BOA VONTADE
É AMOR EM AÇÃO

SECUENCIA 12
FESTIVAIS MAIORES

A GRANDE INVOCAÇÃO

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 Pano 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

Esta invocação não é propriedade de nenhum indivíduo ou grupo em especial. Ela pertence a
toda a humanidade. Empregá-la ou incentivar outras pessoas a entoá-la não favorece nenhum
grupo ou organização específica. A beleza e a força dessa invocação residem em sua
simplicidade e na expressão de certas verdades essenciais que todos os homens aceitam inata
e normalmente: a verdade da existência de uma Inteligência básica, à qual damos o nome de
Deus; a verdade de que, por trás das aparências externas, o Amor é o poder motivador do
Universo; a verdade de que veio à Terra uma grande Individualidade, chamada Cristo pelos
cristãos, que encarnou esse Amor para que pudéssemos compreendê-lo; a verdade de que o
Amor e a Inteligência são consequências da Vontade de Deus e, por fim, a verdade inconteste
de que o Plano Divino só pode se desenvolver através da própria humanidade.
Alice A. Bailey
www.lucis.org
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INTRODUÇÃO
Entre as diversas atividades que fazem parte do programa de Boa Vontade Mundial, o
trabalho realizado todos os anos nos Três Festivais Espirituais Maiores talvez seja o mais
importante, e deveria ser o de maior destaque em nossas iniciativas. O Trabalho do Serviço de
Meditação nos Festivais Maiores (Páscoa, Wesak e o do Cristo e a Humanidade ou de Boa
Vontade) é subjetivo, mas o trabalho a ser realizado na difusão global envolve ações práticas
externas.
Boa Vontade Mundial, as Unidades de Serviço e as pessoas que cooperam participam
ativamente por meio da publicidade dos Festivais, do preparo de encontros de meditação
grupal e, o mais importante, da ampla distribuição da Grande Invocação e da difusão de sua
importância e significado, para assegurar seu emprego amplo e correto.
Com o passar dos anos foi desenvolvido um projeto criativo de atividades de Serviço
destinadas a familiarizar o público com essas expressões vivas da Unidade que existe por trás
da aspiração espiritual humana.
No centro deste esforço unido encontra-se a Grande Invocação. Ela é usada nos Três
Festivais Maiores e é especialmente significativa no Festival da Boa Vontade ou do Cristo e a

Humanidade, também conhecido como DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO.
No DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO a GRANDE INVOCAÇÃO é usada por um grande
número de homens e mulheres. Seu apelo profundo às pessoas de todas as crenças e religiões
faz com que hoje a Grande Invocação seja mundialmente conhecida, e com que muitos grupos
e organizações respaldem e promovam o seu uso.
Neste Manual delineamos alguns meios pelos quais é possível contribuir com o
trabalho de Serviço dos Três Festivais Espirituais Maiores.
As ideias que sugerimos foram apresentadas por grupos e pessoas de muitas partes do
mundo, e representam as atividades básicas que qualquer pessoa interessada pode adaptar e
implementar em seu ambiente imediato.
Boa Vontade Mundial detalha neste Manual a ajuda que oferece para a realização
dessas atividades.
I.

SUGESTÕES DE AÇÃO.

a)

Participação Pessoal.

É possível a participação individual na celebração de cada plenilúnio, com um grupo
ou com o público.
No dia de cada Lua Cheia, mantenha na mente a Nota-chave correspondente ao signo
e, unido em pensamento aos homens e mulheres de boa vontade de todo o mundo, entoe a
Grande Invocação.
b) Encontros Públicos de Meditação.
Atualmente, em quase todos os países, há grupos que planejam e realizam encontros
públicos de Meditação nos Três Festivais Espirituais, o que dá ao público a oportunidade de
participar.
As reuniões vão daquelas que reúnem um pequeno grupo de pessoas a encontros com
grande participação.
Sendo um dos serviços mais eficazes que um grupo pode oferecer, essas reuniões
públicas constituem uma atividade local que pode ser foco para comentários no rádio,
publicação em jornais, páginas na Internet ou divulgação em qualquer outro meio de
comunicação de massa.
No site www.lucis.org, Boa Vontade Mundial distribui material sobre:


