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P L E N I LÚ N I O

DE LIBRA
(Lua Cheia 8/10/2014 às 7h51 hora local de Argentina e Brasil)

“ O M A I S E L E VA D O E O M A I S I N F E R I O R S E R E Ú N E M ”
Somente pela força atrativa dos contrastes podem os dois polos, o Espírito
e a Matéria, se cimentarem juntos na Terra e, fundidos no fogo da
experiência consciente de si e do sofrimento, encontrar-se unidos na
Eternidade.
i

… Espaço de Profundo Silêncio …
Em primeiro lugar, seria possível dizer que o principal problema atual se deve a
que dois raios de grande poder atuam simultaneamente. Seus efeitos se encontram até
agora tão bem equilibrados, que se produziu uma situação que está descrita nos antigos
arquivos nos seguintes termos: “Uma época de rupturas, quando as montanhas, que
protegiam, caem dos seus elevados lugares e as vozes dos homens se perdem no ruído
ensurdecedor da queda”. Tais períodos só ocorrem em raros e longos intervalos, e cada
vez que têm lugar se inicia um período peculiarmente significativo de divina atividade.
As antigas coisas desaparecem, no entanto ficam os velhos marcos. O sétimo Raio de
Ordem ou Ritual Cerimonial está entrando em manifestação. O sexto Raio de Idealismo
ou de Visão Abstrata está desaparecendo lentamente. O sétimo raio trará à
manifestação aquilo que foi visualizado e aquilo que constituiu os ideais do anterior
ciclo de atividade de sexto raio. Um raio prepara o caminho para outro raio, e a razão
de que se manifeste um raio ou outro depende do Plano e do Propósito divino. Não é
frequente que dois raios sigam um ao outro em sequência numérica regular, como
acontece agora. Quando isto ocorre, o efeito segue rapidamente a causa, e isto hoje
pode proporcionar a base de uma segura esperança.
… Espaço de Silêncio …
O poder ou a vontade de Deus se manifesta através dos processos sistematicamente
organizados do sétimo raio. A faculdade geométrica da Mente Universal encontra sua
expressão material mais perfeita no plano físico, o sétimo plano, atuando através do
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sétimo raio. Assim o reino mineral veio à existência como esta expressão maior.
Mantém em solução todas as forças e os produtos químicos e minerais que necessitam
das formas dos outros reinos materiais.
O reino mineral é, portanto, a expressão mais concreta da unidade dual de poder e
ordem. Constitui os “cimentos” da estrutura física ordenada, ou o universo do nosso
planeta.
A adaptabilidade rítmica ritualista do sétimo raio e a vontade dinâmica do raio de
poder são necessárias em conjunção para o pleno desenvolvimento do Plano, tal como
se encontra na mente de Deus.
ii

… Espaço de Silêncio …
Este sétimo Raio (quinto) sempre se manifesta em um período de transição de um
reino a outro, e isto contém oculto o mistério da forma particular de serviço de seu
Logos planetário. Ele governa os processos de:
Transmutação
Encarnação
Transferência
Nestas três palavras está resumido Seu trabalho-de-vida; nestas três palavras está
corporificada a natureza desta grande Entidade, a Qual preside os processos de mescla,
fusão e adaptação; a Qual, mediante Seu conhecimento do Som cósmico, guia as forças
de vida de certas entidades solares e lunares de uma forma a outra, e é o vínculo entre
a alma esperando encarnação e seu corpo de manifestação.
iii

… Espaço de Silêncio …
Em grande escala, a humanidade já foi “conduzida das trevas para a
luz” e a luz do conhecim ento enche a Terra. No período que está pela
frente e sob a influente irradiação do sétimo raio, a humanidade será
“conduzida do irreal para o Real”.
iv

… Espaço de Profundo Silêncio …
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… o sétimo raio é o raio do intervalo – um intervalo e um raio que se torna ativo
quando o trabalho atrativo, magnético, dos raios construtores está pronto para se
precipitar no mundo fenomênico e ocasionar – sob a Lei de Ritual e de Cerimonial
divino – novas fases de trabalho. Estas são iniciadas no silêncio do processo de
abstração, liberadas quando o intervalo de tensão concluiu seu trabalho, e se tornam
efetivas quando o intervalo de reconhecimento torna possível um novo reenfoque .
v

