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AS FORÇAS QUE SUSTENTAM O PROCESSO EVOLUTIVO DA RAÇA 

 
 

A DOUTRINA DOS AVATARES 
Maio de 1941 

 
Ao entrarmos neste ano no importante mês de maio, perguntei-me se há alguma 

maneira de despertar os aspirantes do mundo e meus discípulos para uma compreensão mais 
verdadeira do imanente significado da oportunidade oferecida e, também, se há algum meio 
de simplificar e tornar mais real para vocês a Doutrina d’Aquele que Vem, vinculada como está 
com a doutrina de todas as grandes religiões. Em todas elas encontramos a ideia de uma 
ordem espiritual subjetiva, relacionada com o desenvolvimento do bem-estar da humanidade. 

 
Estamos em uma era de culminações, que aparecem hoje no campo da religião, como 

também no campo da ciência e da política. Todas as grandes linhas da abordagem humana à 
realidade e à verdade estão passando do reino do tangível e do exotérico para o intangível e 
esotérico. A ciência está se tornando rapidamente a ciência do invisível e do indemonstrável; 
a religião saiu do reino do místico, entrando na atmosfera mais clara do ocultismo, e deve 
agora acentuar a realidade do invisível como a causa eficiente1 do visível; a política e os 
governos estão envolvidos com os processos dos pensamentos e das ideologias. 

 
Qual será então a verdadeira estrutura interna da realidade que proporcionará a 

necessária força à humanidade nesta época, suficiente para atender a demanda do homem 
pela verdade, e se mostrar adequada para responder aos seus incessantes e inteligentes 
questionamentos? 

 
Gostaria de afirmar que as grandes e satisfatórias respostas para todas as perguntas e 

necessidades humanas se encontram na doutrina dos Avatares e na continuidade das 
Revelações divinas. Trata-se da crença – inextirpável e inalterável – de que Deus (nos grandes 
momentos de necessidade mundial) revela a Si Mesmo por Aparecimentos, por um Ser 
Esperado2. Esta doutrina está presente em todas as religiões mundiais fundamentais de todos 
os tempos e eras; aparece na doutrina dos Avatares do credo hindu, no ensinamento do 
retorno do Buda Maitreya ou o Kalki Avatar e, no mundo ocidental, na crença do retorno do 
Cristo e Seu advento ou segunda Vinda, e na profecia do mundo muçulmano do aparecimento 
do “divino aventureiro”, o Iman Madhi. Tudo isto está ligado à imorredoura crença da 
humanidade no Coração amoroso de Deus que sempre atende à necessidade do homem. A 
história testemunha que o aparecimento da necessidade humana sempre resultou em uma 
Revelação divina. 

 
A razão desta fé, inata no coração humano, encontra-se na própria natureza da Deidade. O 
enunciado cristão de que “Deus é amor” fundamenta-se neste profundo, reconhecido e 
espiritual fato. A expressão desta característica divina pode ser resumida nas palavras do livro 
A Voz do Silêncio: 

 

 
1 N. do T.: “Causa eficiente” é uma expressão da metafísica que significa “a origem da coisa”, no âmbito das 
quatro causas das coisas segundo Aristóteles. 
2 N. do T.: No original, The Coming One, Aquele que Vem. 
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“A compaixão não é um atributo. É a lei das Leis – a eterna Harmonia, o Próprio Ser do 
Alaya3; uma essência universal e ilimitada, a luz do bem eterno e da pertinência das 
coisas, a lei do amor eterno”. 
 

O aparecimento cíclico dos deuses solares dos antigos mitos, os Salvadores do Mundo e os 
Avatares testemunham esta Compaixão eterna, da qual são a garantia. 

 
O Festival de Wesak 

 
Por ocasião do Festival de Wesak, Eu chamaria a atenção para o fato de que o retorno anual 
do Buda para abençoar Seu povo de todas as partes e transmitir a mensagem de sabedoria, 
luz e amor para a humanidade – vindo, como faz, do próprio Coração da Deidade – é a prova 
externa e a garantia de uma interna direção divina e revelação no presente ciclo mundial de 
2.500 anos. Ano após ano, Ele retorna. Durante um breve instante, Ele nos lembra que Deus 
existe e ama sempre; que Ele não é indiferente ao Seu povo; que o coração do universo é 
compaixão inalterável e que o homem não está só. Para suscitar este reconhecimento e tornar 
possível este aparecimento, é criado um vívido Triângulo de Energia, enfocado pelas três 
grandes Entidades espirituais que evocam reconhecimento no Oriente e Ocidente e que são 
conhecidas pelos fiéis de todos os credos e todas as nacionalidades: 

 
1.  O Senhor do Mundo, o Ancião dos Dias, Sanat Kumara, o Logos planetário, 

Melquisedec, Aquele a Quem Cristo se referiu quando disse: “Eu e Meu Pai somos Um”. 
2.  O Buda, o Iluminado, o Revelador da luz e da sabedoria que nos chegam de fontes 

muito maiores que a nossa Vida planetária, um Mensageiro dos Deuses.  
3.  O Cristo, o Filho do Pai, o Salvador do Mundo, o Redentor. Aquele que permaneceu 

conosco e Que está reunindo Suas ovelhas em Seu redil, o Senhor de Amor. 
 

Nestes Três, Cuja natureza é amor e luz irradiantes, a humanidade pode captar em alguma 
medida a natureza da divindade. São maiores do que se sabe ou compreende; a inteligência 
e a aspiração humanas só podem pressentir Sua natureza essencial; Sua potência espiritual 
deve ser atenuada para que o gênero humano possa suportar a pressão do impacto da energia 
que Eles operam e procuram transmitir. É este processo de atenuação das energias que 
acontece no momento da Lua Cheia de Maio, e é levado a um “foco de transmissão” pela 
intenção em massa da Hierarquia e pela demanda em massa dos aspirantes e discípulos do 
mundo – ele próprio evocado pela necessidade em massa dos povos de todas as terras. 

 
Eis, meus irmãos, um simples enunciado dos fatos todos vocês devem compreender, 

vocês que procuram participar de maneira inteligente do Festival de Wesak e que anseiam por 
atuar como transmissores da energia espiritual que, naquele momento, será vertida sobre a 
humanidade que sofre. Este Festival de Wesak de 1941 talvez possa se revelar como “um 
modificador das condições” e um grande ponto de virada na vida da humanidade se todas as 
pessoas de orientação espiritual puderem chegar ao necessário ponto de autoesquecimento, 
pureza disciplinada e de resultante receptividade. 

 
Há certas verdades fundamentais que estão por trás de todas as religiões reveladas, e 

que são essenciais ao desenvolvimento espiritual e às realizações progressivas da divindade 

 
3 N. do T.: Alaya significa “alma universal”. Fonte: Glossário Teosófico de H. P. Blavatsky. 
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no homem. Tudo mais que se encontra no termo “doutrina” e expressões afins não são mais 
que expansões destes fundamentos, são de natureza explicativa e expressam as 
interpretações humanas e as formulações dos reconhecimentos evolucionários. São sobretudo 
complementos de natureza ornamental, especulativa e preditiva; estão constantemente 
sujeitos à mudança e podem ser rejeitados ou desenvolvidos, à medida que aumenta o 
intelecto e a percepção espiritual do homem; não são fundamentais nem inalteráveis. São as 
verdades inalteráveis que devem ser descobertas e reconhecidas, à medida que a nova 
expressão de religiosidade toma forma na Terra e condiciona o pensamento e a consciência 
dos homens na nova era vindoura. 

 
As verdades fundamentais até esta data 

 
Estas verdades básicas não mudam nunca, porque estão relacionadas com a própria 

natureza da Deidade e se tornaram evidentes para a humanidade por meio da revelação, à 
medida que a evolução prosseguia e o homem desenvolvia nele as faculdades de percepção 
necessárias e a requerida persistência na busca, acompanhando a manifestação da luz interna 
da alma. Estas verdades, inerentes à natureza divina, revelam a alma de Deus, e são: 

 
1. A Lei de Compaixão. Trata-se da verdade das corretas relações, da compreensão 

amorosa, do Amor expresso de maneira ativa. É o fundamento da fraternidade e a expressão 
da unidade interna.  

 
2. A Realidade de Deus. Trata-se da verdade de que o Ser é Deus Imanente e Deus 

Transcendente; envolve o reconhecimento do grande Todo e da parte componente; é o 
conhecimento da divindade, comprovado através de correta relação e identidade da origem. É 
a revelação da vida de Deus, impregnando tudo o que é (Deus Imanente) e essa mesma vida, 
proporcionando a relação cósmica ainda maior (Deus Transcendente), a qual é a garantia final 
de todo progresso e da revelação gradual. “Tendo compenetrado todo o universo com um 
fragmento de Mim Mesmo, Eu permaneço”, é o desafio da Deidade e a eterna esperança da 
humanidade. É a resposta da própria Vida às demandas da humanidade, às perguntas da 
ciência e a todo problema mundial. Deus está aqui, presente entre nós e em todas as formas 
de expressão; Ele inclui, compenetra e permanece mais além. Ele é maior que toda aparência. 
Revela-se progressiva e ciclicamente, à medida que o homem fica preparado para receber 
mais conhecimento. 

 
3. A Continuidade da Revelação. Sempre no transcurso das eras e em cada crise 

humana, sempre nas horas da necessidade, na fundação de uma nova raça ou no despertar 
de uma humanidade, preparada para uma visão nova e mais ampla, o Coração de Deus – 
impulsionado pela lei de compaixão – enviou um Instrutor, um Salvador do Mundo, um Portador 
de Iluminação, um Avatar. Ele dá uma mensagem que cura, que indica o passo seguinte que 
a raça deve dar, que ilumina um obscuro problema mundial e proporciona ao homem a 
expressão de um aspecto da divindade que ele até então não havia tomado consciência. Sobre 
esta realidade da continuidade da revelação e da sucessão progressiva desta manifestação 
da natureza divina, baseia-se a doutrina dos Avatares, dos Mensageiros divinos, 
Aparecimentos divinos e Profetas inspirados. A história dá inequívocos testemunhos de todos 
eles. 
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4. A Resposta Inevitável da Humanidade. Com estas simples palavras expressei a 
reação espiritual instintiva do homem e do espírito humano imortal às três verdades 
fundamentais enunciadas acima. Este espírito divino da humanidade deve sempre responder 
(e responde) ao Aparecimento divino. Temos disso um testemunho certo e comprovado. Existe 
no homem algo que é afim com Deus, sendo reconhecido como próprio, quando aparece. Esta 
é a inabalável realidade do coração humano, cujo reconhecimento é o resultado e a inevitável 
recompensa da revelação. 

 
5. O Progresso. A reação do homem individual e das massas à continuidade da revelação 

– comprovada historicamente – não pode ser negada. É o fato básico da religião. Os tipos 
dessa revelação podem variar, mas cada nova revelação – dada em resposta à necessidade 
ou à demanda dos homens – sempre fez a humanidade avançar para uma nova meta cada 
vez mais luminosa e para uma maior glória. A revelação pode se dar em diversos níveis da 
consciência humana. Pode ser a revelação de novas conquistas, terrenas ou mentais. Alguém 
apontou o caminho. Pode ser o reconhecimento de novas leis e fatos da natureza, captados e 
usados pela ciência. Pode ser a resposta do homem inteligente ao crescente conhecimento, 
produzindo um novo tipo de civilização. Algum espírito liberado apontou o caminho. Pode ser 
a resposta do coração humano ao Coração de Deus, que conduz à beatitude mística e ao 
reconhecimento do fato do Ser espiritual. Pode ser a reação do homem a algum novo 
ensinamento, um outro desenvolvimento que deriva em uma nova e enriquecida abordagem 
religiosa ao centro de vida. Algum Mensageiro apontou o caminho. Mas sempre significou 
progresso, um passo à frente, a rejeição a determinada limitação existente, um repúdio ao 
indesejável e ao daninho. Envolve sempre o reconhecimento do possível, do ideal e do divino. 

 
6. A Transcendência. Isto significa a capacidade inata de ir mais além da assim chamada 

lei natural. Esta superação das limitações está sempre ocorrendo e este processo de 
transcendência evocará um crescente reconhecimento. Marca a seguinte e principal fase da 
manifestação da divindade no homem; significa o domínio sobre a lei física e o triunfo iminente 
da humanidade sobre as forças que durante tanto tempo sujeitaram este processo de 
transcendência à terra. O domínio atual sobre o ar é o símbolo desta transcendência. O homem 
está rapidamente dominando os quatro elementos. Cultiva a terra; sulca às águas; controla os 
fogos elétricos do planeta e voa triunfante pelo ar. A pergunta que agora se coloca, meus 
irmãos, é saber qual será a próxima conquista. É uma das coisas que o Avatar que vem 
revelará.  

 
Não vou tratar dos guias menores que o espírito humano chama à sua ajuda. Procuro 

desenvolver um pouco a Doutrina dos Mensageiros divinos, os Avatares. De onde vêm? Qual 
é sua natureza? Quem são, e qual é a Sua relação com a humanidade, com a Hierarquia e 
com os grupos de Vidas ainda mais elevadas? São questões que surgem normalmente e 
precisam de uma resposta clara. 

 
Um Avatar é um Ser que, tendo primeiro desenvolvido a sua própria natureza, humana e 

divina, e a tendo transcendido, é capaz de refletir um princípio cósmico ou divina qualidade e 
energia que produzirá o efeito desejado sobre a humanidade, suscitando uma reação, 
aplicando um estímulo necessário e, como se diz esotericamente, “levando a rasgar o véu e 
fazendo penetrar a luz”. Esta energia pode ser gerada na família humana e enfocada em um 
Mensageiro apto a responder a ela; pode ser gerada no âmbito do próprio planeta e produzir 
um Avatar planetário; pode ser a expressão do impulso vital e a energia do sistema solar ou 
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de fontes exteriores ao sistema solar e, portanto, cósmicas. Mas ela é sempre enfocada por 
uma Entidade que se manifesta; é sempre suscitada por uma demanda ou um apelo de massa 
e provoca uma resposta e mudanças subsequentes na atividade vital, na cultura e na 
civilização da humanidade. 

 
A resposta ou reação da humanidade ao Mensageiro divino produz, em seu devido tempo, 

o reconhecimento de algo transcendente, algo a desejar e pelo qual lutar, algo que indica uma 
visão, que é primeiramente uma possibilidade e, depois, uma aquisição. É um processo 
comprovado historicamente que, a certa altura, testemunha um fato. Este novo fato, quando 
se soma aos fatos estabelecidos por outros Avatares anteriores, enriquece o conteúdo 
espiritual da consciência humana, amplia a vida espiritual do homem e o estimula a dar um 
passo adiante, para o mundo da realidade e para fora do mundo da ilusão. Cada revelação o 
aproxima mais do mundo das causas. 

 
No momento presente, os Avatares mais facilmente reconhecidos e conhecidos são o Buda 

e o Cristo, porque todos conhecem Suas mensagens e os frutos de Suas vidas e Suas palavras 
condicionaram o pensamento e as civilizações dos dois hemisférios. São Avatares divino-
humanos e representam algo que a humanidade pode compreender com mais facilidade; 
porque são da mesma natureza que o homem, “carne da nossa carne e espírito do nosso 
espírito”. Portanto, significam para nós mais que qualquer outra Aparição Divina. São 
conhecidos, amados e seguidos por milhares de pessoas. Gostaria que refletissem sobre a 
potência do núcleo de força que estabeleceram. O estabelecimento de um centro de energia 
espiritualmente positivo é a tarefa constante de um Avatar. Ele centra ou ancora uma verdade 
dinâmica, uma potente forma-pensamento, ou um vórtice de energia atrativa nos três mundos 
da vida humana. Depois, à medida que passam os séculos, a verdade e o efeito de Suas vidas 
e palavras começam a condicionar regularmente o pensamento humano; a forma-pensamento 
estabelecida atua cada vez mais como transmissora de energia divina, expressando uma ideia 
divina que, em seu tempo, produz uma civilização, com sua cultura, suas religiões, sua política, 
seus governos e métodos de educação. É assim que a história se faz. A história não é mais 
que o registro das reações cíclicas do homem a alguma energia divina afluente, a algum Avatar 
ou a algum Guia inspirado. 

 
A Intervenção Divina 

 
Ao examinar a questão dos Avatares, gostaria de destacar que, do ponto de vista do homem 

em seu nível atual de evolução, os Avatares são de dois tipos, como se poderia esperar, visto 
que a consciência da humanidade está submetida ao controle dos pares de opostos). São eles: 

 
1. Os Avatares que encarnam o Anjo da Presença, seja esta Presença a alma do 

homem, o Logos planetário, uma Entidade extraplanetária, um Ser cósmico ou uma 

Expressão do Bem Cósmico. 

2. Os Avatares que encarnam o Morador do Umbral, seja o Morador do Umbral 

humano, das Forças planetárias do materialismo ou de um certo aspecto do Mal 

cósmico. 

Permitam-me tentar tornar esta analogia um pouco mais clara. Assim como, no caso do 
indivíduo, chega um momento em sua experiência da vida em que pressente, conhece, vê e 
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reconhece o Anjo da Presença como o revelador da divindade, da mesma maneira, na história 
da raça dos homens, pode ocorrer uma mesma grande iluminação. O aspirante se encontra 
diante da revelação. A humanidade se encontra diante da revelação. Deus é conhecido dentro 
do coração humano. Deus é conhecido pelo gênero humano. Este reconhecimento da 
divindade nos seus diversos aspectos é naturalmente progressivo – cada etapa e cada vida 
traz para o discípulo sua própria revelação da beleza da divindade e da glória da luz de maneira 
mais verdadeira e mais clara. Similarmente, chegam ciclos em que aparece o Morador do 
Umbral e confronta o aspirante, desafiando seus propósitos e seu progresso, e bloqueando a 
porta que leva à expansão da vida e à liberação. O Morador desafia a liberdade da alma 
humana. O mesmo acontece na vida de uma nação, de uma raça e da humanidade como um 
todo. 

  
O Anjo da Presença indica uma possibilidade divina, revela ao discípulo atento o próximo 

passo para a liberação, e lança luz na etapa imediata do Caminho para a Luz que deve ser 
trilhado. O mesmo faz o Avatar, que revela o Caminho de Luz à humanidade. 

 
O Morador do Umbral resume em si as tendências más, as limitações acumuladas e o 

somatório dos hábitos e desejos egoístas, características da natureza material do discípulo. O 
Anjo da Presença indica uma possibilidade futura e a natureza divina. É também o que faz o 
Avatar. O Morador do Umbral indica o passado com suas limitações e maus hábitos. É também 
o que fazem os Avatares que, de tempos em tempos, aparecem como personificações do mal 
e da natureza inferior do homem. E, meu irmão, eles aparecem em todas as eras. 

 
Alguns ciclos na vida de um discípulo apresentam tal aspecto de um “confronto”, outros 

ciclos, outro aspecto. Em uma vida pode estar inteiramente ocupado em lutar contra o Morador 
do Umbral ou em se orientar para o Anjo da Presença e permitir que a divina energia 
condicionante flua em si mesmo. Pode sucumbir à influência do temível somatório de seus 
desejos malignos e materiais ou aproximar-se gradualmente do Anjo. Porém – e este é o ponto 
de importância – é ele mesmo quem evoca uma ou outra destas manifestações. O mesmo se 
passa com a humanidade. O chamado da alma da humanidade, ou da natureza material da 
humanidade, deve evocar uma resposta; é assim que um Avatar pode se manifestar. É o apelo 
magnético do discípulo ou a intenção de massa da humanidade que produzem a manifestação. 
Em outras vidas, o discípulo pode simplesmente oscilar entre os dois polos de seu ser, sem 
nenhum esforço consciente, nenhum confronto direto, sem uma compreensão clara do 
propósito da vida. Assim também é com a humanidade. 

 
Em algum momento, porém, chega uma vida em que o discípulo é confrontado 

simultaneamente com o Morador e o Anjo, e ocorre o maior conflito da sua experiência. É o 
que está acontecendo hoje no mundo. O espiritual e o material estão em conflito e a própria 
humanidade é o campo de batalha. 

