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PLENILÚNIO  DE  ÁRIES   
(Lua Cheia 4/4/2015 às 9:06 hora local Argentina)

O Verbo emana do coração de Deus, e emerge de um ponto central de amor. Esse
Verbo é o próprio amor. 

O divino desejo colore toda a vida de amor. Dentro da Hierarquia humana, tal
afirmação adquire poder e som.

No princípio era o Verbo. O Verbo estava e está em Deus. N’Ele estava a luz.
N’Ele estava a vida. Dentro de Sua luz caminhamos...

i

F E S T I VA L  D A  P Á S C O A :  T E N S Ã O  D A  N O VA  V I D A  

Conduz-nos, Oh Senhor, da morte para a Imortalidade; 

Das trevas para a Luz; 

Do irreal para o Real.

i i

… Espaço de Silêncio …

Fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas.

Fé e luz são termos sinônimos…

Que haja radiante luz, assim como radiante amor.

… Espaço de Profundo Silêncio …
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A vida no  coração  do  sistema  solar  produz  um  desenvolvimento  evolutivo  das

energias  desse  universo,  o  que  o  homem  finito  ainda  não  é  capaz  de  imaginar.

Similarmente,  o  centro  de  energia  denominado  aspecto  espiritual  do  homem

(mediante  a  utilização  da  matéria  ou  substância)  produz  o  desenvolvimento

evolutivo daquilo que denominamos alma, e é o mais elevado das manifestações da

forma  – o reino humano. O homem é o produto mais elevado da existência nos três

mundos.  Quero  significar  por  homem,  o  homem  espiritual,  um  filho  de  Deus  em

encarnação. As formas de todos os reinos da natureza – humana,  animal,  vegetal  e

mineral  –  contribuem  para  essa  manifestação.  A  energia  do  terceiro  aspecto  da

divindade tende à revelação da alma ou segundo aspecto que, por sua vez, revela o

aspecto mais elevado.  Devemos lembrar que  A Doutrina Secreta ,  de H. P.  Blavatsky,

expressa  com  exatidão  esta  ideia  nas  seguintes  palavras:  “Consideramos  a  vida

como  a única  forma  de  existência,  manifestando-se  no  que chamamos matéria,  ou

que  separando-a  incorretamente,  denominamos  espírito,  alma  e  matéria,  no

homem. Matéria é o veículo para a manifestação da alma neste plano de existência,

e a alma é o veículo, em um plano mais elevado, para a manifestação do espírito; os

três são uma trindade sintetizada pela vida que os compenetra”.

Mediante  o  uso  da  matéria  a  alma  se  desenvolve  e  encontra  a  culminação  na

alma do homem.

… Espaço de Profundo Silêncio …

A alma não tem um destino individual, ela está submersa no Uno. Seu

destino é o destino do grupo e do Todo, seu desejo é a promoção do grande

Plano, e sua vontade a glorificação do Logos encarnado.

ii i

O objeto para o qual a vida toma forma e o propósito do ser manifestado é o

desenvolvimento  da  consciência,  ou  a  revelação  da  alma.  Isto  poderia  ser

denominado  de  Teoria  da  Evolução  da  Luz .  Levando-se  em  conta  que  o  cientista

moderno  sustenta  que  luz  e  matéria  são  termos  sinônimos,  fazendo  eco  dos

ensinamentos do Oriente, é evidente que mediante a interação dos polos e a fricção

dos  pares  de  opostos,  surge  a  luz.  A  meta  da  evolução  consiste  em  uma  série

gradual de manifestações de luz. Velada e oculta em todas as formas, se encontra a
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luz.  À  medida que a evolução  avança,  a  matéria  se converte  em um bom condutor

de luz,  demonstrando,  assim,  a  exatidão  da afirmação  do  Cristo:  “Eu  sou a Luz  do

Mundo”.

iv

… Espaço de Profundo Silêncio …

Dentro do raio do amor de Deus, dentro do círculo do sistema solar, todas as

formas, todas as almas, todas as vidas giram. Que cada filho de Deus entre em sua

sabedoria.

