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PLENILÚNIO  DE  GÊMEOS  -  CRISTO  E  A HUMANIDADE
(Lua Cheia 21/05/2016 às 18h15 hora local de Argentina e Brasil)

A PA L AV R A  D E  I N V O C A Ç Ã O

Que a vida grupal  emita a Palavra de invocação e,  assim,  evoque resposta dos distantes

Ashrams onde atuam os  Chohans da raça dos homens.  Já deixaram de ser homens como os

Mestres, e sim, tendo passado para além dessa etapa menor, vincularam-se com o Grande Concílio

no Lugar Secreto mais elevado. Que o grupo faça soar um acorde dual, reverberando nas aulas

onde se movem os Mestres, mas que haja pausas e prolongamentos dentro dessas fulgurantes aulas

onde atuam as “Luzes que cumprem a Vontade de Deus”. 

i

… Espaço de Profundo Silêncio… 

Falando  esotericamente,  o  trabalho  da  Hierarquia  é  enfocar  a  divina  vontade-para-o-

bem na medida em que afeta  a humanidade.  O trabalho dos  homens de mente espiritual é

evocar  essa  vontade-para-o-bem  na  Terra  como  a  máxima  expressão  possível  de  boa

vontade.  A boa  vontade  das  massas,  enfocada  em  todas  as  partes  mediante  as  Nações

Unidas que estão combatendo pela liberação do gênero humano e mediante o Novo Grupo

de  Servidores  do  Mundo,  é  suficiente  para  invocar  a  vontade-para-o-bem  e  só  isto  é

adequado. Este enunciado é importante e lhes peço que reflitam sobre ele.
i i

… Espaço de Profundo Silêncio…  

A tarefa  de  todos  os  grupos  que  estão  trabalhando  sob  a  direção  dos  Mestres  da

Sabedoria é deixar entrar a luz, utilizando as rasgaduras que já existem nos véus de maya.

Três  grandes  Filhos  de  Deus,  no  momento  da  iniciação,  fizeram  uma  grande

contribuição  à  consciência  humana  através  de  Sua  resoluta  vontade-para-lei,  vontade-

para-amor  e  vontade-para-síntese.  Assim a  humanidade  foi  ajudada  a  avançar  com mais

facilidade  no  “Caminho  iluminado”,  a  passar  pelas  aulas  de  maya,  com  a  ajuda  da  luz

vertida  através  das  rasgaduras  feitas  nos  véus  separadores  pelos  Homens  divinos

aperfeiçoados, no próprio momento de Seu triunfo. 
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Ainda resta por fazer uma quarta grande rasgadura,  resultante das energias liberadas

e  do  bem  adquirido,  possibilitado  pelas  três  rasgaduras  anteriores.  Esta  quarta  grande

rasgadura  será  feita  pela  própria  humanidade,  ao  permanecer  com  “intenção  maciça”,

enfocada  através  dos  grupos  que  constituem exteriorizações  dos  Ashrams  dos  Mestres.

Portanto, será feita quando a Hierarquia tomar forma física novamente sobre a Terra.

Tenham presente  a  natureza  simbólica  deste  ensinamento.  Os  véus  não  existem na

realidade,  no sentido usual do  termo.  São da natureza de forças opositoras e de energias

que  atuam como  fatores  inibidores  sobre  o  aspirante,  à  medida  que  procura  progredir,  e

sobre toda a família humana, à medida que avança no Caminho de Evolução.

i i i

… Espaço de Profundo Silêncio… 

...do  Ser  espiritual  mais  elevado  em  nosso  planeta,  através  de  graduados  grupos

espirituais de homens iluminados e aperfeiçoados que trabalham no aspecto interno da

vida,  até  o  mundo  externo  do  viver  diário  no  qual  servem  homens  e  mulheres  que

pensam e amam, propaga-se1 a corrente da nova vida.

iv

… Espaço de Profundo Silêncio… 

      Que as Forças da Luz tragam iluminação a toda a humanidade.
Que o Espírito de Paz se irradie por todo o mundo.

Que os homens de boa vontade de todas as partes se unam em espírito de 

cooperação.