 
Uma vez mais podemos observar uma correspondência com a doutrina dos Avatares na 

vida individual do discípulo. Quando ele chega ao desejo correto e tendo feito um verdadeiro 
esforço para se orientar de maneira correta, então – quando o conflito entre o bem e o mal 
estiver em seu ponto culminante – chega o momento em que ele pede mais luz, mais poder, 
mais compreensão e liberação para dar o próximo passo. Quando for capaz de fazer este 
pedido com intenção inalterável e permanecer firme e sem medo, a resposta virá, 
inevitavelmente, da Própria Presença. Uma manifestação de luz, amor e poder fluirá. O 

A.A.B.



 176 

reconhecimento da necessidade terá então motivado uma resposta. O conflito cessa; o 
Morador se retira para o seu próprio lugar; o Caminho à frente fica livre; o discípulo pode 
avançar com segurança, e uma vida melhor começa para ele. 

 
O mesmo ocorre com a humanidade. Um apelo se eleva até as portas do Céu; a intenção 

de massa da humanidade é que o mal deve terminar e que uma vida melhor e mais verdadeira 
se torne possível. Nos momentos das maiores tensões e dificuldades esse pedido sobe. A 
resposta vem. O Avatar aparece, e a luz aflui, liberando o caminho. Uma nova esperança 
desperta e novas determinações são tomadas. A força para estabelecer corretas relações 
circula no corpo da humanidade, e o gênero humano surge para uma vida mais ampla, 
condicionada por valores mais verdadeiros. É viabilizada uma fusão entre o mundo externo da 
vida diária e o mundo interno das realidades espirituais. Uma nova afluência de amor e de luz 
é possível. 

 
Hoje o momento de tensão adequada da vida da humanidade foi atingido. O Anjo da 

Presença e o Morador do Umbral estão em conflito. A humanidade parece estar em sua hora 
mais escura. Mas o grito se eleva, pedindo ajuda, socorro, revelação, luz e força para se livrar 
do mal. A intenção unida dos aspirantes mundiais se dirige para um mundo de valores mais 
autênticos, de melhores relações humanas, de modo de vida mais iluminado e um melhor 
entendimento entre os homens e os povos. Permanecem com intenção unida, e suas linhas 
aumentam constantemente. É com um crescente empenho na vontade-para-o-bem, uma 
compreensão mais clara das possibilidades futuras, uma firme determinação de ver o mundo 
avançando de acordo com o modelo divino, e com o urgente apelo por ajuda que a humanidade 
permanece na espera de socorro. Em todos os países se reconhece cada vez mais que quando 
a humanidade chegar ao ponto psicológico em que tendo feito tudo, só resta esperar, então 
uma Expressão de uma determinação divina de intervenção aparecerá; há uma crença 
crescente de que o esforço humano para uma ação correta será completado pelo 
aparecimento de uma Força, de uma Pessoa ou de um Acontecimento divino que porá fim ao 
conflito. 

 
Aponte-se aqui que, em crises similares, mais menos graves no passado, esta intervenção 

divina substituiu o esforço humano. Porém, Aqueles que procuram ajudar a humanidade 
esperam que hoje esta intervenção simplesmente completará o esforço humano – coisa muito 
diferente. 

 
Portanto, em todas as partes, a humanidade espera hoje por Aquele que Vem. Pressente-

se que o Avatar está a caminho. A segunda vinda (de acordo com a profecia) é iminente, e o 
clamor sai dos lábios dos discípulos, místicos, aspirantes e de todas as pessoas iluminadas 
de todas as terras: “Que a luz, o amor, o poder e a morte cumpram o propósito d’Aquele Que 
Vem”. Essas palavras são um pedido, uma consagração, um sacrifício, uma afirmação de fé e 
um questionamento ao Avatar, o qual espera em Seu Lugar Elevado que o pedido seja 
adequado, que o clamor seja suficientemente claro para justificar Sua descida e Seu 
aparecimento. 

 
Formular um pedido sem agir em paralelo é inútil, tal como a fé sem obras é morta. É neste 

ponto em que há um hiato no vínculo magnético que deveria unir o Avatar com o clamor por 
Sua vinda. Seu aparecimento deve ser causado por uma quíntupla cadeia ou fio de energia: a 
vontade enfocada dos povos, a intenção maciça dos discípulos e aspirantes do mundo, 
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somando-se seu desejo, sua participação ativa na tarefa de desobstrução do caminho para 
Ele, e um completo altruísmo. Somente quando a humanidade tiver feito por si mesma todo o 
possível para ajustar aquilo que está errado e acabar com o que é maligno, e tiver levado este 
esforço até o sacrifício da própria vida, poderá Ele, o Desejo de todas as nações, aparecer. 

 
Hoje há um empenho neste sentido. O grande acontecimento do aparecimento do Avatar 

pode ser viabilizado por um esforço um pouco maior. A missão do Buda neste específico 
Festival de Wesak é acrescentar aquele novo impulso, aquela estimulante iluminação e aquele 
congregado poder e propósito fixo que habilitará a humanidade a superar esta crise. Do lado 
das Forças espirituais do planeta, tudo terá sido feito para possibilitar o aparecimento do 
Avatar. Do lado da humanidade, perguntaria a vocês: o que vão fazer? 

 
Entre a Fonte da qual surgem todos os Avatares e a humanidade, encontram-se a 

Hierarquia de Amor, o Cristo e Seus discípulos, os Mestres da Sabedoria. Estão unidos, todos 
Eles, em um formidável esforço para ajudar a humanidade neste momento a debelar o Morador 
no Umbral e a se aproximar mais do Anjo e isto precisa de uma ajuda maior, a qual será 
disponibilizada quando a humanidade e a Hierarquia, em um empreendimento comum e 
combinado permanecerem com intenção maciça, invocando essa ajuda e também a 
esperando. 

 
O Aparecimento dos Avatares 

 
Desde o ano 1400 (data que já mencionei) houve aparecimentos constantes de avatares 

menores, chamados para fazer frente a crises menores, a dilemas nacionais e a uma 
necessidade religiosa. Adotaram a forma de homens e mulheres que defenderam com sucesso 
alguma verdade ou causa justa, algum direito humano ou uma demanda humana correta. 
Todas estas pessoas trabalharam ativamente no plano físico, mas poucas vezes foram 
reconhecidas pelo que eram realmente. Só a história, em data posterior, acentuou suas 
realizações. No entanto, eles mudaram a corrente dos pensamentos dos homens; mostraram 
o caminho para uma vida melhor; foram precursores em novos campos da realização humana. 
Um deles foi Lutero, como também Cristóvão Colombo, Shakespeare e Leonardo da Vinci – 
para mencionar apenas quatro – que viveram, pensaram e agiram de modo a modelar os 
eventos posteriores em algum setor da vida humana, e continuam sendo reconhecidos como 
almas pioneiras, como guias entre os homens. Não tratarei deste tipo de discípulos. Eles 
encarnaram ideias e fizeram história – não a história de conquista, mas a do progresso. 
Procuro considerar com vocês aqueles Aparecimentos ainda maiores que vêm de algum centro 
oculto, distante ou próximo da humanidade e que “liberam os filhos dos homens das crises”. 
Enquadram-se, em especial, em quatro grupos relativamente menores: 

 
1. Avatares Raciais. Estas Aparecimentos são evocados pelo gênio e destino de uma 

raça; o homem típico (em qualidade e consciência, não necessariamente pelo seu físico) 
prefigura a natureza de tal raça. Assim foi Abraham Lincoln, que saiu da própria alma de um 
povo, introduzindo e transmitindo uma qualidade racial – qualidade a ser exercitada 
posteriormente, à medida que a raça vai se desenvolvendo. Saído de maneira análoga do reino 
do mal cósmico, e responsável pelo enfoque do materialismo sobre o nosso planeta, na hora 
atual, apareceu Bismarck. Esses dois homens apareceram vieram no mesmo século, o que 
demonstra o equilíbrio na natureza e a influência constante e recíproca dos pares de opostos. 
Todos os dois fazem parte do tipo mais potente de Avatares que a humanidade produziu até 
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agora. Eles aparecem na linha do governo e do primeiro raio, no Departamento do Manu, e 
são muito sensíveis à força de Shamballa. Avatares assim aparecem com frequência na 
fundação de uma nação. Isto é válido tanto para Bismarck como para Lincoln. 

 
2. Avatares Instrutores. Estes aparecimentos fazem ressoar uma nova nota na esfera 

do pensamento e da consciência; revelam a próxima e necessária verdade, pronunciam 
palavras e formulam verdades que projetam luz sobre o desenvolvimento espiritual da 
humanidade. Avatares assim foram Platão, o primeiro Patanjali e Sankaracharya; apareceram 
na linha de energia do segundo raio, no departamento do Cristo, e são expressões da força 
hierárquica. Ao me referir ao departamento do Cristo, relembro que “Cristo” é o nome de um 
posto de serviço, serviço este que sempre teve seu Diretor. Não menciono o Cristo nem o Buda 
entre estes avatares, porque são Avatares de outro tipo e de um poder infinitamente maior. 

 
3. Avatares de Raio. Estes grandes Seres aparecem em intervalos relativamente 

longos, quando um raio entra em manifestação. Encarnam a qualidade e a força de um raio 
específico. No próximo século, quando o sétimo raio alcançar a sua manifestação completa e 
a influência de Peixes tiver desaparecido totalmente, o Avatar do sétimo raio aparecerá. Seu 
trabalho demonstrará a lei, a ordem e o ritmo do processo criador, tal como atua no plano 
físico, mesclando espírito e matéria. E, como este raio é chamado de Raio da Ordem 
Cerimonial ou Ritual, ele contribuirá amplamente para criar as condições que permitirão o 
reaparecimento na Terra dos Mistérios da Iniciação, dos quais a Hierarquia é guardiã. Ele é 
necessariamente vinculado à grande Loja Branca de Sirius. Este fato, porém, não nos diz 
respeito neste momento, pois estamos esperando a vinda de um Avatar ainda maior. 

 
4. Avatares Transmissores. Estas manifestações da divindade aparecem nos grandes 

momentos cíclicos de revelação, quando a humanidade necessita que uma verdade nova lhe 
seja expressa, ou que uma verdade antiga seja ampliada, a fim de progredir ainda mais na 
escala evolutiva. Estes Avatares aparecem em resposta a uma demanda, e não têm muito a 
ver com o desenvolvimento racial, mas sim com o desenvolvimento subjetivo da consciência 
e do estímulo da humanidade como um todo. Entre esses Avatares, o Buda e o Cristo são 
exemplos marcantes. Não apenas foram Avatares humano-divinos e, portanto, capazes de 
vincular a humanidade à Hierarquia, como também algo maior e mais importante. Eles haviam 
alcançado o ponto em que podiam atuar como Transmissores de certos princípios cósmicos 
que – enfocados n’Eles, em um sentido extraplanetário – podiam estimular o princípio 
correspondente profundamente oculto e latente na humanidade. Transmitiram e trouxeram 
algo de fora da vida planetária, do próprio Coração de Deus para o coração do homem. O 
Buda, por ter alcançado a iluminação, estimulou a luz no mundo, na humanidade e em todas 
as formas. Serviu à alma do homem. O Cristo, devido à Sua prodigiosa realização – na linha 
da compreensão – transmitiu à humanidade, pela primeira vez na história humana, um aspecto 
e um poder da própria natureza de Deus, o princípio Amor da Deidade. Antes do advento do 
Buda, a luz, a aspiração e o reconhecimento de Deus Transcendente haviam sido a expressão 
vacilante da atitude humana com relação a Deus. Depois veio o Buda e Ele evidenciou, por 
Sua própria vida, a realidade de Deus Imanente e de Deus Transcendente. Ele fez evoluir a 
ideia de Deus no universo e de Deus na humanidade. A ipseidade da Deidade e o Eu no 
coração do homem individual se tornaram um fator na consciência humana, o que era uma 
verdade relativamente nova que a humanidade devia captar, e que era conhecida por 
discípulos e iniciados.   

 

A.A.B.



 179 

Entretanto, até que o Cristo viesse e vivesse uma vida de amor e de serviço e desse à 
humanidade o novo mandamento de amar, pouco se havia acentuado Deus como Amor, em 
quaisquer que fossem os textos sagrados do mundo. Depois que Ele apareceu como o Avatar 
de Amor, Deus passou a ser reconhecido como “Amor supremo, amor como meta e objetivo 
da criação, amor como princípio básico das relações, e amor atuando em toda a manifestação 
para um plano motivado pelo amor”. O Cristo revelou esta qualidade divina e assim modificou 
toda a vida do homem e seus objetivos. Naquele momento também foi dado um vigoroso 
ímpeto e expansão no trabalho e crescimento da Hierarquia, como tinha havido, em menor 
grau, por ocasião da vinda do Buda. Muitos iniciados se tornaram Mestres; muitos Mestres 
passaram para um trabalho superior e muitos discípulos tomaram seus lugares entre os 
iniciados. Numericamente, houve um grande fluxo de aspirantes para as fileiras de discípulos 
aceitos. 

 
Em textos anteriores considerei alguns destes Avatares sob diferentes nomes e 

categorias. Trato deles aqui simplesmente no empenho de atingir um público maior com o 
ensinamento da Doutrina dos Avatares ou dos Aparecimentos divinos. A Bíblia contém muitos 
aparecimentos deste tipo, mas, na realidade, são pouco compreendidos. A classificação acima 
é a mais conhecida. 

 
Em setembro de 1940, dei uma interpretação de uma nova estrofe da Grande Invocação 

e neste comunicado falei das encarnações divinas como o tipo de Avatar mais elevado que a 
humanidade podia esperar nessa etapa de sua evolução. Mencionei a atividade da Hierarquia 
e de Shamballa, para o caso em que estes dois agentes divinos decidissem que uma 
intervenção sob a forma de uma catástrofe generalizada (que envolvesse todos os povos) 
fosse necessária e me referi ao aparecimento de líderes inspirados como outro aspecto inferior 
da direção e participação divina. 

 
No momento atual uma liderança inspirada dessa natureza está sendo dada hoje à 

humanidade por Winston Churchill e Franklin D. Roosevelt, em oposição ao controle que as 
forças do materialismo, através de Hitler e outro homem do seu grupo, estão exercendo sobre 
os homens. Mas não estou tratando aqui deste tipo de guia de homens como expressão do 
princípio dos avatares. Chefes deste tipo são causados por elementos presentes na própria 
humanidade. Estou tratando agora de um quinto tipo de Avatar, maior que os outros quatro. 
Estes Avatares não passaram pela experiência da vida humana neste ciclo mundial. 

 
5. Encarnações Divinas. Estes Avatares aparecem raras vezes e, quando fazem, a eficácia 

e os resultados de Seu trabalho são enormes. Vêm à manifestação por intermédio do centro 
de Shamballa, pois são expressões do aspecto vontade da natureza divina. Eles encarnam o 
propósito divino; a energia que flui através deles e que Eles transmitem se enfoca por 
intermédio do Senhor do Mundo. Só é possível chegar a Eles pelo clamor comum da Hierarquia 
e da humanidade, ressoando em uníssono. Seu serviço só pode ser evocado por uma 
necessidade considerada real e somente depois que aqueles que o invocam tenham somado 
à sua fé uma ação vigorosa e feito o máximo possível, sozinhos e sem ajuda, para vencer o 
mal. 

 
Eles nunca descem abaixo do plano mental, e Seu trabalho enfatiza e atenta principalmente 

para a Hierarquia, que é Seu agente de transmissão. Ocasionalmente atingem os pensadores, 
enfocados no plano mental, que têm uma visão clara, uma determinação potente, uma vontade 
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direcionada e uma mente além, logicamente, da pureza essencial da forma. Estes Avatares 
expressam a Vontade de Deus, a energia de Shamballa e o impulso que subjaz no propósito 
divino. Quando vêm, expressam o aspecto destruidor do primeiro raio de poder; produzem a 
morte de todas as formas antigas e limitantes, e tudo que abriga o mal. Portanto, Seu trabalho 
se divide em duas categorias: 

 
a. Eles destruirão as forças do mal, por meio das Forças da Luz.   
b. Eles revelarão o tanto do propósito divino que a humanidade for capaz de captar por 

meio de suas melhores mentes e dos aspirantes mais dedicados. Eles esclarecerão a 
visão dos discípulos do mundo e de todos que possuem a disciplina da vontade-de-
saber e que são dedicados à vontade-para-o-bem. Este conhecimento e esta vontade 
são necessários para o próximo período de reajuste que vem. 

 
Como Eles porão fim às malignas condições do presente e como destruirão o atual e nefasto 
estado de agressão materialista atual não tenho o direito de revelar. Ainda não é certo que o 
desenvolvimento humano, a compreensão humana e a intenção de massa da humanidade 
estejam na medida da demanda necessária ou forte o suficiente para evocar a vinda d’Eles. 
Só o tempo dirá. Deus queira que os aspirantes e discípulos do mundo despertem para a 
oportunidade oferecida e para a possibilidade iminente. As dificuldades de grandes grupos de 
pessoas no planeta pesam hoje intensamente no coração da Hierarquia. Porém, para trazer 
alívio e provocar o Aparecimento da Potestade que pode liberar é preciso haver a cooperação 
dos homens. Em nenhum outro lugar isto é mais desesperadamente necessário do que entre 
o povo alemão em seu desditoso país. Deus queira, portanto, que os alemães que têm visão 
se unam às forças dos que procuram libertar a Alemanha e seu povo da tirania imposta pela 
loja do mal, atuando por intermédio de seus sete representantes na Alemanha. Quando os 
alemães que vivem livres em outros países puderem pensar em termos de humanidade como 
um todo, e não em termos de espelhismos nacionais, vingança ou autocomiseração, suas 
vozes se somarão às de outros povos livres e dos aspirantes e discípulos das demais nações. 
 

Quando o Avatar vier, dará à humanidade algo para o qual não temos nome ainda. Não 
será nem amor nem vontade como entendemos. Somente uma frase de várias palavras pode, 
em certa medida, traduzir este significado e mesmo assim fracamente. A frase é “o princípio 
do propósito dirigido”, o que envolve três fatores:  
 

a. A compreensão (intuitiva e instintiva, mas interpretada de maneira inteligente) do plano, 
tal como pode ser implementado no futuro imediato. 
b. A intenção concentrada, baseada nos fatores acima, acentuando um aspecto da vontade 
ainda não desenvolvido no homem. 
c. A capacidade de dirigir a energia (por meio da compreensão e da intenção) para um fim 
reconhecido e desejado, vencendo todos os obstáculos e destruindo tudo que impede seu 
caminho. Não se trata de destruição das formas pela força tal como está imposto hoje no 
mundo, mas de uma destruição produzida por uma vida consideravelmente fortalecida 
dentro da forma. Somente os próximos cem anos revelarão a significação desta declaração 
e somente se a intenção unida dos povos evocar o Avatar da Síntese ao longo dos próximos 
doze meses. Denominei assim este Ser porque Ele expressa a qualidade e o objetivo da 
força que traz e faz uso. 
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Um outro Avatar menos importante também espera o apelo da humanidade. Ele é ligado 
esotericamente ao Avatar da Síntese, que o sobrepaira. Este Avatar pode descer até o plano 
físico e se expressar externamente, e assim minorar e transmitir o estímulo e a qualidade da 
força do Avatar maior, o qual só pode chegar até o plano mental. Quem é Aquele que Vem? 
Ainda não foi revelado. Pode ser o Cristo, se as Suas outras tarefas o permitirem; pode ser 
uma Entidade escolhida por Ele, para aparecer, ser sobrepairada pelo Avatar da Síntese e 
dirigida em Suas atividades pelo Cristo, o Senhor de Amor. Desta maneira, as energias de 
Shamballa e da Hierarquia convergirão sobre Aquele que for escolhido e vier. Assim um 
Triângulo de energia de amor e de propósito será criado, o qual pode resultar em uma maneira 
mais eficaz de liberar energia e mais segura do que se fosse o impacto concentrado de uma 
só força escolhida. 