Salvação, luz e amor, com o poder magnético de Deus, produzem a palavra de

sabedoria.

Que brilhe a glória do Senhor. Que haja radiante luz, assim como radiante amor.

v

… Breve Espaço de Silêncio …

Amor foi a fonte, amor é a meta, e amor o método de realização.

vi

… Espaço de Profundo Silêncio …

Amor  no  Ego  se  transforma  gradualmente  de  amor  à  humanidade  em  amor

universal...  Amor  na  Personalidade é  amor  nos  três  mundos;  amor  no  Ego  é  amor

no  sistema  solar  e  tudo  o  que  isso  contém;  enquanto  que  amor  na  Mônada

demonstra uma medida de amor cósmico,  e abarca muito  que está fora do sistema

solar completamente...

3



3 de abril de 2015
Lua Cheia de Áries, UT 12:06 de 4/4/2015

A Lei  do  Amor  é,  na  realidade,  somente  a  lei  do  sistema em demonstração  em

todos os  planos.  Amor  foi  o  motivo impulsor  para  a manifestação,  e  amor é o  que

mantém  tudo  em  sequência  ordenada;  amor  suporta  tudo  no  caminho  de  retorno

ao seio do Padre, e amor finalmente aperfeiçoa tudo o que é. É amor o que constrói

as formas que abrigam temporariamente a vida interna oculta, e amor é a causa do

transtorno  dessas formas e sua absoluta  ruptura,  para  que a vida possa progredir

mais. 

vii

… só por amor se percorre o caminho de luz e conhecimento. … a meta para

todos é amor e ali se situa a fusão.
viii

… Espaço de Silêncio …

Que haja radiante luz, assim como radiante amor.

i x

… Espaço de Profundo Silêncio …

Todas  as  religiões  mundiais  proclamaram  o  fato  de  que  Deus  é  Amor  e  Vida

essenciais  como  também  Inteligência.  Essa  vida  contém  em si  mesma  a  qualidade

essencial  da  Vontade  de  Deus,  como  também  Seu  Amor.  Ambos  são  igualmente

importantes,  porque  a  vontade  está  qualificada  pelo  amor.  Até  agora  os  homens

nada conheciam da natureza real da qualidade da vivência, energizada pelo amor e

a vontade, exceto através de um vago conceito teórico. O reaparecimento do Cristo

estabelecerá a realidade desta vivência divina; o trabalho que efetuará, ajudado por

Seus  discípulos,  manifestará  o  amor  e  o  propósito  divinos  que  estão  por  trás

de toda experiência fenomênica .

x

… Espaço de Silêncio …
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Fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas.

Fé e luz são termos sinônimos…

… Breve Espaço de Silêncio …

Um conceito que deve ser cada vez mais cultivado: “Como um homem pensa em

seu  coração,  assim  ele  é”.  A  mente  inferior  deveria  ser  o  órgão  de  expressão  do

coração  e  ser  tão  inconsciente  em  seu  funcionamento  como  é  o  ritmo  do  próprio

coração – o coração físico. A mente superior está destinada a se converter cada vez

mais no campo de esforço do iniciado, e daí sua constante necessidade de construir

o antahkarana.

xi

… Espaço de Silêncio …

O  conhecimento  do  espírito  é  um  guia  poderoso,  já  que  sempre  liderará  os

fundamentos  da  Existência.  Assim,  o  indivíduo  deveria  adotar  o  conceito  da

Hierarquia  como  o  Serviço  mais  elevado.  O  conhecimento  do  espírito  dirige  os

discípulos  no  caminho  da  Hierarquia.  Assim,  com  toda  a  fortaleza  do  espírito,  o

indivíduo  deveria  implantar  a  Bandeira  da  Paz,  na  qual  estão  contidos  todos  os

confins da cultura. 