Delineamento da Meditação “Que Penetre a Luz”



A Grande Invocação – Sua Origem e Importância



Meditação da Lua Cheia (Serviço de Meditação de Plenilúnio) e os Festivais
Espirituais

c) Difusão dos Festivais (Maiores e Menores)
É possível reenviar a qualquer grupo, organização e pessoa os e-mails da Sede de
Buenos Aires, convidando para participar da celebração dos Festivais Espirituais (Maiores e
Menores) e do Serviço de Meditação do Plenilúnio, enfatizando que a participação não
precisa ser necessariamente física para ser eficaz. O que importa é a unidade de pensamento e
propósito.
d) Celebração dos Festivais
Além dos encontros públicos de meditação, algumas Unidades de Serviço promovem
maior conscientização sobre os Festivais e, principalmente, sobre o Dia Mundial de
Invocação, com a organização de atividades que evocam o interesse e a participação de um
grande número de pessoas (conferências e reuniões sobre um tema atual de relevância
espiritual que culminam no serviço conjunto de várias ideologias, credos e religiões, com
leituras e orações de diversas religiões, finalizando com a meditação silenciosa sobre a
GRANDE INVOCAÇÃO).
Foram desenvolvidos no mundo pontos focais em torno da proclamação do DIA
MUNDIAL DE INVOCAÇÃO. Todas as atividades desenvolvidas nessa escala oferecem
elementos de interesse significativo para a mídia local que aceita difundir o DIA MUNDIAL DE
INVOCAÇÃO, em alguns casos, de forma muito ampla.
Para mais detalhes sobre essas atividades, escreva para Boa Vontade Mundial.
e)

Publicidade

Com o passar dos anos, as Unidades de Serviço e os colaboradores deram início a
amplos projetos de publicidade e anúncios sobre os Três Festivais Espirituais.
Escreveram artigos, colocaram anúncios em jornais e revistas locais e nacionais, e até
spots em rádios que difundem a GRANDE INVOCAÇÃO e informam sobre o DIA MUNDIAL DE
INVOCAÇÃO.
Esse é, logicamente, um aspecto fundamental do Trabalho dos Três Festivais
Espirituais, no qual há um grande campo para a iniciativa e a criatividade individual.
Citamos como exemplo, o sucesso observado na difusão da GRANDE INVOCAÇÃO por
rádio, o trabalho de inúmeros jornalistas que aceitaram fazer reportagens em seus programas.
Uma dessas reportagens, nos Estados Unidos, foi feita em uma rede nacional de notícias, ao
meio-dia; outro programa divulgou a GRADE INVOCAÇÃO vinte e sete vezes durante o DIA
MUNDIAL DE INVOCAÇÃO .
Se houver a intenção de preparar um programa ou de se oferecer para ser entrevistado,
é muito importante estabelecer contato com a pessoa responsável, na emissora de rádio, com a
antecedência necessária.

