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H I E R A R Q U I A :  
T E N S Ã O  E  F U S Ã O  N A  C R U Z  D O  S E R V I Ç O

“O  plano,  segundo  os  Mestres  percebem  atualmente  e  para  o
qual  trabalham  com  constância,  pode  ser  definido  da  seguinte
maneira: 

É a produção de uma síntese subjetiva na humanidade e de uma
interação telepática que, finalmente, aniquilará o tempo.”

i

… Espaço de Profundo Silêncio…

É  possível  evocar  neste  momento  o  bem  eterno,  latente  em  Vidas  que
normalmente  fariam  contato  com  a  humanidade  em  algum  futuro  muito
distante,  e  deste  modo  acelerar  a  chegada  do  dia  de  contato  espiritual
elevado e aprofundado, no presente imediato? É essa a interrogação. Se isto
puder ser feito, o passado maligno e o futuro glorioso talvez possam se pôr
em  contato  no  desgraçado  presente,  e  ter  lugar  um  evento  que  produzirá
mudanças estupendas.

i i

Hierarquia,  responsabilidade,  interação  grupal  e  perdão  ou  sacrifício  –  são  estas  as

quatro categorias do reconhecimento que permitirá a cada pessoa desempenhar sua parte e

participar  da  construção  da  ponte  entre  uma  pessoa  e  outra,  entre  um grupo  e  outro  e

entre  uma  nação  e  outra,  estabelecendo  assim o  novo  mundo  de  reconhecidas  relações

coletivas que,  finalmente,  produzirá a civilização de luz e amor que será característica da

Era Aquariana.
i i i

… Espaço de Silêncio…
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...A  presença  hoje  na  humanidade  de  uma  ardente  inteligência  e  uma  crescente

inclusividade  está  simbolizada  nas  palavras  “a  vida  vertical  e  horizontal”;  portanto  está

visualmente  representada  pelo  símbolo  da  Cruz.  ...  a  Cruz  é  estritamente  o  símbolo  do

desenvolvimento  ariano .  O  símbolo  da  antiga  Atlântida  foi  uma linha,  indicando  a  linha

vertical do desenvolvimento e da aspiração mentais. A consciência cristã, ou a consciência

da  alma,  é  o  aperfeiçoamento  e  controle  da  mente,  mais  a  demonstração  de  amor  em

serviço;  são  estas  as  características  relevantes  da  Hierarquia  e  as  qualidades  essenciais

daqueles que formam o reino de Deus.

Na  raça  ária,  que  do  ponto  de  vista  oculto  pode  ser  considerada  como  abarcando

praticamente  a  totalidade  da  história  como  a  temos,  a  influência  do  segundo  Raio  de

Amor-Sabedoria  lentamente  está  se  tornando  o  fator  dominante...  Esta  raça  (novamente

através  de  seus  expoentes  mais  destacados),  tem que  manifestar  o  espírito  de  amor  por

meio de sabedoria;  a base desta  expressão  é uma inclusividade em desenvolvimento,  uma

compreensão em desenvolvimento  e  uma aguda 1 percepção espiritual,  capaz de visualizar

o que está mais além dos três mundos da evolução humana.

… Breve Espaço de Silêncio…

Até agora o sinal do Salvador foi a Cruz... O futuro contém em seu
silêncio outros modos de salvar a humanidade.

iv

… Espaço de Profundo Silêncio…

O  problema  da  Hierarquia  neste  momento  é  produzir  uma  sábia  e  adequada  fusão  das

energias de Shamballa e hierárquica, e suavizar assim a destruição e trazer para o primeiro plano

o espírito de construção, pondo em marcha as forças construtoras e reabilitantes da energia de

segundo raio. A energia de Shamballa prepara o caminho para a energia da Hierarquia.
v

… Espaço de Profundo Silêncio…

O  amor  rege  o  caminho  que  leva  para  a  vida  da  Hierarquia  e  é  a  base  para  toda

abordagem, apreciação e aceitação da verdade.