xii

… Espaço de Silêncio …

Quando  a  humanidade  estiver  certa  da  divindade  e  da  imortalidade,  e  tiver

entrado  em  um  estado  de  conhecimento  sobre  a  natureza  da  alma  e  do  reino  no

qual a alma atua, sua atitude para a vida diária e para os assuntos correntes sofrerá

tal transformação, que, em verdade e em efeito,  veremos o surgimento de um novo

céu  e  uma  nova  terra.  Uma  vez  que  a  entidade  central  dentro  de  cada  forma

humana seja reconhecida e conhecida pelo que essencialmente é, e uma vez que sua

divina persistência seja estabelecida,  então necessariamente veremos o começo do

reinado  da  lei  divina  na  terra  –  uma  lei  imposta  sem  fricção  e  sem rebeldia.  Esta

reação benéfica se produzirá porque os pensadores da raça estarão fusionados em

uma conscientização geral  da alma e uma conseguinte consciência grupal  que lhes

permitirá ver o propósito subjacente por trás do ato da lei.

xii i
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… Espaço de Silêncio …

...A luz, o amor e o poder estão sendo vertidos sobre as massas e o

desenvolvimento da consciência-de-Cristo está sendo, portanto, constantemente

estimulado. 

Como centro do Triângulo, Ele influi, ilumina e produz corretas relações nas

multidões. 

xiv

… Espaço de Silêncio …

Todos os verdadeiros movimentos que condicionam longos ciclos nos assuntos
mundiais têm em seu centro um triângulo, pelo qual pode afluir a energia e

implementar certos propósitos definidos.
xv

… Espaço de Profundo Silêncio …

...como  o  Ponto  dentro  do  Triângulo ,  o  Cristo  é  quem  desperta  os  corações

dos homens, e aquele que institui corretas relações humanas por ser simplesmente

o que Ele é e por permanecer imutável  onde Ele está.  Isto alcança transmitindo as

energias  dos  três  pontos  do  Triângulo  que  circunda  a  humanidade.  Referida

energia harmonizada, impessoal, de natureza tríplice, se estenderá universalmente,

produzindo  crescimento  evolutivo,  atraindo  as  pessoas  e  nações  magneticamente

entre si  e causando automaticamente o  desenvolvimento  do sentido de síntese,  de

unidade  passível  de  ser  demonstrada  e  de  uma  desejável  fusão.  Assim  como

durante  a  Era  de  Peixes  se  desenvolveu  na  humanidade  uma  massiva  resposta  ao

conhecimento  e  ao  princípio  de  inteligência,  na  Era  de  Aquário  será  igualmente

evocada uma massiva resposta às corretas relações,  cuja expressão,  a boa vontade,

será  característica  da  consciência  massiva.  Talvez  seja  difícil  compreender  e

apreciar esta possibilidade, mas também foi difícil para as multidões dos primeiros

séculos  da  era  cristã  ou  pisciana,  compreender  o  futuro  desenvolvimento  dos

sistemas educativos do mundo e a divulgação do conhecimento que é característico

de nossa presente civilização e cultura. A conquista passada é sempre a garantia da

possibilidade futura.
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… Breve Espaço de Silêncio …

Fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas.

Fé e luz são termos sinônimos…

… Breve Espaço de Silêncio …

...procuremos compreender  o  significado da responsabilidade que [o  Cristo]

assumiu.  É  necessário  haver  certa  compreensão  para  que  o  Novo  Grupo  de

Servidores do Mundo e os discípulos ativos no mundo preparem adequadamente o

gênero  humano  para  Seu  aparecimento.  Muito  se  pode  fazer  se  os  homens  se

dedicarem à compreensão e à necessária atividade subsequente .