… Espaço de Profundo Silêncio …
…o principal tipo de energia com o qual o iniciado trabalha no plano físico é o
sétimo, o raio ou energia de ritual, de cerimônia, de ordem e de lei. O trabalho feito
dentro dos véus é um trabalho de redisposição e ordenação e coordenação das forças,
presentes como o maya existente; isto deve proporcionar, em tempo e espaço, as
formas através das quais os planos da Hierarquia podem se materializar; as almas de
todas as formas podem ser submetidas à experiência necessária e assim progredir para
o cumprimento da vontade de Deus.
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …
Os resultados nunca nos dizem respeito. Estrita obediência à lei e constante adesão
às regras estabelecidas, com habilidade na ação, são o papel do estudante
inteligente. Os efeitos então são seguros e não resultam em carma.
vii

… Espaço de Profundo Silêncio …
Deixa que o amor ao Plano eterno de Deus controle a tua vida, tua
mente, tua mão, teu olho. Trabalha para alcançar a unidade do plano e do
propósito que deve descobrir seu duradouro lugar na terra. Trabalha com o
Plano; concentra-te na parte que te corresponde nessa grande tarefa.

…
Breve Espaço de Silêncio …
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A palavra surge da alma e chega à forma: ‘Mantem-te no centro do
pentagrama traçado em um lugar elevado do Oriente, dentro da luz que sempre
brilha. Trabalha a partir desse centro iluminado. Não abandones o pentagrama.
Mantem-te firme no meio. Em seguida, traça uma linha entre o que está fora e
o que está adentro e vê que o Plano toma forma’.”
vii i

… Espaço de Silêncio …
…a meta de todas as práticas de meditação consiste em se aproximar do divino em
cada um e, através dele, acercar-se da própria Deidade.
Portanto, o método consiste em pôr em conformidade com a lei, a ordem e a regra,
cada ação da vida nos três corpos, e construir, dentro do corpo causal, uma forma que
vai se expandindo até causar a desintegração desse corpo. É a construção do Santuário
de acordo com certas regras até convertê-lo na morada de Shekinah, e quando arde a
luz espiritual, o Templo de Salomão se estremece, cambaleia e se desintegra. Constitui
o estudo da lei e a consequente compreensão do homem, de porque e como se exerce a
lei; consiste na definitiva aplicação da lei ao corpo de causas para torná-lo
desnecessário e produzir assim a sua desintegração. O resultado é emancipação, e o
homem se libera dos três mundos. Atualmente, muitos ocultistas estão ingressando
neste raio, a fim de continuar o processo liberador. É o método que conduz o homem à
liberação por meio da compreensão e da aplicação inteligente da lei em sua própria
vida, e ao melhoramento das condições no corpo da humanidade, convertendo assim o
homem em um servidor da raça.
ix

… Espaço de Silêncio …

Um dos inevitáveis efeitos da energia de sétimo raio será relacionar e unir em uma
síntese mais estreita os quatro reinos na natureza. Isto deve ser feito como preparatório
para o trabalho da humanidade largamente pré-ordenado, que consiste em ser o agente
distribuidor da energia espiritual para os três reinos subumanos. Esta é a principal
tarefa de serviço que o quarto reino empreendeu, através de suas almas en carnantes. A
irradiação proveniente do quarto reino será algum dia tão potente e de tão longo
alcance que seus efeitos impregnarão até as próprias profundezas do mundo
fenomênico criado, inclusive do reino mineral. Então veremos os re sultados aos quais o
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grande iniciado Paulo se refere, quando fala de toda a criação esperando a
manifestação dos Filhos de Deus. Essa manifestação é a de irradiante glória, poder e
amor.
x

… Espaço de Profundo Silêncio …

O Grande Geômetra do universo atua através deste sétimo raio, e assim põe Seu
selo sobre toda forma de vida, especialmente no mundo mineral. A Fraternidade
Maçônica sempre soube disso, e perpetuou simbolicamente esse conceito nas grandes
catedrais do mundo, que personificam a glória do mundo mineral e são o sinal do
trabalho do Mestre Construtor do universo.
Quando o grande trabalho estiver consumado, veremos o Templo de Deus, o
sistema solar, organizado objetiva e subjetivamente; seus pátios e lugares sagrados
estarão amadurecidos e acessíveis para os filhos dos homens, que então trabalharão
sem limitação e terão livre acesso a todas as partes do edifício. Mediante a magia da
Palavra, que por então terá sido recobrada, todas as portas se abrirão, e a consciência
do homem responderá a toda manifestação divina. … o trabalho da Artesanato
simboliza a organização ritualista do universo. O reino mineral (com o qual se realiza o
trabalho, e através do qual se expressa o plano geométrico) é ao mesmo tempo o
símbolo e a empresa, o começo e também a expressão concreta do propósito divino.
xi

