
FESTIVAL DA HUMANIDADE 
 

 
NOTA-CHAVE:  EU RECONHEÇO O MEU OUTRO EU E, AO MINGUAR  
                          AQUELE, EU CRESÇO E BRILHO 
 

 
Este Festival é dedicado sobretudo ao Cristo e à Sua relação com a 
Humanidade. 
 
O Mestre DK nos indica três motivações diferentes neste Festival: 
 

- A motivação do Amor, em seu sentido mais sublime, livre do sentimento, 
da emoção e do desejo de ser amado: um amor abrangente, que atua 
com firmeza e decisão e que trabalha para o Todo (e não para os 
interesses de um grupo ou indivíduo). 

 
- A motivação da Ressurreição, o novo tipo de vida, a consciência do Cristo 

Vivo, realizada em nós, o poder de renovar todas as coisas, de forma que 
possamos “viver com mais plenitude”. 

 
- A motivação da União, uma relação mais íntima entre todos os Homens e 

Mulheres de Boa Vontade, entre a qualidade cósmica do Amor e a 
Humanidade. 

 
 
Foi-nos transmitido e simbolicamente representado que as energias liberadas 
durante o Festival de Wesak, na Lua Cheia de Touro, são vertidas pelo Cristo 
sobre toda a Humanidade, numa cerimônia solene, nessa época especial. Nesta 
cerimônia, as forças do Amor, da Luz e da Boa Vontade são invocadas através 
da “Grande Invocação” e vertidas sobre todos aqueles que participam da missão 
de criar um mundo melhor. Através deles, as forças são transferidas para toda a 
Humanidade. 
 
Hoje, em nossa meditação, podemos tomar parte no grande processo de 
transmissão, representando, como grupo, um canal receptivo para essas forças 
de amor. Somos convocados de uma maneira muito especial para um grande 
serviço, para uma invocação, para uma “prece” pela Humanidade, uma “prece” 
para que a Luz e o Amor se derramem sobre as decisões da Humanidade, de 
modo que possam ser estabelecias corretas relações humanas. 
 
E assim chegamos à qualidade especial do signo de Gêmeos: a transmissão de 
energias espirituais. É o signo que cria relações, indicando o fator comum, o elo 
de ligação entre os pares de opostos. 
 
No mito, Mercúrio, o regente deste signo, é chamado de “Mensageiro Alado dos 
Deuses”, o qual “leva e traz as mensagens entre os deuses e a Humanidade, 
com a velocidade da luz”. 
 



Como já sabemos, o signo de Gêmeos pertence à Cruz Mutável. Ele representa, 
de certo modo, o protótipo dessa Cruz, assim como Touro expressa a Cruz Fixa 
de maneira mais significativa e Áries, a Cruz Cardeal. O impulso do grande 
processo de transmissão que ocorre em Gêmeos, foi dado em Áries. Em Touro 
a ideia é percebida, recebida e tecida na substância da natureza do desejo, ou 
seja, implantada no corpo emocional e, em Gêmeos, essa energia adentra a 
mente do Homem. 
 
Sendo um signo de Ar, mutável, Gêmeos penetra, permeia simplesmente tudo. 
Portanto, as energias fluem para as ramificações de todas as áreas da vida, para 
a multiplicidade das formas. Em Gêmeos, a luz percebida em Touro é distribuída 
simbolicamente a cada célula do corpo. Do ponto de vista esotérico, esse 
processo está, portanto, ligado à metamorfose, à transfiguração da 
personalidade. 
 

 