xvi

… Espaço de Profundo Silêncio …

Hoje… em cada país há aqueles que estão rapidamente se tornando conscientes

da  alma  como  fator  controlador  na  consciência,  que  respondem aos  assuntos  e  às

condições mundiais cada vez mais como almas e que,  em consequência,  podem ser

treinados  para  trabalhar  no  plano  físico.  Quando  isto  acontece,  podem  ser

comunicadas  certas  Palavras  de  Poder  e  mantras  e  instituir  a  nova  e  poderosa

atividade  que  levará  a  Hierarquia  e  a  Humanidade,  como  também  Shamballa  e

certas  grandes  Forças  interplanetárias  ou  solares,  e  também  grandes  energias

cósmicas, a uma cooperação consciente e direta. Agora é possível descobrir aqueles

que  –  estando  livres  dentro  de  si  mesmos  e  que  estão  aprendendo  rapidamente  a

ser  desapegados  e altruístas  –  podem  instituir  e  levar  adiante  a  tarefa  de  invocar

estas  forças  espirituais  superiores,  reforçando  assim  os  esforços  da  Grande  Loja

Branca…  para  dar  lugar  a  que  se  manifeste  na  Terra  a  alma  da  humanidade  e  as

qualidades  da  interna  vida  divina  subjetiva  que  todas  as  formas  externas  velam.

Isto agora é possível pela primeira vez na vida do planeta.

xvii
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… Espaço de Silêncio …

As  regras  para  chegar  até  a  Hierarquia  são  bem  conhecidas  dos  aspirantes  do

mundo; devem se tornar igualmente conhecidas da pessoa comum; os objetivos do

trabalho  hierárquico  devem ser  enfatizados e a  natureza do  Plano  divino  deve ser

exposta,  a  fim  de  apresentar  à  humanidade  seu  propósito  e  meta;  a  síntese  da

cadeia de Existências hierárquicas – do mais diminuto átomo da matéria em escala

ascendente,  até  e  inclusive,  o  próprio  Senhor  da  Vida,  deve  ser  exposta;  a

interdependência  essencial  e  espiritual  de  tudo  e  a  inter-relação  de  cada  unidade

da vida divina devem ser mostradas.  Com o tempo,  isso levará ao estabelecimento

de  um  esforço  unido  que  se  manifestará  na  fusão  do  quarto  e  quinto  reinos  da

natureza e no estabelecimento da fraternidade que constituirá o  germe, a semente

da futura  manifestação física  da  Hierarquia,  como o  Coração de  Deus  (diretamente

relacionado com o Coração do Sol).  Logicamente,  esta é uma frase muito  ambígua,

mas  é  a  expressão  mais  aproximada,  em  palavras,  do  propósito  hierárquico  que

consegui encontrar.

xvii i

… Espaço de Silêncio …

Permanecendo como o ponto focal do Triângulo interno – formado pelo Buda, o

Espírito  de  Paz  e  o  Avatar  de  Síntese  –  a  força  que  emanará  do  Cristo  será  tão

poderosa,  que  a  diferença  entre  amor  e  ódio,  agressão  e  liberdade,  cobiça  e

generosidade,  se  porá  em  lúcida  evidência  ante  os  olhos  e  a  mente  de  todos  os

homens  e,  portanto,  se  esclarecerá  igualmente  a  diferença  entre  o  bem  e  o  mal.

Então se  cumprirá  a  oração  invocadora:  “Desde  o  ponto de  Amor  no  Coração

de  Deus,  que  aflua amor aos  corações dos homens”.  O Cristo liberará sobre  o

mundo dos homens o poder e a característica energia de amor intuitivo.

xix

… Breve Espaço de Silêncio …
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… só por amor se percorre o caminho de luz e conhecimento. … a
meta para todos é amor e ali se situa a fusão.

… Breve Espaço de Silêncio …

Que haja radiante luz, assim como radiante amor.

… Breve Espaço de Silêncio …

Amor foi a fonte, amor é a meta, e amor o método de realização.
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