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P LE NILÚ NI O

DE E S CO R P I ÃO
(Lua Cheia 6/11/2014 às 19:23 hora local de Argentina e Brasil –
20h23 nas regiões do Brasil com horário de verão)

A CONTINUIDADE DA REVELAÇÃO
Cada revelação aproxima o homem do mundo das causas.
O testemunho da história é que o surgimento da necessidade do homem
sempre foi atendido com uma Revelação divina.
Que o Caminho de Reconhecimentos conduza à Revelação Grupal.
… Espaço de Profundo Silêncio …
Sempre no transcurso das eras e em cada crise humana, sempre nas horas de
necessidade, na fundação de uma nova raça ou no despertar de uma humanidade
preparada para uma visão nova e mais ampla, o Coração de Deus – impulsionado pela
lei da compaixão – envia um Instrutor, um Salvador do Mundo, um Iluminador, um
Avatar. Ele dá a mensagem de cura, que indicará o passo seguinte que a raça deve dar,
que iluminará um escuro problema mundial e proporcionará ao homem uma expressão de
um aspecto da divindade até então não compreendido. Sobre este fato da continuidade
da revelação e sobre a sequência desta manifestação progressiva da natureza divina,
baseia-se a doutrina dos Avatares, dos Mensageiros divinos, Aparições divinas e
Profetas inspirados. A história inequivocamente dá fé de todos eles.
i

… Espaço de Silêncio …
“Sempre que houver um debilitamento da Lei e um crescimento da ilegalidade em
todas as partes, então Eu me manifesto”.
“Para a salvação dos justos e a destruição de aqueles que fazem o mal, para o
firme estabelecimento da Lei, Eu volto a nascer, era após era”.
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… Espaço de Profundo Silêncio …
Um Avatar é um Ser que – tendo desenvolvido primeiro Sua Própria natureza,
humana e divina, e em seguida a tendo transcendido – é capaz de refletir algum
Princípio cósmico ou qualidade e energia divina que produzirá o efeito desejado sobre a
humanidade, evocando uma reação, produzindo um estímulo necessário e, como se diz
esotericamente, “conduzindo à rasgadura de um véu e à impregnação de luz”. Esta
energia pode ser gerada dentro da família humana e enfocada em um Mensageiro
responsivo; pode ser gerada dentro do próprio planeta e produzir um Avatar planetário;
pode ser a expressão do impulso e energia de vida do sistema solar, ou de fontes fora do
sistema solar e, portanto, cósmicas. Mas sempre se enfoca por meio de uma Entidade
que se manifesta, é evocada por uma demanda ou chamado massivo, e evoca resposta e
consequentes mudanças na atividade de vida, a cultura e a civilização do gênero
humano.

A resposta ou reação da humanidade ao Mensageiro divino estabelece, em seu
devido tempo, o reconhecimento de algo transcendente, algo a desejar e pelo qual se
esforçar, algo que indica uma visão que é, primeiro, uma possibilidade e, mais tarde,
uma conquista. É este o processo historicamente comprovado, e finalmente testemunha
um fato. Este novo fato, quando se soma aos fatos estabelecidos por outros e anteriores
Avatares, enriquece o conteúdo espiritual da consciência humana, realça a vida
espiritual da raça e estimula o homem a dar um passo adiante no mundo da realidade e
fora do mundo da ilusão. Cada revelação o aproxima mais do mundo das causas.
iii

… Espaço de Silêncio …

Quando sua própria forma lhe parecer ilusória,
como o despertar de todas as formas que em sonhos vê.
Quando tiver cessado de ouvir os muitos sons,
então poderás discernir o UNO, o som interno que mata o externo.
Então e somente então, abandonará a região do falso, para entrar no reino do
verdadeiro.
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iv