 
Compreendo a dificuldade desta questão, e talvez possa simplificar o assunto por meio de 

um breve resumo: 
 
1. Um grande Avatar cósmico pode vir se a Hierarquia e a humanidade conseguirem se 

manter unidas com intenção maciça. 
 

a. Ele descerá aos três mundos do esforço humano, mas não além do plano mental. 
 

b. Ele transmitirá uma energia cósmica cuja qualidade é Síntese, a qual se expressará 
por meio de harmonia e de unidade, produzindo necessariamente compreensão, 
promovendo boa vontade e, oportunamente, acabando com as tendências 
separatistas e isolacionista do gênero humano. 

 
c. Sua nota e vibração só podem ser percebidas por aqueles cuja nota individual 

também seja de síntese e cujo objetivo de vida seja a vontade-para-o-bem. São 
eles: os Membros da Hierarquia, os discípulos e aspirantes do mundo e uns poucos 
homens de boa vontade. 

 
2. É possível que apareça um Mensageiro ou Avatar de posto equivalente ao do Cristo na 

Hierarquia (ou talvez o próprio Cristo), como representante do Avatar da Síntese e como 
Seu agente de transmissão. 

 
a. Este Avatar de grau menor trabalha hoje como membro sênior da Grande Loja 

Branca. Ele se encontra em estreito contato com o Cristo, o Manu e o Senhor da 
Civilização, o Mestre R. Seu papel será de Coordenador entre a Hierarquia e 
Shamballa. Fusionará e unirá em si mesmo, graças à qualidade da sua própria vida, 
as três grandes energias: 

 
A vontade de poder espiritual. 
A vontade de amor em sua acepção espiritual.  
A vontade de se manifestar espiritualmente.  

 
b. A antiguidade da realização d’Aquele que Vem encontra-se no nome que lhe é dado 

pelos inúmeros textos sagrados do mundo: o Cavaleiro do Cavalo Branco. Refere-
se a uma época anterior à expressão tão conhecida nos círculos cristãos: “O 
Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo”. No ciclo anterior, os iniciados 
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de então falavam do “cavalo sacrificado, imolado para toda a eternidade”, frase que 
transmite a mesma ideia básica. 

 
c. Este Avatar pode descer até o plano físico e ali aparecer para guiar Seu povo como 

o Príncipe Que conduz à paz por entre a guerra.  
 

d. Atualmente, todo o problema ante a Hierarquia e a humanidade em relação ao 
futuro Avatar pode ser resumido nas quatro perguntas seguintes: 

 
Trará consigo a energia de síntese, produzindo assim mudanças rápidas? 
Isto depende de estar sob a influência do Avatar da Síntese e do fato de que este Avatar 
possa ser evocado pela demanda e a intenção de massa da humanidade, com a ajuda 
da Hierarquia. 

 
A demanda dos povos será suficientemente forte para evocar esta potência superior, 
ou será muito fraca devido ao fracasso dos discípulos e aspirantes do mundo em centrar 
esta intenção em massa em todo o planeta?  
 
Poderia esta influência superior não acontecer, vindo somente o Avatar de grau menor 
para instituir um método mais lento de reforma gradual? 
 
Este método mais lento será necessário apenas se a humanidade demonstrar sua 
incapacidade de evocar e receber a plena medida da energia divina superior e de sua 
vibração mais potente. Isso depende inteiramente da decisão dos discípulos e 
aspirantes do mundo, não da decisão da pobre humanidade desorientada e iludida. Os 
discípulos e aspirantes mundiais vão se dar conta desta crise e da oportunidade 
oferecida? Como um todo, até agora não compreenderam.   

 
3. A Hierarquia hoje se mantém em uma intenção unida. O clamor das massas se eleva 

até as próprias portas de Shamballa, e ele é mais forte do que a demanda das pessoas 
orientadas espiritualmente: discípulos, aspirantes e homens de boa vontade. Do ponto 
de vista da Hierarquia, parecem estar dominados pela inércia, absorvidos por suas 
teorias e idealismos, e cegos às coisas que estão em jogo. Poderão ser despertados? 
Poderão permanecer com intenção enfocada prestando um fervoroso serviço, 
desenvolvendo uma atividade física, realizando um esforço determinado para lutar até 
à morte pela derrota do mal? Poderão manter a atitude interna de amor e não de 
separatividade? Poderão abandonar tudo por amor à humanidade? Poderão sacrificar 
tudo pela causa da liberdade e da justiça? Este é o problema que enfrentam Aqueles 
Que trabalham para o aparecimento dos Avatares Maiores e Menores, que neste 
momento podem salvar a humanidade, se a humanidade desejar a salvação e tomar as 
medidas necessárias. 

 
As Medidas Necessárias   

 
Estas medidas diferem, mas têm uma só intenção. A primeira medida é compreender com 

clareza os métodos pelos quais o Avatar poderá vir e assim alcançar a humanidade. Os 
métodos são os mesmos, quer se trate do Avatar da Síntese, cuja ação se exerce pela 
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Hierarquia, quer para o Avatar de Coordenação (como poderia denominá-lo), que exerce sua 
ação por intermédio da humanidade e representa o Grande Avatar no plano físico. 

 
Os métodos pelos quais os Avatares atingem e influenciam Seus agentes, aqueles que 

respondem à Sua nota, vibração e mensagem são em número de três: 
 
1. Influência sobrepairante. Onde há afinidade em qualidade, objetivo e natureza, é possível 

para um Avatar sobrepairar um Membro da Hierarquia (como no caso do Avatar da Síntese) 
ou algum discípulo ou aspirante, no que se refere à humanidade (no caso de um Avatar de 
grau menor). Isto se faz por meio da meditação, de uma corrente dirigida de energia mental, 
pela apresentação de uma forma-pensamento e a evocação da vontade concentrada daquele 
que está sendo sobrepairado. Tudo isto se faz rapidamente, quando há uma estreita 
colaboração entre o Avatar e o discípulo sensível e receptivo. O Cristo hoje está em relação 
muito estreita com o Avatar da Síntese, relação que será cada vez mais estreita até a lua cheia 
de junho4. Ele está prestando toda ajuda possível, assim como o Seu Irmão, o Buda. Daí a 
suprema importância da próxima lua cheia de maio5. 

 
Um grupo de Mestres e iniciados especialmente ligados ao departamento do Cristo, assim 

como um grupo que trabalha sob a direção do Mestre M., estão se esforçando para receber 
esta influência sobrepairante, o que até para Eles só é possível quando transmitida pelo Cristo 
(falo aqui de mistérios). Portanto, será evidente para você que, conforme eles têm sucesso e 
se tornam cada vez mais sensíveis e conscientes desta energia sobrepairante do grande 
Avatar, Seus discípulos na Terra também podem, de maneira fraca e imprecisa, responder às 
ideias formuladas na mente de seu Mestre específico, em resposta à impressão do Avatar. 
Reflitam sobre isto. 

 
2. Inspiração. Esta é mais direta que a influência sobrepairante e dá resultados mais 

potentes. Certos Membros da Hierarquia, e sobretudo os Avatares de menor grau, são 
inspirados desde “o alto” pelo Avatar cósmico, e em certos momentos tornam-se expressões 
diretas de Sua mente, Sua energia e Seus planos, sendo isto a correspondência espiritual da 
obsessão. No caso da obsessão, uma entidade do mal toma posse de um homem e o inspira; 
no caso da inspiração, não há possessão alguma, mas apenas o que se chama de “identidade 
de reação”, coisa muito diferente. Em um caso, o livre-arbítrio e a compreensão inteligente do 
Mestre ou do discípulo está comprometida do lado do Agente espiritual; o homem espiritual, 
atuando como alma, torna-se o canal de forças, ideias e atividades que não são suas próprias, 
mas às quais dá seu pleno assentimento intuitivo. Tudo se passa em plena compreensão e em 
toda consciência de método, processo e resultados. É um ato de colaboração espiritual livre 
pelo bem da humanidade no trabalho de uma grande Ser espiritual ou Força. A cooperação do 
Mestre Jesus com o Cristo é um exemplo preciso. No que diz respeito ao Avatar esperado, 
poderia envolver a cooperação do Cristo ou de uma “alma-irmã de mesmo grau" com um Ser 
ou uma Presença cósmica, efetuando-se em níveis da consciência espirituais ainda mais 
elevados, produzindo assim uma potência incrivelmente concentrada. 

 
No caso da obsessão, a força do mal escraviza a personalidade que, na maioria dos casos, 

não é mais que uma casca. Disto, Hitler é um exemplo muito preciso. A obsessão produz maior 

 
4 N. do T.: Gêmeos 
5 N. do T.: Touro 
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potência no plano físico e no plano astral; é mais rápida e imediata nos resultados, mas a 
capacidade de duração é menor e os efeitos são relativamente temporários. 

 
No processo da inspiração, o Avatar de menor grau – por meio de Sua vida e seus contatos 

nos três mundos – influenciará necessariamente discípulos e aspirantes sensíveis e de 
orientação espiritual de maneira que a inspiração proveniente do Avatar cósmico se torna, com 
o tempo, uma inspiração grupal que, em consequência, pode ser manipulada com mais 
segurança. Esta inspiração grupal pode acontecer hoje. Neste caso, haveria um aparecimento 
simultâneo do Avatar cósmico, do Salvador do Mundo na pessoa do Avatar de menor grau e 
– ao mesmo tempo – de um salvador grupal, composto dos discípulos e servidores receptivos 
do mundo. Mais uma vez, reflitam sobre isto. 

 
Desta maneira, e observem com cuidado, estabelece-se uma cadeia de ligação direta entre 

a humanidade e Shamballa por intermédio da Hierarquia. A Hierarquia trabalha para 
estabelecer esta cadeia, com a ajuda de Seus discípulos. O pedido de colaboração é lançado 
agora a todos os aspirantes, devido à urgência dos tempos. Se esta relação se estabelecer (e 
se isso não acontecer será um triste dia para a humanidade), o terceiro método de expressão 
do Avatar é então viabilizado.  

 
3. Aparecimento ou Manifestação. A Hierarquia fez tudo que era possível para permitir o 

aparecimento do Avatar, Aquele Que Vem. A natureza dessas medidas não pode ser exposta 
aqui. Só é permitido colocar certas perguntas, sugestivas de possibilidades. Vocês acham que 
Seu corpo de manifestação já está na Terra, esperando apenas ser sobrepairado, inspirado e 
utilizado no momento oportuno, como foi o veículo do Mestre Jesus pelo Cristo? Há quem diga 
que este corpo está esperando há 22 anos. Seria possível uma repentina descida do Príncipe 
da Luz e da Paz para mudar as condições atuais mediante a eficácia de Sua radiação e de 
Sua mensagem? Há aqueles que esperam que Ele apareça repentinamente, e são milhões de 
pessoas expectantes. Há aqueles que dizem que Ele já está a caminho. Seria possível que 
neste Festival de Wesak Se aproxime mais da Hierarquia e faça contato com Ela? Há aqueles 
que afirmam que isto vai acontecer. Pode a “intenção unida” da humanidade suscitar uma 
resposta e provocar o aparecimento do Avatar de grau menor na Terra? Há aqueles que dizem 
que nada pode detê-lo. A profecia, a expectativa e o ciclo atual atestam a oportunidade. Este 
possível e duplo evento – a vinda do Avatar da Síntese até a Hierarquia e a de um Avatar de 
grau menor, Seu Representante, até a Humanidade – pode se tornar uma probabilidade, se 
os discípulos e aspirantes do mundo se mostrarem à altura desta oportunidade. 
 
A Tarefa Imediata  

 
Ao abordar minha conclusão e estas últimas observações, pergunto-me se algo que diga 

despertará nos discípulos a necessidade de um esforço espiritual – um esforço espiritual que 
deve se expressar como decisões e atividades no plano físico. Um certo aspecto do esforço 
no plano físico já foi empreendido, pela própria força das circunstâncias: a atividade da Cruz 
Vermelha em todos os países, uma resposta às necessidades físicas urgentes em torno deles, 
a mobilização do tempo e dos recursos pelos governantes de todos os países que são a tônica 
da época. Mas o que é indispensável é a atividade e orientação espirituais internas (paralelas 
à atividade externa). Esta atividade é precedida pelo pensamento e pela decisão clara e efetiva 
que vai aos fatos. Os discípulos e aspirantes do mundo estão aptos a evidenciar esta vida 
plena em todos os níveis? São capazes de uma intensa vida interna, assim como de uma 
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atenção incansável aos deveres e às demandas externas? É este o problema. São capazes 
de deixar de lado suas apreciadas teorias e ideais insignificantes (insignificantes diante da 
terrível situação mundial) e convergir todo esforço possível para a luta contra o mal no plano 
físico, e também em outros níveis, empregando todos os meios possíveis? Estão aptos para 
viver ao mesmo tempo essa vida dinâmica de pensamento e compreensão inclusivos, que 
alcançará expressão no sonoro apelo ao Avatar? É o sentimento e a adesão fanática a um 
ideal bem-amado que muitas vezes se interpõem entre um discípulo e o serviço efetivo no 
plano físico. São os antigos hábitos de pensamento e o decidido esforço de introduzir algum 
sonho místico entre as condições tais como são e tais como poderiam ser se os discípulos 
agissem corretamente que impedem a prestação de um serviço eficaz. 

 
No entanto, meus irmãos, todas as coisas têm que ser renovadas, e isto significa uma nova 

visão, um novo idealismo e uma nova técnica de vida. Os sonhos e os ideais do passado, os 
esforços passados para trilhar o Caminho e expressar a fraternidade conseguiram produzir 
com êxito certas mudanças na atitude da raça, uma nova orientação para a vida do espírito e 
a intenção concentrada de seguir em frente. Era essa a meta desejada, e essa meta foi 
alcançada.  

 
Já existe uma atitude correta em muitas pessoas de todas as raças e foi o reconhecimento 

desse fato que evocou a atividade presente dos irmãos das sombras. Eles estão percebendo 
que o tempo do seu poder está se encurtando. O controle dos valores materialistas sobre o 
homem está cada vez mais fraco. A humanidade progrediu tanto que já há pessoas em número 
suficiente para reverter a maré, se conseguirem sair da apatia. 

 
Durante os anos 1932 a 1938 procurei estimulá-los para uma ação rápida e um pensamento 

claro, e embora tenha tido certa medida de êxito, não foi suficiente. A cegueira, a ilusão, a 
separatividade e a inércia dos aspirantes constituem hoje um dos fatores contra os quais a 
Hierarquia tem que lutar. Os aspirantes se preocupam com seus próprios e pequenos assuntos 
e com seus insignificantes esforços, em vez de abandonar tudo para se unirem na atividade e 
no apelo necessários. Estão lutando por suas próprias interpretações da verdade, seus ideais 
preferidos de paz, de vida ou de trabalho e, como Nero, “tocam a lira enquanto Roma arde”. 
Durante toda a vida lutaram por um ideal e um sonho, aos quais têm mais amor que à 
humanidade. No entanto, tudo que se necessita é de um amor tão profundo pela humanidade 
que ele se exercerá em todos os níveis da atividade e em todos os esforços da vida. Se os 
idealistas do mundo compreendessem a situação tal como é, abandonariam tudo que lhes é 
caro para vir em socorro da humanidade e, desta maneira, arrancar as massas indefesas da 
escravidão e da morte. Lutariam pela liberdade da alma humana com todas as armas do 
arsenal da humanidade. Deteriam as forças da agressão pela força, se necessário fosse. 
Teriam que pensar com clareza para desimpedir o canal para o fluxo da força espiritual. Os 
principais requisitos hoje para o verdadeiro serviço mundial são o irresistível amor pela 
humanidade e um senso de proporção. Os únicos requisitos atuais para discípulos e aspirantes 
resumem-se como segue: 
 

1. Fazer todo o possível para pôr fim à guerra. Todos os métodos do plano físico devem 
ser usados para fazer retroceder as forças do mal e da crueldade para seu lugar de trevas. Os 
métodos do plano físico, quando são motivados pelo inabalável amor à humanidade, e dirigidos 
por uma alma iluminada, tornam-se agentes da justiça. Há coisas piores que a morte do corpo 
físico, a escravidão da alma humana. 
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2. Centralizar a vida interna na Hierarquia com uma fé radiante. É preciso desobstruir o 

caminho d’Aquele que Vem e consagrar a força vital a uma vida externa de compaixão. 
 
3. Aclarar a vida mental na pura luz da alma. Os discípulos vivem demais no mundo do 

sentimento e é isso que ofusca a visão. Quando tiverem aclarado suas mentes e visto a 
situação como um todo, poderão então pedir ao Avatar que apareça. Este apelo deve ser feito 
passando pelo Cristo. 

 
4. Os discípulos devem se esforçar para compreender quais são os objetivos do Avatar e 

assim se capacitarem para colaborar. 
 
O segundo passo é compreender com clareza a tarefa que devem empreender para 

preparar o aparecimento d’Aquele que Vem, o que implica em quatro coisas: 
 
1. O esforço de permanecer com todos os outros discípulos e aspirantes no intento de 

invocar o Avatar, chegar a Ele por um intenso e concentrado pensamento e evocar dele uma 
resposta. É este o propósito da nova Invocação. Ela expressa a intenção, faz o pedido e 
oferece colaboração. 

 
2. A provisão de um núcleo ou grupo, por intermédio do qual o Avatar da Síntese possa 

atuar, quando o Avatar de grau menor estiver no plano físico. Implica em que o indivíduo 
trabalhe ativamente, que faça ressoar uma nota clara, baseada na clara percepção mental, 
que ele reconheça os que estão associados no trabalho e no desenvolvimento do trabalho 
consciente de grupo. Neste trabalho grupal, a personalidade passa para o segundo plano, e 
dominam apenas as seguintes determinações: 

 
a. A determinação de oferecer serviço grupal – como grupo – ao grupo mundial  
b. A determinação de estabelecer corretas relações humanas no planeta. 
c. A determinação de desenvolver em todas as partes o espírito de boa vontade. 
d. A determinação de se opor ao mal, por meio de atividade grupal planejada. 

 
3. Construir uma rede de luz e de serviço em todas as terras, o que começa no ambiente 

individual do servidor e, gradualmente, se estende por todo o mundo. Foi com esta ideia em 
vista que sugeri a formação de triângulos, compostos por pessoas comprometidas em usar a 
Invocação e a propagar seu uso por todo o mundo. É meu plano específico ajudar o 
pensamento maciço do mundo e, assim, evocar o Avatar e também proporcionar um grupo 
mundial por meio do qual as novas forças e energias possam atuar, as novas ideias possam 
se disseminar e uma governança diferenciada encontrar adeptos. 

 
4. Preparar o público em geral para a chegada d’Aquele Que Vem, assinalando o 

testemunho do passado, reconhecendo a necessidade universal de intervenção divina e 
oferecendo esperança aos aflitos, aos incrédulos e aos torturados. Em Seu aparecimento 
reside a esperança, e a história testifica que isso ocorreu com frequências em momentos de 
crise mundial. 

 
Tais são as possibilidades que apresento ao entendimento de vocês. Muito expus e ensinei 

nos últimos anos. Muitas vezes pedi colaboração e ajuda para o serviço mundial. Alguns 

A.A.B.



 187 

responderam e ajudaram, outros quiseram ajudar, mas a maioria pouco ou nada fez. Neste 
momento de crise (dentro da crise mundial) volto a pedir a colaboração de todos, deixando 
que decidam por si mesmos. 

 
Que o amor de Deus e dos seus semelhantes os inspire; que a luz de suas almas os dirija 

e a força do grupo os habilite a ajudar a extrair o bem do mal atual, pela correta ação e o 
pensamento claro. 

 
 

O TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO 
 

Agosto de 1941 
 

Observando os discípulos durante a atual crise mundial, vi que estão abatidos pela inércia, 
não a que provém do egoísmo ou do egocentrismo, nem a inércia da incompreensão da 
natureza da crise, ou da simples preguiça, mas por uma inércia baseada em uma profunda 
depressão interna, em um sentimento de fracasso humano e na introspectividade, o que é 
natural, mas inútil neste momento. Alguns discípulos (tanto no caminho de provação como no 
caminho do discipulado) se refugiam na perpetuação das atividades que desempenhavam 
quando se iniciou a guerra; outros se refugiam na espera que a crise acabe, e creem 
aparentemente que nenhum trabalho nas antigas linhas do esforço espiritual tem real valor; 
outros mais se apoiam em uma febril ocupação externa, em coisas que o homem comum, sem 
orientação espiritual, pode realizar igual ou melhor. Alguns discípulos e aspirantes passam o 
tempo lutando contra a sensibilidade psíquica evocada pelas condições mundiais; muitos estão 
simplesmente abatidos e aturdidos pela dor e agonia da humanidade, o horror do momento, a 
ansiedade pelo futuro e a previsão de acontecimentos ainda piores. Sua imaginação trabalha 
de forma excessiva e inútil. Todos vocês são susceptíveis a algumas destas atitudes.  

