
25 de Novembro de 2015

Lua Cheia de Sagitário, UT 22h44 de 25/11/2015

PLE NILÚNIO  D E  SAGITÁRIO   
(Lua Cheia 25/11/2015 às 19h44 hora local de Argentina e parte do Brasil – 20h44 hora de verão no Brasil)

S A G I T Á R I O :  S E RV I Ç O  D A H U M A N I D A D E

“Quando as forças duais dos irmãos cósmicos (Gêmeos) se
convertem na energia do uno que cavalga para a luz (Sagitário), o quarto
se converte no quinto. A humanidade, o link, se converte na Hierarquia, a

doadora de todo bem. 
Então todos os Filhos de Deus se regozijam.”

i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Na atualidade, o serviço é a principal ideia que deve ser captada,
porque (ao captá-la) nos abrimos amplamente às entrantes influências

novas. A Lei do Serviço é a expressão da energia de uma grande Vida que,
em cooperação com “Aquele em Quem vivemos, nos movemos e temos
nosso ser”, está submetendo a família humana a certas influências e

correntes de energia...

… Espaço de Profundo Silêncio …

[Estas] correntes de energia... finalmente farão três coisas:

1. Despertar o centro coronário em todos os aspirantes e discípulos.

2.  Permitir  a  humanidade  emocionalmente  polarizada  a  se  enfocar  na  mente  de

maneira inteligente.

3. Transferir a energia do plexo solar para o coração.

Este  desenvolvimento,  que  poderíamos  denominar  “a  consciência  do  coração”  ou

desenvolvimento do verdadeiro sentimento, é o primeiro passo para a percepção grupal.

Esta  percepção  e identificação  com  o  aspecto  sentimento  de  todos  os  grupos  é  a

qualidade que leva ao serviço – um serviço a ser prestado como os Mestres prestam, e

como o Cristo nos demonstrou na Galileia.
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ii

… Espaço de Silêncio …

Tudo  que  a  humanidade  necessita  hoje  é  a  compreensão  de  que  HÁ um Plano  que

definitivamente  está  se  desenvolvendo  através  de  todos  os  acontecimentos  mundiais,  e

que  tudo  o  que  ocorreu  no  passado  histórico  do  homem,  e  tudo  o  que  ocorreu

ultimamente,  certamente está em linha com esse Plano. Necessariamente também, se tal

Plano  existe,  pressupõe  Aqueles  Que  são  responsáveis  por  originar  o  Plano  e  levá-lo

adiante  com êxito.  Do  ponto  de vista  da humanidade comum,  que pensa em termos de

felicidade  terrena,  o  Plano  deveria  ser  alguma coisa  festiva  e  algo  que  tornaria  a  vida

material  mais  fácil.  Para  a  Hierarquia  espiritual,  o  Plano  envolve  os  ajustes  ou

circunstâncias que elevarão  e  expandirão  a consciência do  gênero  humano e permitirão

aos  homens,  portanto,  descobrir  os  valores  espirituais  por  si  mesmos  e  fazer  as

mudanças  necessárias  por  seu próprio  livre  arbítrio  e  assim  produzir  o  exigido

melhoramento  do  ambiente,  em  consonância  com  o  reconhecimento  espiritual  em

desenvolvimento.

O método da Hierarquia é trabalhar por meio de indivíduos e por meio de grupos, a

fim de  produzir  um reconhecimento  espiritual  tão  amplo,  que  os  homens  em todas  as

partes  aceitarão  como um fato  o  governo  interno  do  planeta  e  trabalharão  juntos  para

fundar  o  Reino  de  Deus  em manifestação  objetiva  na  Terra  –  e  não  em alguma época

distante  e  em algum céu  indefinido.  Não  se  trata  de  um sonho  místico  ou  impossível,

mas  simplesmente  do  reconhecimento  e  da  exteriorização  do  que  sempre  esteve

presente,  o  qual  definitivamente  tomou  forma objetiva  quando  Cristo  esteve  entre  nós

há  dois  mil  anos  e  que  passará  a  ser  reconhecido  universalmente  quando  Ele  estiver

conosco de novo no futuro imediato.

