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M E M Ó R I A  

53º  exercício– ano 2012

No período correspondente ao  ano de  2012,  a FUNDAÇÃO LUCIS enfatizou

principalmente a Semana do Festival do Novo Grupo de Servidores do Mundo,

celebrada, como a cada sete anos, de 21 a 28 de dezembro. Em atenção a esta

celebração,  o  ano  começou  com  a  obra  e  pintura  do  salão  de  meditação,

cozinha,  banheiro  completo  e  corredor,  que  incluiu  a  colocação  de  um  novo

piso  de  madeira  similar  ao  do  salão,  coroando  estas  obras  com  uma  nova  e

melhor iluminação dos quadros do Buda e do Cristo e da nova imagem mural de

A Grande Invocação. Neste contexto de reforma foram doados à “Legião da Boa

Vontade”  um televisor  Samsung de 34”,  dois  videocassetes e  inúmeros vídeos

de  conteúdo  espiritual,  dois  monitores,  teclados  e  alto-falantes  de  PC,  entre

outros.  O  ano  espiritual  começou  com  a  Sede  e  seu  Salão  de  Meditações

adequados ao elevado propósito  que marcaria  a  tônica do novo ciclo  anual,  e

que nesta oportunidade decidiu-se prestar especial atenção e realizar a devida

preparação  (tal  como  é  sugerido  em  Psicologia  Esotérica,  T.  II)  atento  à

coincidência  da  Semana  com  o  período  de  lua  cheia.  Ficou  resolvido  que  o

trabalho  giraria  em  torno  da  meditação,  devido  à  sua  importância

transcendental, surgindo como lema deste acontecimento: “Semana do Festival

do Novo Grupo de Servidores do Mundo: uma semana de meditação”. Com este

espírito foram fomentadas, como de praxe, as reuniões de Serviço de Meditação

de  Plenilúnio  e  os  encontros  Reflexivo-Meditativos,  cuja  tônica  se  enfocou

principalmente nesta “semana de impacto grupal”. Foi consagrada uma especial

dedicação aos  três Plenilúnios maiores correspondentes ao festival do Cristo,

“Páscoa”, em Aries; o do Buda, “Wesak”, em Tauro, e o do “Cristo e a

Humanidade”  em Géminis, procurando  absorver o maior influxo possível de

energia que desse  um elevado tom  ao  trabalho de preparação. Nesta

oportunidade,  o Serviço prestado grupalmente  mediante  a  organização  das

reuniões  de  todos  os  meses  na  Sede,  cuja  participação  é  livre  e  gratuita ,

continuou elevando a irradiação mediante a utilização das nossas ferramentas
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de trabalho, os livros de Alice A. Bailey, junto com os Ensinamentos espirituais

da Sabedoria Eterna que nos chegaram através de outros autores de profunda

compreensão  tais  como  Helena  P.  Blavatsky,  Annie  Besant  e  as  reconhecidas

versões  em  espanhol  dos  livros  de  Agni  Yoga.  No  sábado  5  de  maio  de  2012

teve  início  a  cerimônia  especial  de  Wesak,  cujo  particular  cerimonial  já

realizamos há anos no momento exato da Lua cheia de Tauro.  Em junho, além

da  celebração  do  Plenilúnio  maior  de  Géminis,  uma  vez  mais  se  destacou  a

importância  da  Grande  Invocação,  efetuando  uma  ampla  difusão  pelo  espaço

que a Rádio  MANTRA FM, gentilmente cedido à Fundação. Este espaço de rádio

semanal  denominado  “A  Voz  do  Silêncio”  foi  inaugurado  no  ano  de  2011  em

direção à Semana Festival  do Novo Grupo de Servidores do Mundo, e durante

todo  2012  foram  abordados  tópicos  em  relação  a  este  importante

acontecimento, visando despertar a consciência da oportunidade de serviço que

tal  Semana  representa.  Ao  se  retransmitir  o  programa  duas  vezes  mais  por