Que o perdão por parte de todos os homens seja a nota-chave neste momento.

Que o poder responda aos esforços dos Grandes Seres.

Que assim seja e que sejamos auxiliados a cumprir a nossa parte.

… Espaço de Profundo Silêncio…

A história  passada  das  relações  existentes  entre  a  Hierarquia  como  um  todo  e  a

humanidade  como  um  todo  pode  ser  resumida  na  ideia  de  realizar  certas  Grandes

1 sweeps.
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Aproximações  entre  Aqueles  que  expressam  a  atitude  espiritual  e  aqueles  que  são

francamente  materiais  em sua  atitude.  Por  meio  destas  Aproximações,  a  humanidade  foi

levada (em consciência) cada vez mais para perto dos centros espirituais de amor e vida e

foi  estimulada  a  progredir  espiritualmente,  a  despertar  a  luz  interna,  a  manifestar  a

consciência  crística  e  a  encontrar  o  Caminho  de  Luz  que  leva  à  divindade.  Esta  firme

tendência  na  direção  de  uma  crescente  relação  se  enfocou  durante  todo  o  registro

histórico  por  meio  de  certas  grandes  revelações  registradas  –  o  resultado  destas

Aproximações.  Sempre,  em momentos de crise e tensão,  o  clamor da humanidade evocou

resposta da Hierarquia que veio, às vezes rapidamente, às vezes mais devagar, mas sempre

inevitavelmente.  Na história  moderna,  duas  destas  Aproximações  são  reconhecidas  como

existentes  em uma  ampla  escala  humana,  a  saber,  aquela  que  se  enfocou  pela  vinda  do

Buda  à  civilização  do  Oriente,  e  aquela  que  se  enfocou  pelo  Cristo,  vindo  ao  Ocidente.

Outra Grande Aproximação é agora iminente, 2 mas a  data  depende da atividade do  Novo

Grupo de Servidores do Mundo e da tensão espiritual que sejam capazes de alcançar.

Um  período  preparatório  fundamental  para  esta  Aproximação  ocorreu  em  1936…

culminou no momento da Lua Cheia de Maio daquele ano com o uso em todo o mundo da

primeira Invocação que dei a vocês. [Esta primeira invocação]...  expressava o natural, em

grande parte  inconsciente,  clamor  invocativo  da  humanidade.  Resumia em si  o  desejo  de

todos  os  homens  de  todas  as  partes  por  paz,  boa  vontade  e  cooperação.  No  geral,  se

popularizou e foi e ainda é usada muito amplamente. Era fácil de compreender e sua nota

dominante  era  a  paz.  Foi  usada  como  oração  pela  maioria  e  não  como  uma  rogativa

desafiadora como fora a intenção; assim, não se mostrou devidamente eficaz para deter o

avanço  do  mal.  Entretanto,  preserva  a  forma  que  pode  evocar  e  em  certo  momento

evocará o  Espírito  da Paz.  Esta evocação trará à humanidade o  estímulo e o  desejo ativo

de  participar  da  expressão  de  boa  vontade  que  possibilitará  que  a  paz  mundial  seja  um

resultado  efetivo  da  ação  judiciosa  e  do  estabelecimento  de  corretas  relações  humanas.

Assim como o Grande Senhor de Amor e Filho de Deus, o  Cristo,  usou como Seu veículo

de  expressão  na  Terra  a  forma  do  Mestre  Jesus,  da  mesma  maneira  esta  grande  Vida

extraplanetária,  o  Espírito  da  Paz,  pode,  em uma  volta  mais  elevada  da  espiral,  utilizar

como  veículo  de  expressão  a  forma  do  Cristo,  o  Príncipe  da  Paz;  deste  modo,  Suas

estupendas energias serão  reduzidas por  meio do  Senhor de Amor e estarão  à  disposição

das massas dos homens.
v

2 at hand.
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… Espaço de Silêncio…

...  do  Ser  espiritual  mais  elevado  em  nosso  planeta,  através  de  graduados  grupos

espirituais de homens iluminados e aperfeiçoados que trabalham no aspecto interno da

vida,  até  o  mundo  externo  do  viver  diário  no  qual  servem  homens  e  mulheres  que

pensam e amam, propaga-se3 a corrente da nova vida.

