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Primeira Parte 
 
Trata-se de um Mantra, uma palavra de poder. 
 
Quando você tiver se posicionado no alto do seu ser e estiver em comunicação com seu 

Anjo Solar, no alto da montanha, entoará A Grande Invocação com clara atenção, com 
ardente aspiração e visualização criadora. 

 
Os Mantras ou invocações são mais efetivos quando entoados nos níveis mentais 

elevados, o que implica em preparação, alinhamento e infusão da Alma. Esta é a primeira 
música que a personalidade, sob a inspiração da alma, tocará ou entoará, e através da qual 
os veículos inferiores ficarão carregados de energias de luz, amor e poder. 

 
Na realidade, o ato de entoar a invocação é um ato de extensão do alinhamento com os 

centros da luz, do amor e do poder. 
 
Os esoteristas afirmam haver três grandes Senhores, Que representam estes três grandes 

centros de energia e Eles formam um Triângulo, no centro do qual está o Cristo. Estes 
Senhores são: 

• O Avatar da Síntese, um Ser Cósmico Que representa o centro do Poder. 

• O Espírito da Paz, Que representa o Centro do Amor. 

• O Senhor Buda, Que representa o Centro da Luz. 
 
No momento em que este Mantra sagrado é soado, invocamos estes três grandes 

Senhores, dos quais emanam luz, amor e poder. Aqui podemos usar a nossa visualização 
para aprofundar o nosso alinhamento com estes três grandes centros e evocar as energias 
necessárias para "restaurar o Plano na Terra". 

 
Estamos em um ponto determinado. Foi alcançado o alinhamento entre a Alma e seus 

veículos. Agora usamos nossa visualização para ver como a luz desce e é distribuída como 
em resposta à nossa invocação e dissipa as ilusões, a escuridão que se encontra dentro dos 
homens e do universo. Como é grande a mudança que ocorre em nossos campos social, 
econômico e político quando esta luz é vertida e distribuída! 

 
Com o verso seguinte, estamos visualizando o Coração de Deus, o grande Senhor do 

Amor. Que grandes preparativos Ele suporta para regressar à Terra! Veja como a energia do 
Amor é vertida nos corações dos homens e cria mudanças fundamentais dentro da 
humanidade em conjunto, e estabelece corretas relações humanas em todo o planeta. Veja 
como o amor derrete todas as montanhas de ódio, de exploração, todas as montanhas de 
instrumentos e máquinas de guerra em todas as nações de todo o mundo; as pessoas do 
mundo se tornam de fato humana e a Nova Era de Fraternidade está a caminho. 

 
Em seguida você visualiza como o Propósito de Deus guia as pequenas vontades dos 

homens e cria um mundo novo em que os homens entram conscientemente nos mistérios das 
iniciações e se convertem em cooperadores deste Propósito. 

 
No quarto verso você visualizará a humanidade como um centro no qual o Plano da 

Hierarquia trabalha e sela a porta donde mora o mal: os males do ódio, da separação, os males 
do totalitarismo, os males do materialismo, os males da guerra e os males da ignorância. 

 



É possível estender a sua visão e invocar a luz, o amor e o poder, mas sem criar formas 
de pensamentos específicas, limitadas. A sua visualização será geral, não particular, pois não 
sabemos realmente que tipo de mundo teremos em detalhes. Se criarmos pormenores e 
formas de pensamentos particulares segundo nosso nível de sensibilidade e compreensão, 
podemos construir obstáculos para a manifestação do Plano. 

 
 

A entoação da invocação 
 

Poderá ser muito produtivo se você imaginar que alguém, um ser superior, um grande 
iniciado, entoa a Grande Invocação e que você a repete depois dele, um verso após o outro. 

 
Para torná-la mais patente, você escuta todo o verso e o repete de um só alento, mas sem 

pressa. Faça uma pausa durante três contagens (segundos) depois do primeiro verso, sete 
depois do segundo verso, nove depois do terceiro verso, e doze depois do quarto verso. 
Nestes períodos em silêncio, concentre-se e visualize mentalmente o efeito do verso que foi 
entoado. 

 
O efeito da nossa palavra, da nossa invocação, depende do nível no qual falamos ou 

entoamos. 
 
Se a consciência de um homem é enfocada no nível físico apenas, o efeito vocal da sua 

invocação será muito débil, e não criará resultados permanentes. 
 
Se a sua consciência estiver enfoca no plano emocional, a sua invocação ou palavra levará 

mais força e criará maiores resultados. 
 
Se o foco estiver nos planos superiores mental e intuitivo, é naturalmente um mago branco 

e sua invocação e palavra estarão carregadas de uma energia de altíssima voltagem, e é capaz 
de ser muito criador em linha com o Plano. Eis porque o alinhamento é tão necessário. Se o 
alinhamento for realizado de maneira adequada e a consciência se elevar até os planos mentais 
superiores, então o peregrino tem mais energia em mãos, e sua invocação pode chegar aos 
Grandes Centros e trazer luz, amor e poder para a elevação da humanidade e para a realização 
do Plano. 

 
Muito nos ajudará se, em nosso tempo livre, tomamos a invocação e refletimos sobre cada 

frase, cada verso, para aprofundar a nossa compreensão do seu significado esotérico. As 
palavras pronunciadas ou entoadas com compreensão criam efeitos maiores e ampliam o 
nosso foco de consciência dentro dos planos superiores de nosso ser. 
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Segunda Parte 
 
Depois de fazer as suas anotações, largue o lápis, feche os olhos, relaxe e retire a sua 

consciência para o centro frontal e entoe a Grande Invocação. 
 