… Espaço de Silêncio …

… seria prudente para os estudantes ponderarem sobre o significado da entrada do
atual Raio de Lei ou Magia Cerimonial. É o raio que trata com as forças construtoras
da natureza, ocupando-se da inteligente utilização da forma pelo aspecto vida. É
sobretudo o raio do trabalho executivo, com o objeto de construir, coordenar e produzir
coesão nos quatro reinos inferiores da natureza. Caracteriza-se principalmente pela
energia que se manifesta no ritual, mas esta palavra ritual não deve se restringir a seu
atual uso em conexão com o ritual maçônico, ou religioso. Sua aplicação é muito mais
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ampla que isto, e inclui os métodos de organização que se demonstram em todas as
comunidades civilizadas, tal como no mundo do comércio e das finanças, e as grandes
organizações empresariais que se vem em todas as partes. Antes de tudo, para nós o
interesse reside no fato de que é o raio que traz oportunidade às raças ocidentais, e
mediante esta vital força de organização executiva, de governo por regra e ordem, por
ritmo e por ritual, chegará o tempo em que as raças ocidentais (com sua mente ativa,
concreta, e sua vasta capacidade empresarial) poderão tomar a iniciação – uma
iniciação, devemos lembrar, sobre um raio que é temporalmente reconhecido como um
raio maior. Um grande número dos iniciados e daqueles que alcançaram o adeptado no
último ciclo, foram orientais e aqueles em corpos hindus. Este ciclo esteve dominado
pelo sexto raio, que já está desaparecendo, e os dois precedentes. Na preservação do
equilíbrio agora chega o momento em que se verá um período de conquista por parte
dos ocidentais, e isto em um raio apropriado a seu tipo de mente. É interessante
observar que o tipo oriental alcança seu objetivo através da meditação, com um
mínimo de ritual e organização executiva, e que o ocidental avançará em grande parte
mediante a organização que produz a mente inferior, e um tipo de meditação da qual a
intensa concentração nos negócios poderia ser considerado um exemplo. A aplicação
centralizada da mente por um homem de negócios europeu ou americano poderia ser
considerada um tipo de meditação. Na purificação do motivo que há por trás desta
aplicação virá, para o ocidental, seu dia de oportunidade.
x ii

… Espaço de Silêncio …

…pois com a entrada de um novo raio e o início de uma nova era sobrevém um
período de muitos transtornos, até que as formas se adaptem à nova vibração. Na
adaptação, aqueles que cultivaram a flexibilidade e a adaptabilidade ou que têm essas
características pelo raio da personalidade avançam com menos descompassos do que
aqueles mais cristalizados e estruturados.
Em especial neste período é preciso cultivar a flexibilidade e a capacidade de
resposta da forma, pois quando Aquele que adoramos vier, não creem que a Sua
vibração causará desconcertos se ainda houver cristalização? Assim foi no passado e
assim será novamente.
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Cultivem a capacidade de resposta aos Grandes Seres, visem a expansão mental e
continuem aprendendo. Sempre que possível, pensem em termos abstratos ou
numéricos e, mediante o amor por todos, trabalhem com a plasticidade do corpo
astral. O amor por tudo que respira gera a capacidade de vibrar universalmente e
daquela plasticidade astral virá a capacidade de resposta à vibração do Grande
Senhor.
x ii i

Energia e força devem se encontrar e assim se realiza o trabalho. Cor e
som em ordenada sequência devem se encontrar e combinar e assim o
trabalho da magia pode prosseguir. Substância e espírito devem ser
mutuamente evocados e, passando através do centro de quem procura
ajudar, produzir o novo e bom. O curador energiza assim com vida a vida
defeituosa, levando-a adiante ou ancorando-a ainda mais profundamente
no lugar de destino. Os sete devem ser utilizados e através dos sete devem
passar as energias que a necessidade requer, criando o novo homem que
para sempre foi e para sempre será, quer seja aqui ou além.
xiv
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