
M E M Ó R I A  
50° exercício - ano 2009

Durante o ano de 2009, como é habitual, foram realizadas as celebrações das Luas Cheias, entre  

elas  os  três  Plenilúnios  maiores  correspondentes  a  Páscoa,  Wesak  e  ao  Cristo  e  Humanidade.  

Tendo  em  conta  a  assistência  livre  e  voluntária  que  caracteriza  estes  encontros,  decidiu-se  

aprofundar  os comentários introdutórios a fim de levar  os presentes  a uma maior compreensão  

do  profundo  significado  destas  convocatórias,  enfatizando  em  especial  a  importância  da 

Meditação  de  Plenilúnio  como  Serviço  à  Humanidade,  à  Hierarquia  e  ao  Plano  de  Deus.  No  

sábado  9  de  maio  de  2009  teve  lugar  o  cerimonial  de  Wesak  na  Sede  com  a  participação  de  

integrantes de outros grupos convidados. Depois da cerimônia foi realizado o encontro anual do  

Grupo de Secretários que colaboram na atenção aos estudantes de Escola. Nesta oportunidade o  

Grupo  refletiu  sobre  as  ideias  da  Impessoalidade,  acerca  do  Ideal  Grupal,  Harmonia  e  

Equilíbrio  e  do  Propósito  de  estabelecer  verdadeira  relação  entre  almas,  enriquecendo  o 

trabalho  do  grupo.  Por  ocasião  da  celebração  do  plenilúnio  de  Gêmeos,  além  do  Serviço  de 

Meditação  realizado na  Sede e  atentando que  também se  celebra  o Dia  Mundial  da  Invocação  

(ONU),  foi  publicada  a  Grande  Invocação  no  Jornal  La  Nación,  a  cores  e  na  seção  Cultura.  

Decidiu-se  começar  a  ampliar  os  folhetos  explicativos  desta  oração  que  pertence  a  toda  a  

Humanidade, que foram distribuídos a distintos pontos de todo o país e para o exterior. Também 

foram  realizados  os  habituais  encontros  culturais  dos  sábados  nos  quais  foram  trabalhadas  e  

debatidas  as  ideias  acerca  da  Consciência  Grupal,  inaugurando  a  modalidade  de  participação  

ativa dos presentes,  tanto estudantes de Escola como pessoas interessadas nos temas que dizem 

respeito  ao  melhoramento  humano  em  todos  os  seus  aspectos  e  à  ampliação  de  consciência,  

evidenciando-se  um valioso aporte  de  ideias  como produto da interação  grupal.   Grupalmente,  

começou-se  a  trabalhar  nos  delineamentos  das  meditações  com  o  objeto  de  incorporar  um 

reconhecimento  mais  profundo que resulte  em maior efetividade  no Serviço de  Meditação.  No  

sábado 17 de outubro foi realizado Foro de Boa Vontade Mundial sob o tema 

'Inclusividade  Social',,  no  Salão  da  Esquina  das  Flores,  situado  em  Gurruchaga  1630  desta 

cidade,  espaço  que  ano  a  ano  vem  sendo  cedido  gratuitamente  para  o  desenvolvimento  desta  

atividade,  e  que  a  Instituição  como  sempre  agradece.  Próximo  ao  final  do  ano  foi  editado  e  

distribuído o N° 22 da publicação  “EL SERVIDOR, BUENA VOLUNTAD EN ACCIÓN”. Como resultado 

das  diversas  contribuições,  tanto  em  material  como  em  criatividade,  foi  possível  melhorar  o  

design e o conteúdo da publicação,  abrangendo um amplo campo temático para chegar a maior  

quantidade  de servidores  e  pessoas  de boa  vontade que  desempenham as  mais  variadas  tarefas  



de Serviço como também os que anseiam fazê-lo. Depois de dois anos de um intenso trabalho de  

revisão, o Grupo da Sede enviou ao prelo a edição de 2009 do "Tratado sobre Fuego Cósmico", no  

qual  foi  otimizada  a  diagramação  mediante  as  ferramentas  tecnológicas  disponíveis,  mas  

respeitando  fielmente  o  original.  O  trabalho  de  correção  dos  livros  digitalizados  continua,  

visando  que,  oportunamente,  a  página  web  da  Instituição  contenha  versões  fidedignas  da  

totalidade  da  obra  de  Alice  Ann  Bailey.  Também  se  começou  a  trabalhar  na  confecção  de  

arquivos de áudio (mp3) de alguns livros de Alice Ann Bailey, a fim de que fiquem disponíveis  

para deficientes visuais. Já foi finalizada a gravação de "La Conciencia del Átomo", "Telepatía y el  

Vehículo Etérico" e  "Espejismo. Un Problema Mundial" e trechos de  La Reaparición de Cristo em que 

se  explica  a  origem,  a  importância  e  o  alcance  da  Grande  Invocação.  Em  abril  de  2009  teve  

início o ciclo de leituras grupais começando com o Volume III  do Tratado sobre os Sete Raios,  

Astrología  Esotérica.   Foi  concretizada  a  compra  dos  terrenos  na  zona  de  Río  Luján  com  o 

objetivo de contar  com um futuro  espaço  dedicado a  atividades  relativas  ao  Serviço  conforme  

decidido  oportunamente.  A  tarefa  de  informatizar  a  totalidade  dos  graus  da  Escola  e  material  

adicional  aos  estudos  foi  concluída.  Não  obstante  encontrar-se  em  pleno  funcionamento,  o  

sistema  continua  sendo desenvolvido  e  aperfeiçoado,  graças  à  ativa  colaboração  dos  membros 

deste Conselho. O grau de integração interna e subjetiva alcançado pelo Grupo se evidenciou na  

concretização  das  tarefas  enunciadas.  A  Instituição  agradece  as  contribuições  de  membros,  

estudantes,  amigos  e  simpatizantes,  com as  quais  é  possível  realizar  os  objetivos  pelos  quais  

trabalhamos.
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