É aconselhável que os grupos que estejam preparando um programa para o DIA
MUNDIAL DE INVOCAÇÃO entrem em contato com as emissoras escolhidas, ao menos com
doze semanas de antecedência, apesar desse período variar conforme a emissora. A
publicidade por rádio é muito eficaz e geralmente gratuita. Ela alcança um grande número de
pessoas e desempenha um papel inestimável na aclimatação dos meios de comunicação às
ideias da NOVA ERA. Um exemplo é a Rádio Mantra FM 91,9 que, de Buenos Aires, na
Argentina, faz transmissões para o mundo todo, pela Internet, com a imagem da GRANDE
INVOCAÇÃO acompanhando cada programa; além disso, apoia a ampla difusão da GRANDE
INVOCAÇÃO, principalmente no DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO, no plenilúnio de Gêmeos.
Outras formas de publicidade incluem: a afixação de anúncios e pôsteres em livrarias e
locais estrategicamente selecionados, a difusão em redes sociais, e-mail e sites, assim como as
incontáveis alternativas oferecidas pela Internet e pela imaginação humana.
A difusão contínua da GRANDE INVOCAÇÃO durante o ano todo é um meio poderoso
de fortalecimento da resposta potencial aos Festivais e ao DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO.
Muitos grupos participam deste projeto de forma ativa e criativa.
f) Imprensa
Boa Vontade Mundial estimula as Unidades de Serviço e os colaboradores a difundir o
material disponível sobre os Três Festivais Espirituais, por meio da reimpressão ou reenvio do
material de BVM. Também é possível a criação de material próprio, porém o material assim
criado não poderá ser atribuído à BVM – o crédito deverá ser dado ao grupo que se
responsabilizar diretamente por ele.
g) Compartilhamento de Informações
Agradeceríamos o envio das notícias sobre as suas atividades para o DIA MUNDIAL DE
INVOCAÇÃO e os Três Festivais Espirituais, pois isso nos permitiria compartilhar tais
informações com terceiros, por meio de um Boletim de Boa Vontade Mundial, na Internet
(www.lucis.org) ou pelo fornecimento de dados arquivados na Sede.

II.

OBSERVAÇÕES PARA PALESTRAS, APRESENTAÇÕES NO RÁDIO, TV

BASES PARA A UNIDADE
A unidade humana como uma realidade espiritual verdadeira e subjacente é
demonstrada hoje em todos os aspectos da vida, a despeito das diferenças de atitudes e de
aproximação. Na Nova Era, a religião estará fundamentada em verdades universais, e a
liberdade de todas as religiões será preservada para que seja dada continuidade aos
respectivos rituais e doutrinas.
Tais verdades incluem:
1. A crença em uma Inteligência Suprema que denominamos Deus.

2. O reconhecimento da existência de um Plano evolutivo no universo, motivado pelo
poder do AMOR.
3. O reconhecimento de que uma Hierarquia Espiritual guia a humanidade no
desenvolvimento do PLANO. Esse grupo de seres perfeitos é conhecido por diversos nomes
nas Escrituras do mundo: Comunhão dos Santos, Mestres de Sabedoria, Rishis, Sociedade de
Mentes Iluminadas, entre outros.
4. A verdade de que em consonância com o Plano divino e no decorrer da história,
grandes condutores espirituais vieram da Hierarquia Espiritual (como Salvador, Avatar,
Instrutor Mundial) para oferecer luz e revelação aos homens. Todas as religiões do mundo
foram fundadas dessa forma. Hoje, muitos aguardam uma nova revelação.
5. O reconhecimento de que o Cristo, conhecido em outros credos com o nome de
KRISHNA, MAITREYA e IMAN MAHDI, é o atual Instrutor do Mundo e Guia da Hierarquia.
6. A verdade de que a humanidade possui o poder de invocar a ajuda e a assistência
divina pela oração universal e pela meditação.

CIÊNCIA DA INVOCAÇÃO GRUPAL
Duas mudanças de significado profundo podem ser observadas no uso humano da
oração.
1. A oração para o benefício pessoal e a salvação individual desperta pouco interesse
nas novas gerações. A prioridade é o bem-estar da humanidade e a invocação da
Divindade como uma força divina nos assuntos mundiais.
2. O caminho da aspiração e o coração, e o caminho da oração mental ou
meditação estão sendo combinados em uma nova ciência de invocação grupal. A
invocação grupal envolve o uso conjunto do pensamento grupal para focalizar e
permitir clareza de direção à aspiração e aos desejos das massas. A força
combinada do coração e da mente humana cria um canal amplo e aberto, através
do qual a vontade espiritual e o Propósito podem encontrar expressão.