A vontade rege  o  caminho que  leva para Shamballa e  é  a  base para toda  abordagem,

apreciação e identificação com o Ser.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio…

1 heightened.
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O contato com a corrente espacial manifesta uma ressonância poderosa dos centros
ardentes.  O contato com o Fogo Espacial provoca novas tensões.  Assim se pode afirmar
a  grandeza  da  consonância  no  Cosmo.  Como  será  possível  para  a  humanidade  não
refletir  sobre  os  grandes  princípios  que  guiam  a  vida?  Eliminar  as  Forças  Guias
significa  cercear  o  fio  prateado  e  se  excluir  da  Cadeia  da  Hierarquia.  O  planeta  está
enfermo  porque  perdeu  os  princípios  supremos.  Assim,  o  indivíduo  deve  manifestar  a
compreensão  mais  vital  dos  grandes  princípios  e  do  fio  prateado  que  une  todos  os
Mundos. Assim Nós afirmamos os princípios da Hierarquia.

vii

… Espaço de Silêncio…

   Em nosso sistema solar,  sensibilidade ao  contato  é a qualidade dominante; está  em

processo  de  se  tornar  cosmicamente  consciente;  é  conduzido  por  necessidade  e

circunstância  cósmica  do  entorno  a  desenvolver  amor-sabedoria,  e  estas  duas  palavras

descrevem e expressam o aspecto consciência. Amor é resposta ao contato e isto – no ser

humano  –  significa  compreensão,  inclusividade  e  identificação.  Sabedoria  conota

habilidade em ação como resultado do amor desenvolvido e da luz da compreensão; é ser

consciente dos requisitos e capacidade para unir em uma relação fusionada a necessidade e

o  que  a  satisfará.  Serviço  é  essencialmente  um  modo  científico  de  expressar  amor-

sabedoria sob a influência de um ou outro dos sete raios, de acordo com o raio da alma do

discípulo servidor. Todo o problema diz respeito a nosso Logos planetário. Seria possível

dizer… que o processo evolutivo – do ponto de vista do ser humano comum – é tornar o

planeta  não  sagrado,  a  nossa  Terra,  responsivo  aos  impactos  cósmicos,  levando  deste

modo integração mais inter-relacionada e interna ao corpo logoico de expressão.  

vii i

… Breve Espaço de Silêncio… 

…o “coração do Logos solar” palpita agora em ritmo mais próximo ao nosso planeta do que

nunca antes, por não ser o nosso um planeta sagrado. O amor e o pensamento da Vida divina

dirigem-se a esta “pequena filha de um filho há muito extraviado”, como às vezes o nosso planeta

é denominado nos livros ocultos dos Grandes Seres.

ix

… Espaço de Profundo Silêncio…

Há  alguns  anos,  a  Hierarquia  espiritual  do  nosso  planeta  vem  se  aproximando  da

humanidade  e  esta  aproximação  é  responsável  pelos  grandes  conceitos  de  liberdade  que

são  tão  caros  aos  corações  dos  homens de  todas  as  partes.  O sonho  de  fraternidade,  de

associação, de cooperação mundial e de paz, com base em corretas relações humanas, está

se tornando cada vez mais claro em nossas mentes. Também estamos entrevendo uma nova
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e  vital  religião  mundial,  um credo  universal que terá  raízes  no  passado,  mas que  deixará

clara a nova beleza que desponta e  a futura revelação vital.  Também estamos entrevendo

uma nova e vital religião mundial, um credo universal que terá raízes no passado, mas que

deixará clara a nova beleza que desponta e a futura revelação vital. 
x

… Espaço de Silêncio… 

   Este centro maior,  a Hierarquia, faz com que influa sobre a humanidade a enfocada

vida  de  amor,  e  é  este  amor  básico  o  que  o  segundo  decanato  de  Aquário…  trará  à

manifestação.  Mercúrio,  o  Mensageiro  dos  Deuses  (isto  é,  da  Hierarquia de  almas),  leva

sempre  a  mensagem de amor  e  estabelece uma inquebrantável inter-relação entre  os  dois

grandes centros planetários, o da Hierarquia e o da Humanidade.