 
Escrevo hoje para apelar a todos os discípulos e aspirantes que iniciem um período intenso 

de preparação para a atividade e trabalho futuros. De agora e até que o Sol se desloque para 
o norte, peço que cada um faça três coisas: 

 
Primeiro, que fortaleça, por meio da meditação, da oração e do pensamento claro –sua fé, 

sua confiança, sua alegria e, sobretudo, que aprofunde seu amor pela humanidade, levando o 
amor da alma ao plano físico e a todas as suas relações humanas. 

 
Segundo, que elimine da vida da personalidade, até onde puder ou ter que fazer, qualquer 

coisa (mental, psíquica, emocional ou física) que possa entravar a sua utilidade futura. 
 
Terceiro, que planeje junto com o grupo o trabalho para o futuro. Vocês devem iniciar este 

trabalho em breve, começando lentamente e com cautela, cooperando sem reservas entre 
vocês e comigo. Deve ser realizado com firmeza e constância, sem gestos inúteis, uma vez 
que as grandes linhas sejam determinadas e deve ser executado em conjunto. 

 
A principal necessidade para todos que devem assegurar o trabalho do futuro que estou 

procurando realizar com a colaboração e a compreensão de vocês consiste em fomentar o 
desenvolvimento da vontade de amar e de trabalhar. Este esforço de sua parte se expressará 
em um amor cada vez mais profundo pela humanidade. Será demonstrado no perseverante 

A.A.B.



 188 

esforço por invocar a vontade espiritual mediante a autodisciplina e a perseverança; ele se 
manifestará no inteligente cumprimento do plano, tal como indicarei progressivamente as 
grandes linhas. 

 
Este trabalho só pode ser executado por aqueles que amam seus semelhantes e possuem 

uma iluminação suficiente que lhes permita trabalhar comigo de maneira confiável por um 
período de cinco anos, enfrentando qualquer coisa que possa acontecer. Devem ser pessoas 
que se esforcem para que nenhum equívoco da personalidade entrave sua utilidade e as inter-
relações grupais, e que – devido ao amor – subordinem tudo, incessantemente, à tarefa a ser 
realizada. A segunda coisa que peço é extrair dos meus folhetos e últimos escritos os planos 
e as instruções sobre o serviço, aplicáveis às mudanças de condições e ao futuro imediato. 
Estudem com cuidado, junto com os requisitos e as sugestões contidos nesta carta, de modo 
que possam saber o que eu, seu instrutor, o Tibetano, crê que vocês poderiam e deveriam 
fazer a serviço do futuro imediato. Peço também aos que têm interesse em fazê-lo, que se 
reúnam no momento da Lua cheia de outubro em um ato de companheirismo, meditação unida, 
consagração e consulta. Peço aqueles de vocês que moram e trabalham em lugares distantes 
que anotem sucintamente as suas reações ao esforço sugerido, indicando como podem ajudar 
melhor na tarefa. Peço a todos que se associem comigo para o trabalho do futuro, empregando 
a cada dia a breve meditação que delinearei abaixo. Ela é dinâmica, afirmativa e – se for 
empregada corretamente –, deve vincular a cabeça e o coração, levando-os ao serviço 
amoroso e inteligente.  Ela também deve possibilitar que se vinculem na mais estreita unidade 
espiritual. Isto ajudará a vitalizar os corpos etéricos de todos os trabalhadores e, portanto, a 
obter uma vitalidade grupal que será irreprimível. 

 
Meditação Sugerida  

Todas as manhãs, antes de dar início às atividades do dia, aquiete-se e veja o Eu como a 
alma, coloque o seu eu à disposição da alma, da humanidade e do seu grupo. 

1. Em seguida diga, silenciosamente e com plena intenção dinâmica: 

“No centro de todo amor Eu permaneço; desde esse centro, Eu, a Alma, me exteriorizarei; 
desde esse centro, Eu, o que serve, trabalharei. Que o amor do Ser divino se irradie sobre 
meu coração, meu grupo e em todo o mundo” 

2. Em seguida, enfocando a sua atenção e dedicação, veja o grupo ao qual pertence como um 
grande centro de amor e de luz irradiando-se para o mundo dos homens, levando alívio, luz, 
amor e cura de maneira crescente. 

3. Reflita sobre o plano a realizar e sobre o serviço a prestar no dia que começa. Faça isso 
como alma, mantendo o eu inferior pessoal em uma atitude de espera, como um servidor que, 
atentamente, aguarda instruções. 

4. Em seguida, diga, 

O contentamento do Ser divino é a minha força. 
O poder do espírito do homem triunfará. 
As Forças da Luz controlam as forças do mal. 
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O trabalho dos Grandes Seres deve prosseguir. 
Aquele que Vem está a caminho. O Avatar se aproxima. 
Para isso devemos nos preparar. 

5. Encerre com um minuto de quietude dinâmica.  
 

Gostaria que fizessem esta meditação todos os dias, até 1º de janeiro de 1942, quando lhes 
darei outra etapa desta Meditação para a Preparação d’Aquele Que Vem. Sua finalidade é 
preparar todos vocês internamente. Gostaria também que lessem e relessem a instrução 
dada sobre os Avatares.  

 
Vocês constituirão o primeiro grupo ao qual peço para colaborar comigo no trabalho de 

reconstrução da nova era. À medida que o tempo passar, outros grupos subsidiários serão 
designados, grupos que poderão trabalhar em vários países como pontos focais da grande 
rede de luz que irá se formando em todas as partes, sob a inspiração dos discípulos e dos 
aspirantes mundiais em todos os países, que trabalham sob a instrução da Hierarquia. Alguns 
deles vocês já conhecem, outros não. Eles representam os grupos ativos dos Mestres, e sobre 
seus ombros repousa o trabalho de reconstrução, ajudados por milhares de homens e 
mulheres de boa vontade de todas as terras. 

 
O encontro de dois discípulos e governantes mundiais, que teve lugar em pleno oceano, 

marcou uma crise nos assuntos do mundo. Os Oito Pontos (consulte neste livro, mais abaixo) 
que eles formularam constituem a base da futura estrutura que deveremos ter no mundo. 
Necessariamente são as grandes linhas, sem os detalhes de sua aplicação. Caberá à 
humanidade emancipada desenvolver os detalhes, fazer os reajustes necessários, e reordenar 
a vida humana de tal maneira que os valores espirituais superiores possam prevalecer, que 
um modo de vida mais simples seja instaurado, que se estabeleça maior liberdade e que cada 
homem assuma mais responsabilidade. Isto levará tempo. Talvez alguns de vocês não 
cheguem a ver o total estabelecimento do caminho que a humanidade deve percorrer (o 
“Caminho Iluminado” do futuro), mas todos podem ajudar materialmente na importante tarefa 
de preparação, indicando os princípios mundiais necessários, disseminando o evangelho da 
boa vontade, e estabelecendo corretas relações humanas. O trabalho feito no pensamento, no 
amor e na atividade consagrada durante os próximos três anos é de suma importância, e 
produzirá a estabilização que deverá ter lugar nos últimos dois anos, dos cinco que mencionei 
acima como o seu período imediato de colaboração.  

 
Vocês que estão trabalhando em meio ao caos e ao conflito não podem nem poderão ser 

capazes de julgar com exatidão a medida da realização. Só os Membros da Hierarquia 
(Mestres, iniciados e discípulos que não estão hoje encarnados) podem ter uma verdadeira 
perspectiva. Os discípulos ativos na frente de batalha têm que levar adiante seu trabalho em 
meio ao caos, ao tumulto, à dúvida, à dor e à angústia. Portanto, não podem ver o quadro todo. 
Alguns dos discípulos mais avançados que podem “viver nas alturas, no vale e nas 
profundezas” simultaneamente, conseguem ver com clareza, mas são em pequeno número, 
resultando verídicas as palavras do Cristo ao Seu perplexo discípulo, quando disse: “Bem-
aventurados os que não viram e, ainda assim, acreditaram”. Praticar a meditação, ater-se às 
instruções dadas, persistir diante da dificuldade, crer com firmeza na beleza do espírito 
humano, no amor de Deus, na vitória das Forças da Luz e na aproximação d’Aquele que Vem 
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– são as atitudes que nós, os trabalhadores do aspecto interno, pedimos àqueles que 
escolhemos para conduzir nosso trabalho no plano externo. 

 
Esta carta trata da formação do grupo que deve executar os planos para os anos de 1942 

a 1945. Esta formação se dá no ponto mais escuro do ano, no ponto mais profundo da angústia 
humana, no momento mais difícil da história humana, no ponto de crise e – no caso de muitos 
de vocês como indivíduos – no momento das dificuldades pessoais mais profundas. Afirmo 
que todos vocês, juntos, estão à altura desta tarefa. 

 
Voltarei a escrever e indicarei os aspectos práticos do trabalho. Neste ínterim, ponderem e 

reflitam sobre o que disse nesta carta; comecem a meditação e esforcem-se para fortalecer o 
vínculo com sua alma e entre si. Que o amor – não a emoção nem o sentimento – controle 
seus pensamentos, palavras e atos. Peço também que estudem cuidadosamente as 
indicações que dei no passado sobre o trabalho a ser realizado, e pediria também que 
analisassem detidamente os Oito Pontos delineados em alto-mar, e as Quatro Liberdades que 
com tanta frequência são debatidas em todo o mundo. 

 
Que a quietude e a profundidade caracterizem suas vidas internas. 

 
 

OS OITO PONTOS DA CARTA DO ATLÂNTICO 
 

14 de agosto de 1941 
 

O Presidente dos Estados Unidos da América, Franklin D. Roosevelt e o Primeiro- Ministro, 
Sr. Winston Churchill, representante do governo de Sua Majestade no Reino Unido, se 
reuniram e consideraram conveniente dar a conhecer certos princípios comuns da política 
nacional de seus respectivos países, sobre os quais se baseiam suas esperanças de um futuro 
melhor para o mundo. 

 
Primeiro, seus países não buscam expansão territorial, nem de outro tipo; 
 
Segundo, não desejam nenhuma mudança territorial que não esteja de acordo com os 

desejos livremente expressos das populações em causa; 
 
Terceiro, respeitam o direito de todos os povos de escolher a forma de governo sob a qual 

viverão e desejam o restabelecimento dos direitos soberanos e do governo autônomo dos 
povos que foram privados deles pela força; 

 
Quarto, eles procurarão, com o devido respeito às suas obrigações existentes, fomentar 

para todos os Estados, grandes ou pequenos, vencedores ou vencidos, a possibilidade de 
acesso, em termos de igualdade de condições, ao comércio e às matérias-primas do mundo, 
necessárias para sua prosperidade econômica; 

 
Quinto, eles desejam promover a mais ampla colaboração entre todas as nações no campo 

da economia, com o objetivo de assegurar para todos melhores condições de trabalho, 
desenvolvimento econômico e bem-estar social; 
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Sexto, após a destruição final da tirania nazista, esperam ver o estabelecimento de uma 
paz que propicie a todas as nações os meios de residir sem perigo dentro de suas próprias 
fronteiras, e que assegure a todos os homens em todos os países uma existência livre do medo 
e da necessidade; 

 
Sétimo, uma paz assim deve permitir que todos os homens cruzem os mares e oceanos 

sem impedimentos; 
 
Oitavo, eles têm a convicção de que todas as nações do mundo, tanto por razões de ordem 

prática como de ordem espiritual, devem abandonar o uso da força. Do momento em que não 
é possível manter a paz futura enquanto algumas nações que a ameaçam ou poderiam 
ameaçá-la possuem armas terrestres, marítimas e aéreas, eles consideram ser essencial o 
desarmamento dessas nações enquanto se estabelece um sistema de segurança mais amplo 
e permanente. Da mesma maneira, ajudarão e encorajarão todas as outras medidas 
praticáveis que aliviarão para os povos amantes da paz o fardo esmagador dos armamentos. 

 
 

AS QUATRO LIBERDADES 
 

6 de janeiro de 1941. 
 

Nos dias futuros, que procuramos tornar seguros, esperamos um mundo baseado em 
quatro liberdades humanas essenciais.  

 
A primeira é a liberdade de palavra e expressão, em qualquer lugar do mundo. 
 
A segunda é a liberdade de cada pessoa de adorar a Deus à sua própria maneira, em 

qualquer lugar do mundo. 
 
A terceira é estar livre de necessidades – que, traduzido em termos mundiais, significa 

acordos econômicos que assegurem a todas as nações, para todos os seus habitantes, uma 
vida saudável na paz, em qualquer lugar do mundo. 

 
A quarta é estar livre do medo – que, traduzido em termos mundiais, significa reduzir 

mundialmente os armamentos em tal grau e de maneira tão completa, que nenhuma nação 
esteja em posição de perpetrar um ato de agressão física contra algum vizinho, em qualquer 
lugar do mundo. 

Franklin D. Roosevelt 
 

 
MEDIDAS PRÁTICAS PARA O TRABALHO DE RECONSTRUÇÂO 

 
 Setembro de 1941. 

 
É evidente que pouco posso dizer sobre métodos exatos a adotar até que a própria 

humanidade decida sobre as condições futuras da vida humana. Meus irmãos, é exatamente 
isso que quero dizer. A guerra ainda não está decidida. Há um sentimento muito generalizado 
de que Deus (como denominamos o Poder Central da própria Vida) intervirá ou deveria intervir; 
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há um vago apelo para que o bem triunfe e uma esperança intensa de que algo inesperado 
aconteça, trazendo a vitória às Forças da Luz. Esta atitude de dolorosa expectativa é universal 
entre as massas – tanto nos países que estão lutando como nos neutros. Nos países neutros 
(entre os quais os Estados Unidos são o maior e o mais importante) dois fatores condicionam 
o pensamento das pessoas:  

 
Primeiro, um egoísmo profundamente enraizado, mas não anormal, que induz à 

determinação de não tomar parte real na guerra, exceto no que possa ser feito sem perigo e 
com o menor custo possível; segundo, uma cisão cada vez mais manifesta entre os 
relativamente poucos que têm visão e desejam ajudar ativamente os Aliados que lutam (os 
agentes das Forças da Luz), e os muitos egoístas que – por razões políticas, religiosas ou 
pessoais – se opõem a todo esforço que comprometa seu país mais do que já está neste 
momento e, no entanto, esperam partilhar dos benefícios da vitória. 

 
Em última análise, a situação mundial deve ser solucionada pela própria humanidade. A 

Hierarquia não pode interferir. A humanidade tem o privilégio e a oportunidade de tomar a ação 
correta neste momento. Aquele que Vem, tão fervorosamente invocado em todo o mundo por 
meio da oração, da invocação ou do apelo silencioso, tem o papel de reajustar, de fusionar 
corretamente as forças e de curar os povos. Este apelo invocativo mundial é amplamente 
motivado por uma posição derrotista ou por um desejo compassivo de ver a longa agonia do 
homem terminar; raras vezes é motivado pela convicção, pelo reconhecimento da 
possibilidade ou de uma decisão paralela de corrigir os erros que existem na situação mundial 
e que constituem o pretexto do inimigo da humanidade – Hitler e seus associados.  

 
Aquele que Vem fará Seu aparecimento quando o curso da batalha tiver nitidamente virado 

e as forças do mal tiverem sido arrastadas de volta ao seu lugar próprio. Não fiz nenhum 
pronunciamento com relação a momento, pessoa ou lugar. Simplesmente indiquei que há uma 
possibilidade (derivada da ação correta) de que apareça Aquele a Quem os séculos esperam 
longamente, de Quem as profecias de todas as terras, a intuição em rápido desenvolvimento 
dos povos e o acontecimento anterior, dão todos constante testemunho. A hora Dele está 
próxima, desde que sejam tomadas as necessárias medidas de preparação, e é por isso que 
me aproximei de vocês. Não indiquei o lugar de Seu aparecimento, a natureza de Sua 
exteriorização nem o país de Sua escolha. São detalhes que dizem respeito a Ele e não a 
vocês. A tarefa de vocês é estar prontos para Sua vinda. Implica na correta compreensão e no 
crescente trabalho para a humanidade, como resultado da experiência de amor em sua própria 
consciência individual. Enfatizo isto. 

 
Sugeri três medidas preparatórias ao grupo de aspirantes com os quais estou em contato: 
 
1. O uso do grande mantra ou invocação, em duas partes. (consulte neste livro). A primeira 
foi utilizada em 1936 e a segunda em 1940, sendo ainda utilizada. A primeira destinava-se 
a centralizar o desejo humano; a segunda a utilizar o poder mental disponível para invocar 
Aqueles que (do lado espiritual interno da vida) estão esperando para ajudar. Não podem 
ajudar, a não ser que o caminho lhes seja possibilitado pela própria humanidade. Tal é a 
lei. 
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2. Um processo geral de educação do público sobre o fato e o uso da boa vontade. Um 
grande potencial não desenvolvido ainda está encerrado no gênero humano, o qual, se for 
evocado pelo próprio homem, vai se mostrar capaz de realizar duas coisas: 
 

a. Assentar as bases de uma paz estável – ativa e positiva, pois resulta de uma ação 
ativa e positiva –  depois que as Forças da Luz obtiverem a vitória no plano físico. 

b. Proporcionar a síntese subjetiva ou rede de luz que personifica a força da boa 
vontade como expressão de corretas relações humanas. Isto garantirá uma norma 
mundial realizável, e não uma tirania imposta ou um sonho místico e impossível. 

 
3. A determinação de um esquema geral dessa estrutura mundial vindoura que estará de 
acordo com as necessidades da humanidade, fundamental em suas implicações e que 
proverá uma estrutura de vívidas inter-relações, o que fomentará o amor latente, a 
compreensão intuitiva e o poder criador do homem. 

 
Em comunicações anteriores, já considerei estes três objetivos principais. Também dei 

sugestões sobre as atividades práticas – algumas de natureza exotérica, tais como a 
compilação de listas de endereço, em todos os países, daqueles que pensam e expressam 
boa vontade; outras, como a criação da rede de luz, pela formação de triângulos. Não me cabe 
decidir os detalhes das atividades externas, mas a vocês e foi por isso que lhes pedi que me 
ajudassem. 

 
Permitam-me recapitular algumas atividades empreendidas em nosso trabalho conjunto, 

para que possam ver com clareza a estrutura das nossas futuras iniciativas e captar o trabalho 
em sua totalidade: 

 
1.  A primeira atividade foi escrever e distribuir os ensinamentos ocultistas por meio dos 

livros que A.A.B. me ajudou a escrever. Estes servirão (quando a guerra terminar) para 
fazer avançar a humanidade e aproximá-la do tempo em que o ocultismo dos dias atuais 
serão tema da educação mundial, em alguma forma modificada. Posso afirmar – sem 
qualquer vanglória – que os livros publicados não têm concorrentes e, corretamente 
distribuídos, desempenharão uma papel útil para elevar a consciência do homem a 
níveis superiores e para esclarecer o Plano divino para a humanidade. A tarefa imediata 
a cumprir, para depois do fim da guerra está claramente indicada nesses livros. 

 
2.  A fundação da Escola Arcana e seu trabalho, que foram iniciados por A.A.B. para instruir 

aqueles que já estavam prontos para o ensinamento esotérico e para prepará-los para 
a etapa e o trabalho do discipulado aceito. Há hoje no mundo inúmeros grupos 
dedicados à tarefa de ajudar um ou outro dos grupos de aspirantes e de investigadores 
que se encontram em todas as partes, ou fazem o esforço generalizado de elevar o 
nível de consciência das massas. A Escola Arcana, portanto, foi constituída para duas 
finalidades: 

 
a. Principalmente para ajudar à Hierarquia em seu trabalho durante a crise mundial – 

crise para a qual a Hierarquia há muito estava preparada. A Escola Arcana não era 
nem é o único grupo com este objetivo, mas está absolutamente entre os mais 
influentes. 
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b. Instruir discípulos em provação para que se tornem discípulos aceitos, de maneira 
que a Hierarquia possa encontrar aqueles aptos a transmitir poder espiritual, sem 
perigo, e atuar como canais de amor e compreensão para o mundo. 