semana, em distinto dia e horário, ofereceu um valioso meio para comunicar e

difundir  a  existência  e  importância  dos  Festivais  Maiores,  convidando  a

participar ativamente no trabalho de conexão subjetiva. A isto a Rádio Mantra

FM  veio  somar  a  sua  colaboração  com  dois  avisos  gravados  por  um  locutor

anunciando  a  Semana  do  Novo  Grupo  de  Servidores  do  Mundo,  com  textos  e

música  preparados  pelo  grupo  da  Lucis,  transmitidos  durante  os  três  meses

anteriores  à  Semana  de  Impacto  Grupal.  Por  tudo  isto  a  Fundação  Lucis

agradece  a  Rádio  Mantra  FM,  assim  como  pelo  espaço  cedido  com  o  único

interesse de contribuir para o Serviço, difundindo os ensinamentos e a energia

de Boa Vontade; em uma palavra, comunicando o valor da Palavra  ao mundo de

fala hispana e portuguesa.  Continuando a tarefa inaugurada ao celebrar o 54º

aniversário  da  constituição  da  Fundação  Lucis  Buenos  Aires,  Argentina,

continuou  a  avançar  a  incorporação  de  conteúdos  no  website  nos  dois

principais  idiomas  da  América  Latina,  espanhol  e  português.  Encontram-se

disponíveis  no  site  os  áudios  de  todos  os  programas  de  “A  Voz  do  Silêncio”,

espaço  da  Fundação  Lucis  cedido  pela  Rádio  Mantra  FM,  e  também  os

delineamentos de meditação, o trabalho completo a se realizar nos Plenilúnios

e  o  detalhamento  de  todas  as  novidades  e  atividades  que  são  realizadas  na

Sede,  facilitando  a  participação  no  serviço  subjetivo  a  um  maior  número  de
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pessoas.  Ficou  comprovado  que  a  rápida  atualização  de  conteúdos  da  página

permite uma dinâmica maior e aumenta o raio de influência do serviço que se

desenvolve. Isto possibilitou, a título de exemplo, dar um novo impulso a uma

área algo postergada nos últimos anos, Boa Vontade Mundial, incorporando as

sequências  de  modo  que  estejam disponíveis  em todo  momento e  para  todos

que  se  interessarem  por  esta  forma  de  serviço,  reatualizando-se  a  base  de

dados  e  projetando-se  futuras  maneiras  de  difundir  e  aumentar  o  uso  da

energia  de  Boa  Vontade  em  formas  adequadas  aos  tempos,  que  incluem  um

trabalho  interativo  em  desenvolvimento,  fazendo  assim  que  esta  atividade

volte a vibrar ao ritmo do coração da Escola Arcana. Aspira-se brindar cada vez

mais  material  guia  e  de  ensinamento  espiritual  por  este  meio,  chegando

paralelamente  ao  público  de  fala  portuguesa,  graças  à  colaboração  de

estudantes na tarefa de tradução, o que possibilitou incorporar à Escola Arcana

um  crescente  número  de  estudantes  do  Brasil  e  de  Portugal.  Com  o  fim  de

ampliar  a  difusão  às  redes  sociais,  também  foi  inaugurada  a  página  da

Fundação  Lucis  no  Facebook  e  uma  conta  no  Twitter  relacionada,  tendo

alcançado  até  agora  uma  aceitável  margem  de  chegada  através  destes  meios.

Esta mesma experiência foi  extensiva à Boa Vontade, cuja página no Facebook

foi  anunciada  e  inaugurada  durante  a  Semana  Festival  do  Novo  Grupo  de

Servidores  do  Mundo,  mais  especificamente,  no  dia  25  de  dezembro,  Natal.