… 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

apressar  a  vinda  do  dia  de  contato  espiritual  elevado  e  aprofundado,  no  presente

imediato? É essa a interrogação. Se for possível, o passado maligno e o futuro glorioso

talvez  possam  se  pôr  em  contato  no  infausto  presente,  e  ter  lugar  um  evento  que

produzirá mudanças estupendas.
vi

… Breve Espaço de Silêncio…

Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática que

finalmente aniquilará o tempo 

… Espaço de Profundo Silêncio…

Posteriormente  lhes  dei  outra  Estrofe  da  Invocação,  de  grande  poder,  adequada  às

condições  de  guerra  –  uma guerra  que  se  mostrou  inevitável  e  irrevogável.  Esta  última

Invocação não foi tão popular nem tão fácil de entender e havia uma boa razão para isso.

Era uma invocação destinada a evocar as Forças da Vida, assim como a anterior invocava

as  Forças  de  Luz  e  Amor.  Só  poderia  ser  usada  com  êxito  por  discípulos,  pensadores

avançados  e  pela  própria  Hierarquia.  No  entanto,  foi  dada 4 ao  público  para  que  se

familiarizasse  no  possível  com  os  conceitos  de  liberação  e  vida  e  em  um  esforço  por

ancorar  na Terra  um novo  ponto  de  enfoque através  do  qual se  pudesse fazer  fluir  vida.

Este esforço não foi totalmente improdutivo.

No  momento  da  Lua  Cheia  de  Maio  e  de  Junho,  será  aconselhável  usar  as  duas

Invocações  e  assim fusionar  e  mesclar  em uma só  Invocação unida a  intenção maciça da

humanidade  como  um todo  e  do  propósito  iluminado  dos  discípulos  e  da  Hierarquia.  A

3 sweeps.
4given out.
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fusão destes dois grupos – a Humanidade e a Hierarquia – poderia bastar para emitir uma

invocação tão potente que faria prevalecer a vida na Terra em vez da morte,  e o  amor de

Deus desempenharia seu papel ativo na reconstrução dos assuntos mundiais. Se isto puder

ser realizado com êxito, duas grandes revelações poderiam ocorrer mais rapidamente:

 A revelação da luz e a compreensão outorgada a toda a humanidade,  conduzindo-a ao

conhecimento e habilitando os homens a verem a causa da atual catástrofe, pois “nessa

luz veremos a  Luz”.  Nessa luz,  a  humanidade saberá o  que  fazer  e  como retificar  os

erros passados. 

 A revelação da vida e da “vida mais abundante” como Cristo prometeu quando esteve

na Terra, revelação que proporcionará aos pensadores, idealistas, líderes verdadeiros e

discípulos  que  trabalham no  mundo  de  hoje  a  energia  espiritual  que  leva  à  atividade

correta, à sábia condução e à vida inspirada e inspiradora .

… Espaço de Silêncio…

Que surjam os Senhores da Liberação  5. 
Que Eles tragam socorro aos filhos dos homens.
Que venha o Cavaleiro do Lugar Secreto

E vindo, salve. 

Venha, Todo-Poderoso!

Que as almas dos homens despertem para a Luz.
E que eles sustentem uma intenção maciça.

Que irrompa o Fiat do Senhor:

O fim das aflições chegou!

Venha, Todo-Poderoso!

A hora do serviço das Forças Salvadoras já chegou.

Que elas se alastrem por toda parte, Todo-Poderoso.

Que a Luz, o Amor, o Poder e a Morte,

Cumpram o Propósito Daquele Que Vem.

A VONTADE de salvar está aqui,

O AMOR para conduzir o trabalho está amplamente irradiado.

A AJUDA ATIVA de todos os que conhecem a verdade também está presente.

Venha, Todo-Poderoso e fusione esses três.

5 liberation.
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Construa uma grande muralha de defesa.