O  problema  ante  a  Hierarquia  neste  momento  é  dirigir  e  controlar  estas  poderosas

atividades de tal maneira, que o Plano possa ser materializado corretamente e o final deste

século  e  o  início  do  próximo  vejam  os  propósitos  de  Deus  para  o  planeta  e  para  a

humanidade  assumir  correta  direção  e  proporção.  Assim,  a  nova  cultura  para  os

relativamente  poucos  e  a  nova  civilização  para  os  muitos  durante  a  era  vindoura

começarão  de  tal  maneira  que  os  povos  da  terra  possam avançar  em uma  era  de  paz  e

verdadeiro desenvolvimento – espiritual e material. Gostaria de lembrar que o fato de que

vocês  vejam o  quadro  mundial  pronunciadamente  caótico…  realmente  não  significa  que

estejam vendo o quadro como é na realidade. Estão vendo o que é superficial, temporário,

efêmero,  e  que  diz  respeito  totalmente  ao  aspecto  forma.  A  Hierarquia  se  ocupa

primordialmente,  como  bem  sabem,  do  aspecto  consciência  e  do  desenvolvimento  da

consciência,  usando a forma unicamente  como meio para  alcançar  os  seus  desígnios.  Um

estudo  mais  intenso  das  forças  que  estão  produzindo  o  transtorno  externo,  pode  servir

para clarear a visão de vocês e restabelecer a confiança no Plano de Deus e em seu divino

amor e formosura.
xi

… Espaço de Profundo Silêncio…

   Ao amor, ao verdadeiro amor espiritual como a alma conhece, sempre se pode confiar o

poder e a oportunidade e que nunca trairá essa confiança. 

Porá todas as coisas em linha com a visão da alma.
xii

… Breve Espaço de Silêncio…

   O amor é o grande unificador e intérprete.
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… Espaço de Profundo Silêncio…

   Esta energia de amor está concentrada principalmente (para propósitos de atividade hierárquica)

no Novo Grupo de Servidores do Mundo. Este grupo foi escolhido pela Hierarquia como seu principal

canal de expressão.  Este  grupo,  composto  como é por  todos os  discípulos do  mundo e todos os

iniciados operativos, encontra seus representantes em cada grupo de idealistas e servidores e em cada

grupo de pessoas que expressam pensamento humano, particularmente na esfera do melhoramento e

elevação humanos. Através deles, a potência de amor-sabedoria pode se expressar a si mesma. ... Os

discípulos aprendem a captar a necessidade de amor grupal e a modificar suas formas em conformidade

com o bem do grupo, mas não é fácil para o indivíduo autocentrado captar a diferença. Por meio dos

discípulos que aprenderam a diferença entre as insignificantes preocupações do indivíduo mais seu

interesse em si mesmo e as necessidades e urgências do trabalho e amor grupais, a Hierarquia pode

trabalhar e, deste modo, produzir as mudanças mundiais necessárias, que são antes de tudo mudanças

em consciência.

xii i

… Espaço de Profundo Silêncio…

   É  preciso  haver  uma  fusão  da  consciência  com  o  coração  para  que  exista  uma

evolução  do  espírito.  Quando  as  forças  estão  separadas,  o  espírito  não  poderá  atuar.