OS TRÊS FESTIVAIS ESPIRITUAIS MAIORES
Atualmente, cada religião possui festivais espirituais próprios. À medida que a
influência da Nova Era é fortalecida e, portanto, é aprofundado o sentido de unidade
espiritual, emergem certos festivais inter-relacionados, que influenciam e afetam toda a
humanidade. Todos os credos e religiões podem colaborar nesta celebração.
São eles os Festivais da Páscoa, Wesak e do Cristo e a Humanidade, que integram a
aproximação espiritual unificadora da Humanidade à Divindade. Tais Festivais ainda são
conhecidos por seus nomes antigos e tradicionais, mas seu propósito e significado estão
mudando, à medida que o efeito universal das energias espirituais derruba as barreiras
religiosas.

FESTIVAL DA PÁSCOA
É o Festival do Cristo vivo e ressuscitado, o Instrutor da Humanidade e Guia da
Hierarquia Espiritual. O Cristo é a expressão do Amor de Deus. Neste dia (Plenilúnio de
Áries) reconhecemos a Hierarquia Espiritual que Ele guia e dirige, e enfatizamos a natureza
do Amor de Deus. Será o Grande Festival Cristão do Ocidente.

FESTIVAL DE WESAK
É o Festival do Buda, intermediário entre o centro espiritual mais elevado do planeta,
Shamballa, e a Hierarquia. O Buda expressa a Sabedoria, personifica a Luz de Deus e é o
Indicador do propósito divino, ao mesmo tempo em que coopera com Seu irmão – o Cristo,
que representa a Hierarquia Espiritual. O Festival de Wesak (Plenilúnio de Touro) é celebrado
em todo o mundo, dando continuidade ao trabalho de distribuição de energia, que tem início
na Páscoa.

FESTIVAL DO CRISTO E A HUMANIDADE
Este Festival (Plenilúnio de Gêmeos) também é celebrado como DIA MUNDIAL DE
INVOCAÇÃO. Ele oferece a oportunidade de “ancorar” na consciência humana as energias
contatadas no Festival de Wesak. É o Festival do Cristo, que representa a HUMANIDADE diante
de Deus, e no qual é liberada uma abundante corrente de AMOR para ser usada como Boa
Vontade no estabelecimento de corretas relações humanas e corretas condições mundiais. É
um Festival de invocação e profundo anseio por solidariedade e unidade na consciência
humana espiritual. O DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO foi proclamado em 1952 e todos os anos,
nesse dia, a GRANDE INVOCAÇÃO é empregada em todo o mundo com propósito e intenção
especiais.
Os Festivais da Páscoa, Wesak e Cristo e a Humanidade ocorrem durante o intervalo
espiritual superior de cada ano, quando as energias estão disponíveis de forma especial. As
datas são determinadas pelas Luas Cheias de Áries (o primeiro plenilúnio após o equinócio
boreal da primavera), Touro e Gêmeos, respectivamente.
Cada festival abrange um período especial de energias (os dois dias anteriores, o dia
do Plenilúnio e os dois dias subsequentes), com ápice no Dia do Plenilúnio, quando homens e
mulheres de boa vontade podem cooperar (pela meditação e pelo direcionamento da energia)
com a Hierarquia Espiritual e com Aqueles que permanecem como guardiães da evolução da
consciência do nosso planeta.
Material adicional sobre os Três Festivais Espirituais Maiores pode ser encontrado em
www.lucis.org.