Destacamos  e  agradecemos  a  colaboração  de  um  estudante  da  Escola,

especialista  em  comunicações.  Os  encontros  Reflexivo-Meditativos  se

desenvolveram com base nos ensinamentos sobre o Novo Grupo de Servidores

do Mundo enfatizando a relação interna subjetiva e a qualidade do trabalho  em

serviço ao Plano, à Humanidade e à Hierarquia, culminando com o Encontro de

Boa  Vontade  realizado  no  domingo  23  de  setembro  no  Salão  “ O  PALACIO”

(Rodríguez  Peña  361),  oportunidade  em  que  se  contou  com  a  desinteressada

participação de um Grupo Coral de Servidores que acompanhou o trabalho de

meditação  e  leitura  de  parágrafos  com  música  e  canto  coral  de  grande

profundidade,  o  que  possibilitou  elevar  a  invocação  do  grupo  todo  em  uma

mais elevada nota de conexão espiritual. Foi a semente do trabalho combinado

de  meditação,  cor  e  som  que  teve  lugar  na  semana  própria  do  Festival.  Em
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princípios  de  setembro  foi  editado  o  número  25º  da  revista  de  distribuição

gratuita  “El SERVIDOR”,  sendo  impressos  5000  exemplares  de  28  páginas,  que

nesta  ocasião  contou  com  o  aporte  de  estudantes  da  Escola  Arcana  que

escreveram artigos sobre o Novo Grupo de Servidores do Mundo e seu trabalho

como  ponte  de  relação  entre  a  Humanidade  e  a  Hierarquia.  O  trabalho  de

revisão  e  digitalização  dos  livros  avançou  e  permanece  em  andamento.  Em

fevereiro  de  2012  veio  à  luz  a  7ª  edição  revisada  do  Tratado  sobre  Magia

Branca (ou O Caminho do Discípulo), e em julho a Segunda Edição revisada de A

Luz  da  Alma,  cuja  impressão,  como  é  habitual  nestes  últimos  anos,  foi

encomendada a Platt Grupo Impresor S.A. Foi  realizada uma exaustiva revisão

de  Cura  Esotérica (o  Tomo  IV  do  Tratado  sobre  os  Sete  Raios),  privilegiando

sobretudo o sentido esotérico que mais se ajuste à versão em inglês, algo que,

como é natural,  evolui  de acordo com a profundidade espiritual que alcança o

grupo em um momento dado. Em particular, esta especial atenção é dedicada ao

último  livro  mencionado,  tendo  em  conta  o  amplo  interesse  que  desperta  o

tema no público em geral. Por outra parte, a fim de facilitar a distribuição dos

livros  e  dadas as novas  modalidades,  foi  entregue em consignação à Editorial

Kier S.A. uma importante quantidade de livros. Da mesma forma, para o fim de

ano  decidiu-se  adotar  o  mesmo  critério  para  impulsionar  a  venda  através  de

Deva's.  Os  adeptos  novos  e  ativos  continuam  evidenciando  uma  aproximação

cada vez maior com o círculo interno do Grupo, destacando-se a participação e

cooperação prestada durante a Semana Festival do Novo Grupo de Servidores

do  Mundo.  O  ciclo  de  leitura  do  Tratado  sobre  Magia  Branca  se  desenvolveu

entre março e agosto, decidindo-se suspender as reuniões ante a ocorrência de

distintas  problemáticas  que  afetaram  vários  dos  participantes  e  se  decidiu

utilizar este tempo e energia na preparação da “semana de impacto grupal”. Há

a perspectiva de reiniciar  o ciclo de leituras,  com as variantes que couberem,

uma  vez  retomada  a  atividade  durante  o  ano  de  2013.  No  início  do  ano

espiritual  todo  o  Grupo  da  Escola  Arcana  foi  convidado  a  refletir  em

profundidade sobre o Novo Grupo de Servidores do Mundo, e parte do produto

desta  reflexão  foi  publicada  na  edição  número  25  de  O  SERVIDOR.  Observa-se

uma renovação no trabalho esotérico que o grupo de estudantes leva adiante,

evidenciando-se  uma  maior  disposição  a  enfrentar  o  desafio  que  significa  o
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desenvolvimento esotérico.  É  de destacar o  avanço na tradução dos  textos  da