Por  isso  é  preciso  tanto  o  esforço  para  a  fusão  das  energias  mais  sutis.  Em  toda  a

construtividade  cósmica  as  forças  estão  em  correlação  e  pela  dissociação  só  se  pode

suspender  o  desenvolvimento  pré-ordenado.  Por  conseguinte,  afirmamos  a  consciência

combinada. Toda força tem necessidade da manifestação de uma ação impelente,  quanto

mais  saturada,  mais  poderosa.  Por  isso  a  fusão  das  influências  do  coração  e  da

consciência deveriam se intensificar.

xiv

… Espaço de Silêncio…  

Durante  o  próximo século  [Escrito  em 1948],  começaremos a  aprender  o  significado

da  palavra  “ressurreição”,  e  a  nova  era  começará  a  revelar  seu  profundo  propósito  e

intenção.  O primeiro passo será a eclosão da humanidade da morte  de sua civilização,  de

suas  antigas  ideias  e  modos  de  vida,  a  renúncia  às  metas  materialistas  e  reprobatório

egoísmo,  e  o  avanço  para  a  clara  luz  da  ressurreição.  Não  são  palavras  simbólicas  ou

místicas, mas parte do marco geral que circundará o período do reaparecimento do Cristo;

é  um ciclo  tão  real  como  o  ciclo  de  conferências  que  agora  está  sendo  organizando  tão

5



6

intensamente.  Em Sua  vinda  anterior,  o  Cristo  nos  ensinou  o  verdadeiro  significado  da

Renúncia, ou da Crucificação; desta vez Sua mensagem concernirá a vida de ressurreição.

O  presente  ciclo  de  conferências  está  preparando  os  homens  em todas  as  partes  para  as

relações  humanas,  embora  hoje  pareçam ser  de  natureza  amplamente  divergente;  o  fator

importante  é  o  interesse  humano  geral  e  o  pensamento  acerca  de  estabelecer  a

necessidade, os objetivos envolvidos, os meios a empregar. O período de ressurreição que

o Cristo inaugurará e que constituirá Seu trabalho singular – dentro do qual todas as Suas

outras atividades terão lugar – será o resultado da fermentação e da germinação que já se

processam  hoje  no  mundo  dos  homens,  e  de  que  as  inúmeras  conferências  são  a

comprovação externa.

xv

… Breve Espaço de Silêncio… 

...  permitam-me lembrar  que  não escrevo  com espírito  de  pessimismo algum,  mas do

ponto de vista de uma crença inalterável na glória do espírito humano; escrevo com firme

convicção  no  triunfo  emergente  e  final  da  alma  do  homem  sobre  todos  os  defeitos  e

circunstâncias  passageiros.  Os  homens  e  as  mulheres  de  todas  as  partes  estão  se

empenhando no aperfeiçoamento individual; em todas as nações há grupos com motivação

similar;  o  impulso  de  avançar  para  maior  beleza de expressão,  de  caráter  e  de  condições

de vida é a eterna e proeminente característica do  gênero  humano.  Nas etapas iniciais da

história  racial,  este  impulso  se  manifestou  no  desejo  de  melhores  ambientes  e

circunstâncias materiais; hoje, este  impulso se expressa em uma demanda de beleza,  lazer

e  cultura;  enuncia  o  ensejo  de  trabalhar  criativamente  e  passa,  de  maneira  gradual,  mas

inevitável,  para  a  etapa  em  que  as  corretas  relações  humanas  se  tornam  de  primordial

importância,  evocando  disposição  para  o  sacrifício.  Finalmente,  este  impulso  inato  se

direciona  para  a  divindade;  o  indivíduo  se  torna,  então,  não  apenas  um homem de  boa

vontade,  como  também um  aspirante  espiritual  e  que  ama  a  Deus  (de  acordo  com  sua

própria  definição  peculiar)  e,  portanto,  ama seus  semelhantes.  Ingressa  no  caminho  para

Deus. Oportunamente, descobre o centro de Luz.