… Espaço de Profundo Silêncio …
Alguns ciclos

na vida

de

um discípulo

apresentam um aspecto

de

uma

“confrontação” e alguns, outro aspecto. Em uma vida pode estar inteiramente ocupado
lutando contra o Morador no Umbral ou se orientando para o Anjo da Presença e
permitindo que a energia condicionante divina aflua a ele; pode estar sucumbindo à
influência da espantosa totalidade de seus desejos malignos e materiais ou pode estar se
aproximando gradualmente do Anjo. Mas – e este ponto é o ponto importante – é ele
mesmo que evoca uma ou outra destas manifestações . O mesmo acontece com a
humanidade. O chamado da alma da humanidade, ou da natureza material da
humanidade, deve evocar resposta, e por isso um Avatar pode se manifestar. É o
chamado magnético ou a intenção massiva do discípulo ou da humanidade que produz a
manifestação. Em outras vidas, o discípulo pode simplesmente oscilar entre os dois
polos de seu ser, sem nenhum esforço consciente, sem nenhuma confrontação direta nem
compreensão clara do propósito de vida. O mesmo faz a humanidade.
Finalmente, porém, chega uma vida na qual o discípulo se vê diante simultaneamente
do Morador e do Anjo, e tem lugar o maior conflito de sua experiência. O mesmo
acontece hoje no mundo. O espiritual e o material estão em conflito, e a própria
humanidade é o campo de batalha.
v

A visão presente deve se tornar a experiência passada. A luz de revelação
desaparecerá, à medida que a experiência se tornar um hábito e, portanto, cair sob
o umbral da consciência. Um reconhecimento novo e totalmente diferente deve
assumir controle…
vi

… Espaço de Profundo Silêncio …

De novo, uma correspondência com a doutrina dos Avatares pode ser vista na vida
individual do discípulo. Quando ele tiver desafiado o desejo e feito um verdadeiro
esforço para a correta orientação, então – quando o conflito entre o bem e o mal estiver
em seu ponto culminante – chegará um momento em que demandará mais luz, mais
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poder, mais compreensão, e liberação para dar seu próximo passo adiante. Quando
puder fazer esta demanda com firme intenção e puder permanecer fixo e sem medo, a
resposta inevitavelmente chegará da própria Presença. Surgirá uma manifestação de luz,
amor e poder. O reconhecimento da necessidade terá então evocado resposta. O conflito
cessará; o Morador se encaminhará para o seu próprio lugar; o Caminho por diante
estará liberado; o discípulo poderá avançar com segurança, e uma vida melhor raiará
para ele.

O mesmo acontece para a humanidade. Uma demanda se eleva às próprias portas do
Céu; a intenção massiva da humanidade é que o mal deve terminar e que se torne
possível uma vida melhor e mais verdadeira. No momento de maior tensão e de
dificuldade, a demanda surge. A resposta vem. O Avatar aparece e a luz aflui, liberando
o caminho. Renasce uma nova esperança e se tomam novas determinações. A fortaleza
para estabelecer corretas relações flui em abundância através do corpo da humanidade, e
o gênero humano surge a uma vida mais ampla, condicionada por valores mais
verdadeiros. Torna-se possível uma fusão entre o mundo externo da vida diária e o
mundo interno das realidades espirituais. Um fresco influxo de amor e luz é possível.
vii

… Breve Espaço de Silêncio …

Os resultados nunca nos concernem. Estrita obediência à lei e constante
adesão às regras estabelecidas, manifestando habilidade na ação, são o
papel do estudante inteligente. Os efeitos então são seguros e não
acarretam carma.
viii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Portanto, a humanidade em todas as partes hoje espera a Aquele que Vem.
Pressente-se que o Avatar está a caminho. ...
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A demanda sem a ação paralela é inútil, assim como a fé sem obras está morta. É
aqui onde há uma brecha na cadeia magnética que deveria unir o Avatar com a demanda
de Sua vinda. Seu surgimento deve ser causado por uma quíntupla cadeia ou fio de
energia: a enfocada vontade dos povos, a intenção massiva dos discípulos e aspirantes
do mundo, mais seu desejo, sua participação ativa na tarefa de liberar o caminho para
Ele, e completo altruísmo. Somente quando a humanidade por si mesma tiver feito todo
o possível para ajustar aquilo que está mal e para terminar com aquilo que é maligno, e
tiver levado este esforço até o sacrifício da própria vida, poderá Ele, o Desejo de todas
as nações, aparecer.