Ao entoar A Grande Invocação, visualize todo o mundo, toda a humanidade, e distribua a 

Luz, o Amor e o Poder por todo o planeta para que os homens de todas as partes, sem 
distinção de raça, cor ou religião, se inundem com a luz que limpa toda ignorância e revela a 
verdade da origem divina do homem. 

 
Encha-se do Amor que nos impulsiona a viver como uma só humanidade, e que prepara o 

caminho para a fraternidade mundial. 
 



Encha-se do Poder que nos dá valor para viver segundo a nossa visão suprema para o 
bem supremo da humanidade única. 

 
Estas visualizações se efetuarão especialmente nas pausas entre as estrofes, ao entoar A 

Grande Invocação. 
 
Através do processo da meditação, você terá expandido a sua consciência, e talvez tenha 

tocado alguns planos superiores para se carregar com um tipo superior de energia. Aqui você 
vai usar esta energia para difundir as suas percepções através de A Grande Invocação para 
todo o mundo. Trata-se de um serviço que você presta aos seus semelhantes, criando para 
eles uma visão magnética e uma profunda aspiração de Luz,  Amor e Poder para que possam 
"selar a porta onde mora o mal", ou destruir e apagar todas as formas-pensamentos 
cristalizadas de ódio, separatividade e mal, criados ao longo dos séculos. 

 
A Grande Invocação é um potente Mantra de cura. Limpa todos os obstáculos nos três 

mundos da personalidade, possibilita que a energia divina flua através dos veículos humanos 
e conduz o fogo curativo, unificador e transformador através de todas as formas humanas e 
planetárias. 

 
A Grande Invocação constrói pontes ou linhas de comunicação entre os centros etéricos 

do coração, da garganta e da cabeça, e as radiações destes centros se interpenetram entre 
si e criam um escudo elétrico de proteção em torno da personalidade. Depois, a influência do 
Mantra se expande e toca o ponto do Poder, o ponto do Amor e o ponto da Luz no universo. 
Estas energias que fluem dentro de você e através de você se dirigem a todo o universo, e 
especialmente aos lugares que necessitam de limpeza e cura: lugares onde há derramamento 
de sangue; lugares a dignidade humana é humilhada; lugares onde a energia do corpo 
humano, das emoções e da mente são desperdiçadas; lugares que atuam como obstáculo à 
energia vital circulatória e criam "lagos" parados, "áreas" infectadas no corpo planetário. Como 
um grande raio de luz, a energia de A Grande Invocação deve se dirigir para dentro destes 
lugares escuros. 

 
Aqui devemos mencionar que referidos lugares degenerados podem receber energia 

excessiva e se estimular mais na direção da atividade que exerce. A corrupção, o 
derramamento de sangue e o crime podem aumentar, mas se a corrente de energia for firme-
mente vertida, gradualmente a luz aumentará e os vícios começarão a se desintegrar. Desse 
modo, destroem-se muitas ilusões e espelhismos, cortam-se as grades das prisões e os 
prisioneiros são postos em liberdade. 

 
Ao realizar este trabalho sagrado, devemos ser muito cuidadosos para não projetarmos os 

nossos espelhismos ou ilusões aos nossos objetos, e para não construirmos formas- 
pensamento especificas acerca de indivíduos, grupos, nações e acontecimentos; em vez 
disso, devemos estar na luz da Alma e liberar a energia para as situações físicas, emocionais 
e mentais, e ali deixá-la em liberdade para que cumpra o trabalho de queimar, limpar e eliminar 
os obstáculos no caminho em direção ao progresso. Direcionaremos as energias, e as coisas 
ocorrerão de acordo com o Plano divino e de acordo com o carma do ponto focal. 

 
Para esclarecer este ponto, digamos que se dirigimos a energia para um indivíduo que 

esteja enfermo, ou sob a influência de espelhismos ou de uma ilusão, devemos visualizar o 
indivíduo e a ele enviar a energia tripla, formando uma atmosfera de Luz, de Amor e Poder 
em torno dele. Podemos, por exemplo, visualizar um clube noturno, ou um setor de guerra, e 
vertermos ali as nossas energias, sem demandar um efeito curativo ou limpador, sem imaginar 
o modo como queremos que fique o enfermo, ou o ponto focal de qualquer grupo ou indivíduo 
para mudar desta ou daquela maneira. Apenas criaremos as condições apropriadas, e 
deixaremos que as coisas ocorram como hão de ocorrer, segundo o carma implícito. 

 



Se depois de dirigirmos a energia, a pessoa enferma vier a falecer ou a atuar de maneira 
que não esperávamos, nos limitaremos a nos manter indiferentes, sabedores de que o bem 
ocorrerá de um modo além dos nossos cálculos. 

 
Em outras palavras, não devemos determinar o resultado. Nosso dever é derramar 

firmemente a Luz, o Amor e o Poder, sem nos identificarmos com pessoas, lugares ou 
acontecimentos, mas cultivando um alto nível de indiferença com relação aos resultados. 

 
Ao entoarmos A Grande Invocação desse modo, usaremos a nossa visualização, 

concentração e poder volitivo, que conduzirá a energia ao lugar proposto e deixaremos que se 
solte ali. 

 
O poder volitivo não é usado para formar nada, para governar nada, para mudar nada do 

modo como queremos, está ali apenas para conduzir a energia tripla de luz, amor e poder. 
 
Primeiro, você distribuirá esta energia tripla por todo o planeta e, em casos de emergência, 

a projetará aos indivíduos, grupos, partidos, nações e lugares. 
 
Assim aprenderá a direcionar a energia divina e a ser um mago branco. Mas lembre-se de 

que um mago branco é um homem que está na luz da sua Alma, e opera dali com o aspecto 
alma de todas as formas. 
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