Portanto,  todos os  que trabalham e lutam pelo bem da humanidade e  sob a  direção

da Hierarquia, animem-se1 e renovem a coragem. A Hierarquia não só permanece (como

tantas  vezes  lhes  disse),  como  a  cada  dia  e  a  cada  ano  vai  Se  aproximando  mais  da

humanidade.  O poder da unidade espiritual, enfocada, da Hierarquia hoje pode se sentir

de  muitas  maneiras;  é  responsável,  sobretudo,  pelo  paciente  esforço  de  todos  os

trabalhadores  humanitários  e  daqueles  que  visionam  a  unidade  frente  a  grandes

1take heart.
2



25 de Novembro de 2015

 Lua Cheia de Sagitário, UT 22:44 de 25/11/2015

dificuldades, e apesar da fatigada letargia e do pessimismo que as condições, demasiado

duras para a resistência humana,  impuseram sobre as mentes dos homens.  A Hierarquia

permanece e trabalha. Os Mestres estão trabalhando de acordo com o Plano – um Plano

fundado  sobre  a  história  passada  da  raça  e  que  pode  ser  rastreado  ali;  um Plano  que

exigiu, devido ao egoísmo humano, o  drástico horror  da guerra (1914-1945); um Plano

que hoje pode salvar e salvará o abismo que agora existe entre o passado insatisfatório,

egoísta  e  material,  e  o  novo  futuro  que  demonstrará  uma  grande  medida  de  unidade

mundial  e  que  constantemente  e  com  habilidade  em  ação  substituirá  os  valores  que

dominaram até agora, pelos valores espirituais.

A garantia disto é a inteligência em desenvolvimento dos homens em todas as partes

lutando  cegamente  pela  liberdade  e  pela  compreensão,  e  recebendo  sempre  a  interna

segurança, o  conhecimento e a ajuda d’Aqueles que estão elaborando (como sempre) as

situações  e  condições  nas  quais  o  gênero  humano  pode  chegar  melhor  à  expressão

divina.
i i i

… Espaço de Profundo Silêncio …

“Nas profundezas, a luz penetrará.”

Espaço de Silêncio

“O problema psicológico envolvido tem antecedentes seculares, inerentes
à alma de cada nação individual e que hoje estão condicionando

potentemente as mentes de todos os seus povos.”

Espaço de Silêncio

“A educação é uma empresa profundamente espiritual.”

Espaço de Silêncio

“Em um novo e singular sentido, estamos hoje na aurora de uma era
econômica totalmente nova.”

Espaço de Silêncio
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“Encontrar uma solução para o problema das minorias é essencialmente
encontrar uma solução para a grande heresia da separatividade.”

Espaço de Silêncio

“Se os grandes e organizados grupos religiosos das igrejas de todos os
países e compostos de todos os credos não oferecerem guia e ajuda

espiritual, a humanidade encontrará outro caminho. Nada pode fazer para
que o espírito do homem esteja afastado de Deus.”

Espaço de Silêncio

“Unidade, paz e segurança virão pelo reconhecimento –
inteligentemente avaliado – dos males que levam à presente

situação mundial, e em seguida pelos passos inteligentes,
tolerantes e compreensivos que levarão ao estabelecimento de

corretas relações humanas…”

Espaço de Silêncio

Nada sob o céu pode deter o progresso da alma humana em sua
longa peregrinação das trevas para a luz, do irreal para o real, da morte

para a imortalidade e da ignorância para a sabedoria. 
iv

… Espaço de Profundo Silêncio …

Aqueles  de  vocês  que  estão  procurando  servir  à  humanidade  e  se  unir  ao  esforço

Hierárquico para trazer cura a um mundo dolorido,  devem aprender a penetrar  por trás

das  aparências,  por  trás  dos  métodos  e  esquemas,  dos  resultados  e  efeitos  no  plano

físico,  e procurar contatar as forças de Shamballa ou da Hierarquia, mais a necessidade

humana que produziu estes modos de expressão e deste modo vê-los pelo que são – não

sistemas desgastados  e  esforços  infantis  para  melhorar,  mas planos  embrionários  pelos

quais, finalmente, possam vir liberação e a cultura e civilização da Nova Era. 

Se estão procurando levar iluminação aos lugares escuros da terra (isto é, às mentes

dos  homens),  deverão  ver  com  clareza  e  relacionar  o  abstrato  e  o  concreto  de  uma
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maneira  tal  que,  em  suas  próprias  vidas,  se  possa  ver  um  idealismo  em atuação2;

somente assim será possível ver também um idealismo atuante de índole nacional, racial

e  humano.  É  preciso  usar  tanto  a  cabeça  como  o  coração,  e  isto  muitas  pessoas

entusiastas  tendem  a  esquecer.  Podem  trabalhar  em  uma  alta  tensão  neste  esforço  –

tensão  produzida  pela  inter-relação  da  cabeça  e  do  coração,  atuando  de  maneira

criativa através do centro laríngeo  – esotericamente compreendido? Nesta última frase

expressei para os discípulos a índole do esforço que devem realizar.
v

… Espaço de Profundo Silêncio …

É essencial que os servidores de todas as partes – os homens e mulheres inteligentes

de  boa  vontade  –  tenham uma compreensão  fresca  e  clara  do  trabalho  a  realizar,  e  se

tornem “canais  de  transmissão  e  não  pontos  de  interferência  de  interesse  egoísta”  na

corrente divina. Isto  requer visão e coragem. Há que ter  coragem para adaptar as vidas

