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PLENILÚNIO  DE  PEIXES   
(Lua Cheia 5/3/2015 às 15:06 hora local Argentina)

A L U Z  D A  V O N TA D E  E S P I R I T U A L

Os  primeiros  tênues  indícios  da  reação  para  o  “destino”  monádico  e  a  ampla

influência universal que um Filho de Deus pode exercer, se fez sentir na consciência

do  Cristo  e  se  faz  sentir  na  consciência  de  todos  aqueles  que  obedecem  a  Seu

mandado e conquistam a perfeição que Ele assinalou como possível.  A qualidade ou

aspecto  superior  divino  se  faz  sentir  na  vida  do  progressivo  Filho  de  Deus;  Ele

conhece o significado da inteligência; Ele compreende a significação do amor e sua

qualidade atrativa.  Agora –  devido a  ambos reconhecimentos  – Ele  percebe o  poder

da vontade e da realidade do propósito divino que referida vontade deve implementar

a qualquer preço. Esta foi a maior crise do Cristo.

i

… Espaço de Silêncio …

… a luz da vontade espiritual 

é a revelação do propósito em desenvolvimento.

i i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Através dos três Senhores (o Cristo, o Manu e o Mahachohan)  flui a energia que emana1 de

Shamballa,  transmitindo o  propósito e motivando o  plano de Sanat Kumara –  o  Plano de Sua

Vida. O que vocês chamam “o  Plano” é a resposta da  Hierarquia à  afluente vontade plena-de-

propósito do Senhor do Mundo. Através de Sanat Kumara, o Ancião dos Dias (como é chamado

na  Bíblia),  flui a ignota energia cuja expressão são os  três Aspectos divinos. Ele é o  Custódio

da  vontade da  Grande Loja  Branca em Sirius, e o  peso desta  “intenção cósmica” é

compartilhado pelos Budas de Atividade e pelos Membros do Grande Concílio, cuja consciência

e vibração são tão elevadas que só uma vez ao ano (por  meio  de Seu emissário, o  Buda) é

seguro para Eles contatar com a Hierarquia.

1streams.
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Só estou  procurando  apontar para  um horizonte mais amplo que o  registrado geralmente

pelos discípulos e uso estas amplas analogias para expandir o ponto de vista de vocês. Ao fazê-

lo posso transmitir à  pessoa esclarecida um sentido de síntese, de planejamento pleno  de

propósito  e de integridade  planetária.  Esta grande estrutura espiritual de Ser, de Vida e de

Direção, é algo que os  discípulos e iniciados do mundo necessitam –  neste momento –  em seu

esforço por se manter firmes sob a pressão dos acontecimentos mundiais e em sua determinação

de cooperar inquebrantavelmente com os movimentos2 e planos feitos pelos Diretores mundiais,

a “Sociedade de Mentes iluminadas e organizadas” que é conhecida sob o nome de Hierarquia.  
… Breve Espaço de Silêncio …

Iluminação e consequente organização é o que profundamente se necessita
neste momento.

i i i

… Espaço de Profundo Silêncio …

...a  luz,  como  expressão  da  Hierarquia,  aflui  à  consciência  humana
iluminando os  lugares  escuros  e  evocando resposta de  todas as  formas de vida,  nos
três  mundos  da  manifestação  e  nos  três  reinos  subumanos,  por  intermédio  do
humano... 

iv

… Espaço de Profundo Silêncio …

A qualidade  que  emerge  através  do  processo  de  se  manifestar,  e  sob  o  impulso  da  Vida

divina, é o amor, que atua por intermédio da Lei de Atração com o fim de produzir uma síntese

final na consciência. Não nos esqueçamos de que o objetivo do nosso atual processo evolutivo é

o  desenvolvimento  da  sensibilização 3 consciente.  Todo  o  processo  é  dirigido  para  essa

consumação.

…  todo  o  trabalho  é  a  implementação  de  uma  grande  revelação  da  alma  de  Deus,  e  só

quando  separamos  a  humanidade  deste  processo  revelador  descobrimos  que  os  segredos,  os

problemas,  as  dificuldades  e os  mistérios  são  insolúveis.  Está  se  desenvolvendo gradualmente

uma consciência,  uma  sensibilização e uma sensitividade a  um contato cada vez mais amplo e

mais inclusivo, e isto é a consciência de Deus, a sensibilização do Logos solar e a sensitividade

do cósmico Filho de Deus.

v

2 moves.
3 awareness.
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… Breve Espaço de Silêncio …

...o Deus Peixe (o Cristo)...  introduz a água da vida no oceano da substância,
trazendo luz ao mundo.

vi

… Espaço de Profundo Silêncio …

O Cristo concluiu o trabalho do Buda ao manifestar  a  natureza do amor em sua plenitude,

permitindo deste modo a  plena expressão de amor-sabedoria em seu aspecto dual – um aspecto

demonstrado  pelo  Buda  e  o  outro  pelo  Cristo.  Mas,  no  mundo  do  pensamento  e  da  religião

ainda  não  se  enfatizou  o  Seu  principal  trabalho  –  a  revelação  do  Caminho  da  Evolução