 
Podem ver, portanto, que a Escola Arcana não está tão empenhada em ajudar o indivíduo, 
como está em ajudar a Hierarquia a salvar a humanidade. Para este trabalho é necessário 
ensinamento, e a Escola Arcana o proporciona.  
 
3.  O fato da existência do Novo Grupo de Servidores do Mundo foi levado à atenção do 

público e em escala bastante ampla. Este grupo é composto de aspirantes, discípulos 
e iniciados, e exerce o papel de intermediário entre a Hierarquia espiritual e o público 
inteligente. Seus membros estão presentes em todos os países, não têm propriamente 
uma organização, exceto em sua relação espiritual com a Hierarquia e entre si, e 
também em suas iniciativas, em todos os campos da consciência humana, para 
conduzir a humanidade a um modo de vida mais espiritual. Seu objetivo é fomentar o 
crescimento das corretas relações humanas por meio da boa vontade, trabalho que 
continua seguindo seu curso. 

 
4.  A organização dos homens e mulheres de boa vontade em todos os países, de maneira 

que, oportunamente, possam estabelecer a nota mundial da boa vontade para a 
estruturação que o mundo quer para o futuro. Parte deste trabalho começou em 1934. 
Há muito a fazer, o que exigirá atenção e terá que ser realizado em um período bem 
mais difícil que o da pré-guerra. O núcleo deste grupo existe, e nele a vividade da boa 
vontade está ainda intacta. 

 
5.  A deliberação de utilizar o poder combinado do som e do pensamento foi empreendida 

pelo emprego das duas grandes invocações que vocês – como grupo – distribuíram no 
mundo todo. Grandes preces mundiais foram empregadas durante séculos; os homens 
foram impulsionados a orar pelo desejo e pela aspiração espiritual, e reconheceram o 
poder da resposta divina. No entanto, a arte da invocação permaneceu relativamente 
desconhecida, em especial no Ocidente. Ela usa a vontade dinâmica e a mente 
concentrada com o objetivo de evocar resposta das Forças que condicionarão o mundo 
novo, o qual pode vir à existência no fim da guerra. A vontade ou intenção concentrada, 
a mente convencida, o desejo dedicado e a atividade planejada são essenciais para o 
êxito. 

 
6.  A formação de triângulos de luz e boa vontade, de maneira a criar uma rede interna de 

pessoas consagradas à boa vontade, ao uso do poder da invocação e ao aumento da 
compreensão em todo o mundo. Um início disso já aconteceu. Trata-se de um 
procedimento potente e prático, desde que tenha a oportunidade de se difundir. 

 
7.  A instauração de um programa visando um trabalho de grupo bem preciso. Trata-se de 

um trabalho de grupo de um novo tipo, no qual a atividade individual está subordinada 
ao objetivo e às decisões do grupo em conjunto, e não de um trabalho empreendido 
pela imposição de uma só vontade que domina um grupo de vontades mais fracas. O 
indivíduo e seu modo de trabalhar não são considerados de grande importância na 
consciência grupal, pois é a vontade do grupo – dedicado em formação unida a um 
objetivo específico – que é o ponto mais importante. Trata-se de um novo procedimento, 
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ao qual vocês podem se aplicar. No grupo que formei surgirá a oportunidade de 
demonstrar a praticabilidade deste novo ideal entre os métodos de serviço.  

 
São estes alguns dos empreendimentos que realizamos durante alguns anos. Sugiro 

mantê-los como base para todo o trabalho futuro e como plataforma fundamental. 
 
Como indivíduos, todos vocês deste grupo têm problemas pessoais (ou em suas relações 

com outros grupos). Estes problemas se devem simplesmente a que participam do carma 
mundial e constituem a esfera de treinamento necessário e o campo de experimentação 
espiritual, dos quais não tratarei, porque vocês são almas adultas e progridem por meio de um 
serviço determinado, não porque recebem ajuda. Têm a tarefa de ajudar no trabalho que a 
Hierarquia planeja realizar; encontrar os métodos e meios pelos quais esse serviço pode ser 
prestado com sabedoria; descobrir como atender à necessidade mundial (não a necessidade 
do seu grupo); financiar a parte do trabalho que lhes corresponde na Irmandade que a sua 
alma lhes designou, e desempenhar o seu papel no desenvolvimento das atitudes humanas 
necessárias, se quisermos que exista a verdadeira paz no mundo em 1975. Se este trabalho 
for realizado convenientemente, será possível estabelecer uma unidade mundial que gerará 
corretas relações humanas, uma sólida política mundial, um esforço espiritual unido e uma 
“partilha” econômica que porá fim a toda concorrência e à distribuição desigual de hoje no que 
diz respeito às necessidades da vida. 

 
Já delineei para vocês, no passado, o programa geral e os objetivos esperados. Dei muitas 

informações e indiquei a necessidade e a solução possível. Dei sugestões práticas sobre os 
procedimentos e métodos. Pedi – e hoje volto a pedir – a sua colaboração, em nome das 
Forças da Luz, da Hierarquia espiritual e da humanidade aflita. 

 
A crise mundial atual poderia ser abreviada se as pessoas de inclinação espiritual se 

mostrassem à altura de sua crença e conhecimentos internos. A tarefa de unificar os homens 
e mulheres de boa vontade é agora infinitamente mais difícil do que antes da guerra. Só pode 
ser realizada se cada servidor da Hierarquia pensar com clareza, amar inteligentemente e 
servir ao máximo. Não faço nenhum apelo. Já apelei muito a vocês no passado e o esforço 
resultante, sem ser um total fracasso, não foi suficientemente vigoroso e adequado para 
neutralizar as forças do mal, hoje enfocadas na Alemanha, Japão e – em menor medida – na 
Itália.  
 

Esta última afirmação (que já coloquei em outros textos) gerou ressentimentos naqueles 
que acreditam que as Forças da Luz devem amar de maneira tão indiscriminada que seu 
trabalho em favor da evolução ficaria neutralizado por isso e que por isso também o esforço 
para promover o desenvolvimento da consciência humana seria totalmente ineficaz, e que 
deveriam se manter passivas até o combate acabar. Assinalo aqui que se as Forças da Luz – 
ajudadas por vocês – nada fizessem para influenciar as mentes dos homens, as forças do 
materialismo e do mal triunfariam. A humanidade seria derrotada espiritualmente, e sua 
evolução sofreria atraso por um período indeterminado. Chamaria a sua atenção para as 
palavras do meu grande Mestre, que também é o de vocês: “Por seus frutos os conhecereis”. 
Lembraria a vocês que a guerra mundial não teria sido deflagrada se a Alemanha não tivesse 
invadido a Polônia. A culpa pela crueldade, o terror, assassinatos e agonia recai diretamente 
sobre os ombros dos sete homens da Alemanha.  
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Se os aspirantes e discípulos do mundo tivessem compreendido a situação mais cedo e 
tivessem trabalhado com mais entrega, a catástrofe atual poderia ter sido mantida dentro de 
certos limites, detendo-se e solucionando o problema nos planos internos do pensamento e do 
desejo, e ali teria sido transmutado e os reajustes necessários teriam sido feitos. No entanto, 
não compreenderam, e a tormenta estourou no plano físico. 

 
Os próximos doze meses serão decisivos para os assuntos humanos. No final de 1942, o 

caos e a dificuldade ainda estarão presentes, mas se ouvirá o som das trombetas do vencedor. 
Os vencedores serão as Forças da Luz, os Aliados lutando sob suas bandeiras, ou o mal 
triunfará e a ganância colherá os benefícios da agressão? Os homens serão conduzidos à 
escuridão que – embora não interminável – engolfará a alma humana durante décadas? As 
respostas para estas perguntas residem nas decisões e atividades da própria humanidade. A 
Hierarquia espera. 

 
Fiz referência à crescente dificuldade que os homens e mulheres de boa vontade (que 

trabalham no Novo Grupo de Servidores do Mundo) enfrentarão. Quais são as dificuldades, se 
analisarmos a situação? Dois fatores principais: 

 
Primeiro, um intenso ressentimento que cresce regularmente (equivalendo ao ódio no caso 

de alguns grupos e setores da humanidade sofredora), acompanhado de um profundo 
cansaço, de uma integração psicológica estilhaçada pela tensão nervosa, de um medo agudo 
pelo que o futuro reserva (cientificamente fomentado pelas potências do Eixo) e o 
entorpecimento da alma, resultado da morte presente em todas as partes, das perdas, das 
separações, do espetáculo de dor e sofrimento indizíveis. 

 
Segundo, a destruição física generalizada, causada pelos exércitos invasores e defensores, 

a destruição de grandes cidades e de suas condições de vida civilizada, o arrasamento em 
grande escala das instalações industriais, da mecânica da vida diária, o afundamento de 
barcos que transportam matéria-prima da vida civilizada, a total desorganização dos assuntos 
humanos em todos os países do mundo – direta ou indiretamente – e o desmoronamento da 
estrutura das relações financeiras bem estabelecidas, mais a interrupção dos meios de 
comunicação comuns. Somemos a isto a ruína no campo monetário das massas, e teremos 
uma imagem real (e não sensacionalista) do estado mundial. Sobre as ruínas de tudo que o 
homem construiu durante séculos e da espoliação de todas as culturas e civilizações 
existentes, será necessário construir uma nova estrutura para o mundo. E será construída, 
meus irmãos! E vocês podem ajudar a preparar a construção de um estilo de vida mais estável 
e belo. 

 
Este processo criador sempre começa no reino da intenção. É impulsionado pelo desejo 

disciplinado e será levado à expressão objetiva pela correta direção do pensamento, a 
inspiração de ideais corretos e a educação das massas que geralmente não pensam (mas 
que, no entanto, hoje estão pensando como jamais fizeram) para que a humanidade, como um 
todo, adote estes ideais. Então será possível confiar que tomem as medidas necessárias. 
Desta maneira, as condições desejadas tomarão forma nos níveis físicos da existência diária. 
Há muitos pensadores iluminados que trabalham atualmente sobre estes problemas, eles 
estão moldando ativamente a opinião pública. Mentes livres em todos os países, ou seus 
representantes nos países ocupados, estão assentando as bases da liberdade, mais segura e 
mais sadia do que nunca antes. Grupos de todas as partes estão se organizando para a 
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reconstrução (mental, psíquica e física) do nosso mundo e da nossa civilização sobre linhas 
mais sadias e bases mais seguras. Estão se estabelecendo relações mais estreitas e 
compreensivas entre a religião, a política e a filantropia. E a função que a ciência, a educação 
e a economia devem desempenhar no futuro está sendo colocada no primeiro plano da 
aspiração humana. 

 
Portanto, não é o caso de desânimo. É preciso apenas uma ação decidida e correta e um 

esforço de sacrifício, baseados na fé do espírito humano, na convicção de que o bem deve 
triunfar finalmente, porque sempre triunfou, e o conhecimento de que a nova era está chegando 
e que nada pode frustrar seu estabelecimento. A própria destruição testemunha o advento 
desta nova era, porque – citando novamente o meu Mestre, o Cristo, “não se pode pôr vinho 
novo em odres velhos”. Exorto-os a desempenhar sua parte no trabalho preparatório para o 
futuro novo mundo; conclamo-os a uma renovada atividade no plano externo da vida, e volto 
a lhes indicar as grandes linhas de três anos de trabalho, mais dois anos de atividades que 
derivarão dos três anos de preparação. 

 
Até maio de 1943, sugiro empreendimentos sólidos, preparatórios para a futura atividade 

mundial, que devem ser acompanhados de uma sensata organização, baseada em uma visão 
de longo prazo do que deve ser feito e em um esforço experimental. Este é o trabalho imediato 
para este grupo e para os que forem posteriormente escolhidos pelo grupo como 
colaboradores. Pequenos grupos devem derivar deste grupo, quando estiver devidamente 
estabelecido e atuante. 

 
De maio de 1943 a novembro de 1944, devem atuar para fora, em uma definida experiência 

mundial e colaboração básica com grupos da mesma natureza, dedicados à salvação do 
mundo, principalmente na linha psicológica, porque a reabilitação psicológica da humanidade 
será a necessidade maior e primordial, em paralelo com o reajuste econômico. Estes dois 
fatores devem receber a atenção dos homens e mulheres de boa vontade com prioridade. Este 
grupo deve inspirar, promover e fortalecer onde e sempre que possível. Esta tarefa só pode 
ser empreendida por pessoas que não tenham parcialidade religiosa, nenhum antagonismo 
político, nem sentido de exclusividade. 

 
A partir desta data e até fins do ano 1945 ou início de 1946, o trabalho deverá se consolidar. 

Os homens e mulheres de boa vontade deverão se tornar cada vez mais úteis e a potência de 
seu pensamento e de sua atitude deveria ser percebida de maneira dinâmica na formação da 
opinião pública, se todos trabalharem como se desejamos. Portanto, vocês verão a importância 
do trabalho que podem começar agora e estabilizá-lo nos próximos dezoito meses. As 
principais linhas de ação são as que já conhecem, pois o trabalho de boa vontade efetuado 
em 1936 continua sendo básico, e seus processos deveriam ser estudados de novo e 
aplicados. Mas gostaria de fazer as seguintes sugestões práticas relacionadas com o grupo e 
seu planejamento:  
 

1. Aprendam a se conhecer e a confiar uns nos outros, deixando cada um livre para 
trabalhar e planejar dentro do plano do grupo. Desenvolvam a experiência do amor em 
suas vidas individuais e em suas relações de grupo. Reúnam-se regularmente para 
debater, planejar e meditar em conjunto, usando neste grupo a mesma meditação que 
lhes pedi que praticassem individualmente. Subordinem os próprios desejos e ideias à 
decisão grupal. Que seja estritamente um esforço grupal. 
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2. Avancem com o trabalho de Triângulos de todas as maneiras possíveis e em todos os 

países que não ofereçam perigo para estabelecer contato. Planejem este trabalho de 
acordo com sólidas linhas de negócios, seu pequeno grupo assumindo a 
responsabilidade por sua atuação e êxito. 

 
3. Descubram e, onde possível, entrem em contato com todos os grupos cuja motivação 

seja um verdadeiro amor à humanidade, como também explorar e compreender os 
ideais de liberdade, colaboração e inclusividade da nova era. Sugiro também uma 
compilação gradual de uma lista de endereços desses grupos, acompanhada de 
amostras de seus textos e de uma análise de suas ideias.  

 
4. Reúnam as inúmeras propostas formuladas por indivíduos, grupos de pensadores 

mundiais e de especialistas nos diferentes campos do esforço mundial relacionadas à 
futura governança. Descubram o que se sugere nas diferentes nações sobre este tema, 
tanto bom como mau, o que vai implicar na leitura de livros, em assimilá-los e analisá-
los, na formação de uma pequena biblioteca facilmente acessível e no estudo e no 
armazenamento de folhetos sobre o tema. Assim fazendo, é possível construir uma 
forma-pensamento de grande potência que influenciará a mente dos homens. 

 
5. Mantenham contato com pessoas de todos os países – envolvidas ou não – que 

posteriormente possam se associar a uma atividade construtiva. Desta maneira, o grupo 
estará pronto para vitalizar pessoas e grupos de todas as partes com os quais entrarem 
em contato – alguns dos quais, formados antes da guerra, encontram-se inativos por 
força das circunstâncias. É o caso das Unidades de Serviço nos países ocupados. 
Portanto, mantenham-se em contato, objetiva e subjetivamente, com a maior 
quantidade possível de pessoas em todo o mundo. 

 
6. A organização da estrutura financeira necessária para realizar este trabalho deve ser 

tarefa de outro grupo, dentro do meu grupo maior.  
 

7. Será necessário entrar em contato com líderes de grupos espirituais, religiosos e 
esotéricos, bem como de grupos educativos, no interesse da unidade mundial. Será 
preciso preparar para esses líderes uma carta convidando-os ao coleguismo com base 
na cooperação e na amizade mútua – não de coordenação ou fusão. Desta maneira 
será possível projetar uma aproximação para se fortalecerem e se consultarem 
reciprocamente. As cartas devem ser produto de esforço e sugestão do grupo, depois 
de formuladas por um pequeno grupo designado para este fim. 

 
8. Uma formulação clara dos objetivos deste grupo deve ser redigida e amplamente 

divulgada; desde o início deve ser adotada uma lúcida organização como nos negócios 
comerciais; é preciso recrutar colaboradores voluntários e oportunos e estabelecer 
sólidas normas financeiras. 

 
9. É preciso empreender um trabalho definido e preparatório para o trabalho que as futuras 

necessidades possam impor na Europa ou em outra parte. Não é possível pretender 
reabilitar todo o planeta! No entanto, poderão fazer muito, interpretando ideais, 
unificando e fortalecendo outros grupos. Há três possibilidades para este grupo: 
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a. Descobrir e ajudar os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo nos 

países ocupados ou em qualquer outra parte, proporcionando-lhes ajuda 
prática, espiritual e material. 

b. Trabalhar para a reabilitação e o correto tratamento das crianças dos países 
devastados. Esta necessidade é urgente, e encerra uma ampla promessa e 
grandes implicações para a futura estrutura organizacional do mundo. É 
desejável concentrar-se nesse assunto. 

c. Continuar o trabalho de descobrir e organizar os homens e mulheres de boa 
vontade no mundo todo, pois no futuro constituirão os agentes deste grupo e de 
futuros grupos da nova era. O trabalho que vocês realizaram antes da guerra 
terá assim continuidade em linhas similares. 

 
10. Estudar individual e seriamente as Quatro Liberdades e os Oito Pontos da Carta 
do Atlântico, para que os membros deste grupo possam considerar sensatamente as 
liberdades da nova era e, portanto, pensar com clareza, ensinar os novos ideais 
corretamente e colaborar neste objetivo mundial maior. Esta compreensão é mais 
importante do que se imagina. Valendo-se destas sugestões, o plano grupal pode tomar 
forma. Tendo feito as sugestões e indicado as linhas do desejo hierárquico, nada mais 
direi. A responsabilidade é de vocês, e deixo-os para que desenvolvam estas ideias. 
Movam-se e trabalhem rapidamente como um grupo unido no trabalho de Triângulos, o 
qual é de fundamental utilidade e deve ser amplamente difundido. No tocante aos outros 
aspectos do trabalho indicado, ajam com segurança e gradualmente.  

 
A força e a utilidade deste grupo dependerão da união interna e do amor que dedicarem 
ao trabalho comum, neutralizando todas as reações da personalidade. Vocês se ajudarão 
mutuamente nos níveis onde for necessário. Que este grupo trabalhe em silêncio e como 
faz a Hierarquia: impessoalmente, nos bastidores. Que extraia de todos os recursos 
espirituais disponíveis, dedicando todas as suas reservas mentais, emocionais e materiais 
ao trabalho de ajudar a humanidade e saibam (fora de toda dúvida) que a Hierarquia 
permanece. 

 
 

PREPARAÇÃO PARA A ATIVIDADE E O TRABALHO FUTUROS 
 

Outubro de 1941 
 

Nas mentes de todos os discípulos surgem certas perguntas sobre a posição geral do 
esforço hierárquico, a possibilidade de materializar o Plano e, particularmente, no que diz 
respeito à participação que estes grupos espirituais podem assumir nos planos. Gostaria de 
que se lembrassem de que os discípulos aprendem a trabalhar para o plano trabalhando; 
aprendem a descobrir a consciência interna crescente da humanidade cultivando uma 
sensibilidade mais aguda dessa consciência, e encontram os colaboradores para o Plano pelo 
antigo e comprovado método de tentativa e erro. Quanto menos evoluído for o discípulo e 
trabalhador, maior será o número de tentativas e de erros. 

 
Mas o sistema dá resultados porque é um processo de eliminação e de aperfeiçoamento, 

e o que resta depois do devido esforço é digno de confiança. Finalmente, os que permanecem 
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merecem confiança. Por que este sistema dá resultado? Porque desenvolve a humildade, a 
pronta obediência às determinações da alma, e a integridade interna. Quando estas qualidades 
estiverem presentes haverá segurança nos contatos com a humanidade, sensibilidade à 
impressão da Hierarquia, sempre que Ela fizer contato, e um correto senso de proporção. 