– diariamente e em todas as relações – à necessidade da hora e ao serviço à humanidade;

é preciso coragem para atacar os problemas da vida em bem dos demais e para eliminar

nossos  próprios  desejos  pessoais  na  emergência  e  necessidade,  fazendo-o  contínua  e

constantemente.  No  entanto,  há  muito  para  estimular  o  servidor.  A  Humanidade  já

alcançou  um  grau  de  desenvolvimento  em  que  existe  uma  definida  compreensão  do

Plano  da  Hierarquia  –  quer  o  chame  de  fraternidade,  participação,  internacionalismo,

unidade  ou  o  que  se  queira.  Isto  é  uma  crescente  e  real  compreensão  e  um

reconhecimento  geral  por  parte  dos  pensadores  e  esoteristas  do  mundo,  pelas  pessoas

religiosas  iluminadas,  pelos  estadistas  de  mente  aberta,  pelos  industriais  e  homens  de

negócios  de  visão  incluente  e  percepção  interna  humanitária,  e  atualmente  até  pelo

homem  comum.  Já  existe  um  reconhecimento  mais  definido  dos  valores  espirituais

emergentes,  e uma maior disposição para renunciar a tudo o  que dificulta o  serviço.  Os

planos do Cristo para a liberação da humanidade estão mais maduros,  pois tiveram que

esperar  até  que a tendência da aspiração humana estivesse mais definida; a  nova era já

se  divisa  no  horizonte  com  suas  latentes  possibilidades,  despojada  dos  véus  do

espelhismo e das ilusões que a escureciam dez anos atrás. Tudo isto é um desafio para o

discípulo.
vi

… Espaço de Silêncio …

2 working.
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Não é necessário que repita o que deve ser feito, como deve se dar a cada um ou de

que  maneira  poderia  contribuir  para  ajudar  a  humanidade.  O  caso  foi  apresentado

definida  e  claramente.  A  responsabilidade  repousa  agora  naqueles  que  receberam  a

mensagem.  Só  me  resta  advertir  que  se  os  que  sabem  e  aos  quais  foi  sinalizado  o

caminho  de  saída  não  se  consagrarem a  si  mesmos  e  tudo  que  possuem,  sem reserva

alguma, para ajudar o mundo em seu momento de necessidade, o  trabalho não se levará

a cabo nem se materializarão  os  planos da Hierarquia.  Se isto  não acontecer  dentro  de

um futuro imediato, talvez seja necessário então descobrir novos e drásticos métodos. 
vii

… Espaço de Profundo Silêncio …

A necessidade do serviço de homens e mulheres, livres de ilusão e espelhismo, nunca

esteve  tão  dramaticamente  presente  como  hoje,  e  escrevi  isto  para  os  potenciais

servidores a uma necessidade imperiosa.

… Espaço de Profundo Silêncio …

Que  o  Anjo  da  PRESENÇA possa  fazer  sentir  Sua  proximidade  e  os  inspire  para

que  atravessem  valentemente  os  fogos  da  terra  ardente,  é  minha  mais  fervorosa

oração;  que  o  fato  da  PRESENÇA possa  ser  detectado  por  vocês  e  os  conduza a  uma

maior atividade,  uma vez cruzada a terra ardente,  é meu mais profundo desejo para

vocês; e que a luz ilumine seu caminho e traga uma segura e confiante consumação

de  todas  as  tribulações  e  lutas  que  caracterizaram  seu  modo  de  vida,  é  o  desejo  de

meu coração. Insto-os a uma empresa mais ativa e constante. 
vii i

… Espaço de Profundo Silêncio …

Nada sob o céu pode deter o progresso da alma humana em sua
longa peregrinação das trevas para a luz, do irreal para o real, da morte

para a imortalidade e da ignorância para a sabedoria. 
ix

… Espaço de Profundo Silêncio …

Meditação Que Penetre a Luz
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