III. EXEMPLOS DE CARTAS.
A seguir apresentamos exemplos de textos de convites para uso geral. Podem ser
usados como orientação e adaptados conforme a necessidade.
Muitos grupos descobriram, graças à própria experiência, que é importante elaborar
uma agenda de contatos locais com estas correspondências, para permitir um possível vínculo
local individual e grupal.
CARTA GERAL (Sugestão)
Caro amigo,
Hoje, milhões de pessoas compartilham a convicção de que há uma unidade espiritual
interna, que está além das diferenças externas de credos e ideologias.
Desde 1952, homens e mulheres de Boa Vontade de todo o mundo dão uma expressão
prática a esse reconhecimento de unidade e à ampla difusão da aspiração pela oração e
meditação conjuntas, através da celebração do DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO.
Neste ano, o DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO será celebrado em (completar com a data
correspondente ao Plenilúnio de Gêmeos). Nesse dia, milhares de pessoas se unirão usando
uma oração mundial, a GRANDE INVOCAÇÃO, para enfocar a aspiração humana e canalizar a
Luz e a Boa Vontade para a consciência da Humanidade.
A GRANDE INVOCAÇÃO expressa verdades comuns a todas as grandes religiões; seu
uso como instrumento para a Luz e o Amor pode ajudar o restabelecimento do Plano
Universal para a Humanidade.
Você gostaria de se unir a nós neste ato de Serviço à Humanidade?
(Texto da Grande Invocação)
Atenciosamente,
***

CARTA PARA IGREJAS (Sugestões)
Prezado...
A unidade da aspiração humana rumo a Deus transcende todas as diferenças de credos
e doutrinas. Hoje, essa verdade é amplamente sustentada por milhões de pessoas em todo o
mundo.
Desde 1952, um número crescente de homens e mulheres de Boa Vontade se une em
oração e aspiração no DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO, para dar Expressão prática a essa
verdade.
Neste dia, homens e mulheres de inúmeras e distintas crenças de todo o mundo se
unem e entoam a GRANDE INVOCAÇÃO, uma oração mundial fundamentada em verdades
comuns a todas as religiões mundiais. Usando a GRANDE INVOCAÇÃO, ajudam a enfocar a
demanda humana por Luz, Compreensão, Amor e Boa Vontade, para que o Plano e o
propósito de Deus possam se desenvolver na Terra.
Neste ano, o DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO será celebrado em (completar com a data
correspondente ao Plenilúnio de Gêmeos). Convidamos o senhor e sua congregação a se
unirem neste reconhecimento da unidade espiritual, de alcance mundial, durante o DIA
MUNDIAL DE INVOCAÇÃO.
Seria possível o senhor propor à sua congregação o uso da GRANDE INVOCAÇÃO e a
união com homens e mulheres de todo o mundo para invocar a Ajuda Divina?
Será com grande satisfação que lhe enviaremos informações adicionais sobre todos os
elementos nos quais possamos ajudar.
Atenciosamente,
Boa Vontade Mundial
***

CARTA PARA AS ESCOLAS (Sugestões)
Prezados
Uma das principais características da juventude é reconhecer a unidade espiritual do
homem. Em contato com diversas raças, crenças religiosas e ideologias, os jovens
reconhecem a unidade da humanidade e sua aspiração comum pelo bom, verdadeiro e belo.
Desde 1952, muitos jovens se unem a um número crescente de homens e mulheres de
boa vontade em todo o mundo para celebrar o DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO. Nesse dia,
pessoas de todas as culturas e religiões dão expressão prática à sua crença na unidade
espiritual e à aspiração de se relacionarem em oração e meditação unificadas.
Neste ano, o DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO será celebrado em (completar com a data
correspondente ao Plenilúnio de Gêmeos). Nele os homens e mulheres de boa vontade de todo
o mundo se unirão no reconhecimento conjunto da Humanidade Una e entoarão, numa oração
mundial, a GRANDE INVOCAÇÃO, para enfocar o pensamento e a aspiração combinados.
Vocês estão convidados a se unirem a essa afirmação mundial de unidade no DIA
MUNDIAL DE INVOCAÇÃO e a entoar a GRANDE INVOCAÇÃO. Incluímos material explicativo.
Será com grande satisfação que lhes enviaremos informações adicionais sobre todos os
elementos em que possamos ajudar.
Atenciosamente,
Boa Vontade Mundial
***

