
A GRANDE INVOCAÇÃO - Primeira estrofe 

 

Que as Forças da Luz tragam iluminação para toda a humanidade.  

Que o Espírito da Paz se difunda pelo mundo. 

Que os homens de boa vontade de todas as partes se reúnam em espírito de 

cooperação. 

Que o perdão por parte de todos os homens seja a nota-chave neste momento. 

Que o poder assista aos esforços dos Grandes Seres.  

Que assim seja e que sejamos auxiliados a cumprir a nossa parte. 

 

A GRANDE INVOCAÇÃO - Segunda estrofe 

 
Que surjam os Senhores da Liberação.  

Que Eles tragam socorro aos filhos dos homens  

Que venha o Cavaleiro do Lugar Secreto 

E vindo, salve. Venha, Todo-Poderoso! 

Que as almas dos homens despertem para a Luz 

E que eles permaneçam com uma intenção unida. 

Que ecoe a proclamação do Senhor: O fim das aflições chegou! 

Venha, Todo-Poderoso! 

A hora do serviço das Forças Salvadoras já chegou 

Que elas se propaguem por toda parte, Todo-Poderoso. 

Que a Luz, o Amor, o Poder e a Morte 

Cumpram o Propósito Daquele Que Vem. 

A Vontade de salvar está presente, 

O Amor para conduzir o trabalho está amplamente difundido, 

A Ajuda Ativa de todos que conhecem a verdade também está presente. 

Venha, Todo-Poderoso e fusione esses três.  

Construa uma grande muralha de defesa.  

A regência do mal deve terminar agora. 

 

 
 
 



 
A GRANDE INVOCAÇÃO - Terceira estrofe 

 
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 Plano 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. 

 