Entre a Fonte da qual surgem todos os Avatares e a humanidade, encontra-se a
Hierarquia de Amor, encontram-se o Cristo e Seus discípulos, encontram-se os Mestres
da Sabedoria. Eles estão unidos, todos Eles, em um formidável esforço para ajudar o
gênero humano neste momento a vencer o Morador no Umbral e a se aproximar mais do
Anjo. Isto exige alguma ajuda maior, e esta ajuda estará próxima quando a humanidade
e a Hierarquia em um único esforço fusionado e combinado permanecerem com intenção
massiva, invocando a ajuda e também a esperando.
ix

… Espaço de Profundo Silêncio …

Antes que a alma possa ver, deve ter alcançado a Harmonia interior, e os olhos
carnais têm de estar cegos a toda ilusão.
Antes que a alma possa ouvir, é mister que a imagem (homem) se torne tão surda
aos rugidos como aos sussurros...
x

… Espaço de Profundo Silêncio …

Esta é uma era de culminações. Tais culminações aparecem hoje no campo da
religião, assim como no campo da ciência e da política. Todas as grandes linhas de
aproximação humana à realidade e à verdade estão passando do reino do tangível e
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exotérico para o do intangível e esotérico. A ciência rapidamente está se convertendo na
ciência do invisível; a religião emergiu do reino do místico para a atmosfera mais clara
do oculto, e deve agora acentuar a realidade do invisível como a causa eficiente do
visível...

Qual é então a verdadeira estrutura interna da realidade que proporcionará a
fortaleza necessária para a humanidade nesta época, bastando deste modo para atender a
demanda do homem pela verdade e se mostrando adequada para responder as suas
incessantes, mas inteligentes interrogações?
xi

… Espaço de Silêncio …

A energia da vontade é o agente da revelação do propósito divino.
xii

… Espaço de Profundo Silêncio …

Que o Caminho de Reconhecimentos conduza à Revelação Grupal

… Espaço de Profundo Silêncio …
... a grande e satisfatória resposta a todo questionamento humano e necessidade
humana deve ser encontrada na doutrina dos Avatares, e na continuidade das Revelações
divinas. Esta é a persistente crença – impossível de erradicar e inalterável – de que (em
momentos graves de necessidade mundial) Deus Se revela através de Aparecimentos,
através de Aquele Que Vem. Esta doutrina se encontra em todas as religiões mundiais
fundamentais, em cada época e era... Tudo isto está ligado à crença imortal do gênero
humano no amoroso Coração de Deus, Que sempre atende a necessidade do homem. O
testemunho da história é que o surgimento da necessidade do homem sempre foi
atendido com uma Revelação divina.
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x iii

… Espaço de Silêncio …
Peregrino! olha adiante para a meta. Olha como brilha muito longe a Glória que
encobre e a luz que nada pode atenuar. Levanta a taça e esgota-a rapidamente, que a
dor não te detenha. A taça vazia, a mão firme, o esforço constante e forte, levam a
um instante de agonia e dali à vida radiante.
xiv

… Espaço de Profundo Silêncio …

Antes que a alma seja capaz de compreender e recordar, deve estar unida com o
Falante silencioso, tal como a forma na qual a argila é modelada está desde o
início na mente do oleiro.
Porque então a alma ouvirá e recordará.
E então falará ao ouvido interno
A VOZ DO SILÊNCIO…

Aquele que há de te dar nascimento, busca no Vestíbulo da Sabedoria, o Vestíbulo
que está situado mais além, onde são desconhecidas todas as sombras e onde a luz
da verdade brilha com glória perene.
xv
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