 
Uma das dificuldades que o servidor enfrenta quando está absorvido na tarefa, é manter 

contato com a visão. Refiro-me à visão mesma e não à sua materialização. Talvez possa 
esclarecer o que quero dizer assinalando que enquanto o contato é vertical, o trabalho é 
bastante simples, o passo seguinte fica evidente e nítido, a linha de atividade clara, e a 
inspiração atualizada e viva. Porém, quando a consciência do discípulo passa a ser inclusiva 
horizontalmente (e isso precisa acontecer), a dificuldade se amplia e o discípulo começa a 
compreender – pela primeira vez – o verdadeiro significado das palavras “a Cruz do Salvador”. 
Entretanto, se ele puder treinar a si mesmo para se manter onde os quatro braços se unem 
(falo aqui simbolicamente), descobrirá que permanece no lugar de poder e no “ponto do meio”. 
Então, pode realmente começar (sempre falando em termos simbólicos) a olhar para os quatro 
cantos da Terra, tanto subjetiva como objetivamente e de forma real; de imediato a tensão é 
tremenda. 

 
Esta é uma das dificuldades que o Novo Grupo de Servidores do Mundo enfrenta neste 

momento. Recordarão que há pouco tempo me referi à crise que o grupo enfrentaria. Como 
expressar em palavras a natureza desta crise? É a crise da invocação ou da precipitação do 
Plano, porque estes termos são sinônimos. Implica necessariamente em tensão – uma tensão 
de prolongado contato interno e conscientização e de entendimento, mais o esforço de 
empregar a habilidade na ação e as capacidades executivas requeridas no plano físico. O 
Novo Grupo de Servidores do Mundo é então puxado em duas direções. Seu esforço deve ser 
o de permanecer pronto no centro. O Novo Grupo hoje está no próprio centro e deve manter 
esta posição a todo custo. O que importa mais na atualidade é o equilíbrio espiritual e a 
sensibilidade espiritual dos trabalhadores. 

 
Os membros do grupo devem prestar a devida atenção a esta importante condição. Os 

discípulos e trabalhadores espirituais não devem se preocupar com os detalhes do Plano, nem 
com o que a exteriorização das ideias produzirá, a ponto de negligenciar o treinamento 
espiritual e o fortalecimento dos trabalhadores. No fragor, na desordem e no ruído da luta não 
fiquem insensíveis e inflexíveis, nem se preocupem tanto com que as necessidades daqueles 
com quem trabalham sejam esquecidas ou passem despercebidas. Que o amor seja a nota-
chave em todas as relações, porque o poder que salvará o mundo é a precipitação do amor e 
como poderá ele encontrar seu caminho para o plano físico, senão por meio de um grupo cujos 
ouvidos estejam sintonizados com seu iminente surgimento, e das vidas dos membros do 
grupo irradiadas pelo próprio amor? É neste ponto que falta algo – não intencionalmente ou 
porque existe uma qualidade oposta – mas simplesmente pela pressão e tensão que o mundo 
exerce. No desenvolvimento da boa vontade no mundo ao término da guerra – que será uma 
das principais tarefas do Novo Grupo de Servidores do Mundo – que o amor seja a força ativa 
entre os membros seniores do grupo. Gostaria que houvesse mais amor entre todos vocês. 

 
À medida que o aspecto executivo do trabalho grupal vai crescendo, estabelece-se contato 

com o aspecto vontade da humanidade e seu poder é empregado para evocar a emergente 
crise de amor, e sempre um crescente número de trabalhadores com atributos de primeiro raio 
serão atraídos para as fileiras do Novo Grupo de Servidores do Mundo. Esta é a segunda 
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dificuldade, e neste ponto sinto a necessidade de expor uma palavra de advertência. A entrada 
deles no grupo fortalecerá muito o trabalho, mas também desencadeará sérios problemas. 
Grande parte do trabalho realizado até agora foi trabalho de segundo raio; sua característica 
é mais suave, sua técnica é a de construções e de ensinamento; seus trabalhadores são 
magnéticos, e não apresentam, quando se reúnem, nenhum sério problema de coesão e 
integração de grupo. A Escola Arcana é um exemplo deste aspecto do trabalho. 

 
Porém, quando membros de primeiro raio aparecem para ajudar na expansão do trabalho 

e levá-lo aos quatro cantos da Terra, inevitavelmente surgem certas dificuldades. Devem se 
precaver contra a qualidade dinâmica do aspecto de poder, não no sentido de impedi-lo de se 
expressar, mas de que deve estar motivado pelo amor, revestido de flexibilidade e qualificado 
pela compreensão. 

 
Portanto, o problema será integrar os trabalhadores de primeiro raio no Novo Grupo de 

Servidores do Mundo sem que o aspecto destruidor do raio cause dificuldades, produza 
desintegração ou erradicação da nota de amor que deve ser a característica predominante de 
todos os trabalhadores do Plano nesta época. Do contrário, a precipitação da crise de amor 
será entravada.  

 
Peço que intensifiquem o amor entre vocês e que aumentem uma real compreensão. Ao 

mesmo tempo, lembrem-se de que o amor é a grande força magnética de atração e, em 
consequência, atrairá para si tudo o que é necessário na atual crise e na materialização na 
Terra da visão na forma devida. Isto demandará energia espiritual, um sólido senso de 
negócios, habilidade na ação e suporte financeiro. Lembrem-se de que o dinheiro é a 
consolidação da energia amorosa e viva da divindade, e que quanto maior for a compreensão 
e a expressão do amor, tanto mais livremente afluirá o necessário para a realização do 
trabalho. Vocês trabalham com a energia do amor, e não com a energia do desejo, que é um 
reflexo e uma distorção do amor. Creio que se refletirem sobre isto, o caminho ficará mais claro 
para vocês. Há muitos trabalhadores de primeiro raio que conduzem o poder do desejo e assim 
materializam o dinheiro. Há muitos trabalhadores de primeiro raio que entram nas fileiras do 
Novo Grupo de Servidores do Mundo. A não ser que estes trabalhadores sejam impulsionados 
pelo amor, sua energia de primeiro raio destruirá o trabalho do grupo. No entanto, são 
necessários neste momento, porque têm a força para permanecer firmes no centro. A 
conjunção dos trabalhadores de primeiro e de segundo raios pode conduzir o mundo através 
da crise de reconstrução que está por vir, e será útil que todos tenham isto presente no trabalho 
vinculado com o Novo Grupo. É um importante trabalho de integração. 

 
Talvez desejassem que eu fosse específico neste ponto, e dissesse se existe algum 

obstáculo significativo que necessite ser neutralizado ou mudado, uma vez conhecido. 
Compreender tudo que expus acima ajudará grandemente, porque assinalei três dificuldades. 
Agreguem a isso a compreensão de que tratando as grandes questões com precisão, os 
detalhes serão automaticamente resolvidos. Com isto quero dizer que o estabelecimento de 
sólidas relações internas de grupo entre os trabalhadores produzirá a coesão interna e o 
esforço unidirecionado que, inevitavelmente, dará os resultados externos e atrairá os 
necessários trabalhadores e os fundos essenciais. 

 
Procurem evitar que algum setor do trabalho adquira tanta ênfase em suas mentes que 

chegue a excluir os demais, pois causará tensão, desequilíbrio e, às vezes, um sentido de 
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separação que, se continuar, levará à desintegração. Que se desenvolva a consciência de que 
todos realizam um só trabalho, e que esta atividade é inerente a todo o grupo. Esta atitude 
inclusiva deve compenetrar toda a organização, de maneira que o espírito sectário não 
penetrará. 

 
Tocarei num ponto para fins de esclarecimento. A meditação diária, tanto pessoal como 

grupal, dará melhores resultados se o foco da atenção estiver dirigido para obter as 
necessárias atitudes internas, a intensificação da vida espiritual interna de compreensão, e a 
união de todos os trabalhadores em uma só unidade de serviço. Uma atitude unificada de 
amor, de expectativa cheia de esperança, de coragem, de demanda espiritual e de vontade 
dirigida dará potentes resultados e trará tudo o que for necessário. 

 
No passado não se deu uma atenção excessiva aos aspectos do esforço no plano físico e 

às técnicas de trabalho? Não se considerou excessivamente como realizar o trabalho e muito 
pouco a dinâmica espiritual do próprio trabalho? A necessidade foi grande e os problemas 
inúmeros. A expansão do trabalho parece inevitavelmente fomentar o espírito sectário. Quando 
esta situação aparece, é urgente intensificar, em sentido interno, a unidade. As diferenciações 
são fáceis, porque seguem a linha de menor resistência no plano físico. Mas o trabalho é um 
só, e os trabalhadores são um só grupo. Agora é necessário haver fusão e compreensão de 
grupo.  

 
Não é verdade que a realização de um ponto de fusão por um indivíduo, durante a 

meditação diária, produz a correta expressão na vida diária e uma correta gestão das 
condições de vida? Um ponto de fusão alcançado na meditação grupal evocará os resultados 
corretos e produzirá um instrumento de serviço tão potente que seu progresso será irresistível. 

 
A tensão durante os últimos três anos foi intensa e prolongada. Muitos trabalhadores a 

estão sentindo, e a necessidade de amor e força é grande. A tensão que os espera não será 
menor, mas vão registrá-la de maneira diferente. Ela trará outros problemas, mas vocês estão 
à altura deles e da tarefa que têm pela frente. O sucesso pode coroar os esforços feitos, e o 
Novo Grupo de Servidores do Mundo estará à altura da necessidade, se procurar permanecer 
no centro – o lugar do poder amoroso – de maneira mais consciente e precisa; se aumentar a 
capacidade de pensar em termos de síntese e fusão grupais, e se escolher com sabedoria 
aqueles que pertencem ao grupo (devido ao seu desenvolvimento interno e sua capacidade 
externa, pois ambos devem estar presentes). 

 
 

UMA DECISÃO CRUCIAL E IMINENTE  
 

Dezembro de 1941 
 

No último mês deste triste ano, trago a vocês uma mensagem. A determinação e o propósito 
interno da humanidade serão tão definidos no período em que o Sol começar a se deslocar 
para o norte – de 25 de dezembro a 22 de junho de 1942 – que o futuro da humanidade será 
decidido para várias centenas de anos. É desta decisão que será estabelecida a data da nova 
era. A partir desta decisão, a Hierarquia poderá predizer e determinar sua ação, e será 
descoberta a etapa de evolução da massa dos homens. Exorto-os a enfrentar o futuro com 
força, a liberar suas mentes de todo vestígio de dúvida, e a saber (em sua própria vida e para 
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a raça) que as forças do materialismo e da crueldade não triunfarão. Repito: a Hierarquia 
permanece. Sigam em frente com confiança. 

 
Um processo subjetivo, profundamente enraizado, está ocorrendo na consciência humana; 

é evocador e produz efeitos definidos. Todos aqueles que procuram ajudar os semelhantes 
devem reconhecer isto, e compreender a natureza da invocação. Como expliquei 
detalhadamente em outro texto (no livro Astrologia Esotérica), este processo de invocação se 
divide atualmente em duas etapas, na vida do indivíduo e na vida da humanidade como um 
todo. A etapa da aspiração, vaga e irregular, mas que gradualmente vai se concentrando e 
assumindo poder, e a etapa do misticismo, com seu reconhecido e incômodo dualismo; o todo 
se fusiona no ocultismo, que é o inteligente estudo do que está oculto. Em razão de que todas 
estas etapas estão ativamente presentes hoje, temos esta calamitosa e difundida crise. 

 
Foi a necessidade de dar uma direção construtiva e de enfocar as energias invocadas que 

me induziu, segundo as instruções da Hierarquia, a divulgar – em longos intervalos de tempo 
– as duas estrofes ou partes de um grande mantra oculto. A primeira, para ajudar os aspirantes 
a se focarem, objetivo ao qual responderam plenamente; a segunda foi também oferecida às 
massas, mas tinha por objetivo ser um teste e uma “decisão em tempos de crise”, e por isso 
atraiu os aspirantes e discípulos mentalmente enfocados. 

 
Explico isto porque, hoje, as condições mundiais justificam o emprego das duas estrofes. A 

Grande Invocação, tal como foi empregada anteriormente, deveria estar também disponível 
para as massas. A segunda estrofe deveria ser usada por pensadores, ocultistas e discípulos, 
e por todos que respondem à sua nota. Ao fazê-lo, necessitarão ter uma grande “habilidade 
na ação”, de maneira a poder distribuir as duas Invocações de maneira correta e inteligente. 
Uma invocará o Cavaleiro do Lugar Secreto, e ajudará a que Ele seja evocado, pois é ao 
Cavaleiro do Lugar Secreto que a primeira Invocação se dirige; a outra invocará os Senhores 
da Liberação. 

 
A invocação combinada e o clamor unido dos diferentes níveis da consciência humana 

produzirão um potente apelo sobre os Centros ocultos da “Força Salvadora”. É este apelo 
unido que deve ser organizado agora. Deste modo a massa da humanidade será estimulada 
a avançar para a luz, e o novo ciclo mundial, a começar em Aquário, será verdadeiramente 
inaugurado pela própria humanidade. 

 
 

O ÚNICO CAMINHO PARA A VITÓRIA 
 

Abril de 1942 
 

Tenho trabalhado com A.A.B. como secretária desde novembro de 1919. Durante esse 
período, o mundo presenciou grandes e significativas mudanças, sendo a mais relevante o 
aumento fenomenal da percepção espiritual. Isto se revela no fato de que, apesar da catástrofe 
mundial, apesar do horror e do mal desencadeados em nosso planeta, e apesar da dor, do 
terror, do suspense e da incerteza dos homens, há agora dois fatores presentes na consciência 
humana: a visão de um futuro melhor e uma determinação fixa e inalterável de transformar 
esta visão em uma realidade na experiência humana. Neste mundo melhor, os valores 
espirituais controlarão, esses valores sendo considerados como o que é bom e correto para 
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toda a humanidade, e não simplesmente como interpretações religiosas e teológicas. A 
percepção espiritual é agora inclusiva, e agora engloba o plano físico como também o plano 
metafísico. 

 
Talvez não lhes seja fácil compreender a importância desta transformação que – diante de 

todas as forças em conflito – permitiu que os homens reconhecessem que o reino de Deus 
deve funcionar na Terra, que deve ser exteriorizado e que isto não deve ser considerado como 
a criação ilusória e longínqua de um desejo, mas que deveria condicionar a vida cotidiana do 
homem e controlar todos os seus projetos para o futuro. Os homens trabalham e lutam hoje 
para este fim. Aplicam muitos nomes à visão: melhores condições no mundo, estruturação 
diferenciada, reconstrução do mundo, nova civilização, fraternidade, companheirismo, 
federação mundial, entendimento internacional – pouco importa a denominação. É o tema do 
melhoramento, do bem-estar universal, da segurança geral, da oportunidade para todos, 
independente de raça, cor ou credo. Este é o fator importante. Os propósitos subjacentes de 
Deus estão se cumprindo e é com esta nota que pretendo começar minha mensagem de 
Wesak para vocês. 

 
Este é o lado mais esperançoso e importante do ângulo da Hierarquia que observa todos 

os acontecimentos do mundo, do ponto de vista do futuro. Existe, porém, o outro lado. Não é 
necessário acentuar a gravidade da situação presente. A guerra ainda não foi ganha. No 
momento em que escrevo, apesar dos êxitos esporádicos e do poder de resistência das 
Nações Aliadas, e apesar de uma tendência básica para a vitória final, as potências do mal 
fizeram aproximadamente o que queriam. Avançaram triunfalmente, exceto na Rússia. Isto era 
de se esperar a princípio, pois se o mal é simplesmente o predomínio da matéria e a negação 
dos valores espirituais, evidentemente ele tem sua linha de menor resistência no plano 
material. Em consequência, era previsível o seu triunfo inicial, o que o curso da guerra até 
agora mostrou. Quando as pessoas de mente espiritual, os homens e mulheres de boa 
vontade, os idealistas e o povo benevolente e decente de todos os países puderem demonstrar 
no plano físico a mesma determinação unificada e a mesma vontade-para-a-vitória que as 
forças do mal demonstraram, então as Forças da Luz assumirão o controle e coordenarão os 
assuntos humanos.  

 
A dificuldade que a Hierarquia enfrentou no esforço para consegui-lo deveu-se a que a 

condição de unidade objetiva, de método e de inter-relação devia ser obtida sem infringir o 
livre-arbítrio do indivíduo, do grupo ou da nação. A lei oculta de liberdade espiritual deve ser 
reconhecida e protegida. Nenhum reconhecimento ou proteção deste tipo entrava as 
atividades das forças do mal. A vontade-de-poder e uma minoria organizada, dominada pelo 
mal, assumiram o controle. A liberdade de consciência e de ação foi eliminada, e a submissão 
forçada da maioria à vontade de uma minoria desapiedada trouxe uma unidade ilegítima, mas 
temporariamente muito eficaz, o que não existiu no caso das Nações Aliadas que combatiam 
pelas Forças da Luz e em nome da liberdade humana.  

 
A liberdade, meus irmãos, pode se mostrar como uma limitação quando retarda a ação 

correta, quando centra a atenção nas diferenças insignificantes e nas tendências da 
personalidade, e quando impede aquela unidade de ação que pode ganhar a guerra. Os 
governantes dos povos tiveram que dedicar um tempo precioso para lhes inculcar um sentido 
correto dos valores, à compreensão de que as diferenças individuais e nacionais e os pontos 
de desacordos políticos e religiosos devem todos ceder lugar ao único requisito supremo: 
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ganhar a guerra e livrar a humanidade da ameaça da escravidão, do crescente e constante 
medo, e do domínio do mundo pela Loja Negra. 

 
Como já lhes disse, um antigo conflito está novamente em pleno andamento, e a 

humanidade tem agora a oportunidade de resolvê-lo de uma vez por todas e – para sempre – 
ser livre como nunca foi. Este conflito comporta três etapas: 

 
1.  A etapa da guerra física em que estamos envolvidos agora e da qual não há como 

escapar.  
 

      Isto exige a Vontade-de-vencer. 
 

2.  A etapa da reorganização dos assuntos mundiais quando a guerra terminar, a qual 
normalmente deverá se dividir em duas fases: 

 
a. O estabelecimento de corretas relações humanas, durante um prolongado 

armistício, se possível. De muitas maneiras, esta fase será tão difícil como a própria 
guerra, mas terá lugar nos níveis mental e emocional, e não no nível físico. 

b. A tarefa de reabilitação. Seu campo de ação será o físico e o espiritual, e incluirá 
as atividades que vão desde a reconstrução das cidades devastadas, à restauração 
da terra arrasada, aos cuidados psicológicos para a juventude, os doentes mentais 
e os desorientados, até uma nova enunciação dos valores espirituais essenciais 
que devem guiar a humanidade no futuro. 

 
       Isto envolverá a Vontade-para-o-bem. 

 
3.  A etapa em que se reconhecerão as oportunidades da paz, a correta aplicação da 

segurança e a educação organizada da juventude de todos os países, nos termos dos 
princípios da nova era. 

 
Isto envolverá a Vontade-para-organizar. 
 

Desta maneira, nos três níveis da vida humana, os homens estarão condicionados por uma 
tendência para o bem, o belo e o verdadeiro. Falando em termos esotéricos, a personalidade 
da humanidade se integrará e reorientará para modos de vida novos e bons. Para alcançar 
estes objetivos, convoco hoje a vocês e a todos com quem possam estabelecer contato. 

 
Neste ponto gostaria de incluir parte do que disse em outro texto. 
 
Uma coisa é preciso ter sempre em mente. Quando a guerra terminar, quando este 

momento de tribulações e provas dolorosas chegar ao fim, haverá um grande despertar 
espiritual (cuja qualidade e natureza agora são totalmente imprevisíveis). A guerra terá 
ensinado muitas lições à humanidade, terá rasgado o véu do eu pessoal de muitos olhos. 
Valores que até agora só eram expressos e compreendidos por aqueles cujos “olhos estavam 
voltados para Deus”, serão a meta e o desejo de muitos milhares de pessoas. A verdadeira 
compreensão entre homens e nações será o objetivo ardentemente desejado, e o que a 
humanidade decide obter, sempre consegue. Trata-se de uma lei oculta, pois o desejo ainda 
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é a maior força do mundo; o desejo unificado e organizado foi a razão básica para os 
esmagadores êxitos do Eixo. 