O  que  é  válido  para  o  homem  individual  é  eternamente  válido  para  as  nações  e,

também  para  elas,  prediz-se  a  mesma  esperança  de  iluminação  e  de  futuro,  triunfo

espiritual e glória.

xvi

… Espaço de Profundo Silêncio…
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  A palavra que se emite do coração satura o espaço. Portanto,  os pensamentos que

fluem  em  uma  torrente  impetuosa  formam  uma  esfera  que  se  converte  em  uma  defesa

contra  os  gases  venenosos  do  planeta.  Os  pensamentos  se  tornam  uma  rede  defensiva

para a humanidade.  Somente estas luminosas emanações proporcionam a fortaleza para

resistir  à  escuridão.  Daí  que seja tão  importante estratificar o espaço com palavras do

coração;  elas  contêm luz.  Assim a  humanidade é  elevada sobre as  asas  do  pensamento.

Assim a evolução está sendo construída.
xvii

… Espaço de Profundo Silêncio…

Quando a boa vontade for expressa e organizada, reconhecida e utilizada, todos os problemas

mundiais,  não  importa  quais  sejam,  serão solucionados  em  seu devido  tempo;  quando  a  boa

vontade for um fator real e ativo nos assuntos humanos, teremos uma compreensão mais plena e

abundante da natureza do amor e uma expressão de algum aspecto ainda mais elevado desse amor

divino;  quando  a  boa  vontade  se  generalizar  entre  os  homens,  veremos  o  estabelecimento  de

corretas relações humanas e descobriremos no gênero humano um novo espírito de confiança, fé e

compreensão.
xviii

… Espaço de Silêncio…

   Hierarquia, responsabilidade, interação grupal e perdão ou sacrifício… Estes quatro

conceitos  fundamentais  se  encontram por  trás  da  Ciência do  Antahkarana,  da  Ciência  da

Meditação  e  da  Ciência  do  Serviço.  Suas  conotações  não  devem  se  interpretadas  em

sentido  sentimental  algum,  nem como  se  expressam as  ideias  correntes,  mas  sempre  do

ângulo de uma inteligência treinada e de uma consciência espiritualmente desenvolvida.
xix

   ...os  grupos  avançados  em  cada  nação  estão  começando  a  responder  à  Lei  de

Compreensão.  Hoje há muitos milhares que estão  chegando a estar  sob a influência desta

Lei de Compreensão  Amorosa.  Em cada  nação muitos  estão  respondendo à nota  fraterna

sintética mais ampla, mas as massas ainda nada compreendem disto. Devem ser conduzidas

em  formas  corretas  gradualmente,  mediante  o  constante  desenvolvimento  da  correta

compreensão de seus concidadãos.  Tenham isto presente,  todos vocês que trabalham pela

paz mundial e pelas corretas relações humanas, pela harmonia e pela síntese.
xx
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… Espaço de Silêncio…

“O  plano,  segundo  os  Mestres  percebem  atualmente  e  para  o  qual  trabalham  com

constância, pode ser definido da seguinte maneira: É a produção de uma síntese subjetiva

na  humanidade  e  de  uma  interação  telepática  que,  finalmente,  aniquilará  o  tempo.

Disponibilizará aos homens todas as realizações e conhecimentos do passado, revelará ao

homem o verdadeiro significado da sua mente e cérebro e o converterá em mestre deste

instrumental,  tornando-o  assim  onipresente  e,  afinal,  lhe  abrirá  a  porta  para  a

onisciência.  Este  próximo  desenvolvimento  do  plano  produzirá  no  homem  uma

compreensão – inteligente e cooperativa – do propósito  divino,  o qual,  Aquele em Quem

vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, considerou inteligente levar à exteriorização.”
xxi

… Espaço de Silêncio…

Com boa vontade para todos, com uma incondicional crença nas possibilidades divinas dos seres

humanos e na futura ressurreição da humanidade, com um exaltado reconhecimento2 de Deus, com um

reconhecimento3 dos valores fundamentais do ensinamento do Cristo, e com uma gozosa determinação

de avançar com o trabalho de reconstrução, convoco4 a todos os que respondem a esta visão para que

se ponham a trabalhar imediatamente. 
xxii

2 recognition.
3 acknowledgment.
4 call upon. 
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