CARTA PARA GRUPOS E ORGANIZAÇÕES (Sugestões)
Prezados Amigos:
Hoje, milhões de pessoas compartilham a convicção de que há uma unidade espiritual
interna que está além das diferenças externas de credos e ideologias.
Desde 1952, homens e mulheres de boa vontade de todo o mundo dão uma expressão
prática a esse reconhecimento de unidade, à ampla difusão da aspiração em uma oração e
meditação conjuntas, por meio da celebração do DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO.
Neste ano, o DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO será celebrado em (completar com a data
correspondente ao plenilúnio de Gêmeos). Nesse dia, os homens e mulheres de boa vontade se
unirão entoando uma oração mundial, a GRANDE INVOCAÇÃO, com os objetivos de enfocar a
aspiração humana e canalizar Luz e Boa Vontade para a consciência da humanidade. A
GRANDE INVOCAÇÃO expressa verdades comuns a todas as grandes religiões.
Você e o (grupo, organização, sociedade) estão convidados a participar deste evento.
Agradecemos se puderem divulgar o DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO a seus associados, talvez
em uma nota em alguma das suas publicações.
Temos material, informações e literatura relacionada que poderá ser enviada mediante
solicitação. Agradecemos a atenção.
Atenciosamente,
Boa Vontade Mundial
***

IV COMUNICADO À IMPRENSA E APRESENTAÇÕES NO RÁDIO.
PUBLICAÇÕES EM REVISTAS (Sugestões)
Uma publicação em jornais deve ser adaptada, até certo ponto, às circunstâncias
locais. Em geral, os jornais de circulação local publicam um artigo apenas quando há alguma
conexão entre a notícia e a esfera local. Exemplo: um grupo ou organização local se propõe a
participar da celebração do DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO; ou um grupo local está
patrocinando um encontro público para celebrar o festival, etc. Abaixo há um exemplo de
publicação cujo texto pode ser usado como base e ser adaptado às exigências locais.
DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO
(data)
Em (completar com a data correspondente ao plenilúnio de Gêmeos) é celebrado no
mundo o DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO.
Neste dia os membros de (indicar os grupos) se unirão aos homens e mulheres de Boa
Vontade de todo o mundo para celebrar a unidade espiritual da humanidade e a cooperação
entre diversos credos e religiões.
(Inclua aqui informações importantes sobre o encontro público de meditação ou sobre
alguma outra atividade planejada. Seja específico.)
O DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO está embasado no fato dos assuntos mundiais serem
influenciados pelo poder focalizado da aspiração e do pensamento dos homens e mulheres de
boa vontade de todo o mundo. Sua nota-chave é a fraternidade, a boa vontade e a unidade da
“humanidade una que se dirige a Deus”.
No DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO, homens e mulheres de todo o mundo se unem para
entoar uma oração mundial, a GRANDE INVOCAÇÃO, focalizar uma invocação potente e
canalizar luz espiritual e fortaleza para a consciência humana. A GRANDE INVOCAÇÃO
expressa verdades comuns às principais religiões, e é entoada diariamente por milhões de
pessoas em todo o mundo.
(Texto da Grande Invocação)
(Em seguida, redigir um parágrafo convidando os homens e mulheres de boa vontade
da comunidade a participarem da celebração do Festival, unindo-se em pensamento ou
dirigindo-se ao encontro público previamente anunciado.)
***