 
O único fator que pode se opor com êxito ao desejo é a Vontade, empregando esta palavra 

na sua acepção espiritual e como expressão do primeiro grande aspecto divino. Houve pouco 
dessa vontade espiritual organizada nas Nações Aliadas; logicamente, os Aliados estão 
animados pelo desejo de vitória, pelo desejo de que este cataclismo mundial que a tudo engolfa 
tenha fim, pelo desejo de paz e de retorno à estabilidade, pelo desejo de terminar a guerra de 
uma vez por todas, e de romper seu ciclo sempre recorrente, pelo desejo crescente e constante 
de fazer desaparecer este terrível tributo de sofrimento, crueldade, morte, fome e medo que 
agarra a humanidade pela garganta na tentativa de estrangular sua vida. 

 
Entretanto, toda esta determinação, na maioria dos casos, é simplesmente a expressão de 

um desejo comum e fixo. Não é a aplicação organizada da vontade. O segredo da vontade 
reside no reconhecimento da natureza divina do homem. Somente ela pode evocar a 
verdadeira expressão da vontade. Com efeito, a vontade deve ser evocada pela alma, à 
medida que domina a mente humana e controla a personalidade. O segredo da vontade está 
também estreitamente ligado ao reconhecimento da natureza invencível da bondade e da 
inevitabilidade do triunfo final do bem. Isto não é determinação, não se trata de açoitar e 
estimular o desejo para que seja transmutado em vontade; também não é um enfoque 
implacável, inabalável e imutável de todas as energias na necessidade de triunfar (os inimigos 
das Forças da Luz são peritos nesta arte). Para as Nações Aliadas, a vitória não depende de 
um esforço de concentração mais eficaz que o do inimigo. O emprego da vontade não se 
expressa pela férrea decisão de permanecer firmes e não ceder às forças do mal. A 
determinação, o enfoque da energia e a demonstração de um esforço total para a vitória são 
somente (no tocante às Nações Aliadas) a expressão de um desejo convergente de paz e de 
fim das dificuldades. As massas são capazes de fornecer este tipo de esforço e é o que elas 
fazem dos dois lados do conflito.  

  
No entanto, há um ponto positivo, um algo a mais, que reverterá o curso da vitória para o 

lado das Nações Aliadas. Derivará de um esforço para compreender e expressar a qualidade 
da Vontade espiritual; será a manifestação da energia que faz do primeiro aspecto divino de 
Vontade ou Poder o que é; é a característica distintiva da força de Shamballa; é aquela 
qualidade particular e específica da divindade, que é tão diferente, que o próprio Cristo não 
estava na altura de expressá-la com facilidade e entendimento. Disso advém o episódio em 
Getsêmani, cujo significado me é difícil de expressar em palavras. Dois mil anos se passaram 
desde Getsêmani, e desde que o Cristo fez Seu contato inicial com a força de Shamballa, 
sendo que por esse meio e em nome da humanidade, Ele estabeleceu uma relação que, 
mesmo depois de dois mil anos, ainda não é mais que uma fina e frágil linha de energia 
conectora. 

  
Porém, esta força da Vontade está disponível para ser usada corretamente, mas a 

faculdade de expressá-la depende de sua compreensão (até onde seja possível neste ponto 
médio da evolução humana) e sua aplicação grupal. É uma força unificadora, de síntese, que 
pode ser usada como força para reunir e uniformizar. Repito as duas palavras-chave para o 
emprego desta energia de Shamballa: Utilização grupal e Entendimento. 
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O homem teve muita dificuldade para compreender a significação do Amor. Se assim é, o 
problema em relação com a Vontade será, evidentemente, ainda mais difícil. Para a maioria 
dos homens, o amor verdadeiro ainda é apenas uma teoria. O amor (como geralmente o 
interpretamos) se expressa como benevolência, mas trata-se de benevolência para o lado 
forma da vida, para as personalidades que nos cercam; e se realiza geralmente no desejo de 
cumprir nossas obrigações e não obstruir de maneira alguma as atividades e os 
relacionamentos que tendem ao bem-estar dos nossos semelhantes. Expressa-se como o 
desejo de acabar com os maus-tratos e fomentar condições materiais mais favoráveis no 
mundo; revela-se no amor maternal, no amor entre amigos, mas raras vezes como amor entre 
grupos e nações. É o tema do ensinamento cristão, assim como a Vontade, em sua expressão 
divina, será o tema da futura religião. O amor é o impulso subjacente em grande parte do 
trabalho do bem realizado nos campos da filantropia e do bem-estar humano, mas, de fato, o 
amor verdadeiro nunca foi expresso – a não ser pelo Cristo. 

 
Talvez perguntem por que, se assim é, eu enfatizo este aspecto mais elevado? Por que 

não esperar que saibamos mais sobre o Amor e como manifestá-lo em nosso ambiente? 
Porque, em sua verdadeira expressão, a Vontade é hoje necessária como força de propulsão 
e de expulsão, e como agente de depuração e purificação. 

 
A energia de Shamballa, portanto, está relacionada com a própria vida da humanidade (por 

meio da consciência e da forma); não é necessário examinarmos sua relação com o resto do 
mundo manifestado; diz respeito ao estabelecimento de corretas relações humanas, e é esta 
condição de ser que oportunamente anula o poder da morte. Em consequência, é incentivo e 
não impulso; é um propósito conhecido e não a expressão de um desejo. O desejo atua da 
forma material e através dela, para o alto; a vontade atua para baixo, penetrando na forma, 
dobrando-a conscientemente ao propósito divino. Um é invocador, a outra é evocadora. O 
desejo, quando é convergente e vem da massa, pode invocar a vontade; a vontade, quando é 
evocada, põe fim ao desejo e se torna uma força imanente, propulsora, dinâmica, 
estabilizadora, depuradora e, finalmente, destruidora. Ela é muito mais do que isso, mas é tudo 
que o homem pode captar nesta época e tudo para que possui, por agora, o mecanismo de 
compreensão. É esta vontade que – despertada pela invocação – deve ser centrada na luz da 
alma, consagrada aos propósitos da luz e à determinação de estabelecer corretas relações 
humanas. Deve ser usada (no amor) para destruir tudo que entrava a livre afluência da vida 
humana e ocasiona a morte (espiritual e real) para a humanidade. Esta vontade deve ser 
invocada e evocada.  

 
Há duas grandes desvantagens para a livre expressão da força de vontade em sua 

verdadeira natureza. Uma é a sensibilidade da natureza inferior ao seu impacto e sua 
consequente prostituição para fins egoístas, como no caso do povo alemão, sensível e 
negativo, e seu emprego pelas nações do Eixo para objetivos materiais. A segunda é o 
bloqueio, a obstrução, a confusa oposição de massa, das pessoas bem-intencionadas que 
falam do amor vaga e belamente, mas que se recusam a considerar as técnicas da Vontade 
de Deus em ação. Pessoalmente, não querem ter nada a ver com esta Vontade. Recusam-se 
a reconhecer que Deus cumpre Sua vontade por intermédio dos homens, assim como trata 
sempre de expressar Seu Amor por intermédio dos homens, tal como está sempre procurando 
expressar o seu Amor por meio dos homens. Os homens não querem crer na possibilidade de 
que tal vontade poderia se expressar por meio da destruição do mal, com todas as 
consequências materiais desse mal. Não podem crer que um Deus de Amor poderia empregar 
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o primeiro aspecto divino para destruir as formas que bloqueiam a livre atuação do Espírito 
divino; esta Vontade não deve se imiscuir em sua interpretação do Amor. Essas pessoas são 
individualmente de pouca importância, ou nenhuma, mas sua negatividade massiva é 
realmente prejudicial para a conclusão desta guerra, assim como a negatividade em massa do 
povo alemão e sua incapacidade de tomar as medidas corretas, quando Hitler tornou público 
os seus propósitos, possibilitou a grande afluência do antigo e concentrado mal que levou o 
homem à catástrofe atual. Essas pessoas são como um peso pendurado no pescoço da 
humanidade, malogrando o verdadeiro esforço, sussurrando “Amemos a Deus e amemo-nos 
uns aos outros”, mas não fazendo nada além de murmurar preces e trivialidades enquanto a 
humanidade está morrendo.  

 
Podemos facilmente nos dar conta de que a evocação da energia da Vontade e seus efeitos 

sobre os indivíduos materialistas e não preparados poderia levar ao desastre, e levaria. Esta 
evocação só faria centrar e reforçar a vontade do eu inferior, nome aplicado ao desejo 
consciente e determinado. Poderia então criar uma tal força impulsora, dirigida para fins 
egoístas, que a pessoa poderia se tornar um monstro de perversidade. Na história da raça, foi 
o que fizeram uma ou duas personalidades avançadas, com consequências desastrosas, tanto 
para elas como para os homens do seu tempo. Uma de tais figuras na antiguidade foi Nero, e 
o exemplo moderno é Hitler. Porém, o que se tornou este último tão perigoso como inimigo da 
família humana foi que ao longo dos últimos dois mil anos a humanidade chegou a uma etapa 
em que pode também responder a certos aspectos da força de primeiro raio. Hitler, portanto, 
encontrou associados e colaboradores que somaram sua receptividade à dele, de maneira que 
um grupo inteiro se tornou o agente responsivo à energia destruidora, exprimindo-se em seu 
aspecto mais baixo. Foi o que lhes permitiu trabalhar de maneira desapiedada, poderosa, 
egoísta, cruel e com êxito para a destruição de tudo que procurasse impedir seus projetos e 
desejos. 

 
A única maneira de vencer esta vontade concentrada do mal que responde à força de 

Shamballa é opor uma vontade espiritual igualmente concentrada, manifestada por homens e 
mulheres de boa vontade responsivos e aptos ao treinamento de se tornarem sensíveis ao 
novo tipo de energia entrante, aprendendo a invocá-la e evocá-la. 

 
Em consequência, terão observado que em minha mente havia algo mais que o emprego 

casual de uma palavra comum quando falei em termos de boa vontade e de vontade-para-o-
bem. Durante todo o tempo não só pensava na benevolência e na boa intenção, mas também 
na vontade-para-o-bem centralizada, que pode e deve evocar a energia de Shamballa e 
empregá-la para deter as forças do mal. 

 
 

A SIGNIFICAÇÃO DO FESTIVAL DE WESAK  
 

 Maio de 1942 
 

Chegamos agora ao momento mais importante do ano. Este ano, são dois momentos que 
se unem, reforçando-se mutuamente, a Lua Cheia de maio e a Lua Cheia de junho. Gostaria 
que mantivessem em mente que tempo e energia são termos intercambiáveis nos planos 
internos. O tempo é um evento, e um evento é uma expressão focalizada de força de certo tipo 
ou classe. Duas grandes correntes de energia – uma centrada no Buda e a outra centrada no 
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Cristo – serão fusionadas e mescladas e a tarefa dos discípulos, dos iniciados e dos discípulos 
aceitos do mundo, é precipitar esta energia combinada sobre o mundo expectante, onde o uso 
eficaz dependerá amplamente da resposta sensível dos aspirantes. Os aspirantes se 
encontram em todos os países e sua tarefa é reagir à corrente de energia dirigida. São estes 
os pontos que gostaria que tivessem em conta, à medida que se esforçarem por trabalhar 
através do ashram e no ashram; nesse ashram se encontram todos os tipos de discípulos, com 
todos os tipos e graus de responsividade. 

 
No Ocidente, os esoteristas estão cada vez mais enfatizando a Lua Cheia de Maio, que é 

o Festival do Buda e tem lugar no momento em que faz Seu contato anual com a humanidade. 
Esta ênfase, que continuará aumentando nos próximos anos, não tem por objetivo impor o 
reconhecimento do Buda no Ocidente. Houve duas razões principais pelas quais se fez este 
esforço, a partir de 1900. Uma foi o desejo, por parte da Hierarquia, de levar a atenção do 
público para o fato dos dois Avatares, o Buda e o Cristo, todos os dois do segundo Raio de 
Amor-Sabedoria, os quais foram os primeiros da nossa humanidade a surgir como Avatares 
humano-divinos e a encarnar em Si Mesmos certos Princípios cósmicos, dando forma a eles. 
O Buda encarnou o Princípio da Luz e, devido a esta iluminação, a humanidade foi capaz de 
reconhecer o Cristo, que encarnou o ainda maior, o Princípio do Amor. O ponto a ter em conta 
é que luz é substância, e o Buda foi o exemplo da consumação de substância-matéria como 
meio de Luz, daí Seu título de “O Iluminado”. O Cristo encarnou a energia subjacente da 
Consciência. Um demonstrou o ápice da realização do terceiro aspecto divino; o outro a do 
segundo aspecto e, juntos, apresentam um Todo perfeito. A segunda razão, como já disse, era 
assentar as bases do tema da nova expressão religiosa. Este tema, no futuro, será subjacente 
a todas as observâncias religiosas, matizará todas as abordagens ao centro divino de vida 
espiritual, dará a chave para todos os processos de cura e – pelo emprego científico da luz – 
governará todas as técnicas para produzir unidade consciente e relação entre um homem e 
sua alma, e entre a humanidade e a Hierarquia. 

 
O primeiro objetivo foi claramente alcançado. Hoje, na Lua Cheia de maio, vários milhões 

em todas as partes estarão dirigindo seus pensamentos para o Buda, procurando estar sob 
Sua influência e benção e a da Hierarquia em Seu retorno anual, embora breve, para abençoar 
a humanidade. Este reconhecimento crescerá até o momento não muito distante no futuro em 
que terá finalizado Seu período de serviço e não mais retornará, porque o Avatar que vem 
tomará Seu lugar nas mentes e nos pensamentos dos povos do mundo. A Sua tarefa de 
recordar continuamente aos aspirantes a possibilidade da iluminação e Seu trabalho de manter 
um canal aberto, perfurando todos os anos a substância luz para a Terra para que a luz se 
irradie sobre as mentes dos homens, está quase concluído; está quase chegando a hora em 
que “nessa luz veremos a Luz”.  

 
Pediria a vocês que refletissem sobre estas duas funções que o Buda desempenhou. Há 

uma terceira que, em colaboração com o Cristo, Ele possibilitou: trata-se do estabelecimento 
de uma relação mais facilmente alcançada entre a Hierarquia e Shamballa, facilitando assim 
a impressão da Vontade de Deus nas mentes dos homens, por meio da Hierarquia. 
Interpretamos esta impressão até agora em termos do Plano divino, que no momento atual 
está se expressando no agudo reconhecimento dos homens de todas as partes sobre a 
necessidade de estabelecer corretas relações humanas, culminando nos objetivos pelos quais 
as Nações Unidas estão combatendo. Estes objetivos foram verbalizados para a humanidade 
por dois grandes discípulos mundiais em termos de As Quatro Liberdades e A Carta do 
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Atlântico. As Quatro Liberdades se relacionam basicamente com os quatro aspectos do eu 
inferior, o quaternário. Os esforços do Buda permitiram que penetrasse luz suficiente para levar 
a necessidade dessas fórmulas ao reconhecimento mundial; e já há amor suficiente no mundo, 
liberado pelo Cristo, para possibilitar a viabilização das fórmulas. Respaldem-se nessa certeza 
e – em plena prática no plano físico – demonstrem a verdade disso. Disse “possibilitar”, pois a 
elaboração está nas mãos do Novo Grupo de Servidores do Mundo e nos homens e mulheres 
de boa vontade. Será que se mostrarão adequados para a tarefa? Será que se prepararão 
mentalmente para o árduo esforço necessário? 

 
Qual é agora a tarefa que o Buda atribuiu a Si mesmo nesta próxima Lua Cheia? No que 

diz respeito à compreensão de vocês, é evocar na humanidade o espírito de demanda, 
enquanto mantém aberto o canal pelo qual essa demanda possa chegar diretamente a 
Shamballa. É este o ponto a ter em mente, à medida que se preparam para o Festival de 
Wesak e procuram participar da bênção da Lua Cheia – bênção para o mundo e não para 
vocês mesmos. O Buda vem este ano corporificando a força que pode estimular os homens 
do mundo inteiro e lhes permitir centrar sua “intenção em massa” e deste modo alcançar 
simbolicamente “o ouvido e o coração” do Avatar, arrancando assim do lugar secreto do 
Altíssimo a assistência, a ajuda e o reconhecimento dirigido que impulsionarão um 
acontecimento fenomenal no seu devido e apropriado tempo. Enquanto Ele procura fazer isto, 
o Cristo Se unirá ao esforço, enfocando em Si Mesmo o espírito de apelo, à medida que é 
evocado pelo estímulo que está sendo aplicado pelo Buda. Ele corporificará esse apelo em 
uma grande Invocação, uma que não pode ser dada a vocês, mas que Ele está preparado 
para usar se o apelo surgir com força suficiente por parte dos povos do mundo. Os homens 
responderão à evocação do Buda? Sua intenção em massa será suficientemente vital para 
permitir ao Cristo transformar-Se, de uma maneira misteriosa, no próprio Espírito de Invocação 
em nome deles? São essas as possibilidades que temos diante de nós nesta Lua Cheia de 
Maio. 

 
Pediria a vocês que as tivessem em mente de agora até a Lua Cheia de Wesak e em 

seguida até a Lua Cheia de Junho. É nessa Lua Cheia que o Cristo pode usar e usará esta 
Invocação, desde que a vontade dos homens o permita. Naquele momento Ele procurará 
chegar aos Senhores da Liberação e evocará Sua resposta à enfocada vontade das pessoas 
de mente espiritual do mundo, os aspirantes, discípulos e iniciados; Eles, se evocados, podem 
dar o impulso que permitirá ao Cristo (como o Cavaleiro do Lugar Secreto) surgir em resposta 
à “intenção em massa” do público. 

 
Veem vocês, assim, as iminentes e vitais possibilidades? Reconhecem a urgência da 

oportunidade? As duas Luas Cheias formam um ciclo completo de trabalho, que deve ser 
preparado em linha com estas declarações que faço, tanto agora como nos próximos anos. À 
medida que vocês preparam seus próprios corações, lembrem-se de que a Lua Cheia de maio 
é o momento no qual o Novo Grupo de Servidores do Mundo e todos os esoteristas e pessoas 
espiritualmente orientadas do mundo devem trabalhar em plena cooperação com o Buda, e 
que a Lua Cheia de junho é a oportunidade para que os homens e mulheres de boa vontade 
– ajudados pelo Novo Grupo de Servidores do Mundo – estimulem as pessoas de todas partes 
para que façam um grande apelo e, por este apelo, habilitem o Cristo a invocar para elas a 
ajuda necessária. 
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Eu teria um pedido. Não estabeleçam datas para o aparecimento do Ser Esperado, Aquele 
que Vem, o Avatar, ou para qualquer ajuda espetacular. Se o trabalho for realizado 
corretamente, Ele virá no momento estabelecido e assinalado, e a ajuda necessária aparecerá. 
Os modos e métodos não dizem respeito a vocês. Considerem as antigas profecias como 
intrinsecamente verdadeiras e corretas, mas reconheçam que sua fraseologia é simbólica e 
não deve ser tomada de maneira literal. Só a Hierarquia pode saber como os Senhores de 
Liberação trabalharão. A ajuda que prestarão estará enfocada em evocar na Hierarquia as 
atitudes e capacidades que possibilitarão a afluência de energia de Shamballa. O trabalho é 
com a Hierarquia, e a reação da humanidade à Sua atividade só virá por parte do Novo Grupo 
de Servidores do Mundo, e assim mesmo só será registrada conscientemente pelos discípulos 
seniores e pelos iniciados. 

 
O trabalho do Avatar, o Cavaleiro do Lugar Secreto, será principalmente com a humanidade 

e visará a sua libertação e salvação. 
 
A primeira metade deste trabalho, enfocado através do Buda, começará em maio de 1942. 