Superior.  Isto  implica  em transportar  pura  vontade divina  e relacionar  a  Hierarquia  espiritual

com  o  Grande  Concílio  em  Shamballa.  Portanto,  será  evidente  para  vocês  que  Ele  foi  o

primeiro a levar a cabo – etapa após etapa – a completa revelação da humanidade a Hierarquia

e  da  Hierarquia  a  Shamballa.  Isto  o  fez  em  virtude  de  um  antahkarana  completamente

finalizado  e  construído,  facilitando  assim  o  trabalho  de  todos  os  futuros  aspirantes  e

discípulos.  Tornou possível  seu progresso sem impedimentos,  na  medida do que diz respeito à

abertura  de  cada  etapa  do  antahkarana  planetário.  Apresentou  o  “primeiro  fio  de  substância

viva,  irradiado  por  amor,  inteligentemente  tecido  e  energizado  por  vontade”  que  nenhum ser

humano  de  nossa  humanidade  terrestre  havia  entretecido  com o  antahkarana  planetário.  Aqui

reside  o  segredo  da  sexta  iniciação,  que  ainda  não  recebeu  a  atenção  do  ocultista  –  é  o  da

Ascensão.

Aqui  vem uma  nota  culminante.  Todo o  esquema evolutivo está baseado em uma série de

ascensões.  Estas ascensões são resultado de um processo, uma técnica, um método (escolham a

palavra que quiserem) de invocação pelo indivíduo, grupo ou reino menor, e a evocação do que

é maior, mais inclusivo e mais iluminado. Isto é verdade, quer se refira a um solitário aspirante

no  Caminho ou a todo um reino na  natureza. Os maiores Filhos de Deus encarnantes são

necessariamente Aqueles que  podem incluir reinos inteiro  ou estados de Ser  divino em Sua

consciência.  Aqui está a chave quanto  ao  por  que da invocação de um grupo “permanecendo

com intenção massiva” poder dar a luz,4 e o fez tantas vezes em nossa história planetária,  a Um

que poderia  atender  a necessidade  que  a  invocação clamava, sobre “uma  via de escape”, e

corporificar em Si Mesmo a requerida visão ou meta requerida.

vii
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… Espaço de Silêncio …

“Reconhecer a revelação”

Pediria  a  vocês que pensem cuidadosamente sobre estas  três palavras,  porque envolvem

a percepção de algumas verdades susceptíveis de ser esquecidas. Por exemplo, a verdade de que

a  revelação  revela  o  que  está  sempre  presente ;  não  revela  em  realidade  algo  novo  e

desconhecido  até  agora.  Expresso  em  termos  mais  simples:  o  iniciado  descobre  que  pode

perceber mais do que ele acreditou existir ou fosse perceptível, e que está percebendo algo que

sempre  existiu.  Ele  se  dá  conta  de  que  a  limitação  reside  nele  mesmo  e  que  o  Caminho  da

Revelação é  através  do descobrimento e o  desprendimento de suas limitações  pessoais  ou,

antes, individuais .

viii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Quando a humanidade estiver segura da divindade e da imortalidade, e tiver entrado em um

estado de conhecimento sobre a natureza da alma e o reino no qual a alma funciona, sua atitude

para a vida diária e para os assuntos correntes sofrerá tal transformação, que em verdade e em

efeito  veremos  o  surgimento  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  rebelião.  Esta  reação

benéfica  se produzirá  porque os pensadores da raça  estarão fusionados em uma sensibilização

geral  da  alma  e  uma  consequente  consciência  grupal  que  lhes  permitirá  ver  o  propósito

subjacente por trás do obrar da lei.

i x

… Espaço de Silêncio …

…  Os que trabalham neste ciclo futuro devem rejeitar  o medo e se recusar  a  registrar  em

sua consciência – por um ato da vontade espiritual – a própria existência do que causa a reação

de medo. As “pequenas vontades dos homens” não é o que aqui se deve usar,  mas a  introdução

da  vontade  espiritual  superior  via  o  antahkarana.  Tendo  isto  em  vista  é  que  divulguei  o

ensinamento sobre o antahkarana antes de proclamar o reaparecimento do Cristo. 

x

… Espaço de Silêncio …
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Muito foi  dado durante anos por muitas fontes, escolas de pensamento e igrejas, a  respeito

do  Cristo,  à  situação  que  enfrenta  e  às  probabilidades  de  Seu  reaparecimento.  Discípulos,

aspirantes  e homens  de boa  vontade já  fizeram muito  para  preparar  o  mundo para  Seu assim

chamado retorno.  Atualmente,  Oriente  e Ocidente  estão  igualmente  expectantes.  Ao encarar  a

questão do trabalho que Ele deve realizar,  é essencial que recordemos que o Mestre do Oriente

encarnou em Si Mesmo a Sabedoria de Deus,  da qual a inteligência humana (o terceiro aspecto

da  divindade)  é  uma  expressão;  através  do  Cristo  foi  revelado  o  segundo  aspecto  divino  em

toda  sua  perfeição;  e  n’Ele  portanto  receberam  plena  expressão  dois  aspectos,  luz  e  amor.