Escola  Arcana  para  o  português,  alcançando  já  os  graus  avançados,  o  que

facilitou  o  ingresso  de  novos  estudantes  de  fala  portuguesa,  tal  como

mencionado acima. Apesar de não se manifestar ainda o avanço da consciência

em relação ao correto uso da energia  dinheiro,  este não faltou.  Não obstante,

existe  a  necessidade  de  insistir  sobre  este  tema,  como  parte  fundamental  do

trabalho  de preparação para o  Reaparecimento do  Cristo,  tema cuja  primeira

evidência caberia a ser realizada pelos estudantes da Escola Arcana. O valor da

Escola  para  o  estudante,  através  da  sua  contribuição  monetária,  é  parte

inalienável  do  seu  desenvolvimento  espiritual.  Para  tal  fim,  nos  propomos  a

intensificar o trabalho neste sentido e despertar a devida responsabilidade que

merece este tema crucial nesta etapa da humanidade. A atividade de serviço de

Triângulos  contou  com  um  incremento  de  participantes  como  resultado  do

impulso propiciado no período, educando os aspirantes a servir desta maneira,

a  significação  esotérica  deste  trabalho  mediante  boletins  nos  quais

constantemente se eleva o nível de conteúdo tendente a expandir a consciência

a  respeito  desta  atividade tão próxima  ao  coração  da Hierarquia.   Confiamos

em seguir  avançando nestas linhas.  Finalmente,  e como fecho de ouro do ano,

de 21 a 28 de dezembro foi celebrada a Semana do Festival do Novo Grupo de

Servidores  do  Mundo  com  reuniões  diárias  de  Meditação  na  Sede,  com  o

propósito  de  apresentar  um  canal  adequado  de  recebimento  das  energias

extraplanetárias  que  afluem  a  cada  sete  anos  através  de  Capricornio.

Procuramos  expandir  o  máximo  possível  o  raio  de  influência  mediante  a  ampla

difusão  das  atividades  programadas  por  ocasião  desta  celebração  especial,

convidando  para  assistência  tanto  presencial  como  subjetiva.  Foi  realizado  o

trabalho diário de meditação combinada com cor e som, contando com doze obras

de  Nicolas  Roerich  em  exposição,  acompanhadas  de  música  de  alta  vibração

espiritual  de  compositores  tais  como  Beethoven,  Bach  e  Mozart,  entre  outros.

Merece  destacar  que  o  trabalho  se  inspirou  sobretudo  na  frase  de  Telepatia  e  o

Veículo  Etérico:  “Sensibilidade  à  impressão  significa  engendrar  uma  aura

magnética  na  qual  possam  atuar  as  impressões  mais  elevadas”,  e  tal  como  o

observara o Grupo Interno em sua última reunião do ano, esta frase teve efeito.  A
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combinação  das  rosas  que  adornaram  o  salão,  o  aroma  destas  e  dos  jasmins,  as

pinturas  plenas  de  cor,  a  música,  os  textos  do  Mestre  Tibetano  e  as  meditações

constituíram  um  estado  de  meditação  único  que  convidou  a  se  manter  a

contemplação,  habilitando  assim  o  recebimento  do  impacto  das  energias

disponíveis. Isto fez sentir e reconhecer o encerramento de uma etapa e deixou uma

semente  para  o  novo  ciclo.  Neste  sentido,  manifestou-se  a  integração  dos

assistentes,  assim  como  na  reunião  de  avaliação  de  29  de  dezembro,  em  que  o

Grupo Interno da Sede pode reconhecer a elevada integração alcançada, produto de

um elevado  ponto  de  fusão  interna  que,  no  momento  é  impossível  de  avaliar  em

toda a magnitude. Este seria o degrau e o terreno firme sobre o qual construir nesta

nova etapa de trabalho que se inicia.  Outro ano mais, a Instituição agradece aos

amigos, colaboradores e a todos que se identificam com o objetivo da Fundação

pelas  contribuições  e  colaborações  em  geral,  com  as  quais  é  possível

implementar  os  objetivos  que  a  necessidade  nos  evidencia  e  que  o  Grupo

procura reconhecer e cumprir.

Conselho de Administração da FUNDAÇÃO LUCIS
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