A segunda metade será iniciada pelo Cristo em junho de 1942, mas só se a invocação do Novo 
Grupo de Servidores do Mundo e a intenção em massa dos homens e mulheres de boa 
vontade forem adequadamente fortes e estiverem adequadamente enfocadas. Em 
consequência, será um processo recíproco de invocação e evocação, facilitado pela extrema 
disposição de atuar e de responder d’Aqueles que são invocados pela humanidade, mas 
limitados pela falta de sensibilidade e pela debilidade da vontade daqueles que buscam ajuda. 
Esta inadequação é a que o Buda espera remover quando Ele vier ao Seu povo em maio. O 
fortalecimento e enfoque da vontade é o que o Cristo procura promover com um esforço 
especial em junho. 

 
Estas duas Luas Cheias são, portanto, de suprema importância e deveriam exercer um 

efeito definido subconscientemente sobre as mentes dos servidores do Novo Grupo do Mundo 
e sobre os corações dos homens e mulheres de boa vontade de todas as terras, nações e 
grupos. Que as suas reuniões, suas meditações e seu pensamento individual estejam 
constantemente enfocados sobre estes pontos e que se esforcem por abordar os exercícios 
de Lua Cheia – tanto de maio como de junho – com a mais clara compreensão possível sobre 
o que está acontecendo e uma nítida imagem dos resultados possíveis de uma ação correta. 
As duas Luas Cheias deveriam ser tempos de serviço eficaz. O Buda não precisa ser invocado. 
Ele virá. Mas o espírito de invocação necessita ser evocado das massas e é neste trabalho 
que os aspirantes de todas as partes podem ajudar o Buda, permanecendo deste modo com 
Ele e com a Hierarquia. No momento da Lua Cheia de junho, e em preparação para esta 
oportunidade durante todo o mês de maio, o ponto de enfoque, para todos os servidores, deve 
ser o Cristo, e todo esforço deve ser dirigido a ajudar Seu trabalho como Representante dos 
homens. Ele se empenhará em reunir em Si Mesmo tudo o que tiverem de apelo, oração e 
demanda – verbalizada ou não – transmitindo-os em um ato de intenção espiritual a Shamballa. 

 
Uma mobilização das Forças da Luz está ocorrendo no aspecto interno da vida. Essas 

Forças estão preparadas, mas a palavra que as colocará em ação deve provir do Cristo, e Ele 
dará essa palavra quando as pessoas a derem a Ele. Somos nós que forjamos o nosso destino. 
Nem o Cristo nem a Hierarquia podem, nesta etapa na evolução humana, tomar medidas que 
afetem vitalmente a humanidade, a menos que a própria humanidade os libere para esta 
atividade. 
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O período de 15 de abril a 15 de junho é de semanas críticas, espiritual e materialmente, e 

este é um dos fatos importantes que quero levar à sua atenção neste momento. Não posso 
detalhar para vocês o que deveriam fazer ou qual deveria ser a sua linha de esforço. Posso 
lhes dar uma ideia geral da Aproximação da Hierarquia e da natureza do problema humano. O 
resto fica em suas mãos. 

 
Mesmo que o trabalho realizado seja totalmente bem-sucedido, o momento do 

Aparecimento e da intervenção divina das Forças da Luz, por intermédio de Seus Agentes, os 
Senhores da Liberação e o Cristo, depende de muitos fatores além da invocação correta. 
Vocês pouco ou nada podem saber desses fatores. A questão do momento oportuno é de 
profundo significado esotérico e está basicamente envolvida aqui. Os próximos três anos são 
anos de realização e para esse período pede-se aos aspirantes do mundo que permaneçam 
firmes em expectativa paciente, mas confiante. A tarefa a realizar pela Hierarquia envolve não 
só o plano físico, como também os planos internos de causas e impulsos, de pensamento e 
desejo. Todos os discípulos sabem disso, mas tendem a se esquecer. A situação crítica no 
plano externo é só um reflexo de condições internas ainda mais críticas, e vocês podem prestar 
uma ajuda bem-vinda se evocarem a própria vontade e controlarem as suas emoções, 
disciplinando a personalidade. Desta maneira serão capazes de oferecer um diminuto ponto 
focal através do qual as Forças espirituais possam trabalhar. Pela mediação dos muitos pontos 
diminutos de luz e vontade, muita potência pode ser transmitida. 

 
É a vontade-para-a-vitória que se pede neste momento; é a vontade-para-invocar que é 

necessária; é a vontade-para-enfocar, e através dela ajudar no grande ato de invocação para 
o qual o Cristo está se preparando neste momento; é a vontade-para-o-bem, para o 
autocontrole e para a evocação da ação correta que a Hierarquia está pedindo hoje. Se a 
humanidade fizer a sua parte, encontrará a Hierarquia mais do que pronta para responder e 
fazer a Sua cota para liberar o mundo das Forças do Mal. 

 
Vocês refletirão sobre isto e cooperarão de toda maneira possível? Os planos podem ser 

expostos, a visão pode ser percebida, mas a menos que cada um reconheça a sua contribuição 
essencial e sua utilidade real, nada se pode fazer. Não há limitações quando se empreende 
um trabalho verdadeiramente esotérico. Para este fim, procuro enfatizar a renovada dedicação 
à meditação e um constante e perseverante uso da Invocação, especialmente daquela que 
começa invocando os Senhores da Liberação.  

 
“Este trabalho”, disse o Cristo, “só pode avançar pela oração e pelo jejum”. Convoco-os à 

oração e à meditação, pois ambas são necessárias hoje, fusionando, como fazem, os corpos 
emocional e mental em um todo que aspira. Convoco-os à disciplina, pois é esse o significado 
do jejum, e ao constante esforço de viver no ponto mais elevado possível todo o tempo; o que 
com tanta frequência é um sonho, mas com pouca frequência é um fato. Hoje, na hora de 
necessidade mundial, a humanidade e a Hierarquia necessitam de aspirantes e discípulos que 
estejam dispostos a fazer ao menos um esforço coerente e persistente. 

 
Meus irmãos, descrevi a situação; mantive ante vocês durante anos a visão da 

oportunidade, do serviço e do discipulado. Delineei para vocês o mecanismo de serviço que já 
existe e que pode ser posto em atividade e utilidade no mundo. Deixo a questão em suas 
mãos, pedindo a vocês que lembrem de que a união do grande número em interesse, amor, 
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serviço e dinheiro é muito mais potente que o esforço consagrado de duas ou três pessoas. 
Ninguém é ineficaz ou inútil, a menos que opte por isso. 

 
E, neste ínterim, em paralelo ao trabalho subjetivo de vocês e à exteriorização do esforço 

interno de vocês, devem prosseguir no trabalho que realizam por seu país e por seus 
semelhantes na hora da necessidade da humanidade. Deve haver constância, altruísmo e 
silêncio, além de coragem e confiança – confiança na força das suas próprias almas, confiança 
na Hierarquia que está atenta e confiança no Plano. Ainda não chegou o fim das tribulações, 
mas ele está à vista. Deixo-os com este pensamento. Que a bênção dos Mestres permaneça 
com vocês como grupo e como indivíduos, e que os Santos Seres, dos quais procuram se 
tornar discípulos, mostrem a vocês a Luz que estão buscando, que lhes concedam a poderosa 
ajuda de Sua compaixão e sabedoria, até que vocês estejam onde o Iniciador Uno é invocado, 
até que vejam fulgurar a Sua estrela.  

 
 

A CAUSA DA CATÁSTROFE MUNDIAL 
 

Junho de 1942 
 

Passamos agora ao exame da grave situação atual e da catástrofe mundial que está 
enraizada na miragem mundial e estudaremos a possibilidade de socorro e cura. Esta 
possibilidade existe, e está centrada nos dois grandes Avatares: o Buda e o Cristo.  

 
É difícil escrever com clareza sobre o tema do espelhismo mundial6,7 porque estamos em 

meio à sua expressão mais concentrada – a pior que o mundo já viu porque o espelhismo, 
incidente em séculos de ganância e egoísmo, de agressão e materialismo, esteve enfocado 
em uma triplicidade de nações. Portanto, é muito fácil vê-lo e ele está em manifestação de 
maneira muito eficaz. Três nações expressam os três aspectos do espelhismo mundial (ilusão, 
espelhismo e maya) de maneira assombrosa, e seu poderoso atentado sobre a consciência 
da humanidade depende não só da receptividade de Alemanha, Japão e Itália a este antigo 
miasma, como também ao fato de que toda nação – tanto as Nações Aliadas como as Nações 
Totalitárias – estão contaminadas por esta condição universal. A liberdade do mundo depende, 
em consequência e em grande medida, das pessoas de toda nação que (dentro de si mesmas) 
saíram de uma ou outra destas “ilusões do espelhismo e impressões do maya” da alma 
humana, passando para um estado de percepção consciente em que podem ver o conflito em 
seus termos mais amplos, isto é, como existindo para eles entre o Morador no Umbral e o Anjo 
da PRESENÇA.  
 

Estas pessoas são os aspirantes, discípulos e iniciados do mundo. Elas se dão conta do 
dualismo, o dualismo essencial, deste conflito, e não são tão eminentemente conscientes da 
natureza tríplice e da condição diferenciada da situação que subjaz no dualismo que 
compreenderam. A maneira como abordam o problema é, portanto, mais simples e, devido a 
isto, a direção do mundo, neste momento, recai em grande parte em suas mãos. 

 
6 Esta mensagem está contida no libro Espelhismo (Glamour): Um Problema Mundial. É incluída aqui para manter a 

sequência histórica do ensinamento, em relação aos acontecimentos mundiais. 
7 N. do T.: “glamour” no original em inglês recebe as seguintes traduções: miragem, espelhismo. Neste livro as duas 

expressões são empregadas; o significado é o mesmo. 
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Foi neste ponto que a religião, como um todo, se equivocou. Refiro-me à religião ortodoxa. 

Esteve preocupada com o Morador no Umbral e os olhos dos teólogos se mantiveram no 
aspecto material, fenomênico da vida, por meio do medo e do imediatismo, e pelo fato de que 
o Anjo tem sido uma teoria e uma quimera. O equilíbrio está sendo ajustado pelas atitudes 
humanitárias que, em grande medida, estão assumindo o controle, qualquer que seja a 
tendência teológica. Estas atitudes se apoiam na crença da inata retidão do espírito humano, 
da divindade do homem e da natureza indestrutível da alma humana. Isto leva inevitavelmente 
ao conceito da PRESENÇA, do Deus Imanente, e é resultado da necessária revolta contra a 
crença no Deus Transcendente. Esta revolução espiritual foi inteiramente um processo de 
equilíbrio e não deve gerar preocupação, pois Deus Transcendente existe eternamente, 
embora só possa ser visto, conhecido e corretamente abordado por Deus Imanente – imanente 
no homem individual, nos grupos e nações, nas formas organizadas e na religião, na 
humanidade como um todo e na própria Vida planetária. A humanidade hoje está (como esteve 
há eras) combatendo a ilusão, o espelhismo e o maya. Os pensadores avançados, aqueles 
que estão no Caminho de Provação, no Caminho do Discipulado e no Caminho da Iniciação, 
chegaram a uma etapa em que o materialismo e a espiritualidade, o Morador no Umbral, o 
Anjo da presença e o dualismo básico da manifestação podem ser visto com clareza e 
precisão. Devido a esta clareza de demarcação, as questões subjacentes aos acontecimentos 
mundiais atuais, os objetivos da presente luta mundial, os modos e métodos para restabelecer 
o contato espiritual tão prevalecente nos dias atlantes e há tanto tempo perdidos, e o 
reconhecimento das técnicas que podem introduzir a nova era mundial e sua ordem cultural, 
podem ser claramente observados e apreciados. 

 
Toda generalização é passível de erro. No entanto, é possível dizer que a Alemanha 

enfocou em si o espelhismo mundial – a expressão mais potente dos três aspectos do 
espelhismo. O Japão manifesta a força de maya – a forma mais grosseira da força material. A 
Itália, polarizada de maneira individualista e mental, é a expressão da ilusão mundial. As 
Nações Aliadas, com todas as suas falhas, limitações, debilidades e nacionalismos, estão 
enfocando o conflito entre o Morador e o Anjo; deste modo, aparecem simultaneamente as 
três formas do espelhismo e a forma final do conflito entre o ideal espiritual e seu oponente 
material. As Nações Aliadas, porém, estão gradual e decididamente pondo todo seu esforço e 
aspiração em favor do Anjo, restaurando assim o equilíbrio perdido e lentamente 
estabelecendo, em escala planetária, os atributos e as condições que, oportunamente, 
dispersarão a ilusão, dissiparão o espelhismo e desvitalizarão o maya predominante. Assim 
estão fazendo pelo aumento do pensamento claro do grande público de todas as nações, 
unidas para vencer as três potências do Eixo, por sua crescente capacidade de conceber ideias 
em termos do todo, em termos de uma ordem ou federação mundial desejável, e por sua 
capacidade de discriminar entre as Forças da Luz e as potências do mal ou materialismo. 

 
O trabalho que estão realizando aqueles que veem o cenário mundial como a arena onde 

se desenvolve o conflito entre o Morador do Umbral e o Anjo da presença poderia ser pautado 
como: 

 
1. A produção das condições mundiais nas quais as Forças da Luz podem vencer as Forças 

do Mal. Isto fazem pela supremacia de suas forças armadas, mais a sua clara visão. 
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2. A educação da humanidade na distinção entre: 

a. Espiritualidade e materialismo, assinalando as diferentes metas das forças combatentes. 

b. Partilha e ganância, delineando um mundo futuro no qual prevalecerão as Quatro 

Liberdades e todos terão o necessário para atender corretamente aos processos da vida. 

c. Luz e escuridão, demonstrando a diferença entre um futuro iluminado, de liberdade e 

oportunidade e um sombrio futuro de escravidão. 

d. Fraternidade e separação, indicando uma conjuntura mundial na qual ódios raciais, 

distinções de casta e diferenças religiosas não formarão nenhuma barreira para o 

entendimento internacional, e a conjuntura do Eixo de raças dominantes, atitudes religiosas 

determinadas e povos escravizados. 

e. O todo e a parte, assinalando que se aproxima o momento (sob o impulso da evolução 

do espírito), em que a parte ou o ponto de vida assume sua responsabilidade pelo todo, e 

o todo existe para o bem da parte. O aspecto escuridão foi produzido por séculos de 

espelhismo. A luz está sendo enfatizada e esclarecida pelos aspirantes e discípulos 

mundiais que, por suas atitudes, ações, escritos e declarações, estão levando a luz aos 

lugares escuros. 

 
3.  Preparando o caminho para as três energias espirituais que impulsionarão a 

humanidade para uma era de compreensão, levando ao esclarecimento mental 
enfocado das mentes dos homens em todo o mundo. Estas três energias iminentes são: 
 
a. A energia da intuição, que gradualmente dispersará a ilusão mundial e produzirá 

automaticamente um grande aumento dos postos de iniciados. 
 

b. A atividade da luz que dissipará, pela energia da iluminação, o espelhismo mundial 
e levará muitos milhares ao Caminho do Discipulado. 

 
c. A energia de inspiração que, por sua potência impulsionadora, produzirá a 

desvitalização ou remoção, como uma rajada de vento, do poder atrativo de maya 
ou substância. Isto liberará incontáveis milhares ao Caminho de Provação. 

 
4.  Liberando nova vida no planeta por todo meio agenciador possível. O primeiro passo 

para esta liberação é a comprovação de que o poder do materialismo se rompeu pela 
completa derrota das Potências do Eixo e, em segundo lugar, pela habilidade das 
Nações Aliadas de demonstrar (quando isto tiver sido feito) a potência dos valores 
espirituais por suas tarefas construtivas visando restaurar a estrutura do mundo e 
assentar as bases que garantirão um modo de vida melhor e mais espiritual. Estas 
atitudes e tarefas construtivas devem ser assumidas individualmente por toda pessoa 
e pelas nações como unidades coletivas. A primeira está sendo empreendida neste 
momento. A segunda ainda resta por fazer. 
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5.  Esclarecendo as nações do mundo sobre as verdades ensinadas pelo Buda, o Senhor 
da Luz, e pelo Cristo, o Senhor do Amor. Assinale-se, a este respeito, que basicamente: 
 
a. As Nações do Eixo têm que captar o ensinamento do Buda conforme Ele enunciou 

nas Quatro Nobres Verdades; precisam compreender que a causa de todo 
sofrimento e dor é o desejo – o desejo pelo material. 

 
b. As Nações Aliadas têm que aprender a aplicar a Lei do Amor como foi enunciada 

na vida de Cristo e a expressar a verdade de que “nenhum homem vive para si 
mesmo” como também nenhuma nação, e que a meta de todo esforço humano é 
compreensão amorosa, fomentada por um programa de amor pelo todo. 

 
Se as vidas e os ensinamentos destes dois grandes Avatares puderem ser compreendidos 

e forjados novamente na vida dos homens, no mundo dos assuntos humanos, no âmbito do 
pensamento humano e na arena da vida diária, a presente disposição organizada do mundo 
(que na atualidade é, em grande medida, indisposição) pode ser de tal maneira modificada e 
alterada que um novo mundo e uma nova raça de homens gradualmente possam surgir. A 
renúncia e o uso da vontade sacrificial deveriam ser a nota-chave no período intermediário do 
pós-guerra, prévio à inauguração da Nova Era. 

 
Os estudantes devem se lembrar que todas as manifestações e todo ponto de crise estão 

simbolizados no antigo símbolo de um ponto dentro do círculo, o foco de poder dentro de uma 
esfera de influência ou aura. O mesmo ocorre hoje com todo o problema de pôr um fim no 
espelhismo e na ilusão mundiais que fundamentalmente se encontram por trás da atual grave 
situação e catástrofe mundial. A possibilidade de tal dispersão e dissipação está definidamente 
centrada nos dois Avatares, o Buda e o Cristo. 

 
No mundo do espelhismo – o mundo do plano astral e das emoções – apareceu um ponto 

de luz. O Senhor da Luz, o Buda, se encarregou de enfocar em Si Mesmo a iluminação que, 
oportunamente, possibilitaria a dissipação do espelhismo. No mundo da ilusão – o mundo do 
plano mental – apareceu o Cristo, o próprio Senhor do Amor, que personificou em Si o poder 
da vontade atrativa de Deus. Assumiu o encargo de dispersar a ilusão, atraindo para Si (pela 
potência do amor) os corações de todos os homens, afirmando esta determinação nas 
palavras: “Eu, se for elevado da Terra, atrairei todos a Mim” (João 12:32). No ponto que eles 
terão alcançado então, o mundo de percepção espiritual, de verdade e de ideias divinas ficará 
revelado. O resultado será o desaparecimento da ilusão. 

 
O trabalho combinado destes dois grandes Filhos de Deus, concentrado por meio dos 

discípulos mundiais e de Seus iniciados, deve inevitavelmente romper a ilusão e dispersar o 
espelhismo – um pelo reconhecimento intuitivo da realidade pelas mentes sintonizadas com 
ela, e o outro pela afluência da luz da razão. O Buda fez o primeiro esforço planetário para 
dissipar o espelhismo mundial, o Cristo fez o primeiro esforço planetário para dispersar a 
ilusão. Seu trabalho agora deve ser implementado de maneira inteligente pela humanidade, já 
bastante cônscia para reconhecer seu dharma. Os homens estão rapidamente saindo da 
ilusão e, em consequência, verão com mais clareza. O espelhismo mundial está sendo 
firmemente removido dos caminhos dos homens. Estes dois desenvolvimentos foram 
produzidos pela entrada de novas ideias, enfocadas por meio dos intuitivos do mundo e 
lançadas ao grande público pelos pensadores do mundo. Também foram muito ajudados pelo 
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reconhecimento, quase inconsciente, mas não menos real, do verdadeiro significado das 
Quatro Nobres Verdades por parte das massas. Despojada da ilusão e do espelhismo, a 
humanidade espera a próxima revelação. Esta revelação será ensejada pelos esforços 
combinados do Buda e do Cristo. Tudo que podemos prever ou vaticinar com relação a essa 
revelação é que certos resultados, potentes e de longo alcance, serão alcançados pela fusão 
de luz e de amor e pela reação da “substância iluminada ao poder atrativo do amor”. