cima e o que está embaixo”. É esse o elevado destino diante da raça.
…Intervalo de Silêncio…
O que estamos procurando fazer é levar adiante um a iniciativa grupal de tal magnitude
que, no momento certo, possa produzir, em s eu ímpeto crescente, um impulso magnético tão
potente que chegará às Vidas Que meditam sobre a humanidade e nossa civilização, e Que
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trabalham através dos Mestres da Sabedoria e da Hierarquia reunida. Esta iniciativa grupal
evocará d’Eles, como resposta, um impulso magnético que unirá, por intermédio de todos os
grupos que aspiram, as Forças benéficas sobrepairantes.
Pelo esforço concentrado destes grupos no mundo hoje (que constituem subjetivamente
Um só Grupo), luz, inspiração e revelação espiritual podem ser liberadas em tal onda de
poder que produzirá mudanças precisas na consciência humana e ajudará a melhorar as
condições neste mundo necessitado.
Abrirá os olhos dos homens para as realidades básicas que, até agora, são apenas
vagamente pressentidas pelo público pensante. A própria humanidade aplicará os necessários
corretivos, crendo que pode fazê-lo com a força da sua sabedoria e força pressentidas; ainda
assim, o tempo todo, nos bastidores, permanecem os aspirantes mundiais reunidos,
trabalhando silenciosamente, em uníssono entre si e com a Hierarquia, dessa maneira
mantendo o canal aberto através do qual a necessária sabedoria, for ça e amor podem fluir.
xi

… Intervalo de Profundo Silêncio …
Outro aspecto do trabalho realizado pelo Mestre no segundo Caminho é a abstração das
fases do glamour que já não têm o poder de enganar o gênero humano. Não se permite sua
acumulação ou permanência no plano astral. Portanto, pelo poder magnético do Mestre, são
abstraídas da nossa vida planetária e "ocultamente absorvidas" por Ele; a substância do
glamour, purificada e liberada de tudo aquilo que a condicionava no plano astral planetário,
e retendo apenas a essência pura, põe em movimento a lei que atrai para o plano astral
cósmico este remanescente purificado.
Que a energia iluminadora da razão pura produza completa liberação do glamour
e revele o amor de relação divina.
… Intervalo de Profundo Silêncio…
A luz clara e fria é a luz da razão pura, da infalível e intuitiva percepção, e devido à sua
incessante, intensa e reveladora luz, constitui, por seus efeitos, uma prova maior. O iniciado
descobre as profundezas do mal e, ao mesmo tempo, é instigado para a frente, pelos
pináculos de um crescente sentido da divindade.
Primeiramente chamarei a atenção sobre qual deve ser a atitude básica do postulante à
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iniciação: Deveria ser de propósito, regido pela razão pura e resultando em atividade
espiritual. É esta uma frase que se escreve facilmente, mas, na prática, o que quer dizer para
vocês?
… Intervalo de Profundo Silêncio…
A vontade governa o Caminho para o interior da vida de Shamballa e é a base para toda
abordagem ao Ser, para toda apreciação do Ser e identificação com o Ser.
xii

…Breve Intervalo de Silêncio…
O amor, certamente, é necessário; a sabedoria deve estar presente, mas o sen so de
universalidade também é necessário e indica, quando presente, certa medida de afluência
monádica. Esta afluência vem naturalmente via o anta hkarana, cruzando a “ponte de arcoíris”. Daí verão a razão da ênfase que venho dando à construção desta ponte.
Apesar de todos os sinais em contrário, apesar da guerra mundial com os horrores que a
acompanham e apesar da atitude aparentemente não desperta das massas, uma medida muito
real de energia monádica está presente. A humanidade demonstrará isto cada vez mais como
o insistente apelo por unidade e o crescimento do internacionalismo demonstrarão. Os
objetivos, metas, teorias, fins e determinações d a maior parte da humanidade já
testemunham isso.
Estas expressões do desenvolvimento evolutivo da humanidade estão relacionadas com
as primeiras qualidades do aspecto Vontade que se manifestam.
xiii

QUE O GRUPO COMPREENDA A LEI DA SÍNTESE,
DA UNIDADE E FUSÃO
xiv

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