APRESENTAÇÃO NO RÁDIO (Sugestões)
ANÚNCIO PARA RÁDIO COM 60'' DE DURAÇÃO
Em (completar com a data correspondente ao Plenilúnio de Gêmeos), homens e
mulheres de boa vontade de todo o mundo participam do DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO.
Nesse dia, pessoas de todas as crenças reconhecem a fraternidade, a boa vontade e a unidade
da Vida Una. No DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO, homens e mulheres de mente espiritualizada
cooperam na invocação focalizada da LUZ, do AMOR e da VONTADE DE DEUS em nome da
Humanidade. A GRANDE INVOCAÇÃO é um instrumento poderoso, usado para focalizar este
vasto clamor invocativo e colocar em movimento as energias necessárias ao estabelecimento
de corretas relações entre os homens, em todo o mundo.
Você está convidado a participar do DIA MUNDIAL DE INVOCAÇÃO, unindo-se em
pensamento a todos os homens e mulheres de boa vontade, e usando a GRANDE INVOCAÇÃO
com concentração e meditação em (completar com a data correspondente ao Plenilúnio de
Gêmeos) e em todos os dias do ano.
Para obter mais informações e receber cópias da GRANDE INVOCAÇÃO, escreva ou
dirija-se à (nome e endereço do grupo).
Que a LUZ, o AMOR e o PODER restabeleçam o Plano na Terra.
“Esses três Festivais já são celebrados em todo o mundo. Apesar de não estarem
inter-relacionados, integram a atitude espiritual da humanidade. Aproxima-se o momento em
que os três festivais serão celebrados simultaneamente em todo o mundo, e assim será
alcançada uma grande unidade espiritual; o efeito dessa grande aproximação, hoje tão
perto, será estabilizado pela invocação unida de toda a humanidade no planeta.
Os demais plenilúnios constituirão festivais menores e serão considerados de
importância vital. Estabelecerão os atributos divinos na consciência dos homens, da mesma
forma como os festivais maiores estabelecem os três aspectos divinos”.
[EJ 350-351]
***

A Fundação Lucis incluiu em seu site www.lucis.org, na seção plenilúnios, a
possibilidade de fazer download de arquivos com os textos usados na Sede de Buenos Aires,
como textos reflexivo-meditativos, para a introdução ao Serviço de Meditação, tanto para os
plenilúnios maiores como para os menores, que completam o trabalho do serviço de
distribuição das energias disponíveis em cada lua cheia, construindo a ponte da consciência
que oportunamente unirá a consciência da matéria e a do espírito.

“O destino dos Homens e das Nações é determinado pelos
Valores que regem as suas decisões”

“A crise humana e mundial dos nossos dias é basicamente espiritual; está pondo à prova o
caráter e a intenção de todos os homens e mulheres, o que dá a oportunidade de rever os
valores que captamos como uma forma pessoal de conduta.”

“O Mundo do Futuro depende do que cada um de nós decidir fazer hoje”

Os cadernos de Boa Vontade são distribuídos gratuitamente pela Fundação Lucis como uma atividade
de Serviço e são financiados por contribuições ou donativos voluntários. Para mais informações visite:
www.lucis.org

Boa Vontade Mundial
R o d r í gu e z P e ñ a 2 0 8 , P i s o 4 °
C 1 0 2 0 a d f - B u e n o s A i r e s, A rge n t i n a .
Te l e fo n e ( 5 4 - 11 ) 4 3 7 1 - 8 5 4 1

AMOR À VERDADE
essencial para uma sociedade justa, inclusiva e progressista.
SENTIDO DE JUSTIÇA
reconhecimento dos direitos e das necessidades de todos.
ESPÍRITO DE COOPERAÇÃO
fundamentado na boa vontade em ação e no princípio
das corretas relações humanas.
SENTIDO DA RESPONSABILIDADE PESSOAL
com relação ao grupo, à comunidade e aos assuntos humanos.
SERVIÇO AO BEM COMUM
por meio do sacrifício do egoísmo.

SOMENTE O QUE É BOM PARA TODOS É BOM PARA CADA UM

São estes os valores espirituais que inspira m a consciência de todos daqueles que
vivem para criar um mundo melhor.

O DESTINO DOS HOMENS E DAS NAÇÕES
É DETERMINADO PELOS VALORES QUE REGEM AS SUAS DECISÕES
A crise humana e mundial dos nossos dias é basicamente espiritual; está pondo à prova o caráter e a
intenção de todos os homens e mulheres, o que dá a oportunidade de rever os valores que captamos
como uma forma pessoal de conduta.

O MUNDO DO FUTURO DEPENDE DO QUE CADA UM DE NÓS
DECIDIR FAZER HOJE

Rodríguez Peña 208, piso 4°
C1020ADF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
www.lucis.org