A regência do mal deve terminar agora.

… Espaço de Profundo Silêncio…

Luz, com a qual ver a nova visão, é necessária a todos.

Amor,  que não é emoção nem sentimento,  e que não tem relação com sensação (que é

uma  distorção  do  verdadeiro  amor),  mas  que  é  determinação  fixa  de  fazer  o  que  é  o

melhor  para  toda  a  humanidade,  ou  para  o  grupo  (se  o  conceito  maior  não  for  possível

para vocês), e fazê-lo a qualquer custo pessoal e por meio do máximo sacrifício.

O poder a ser evocado da alma humana, nesta hora de necessidade, é a capacidade de

conhecer  o  Plano  e  trabalhar  para  sua  promoção,  cooperando  com  as  forças  que  se

empenham em restabelecer a ordem na Terra... 

E  Morte –  a  que  se  refere?  Não  à  morte  do  corpo  ou  à  forma,  pois  isso  é

relativamente  insignificante,  mas  ao  “poder  de  renunciar”  que,  com o  tempo,  torna-se  a

característica do discípulo consagrado. A nova era está chegando; os novos ideais, a nova

civilização, os novos modos de vida, de educação, de apresentação religiosa e de governo

estão se precipitando lentamente, e nada pode detê-los.

… Breve Espaço de Silêncio…

Esta  segunda  parte  do  grande  mantra  ou  invocação  foi  usada  em  1940,  e  ainda  é

usada.  Destinava-se  a  utilizar  o  poder  mental  disponível  para  invocar  Aqueles  que  (no

aspecto interno espiritual da vida) estão esperando para ajudar.  Não podem fazê-lo a não

ser que a própria humanidade lhes viabilize o caminho. Tal é a lei.  

… Espaço de Profundo  Silêncio…  
17 de abril de 1945

À medida que esta  catástrofe mundial se aproxima do seu inevitável fim e as Forças

da  Luz  triunfam sobre  as  forças  do  mal,  abre-se  a  era  de  restauração.  Para  cada  um de

vocês,  indica uma renovada hora de serviço e de atividade.  Como prometi,  dou a vocês a

estrofe  final  da  Grande  Invocação.  Dei  a  primeira  há  cerca  de  nove  anos  e  a  segunda

durante  o  curso  da  guerra.  Pediria  que  a  usassem  diariamente,  tantas  vezes  quanto

puderem  se  lembrar;  deste  modo  criarão  um  pensamento-semente,  uma  clara  forma-

pensamento  que  fará  do  lançamento  desta  Invocação  entre  as  massas  de  homens  uma
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iniciativa  bem-sucedida  quando  chegar  o  momento  oportuno...  A Grande  Invocação  se

expressa nas seguintes palavras:

Desde o ponto de Luz na Mente de Deus,

Que aflua luz às mentes dos homens,

Que a Luz desça à Terra.

Desde o ponto de Amor no Coração de Deus,

Que aflua amor aos corações dos homens,

Que o Cristo retorne à Terra.

Desde o centro onde a Vontade de Deus é conhecida,

Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, 

O propósito que os Mestres conhecem e servem.

Desde o centro a que chamamos raça dos homens,

Que se cumpra o Plano de Amor e Luz,

E que se sele a porta onde mora o mal.

Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra.

Foi  difícil  traduzir,  em frases  compreensíveis  e  adequadas,  as  antiquíssimas  formas

vocabulares  que  o  Cristo  empregará.  Referida  formas  vocabulares  são  apenas  sete  em

número  e  constituirão  Sua  nova  e  integral  elocução 6.  Só  pude  dar  o  significado  geral.

Nada  mais  foi  possível,  mas  mesmo  nesta  forma  mais  longa,  serão  potentes  no  apelo

invocativo se ditas com intensidade mental e propósito ardente.

vii

… Espaço de Profundo Silêncio…

Há  pessoas  hoje  no  mundo  em  número  suficiente  cujo  pensamento  concentrado  e

iluminado  possa  ser  organizado  e  dirigido  a  essas  Vidas  de  tal  maneira  que  possam ser

atraídas e induzidas a responder à necessidade humana de liberação? É esse o problema...

O  problema  de  uma  demanda  fusionada  da  Hierarquia  espiritual  e  da  humanidade  –

simultaneamente  expressa  –  terá  de  ser  atendido,  o  que  de  nenhuma  maneira  é  fácil  de

realizar.

6utterance.
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É  por  esta  razão  que  estas  três  estrofes  de  uma  invocação  muito  antiga  foram

disponibilizadas  e  colocadas  em suas  mãos neste  momento.  Se  puderem usar  estas  frases

como demandas verbalizadas e crenças afirmadas – em uníssono com as forças espirituais

mais  elevadas  que  postulam a  sua  lealdade,  não  importa  sob  que  nome –  há  então  uma

possibilidade de que este  tipo de atividade divina possa ser posta  em movimento  em uma

dada linha, e isto poderia ocasionar mudanças de natureza tão auspiciosa que um novo céu

e uma nova terra se precipitariam rapidamente.  Pelo menos não há perigo nesta iniciativa

e  esforço  de  participar  do  intento  hierárquico.  Neste  momento,  a  colaboração  planejada

com o trabalho do Cristo é útil e necessária; pelo menos servirá para elevar a humanidade

e  seu  pensamento,  e  a  produzir  uma  estabilização  espiritual  permanente.  Grandes

potências  e  a  expressão  do  antigo  mal  do  passado  estão  proliferando  na  Terra  neste

momento,  liberados  pelo  excepcional  egoísmo  humano,  a  crueldade  e  o  erro...   Seria

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 o dia de

intensificado  e  aprofundado  contato  espiritual  no  presente  imediato?  Eis  a  questão.  Se

puder ser feito, o passado maligno e o glorioso futuro talvez possam se pôr em contato no

desditoso presente, e haver um evento que produzirá estupendas mudanças.

… Espaço de Silêncio…

O clamor  sem uma ação  em paralelo  é  inútil,  tal  como  a  fé  sem obras  é  estéril.  É

neste ponto em que há uma ruptura no vínculo magnético que deveria unir o Avatar com o

clamor por  Sua vinda.  Seu surgimento  deve ser  causado por  uma quíntupla cadeia ou  fio

de energia:  a  enfocada vontade dos  povos,  a  intenção maciça dos  discípulos e  aspirantes

mundiais,  somando-se  seu  desejo,  sua  participação  ativa  na  tarefa  de  desobstruir  o

caminho  para  Ele,  e  total  altruísmo.  Somente  quando  a  humanidade  por  si  mesma  tiver

feito todo o  possível para ajustar aquilo que está errado e acabar com o que é maligno, e

tiver levado este esforço até o sacrifício da própria vida, poderá Ele, o Desejo de todas as

nações, aparecer.

Hoje  há  um  empenho  neste  sentido.  O  grande  acontecimento  do  aparecimento  do

Avatar  pode  ser  possibilitado  com  um  pouco  mais  de  esforço...  Do  lado  das  Forças

espirituais do planeta,  tudo terá sido feito para possibilitar o  aparecimento do Avatar.  Do

lado da humanidade, perguntaria a vocês: O que será feito?

8
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… Espaço de Profundo Silêncio…

Entre  a  Fonte  da  qual  surgem  todos  os  Avatares  e  a  humanidade  encontra-se  a

Hierarquia  de  Amor,  encontra-se o  Cristo  e  Seus discípulos,  encontram-se os  Mestres

da  Sabedoria.  Estão  unidos,  todos  Eles,  em  um  formidável  esforço  para  ajudar  a

humanidade neste momento a debelar o Morador no Umbral e a se aproximar mais do

Anjo  e  isto  precisa  de  uma  ajuda  maior,  a  qual  será  disponibilizada  quando  a

humanidade  e  a  Hierarquia  em  um  empreendimento  fusionado  e  combinado

permanecerem com intenção maciça, invocando essa ajuda e também a esperando.

vii i

Que o grupo se esforce para aquela síntese subjetiva e interação telepática

que finalmente aniquilará o tempo
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