Agora  deve ser  personificado o aspecto divino mais  elevado,  a  Vontade de Deus,  e para  isto o

Cristo  está  se  preparando.  Não  é  possível  interromper  a  continuidade  da  revelação  e  é

desnecessário  fazer  conjeturas  sobre  outras  expressões  da  natureza  divina  que  possam  ser

reveladas ainda posteriormente.

A  singularidade  da  iminente  missão  do  Cristo  e  o  excepcional  de  Sua  oportunidade

consistem em que Ele pode – em Si  Mesmo – dar  expressão a  duas  energias divinas: a  energia

do amor e a energia da vontade, o poder magnético do amor e a efetividade dinâmica da vontade

divina. Nunca antes, em toda a longa história  da humanidade, foi possível tal revelação.

xi

… Espaço de Silêncio …

… Quando o antahkarana individual tiver começado com êxito, e tiver incluso um tênue fio

de  energia  viva  conectando  a  tríplice  personalidade  e  a  Tríade  Espiritual,  então  se  torna

possível  a  afluência  da  energia-vontade.  Isto,  nas  primeiras  etapas,  pode  ser  muito  perigoso

quando  não  está  compensado  pela  energia  amor  da  alma.  Só  um fio  do  tríplice  antahkarana

passa através do loto egoico. Os outros dois fios se relacionam a si mesmos diretamente com a

Tríade,  e  daí  finalmente  com  a  Mônada,  a  fonte  da  vida  triádica.  Isto  é  verdade  para  o

indivíduo e para a humanidade como um todo, e os efeitos deste alinhamento podem ser visto se

demonstrando no mundo neste momento. 

xii

… Espaço de Profundo Silêncio …
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A Revelação do Significado

O  impulso  para  a  vida  criadora,  por  meio  da  faculdade  divina  da  imaginação  está

estreitamente relacionado com o quarto Raio de Harmonia, produzindo unidade e beleza, ganhas

através do conflito:

No aspecto forma conduz à guerra, à luta e à construção de formas que, em seguida, devem

ser  destruídas.  No aspecto vida,  conduz à  qualidade,  à  irradiação vibratória  e à  revelação,  na

terra, do mundo de significados.

Portanto, é a  causa básica da essência sutil ou revelação que procura se expressar  através

de  todas  as  formas  de  cada  reino  da  natureza.  Não  há  um  termo  melhor  para  expressar  a

maravilha  oculta  que  deve ser  revelada:  a  revelação  do  significado .  Atualmente  já  começa  a

acontecer.

É o resultado da  capacidade –  às  vezes  adequada  e às  vezes  inadequada  –  da  consciência

interna  para  revelar  sua  medida  de controle pelo Plano e sua  resposta  à  intenção maior.  Com

esta  resposta  estão  contando  hoje  os  Membros  da  Hierarquia,  à  medida  que  procuram fazer

aflorar o significado oculto na consciência do homem.

xii i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Sabem sobre o Novo Grupo de Servidores do Mundo. O trabalho dos homens e mulheres de

boa  vontade lhes  foi  apresentado.  A petição  de formar  triângulos  de luz  e de boa  vontade foi

posta claramente ante vocês. A necessidade de claro pensar é evidente. A Hierarquia pede a sua

ajuda  e  o  seu  apoio  no  cenário  dos  assuntos  mundiais.  Eu  mesmo  expus  meus  planos  ante

vocês.  Ali  deve  deixar  que  o  programa  seja  implementado  por  vocês  se  assim  escolherem.

Ensinei a vocês durante um quarto de século (desde 1919).  Agora peço a cooperação de vocês

em nossa mútua responsabilidade – ajudar à humanidade.
xiv

…

 Espaço de Profundo Silêncio …

6



4 de março de 2015
Lua Cheia de Peixes, UT 18:06 de 5/3/2015

À  Luz  da  Vontade  de  Deus,  Cristo  adotou  certas  decisões  fundamentais  e  Se
propôs a levá-las a cabo em um futuro relativamente imediato – a data exata de Sua
vinda  só  é  conhecida  por  Ele  e  por  alguns  de  Seus  mais  antig os  trabalhadores;  no
entanto,  tais  acontecimentos  futuros  se  ocultam  por  trás  de  certa  decisão
fundamental  da  própria  humanidade.  Está  se  chegando  a  esta  decisão  mediante
determinadas novas tendências do pensar humano, como resultado de uma subjetiva
reação  humana  à  decisão  adotada  pelo  Cristo  e  a  Hierarquia  espiritual,  a  Igreja
invisível.

xv

xvi
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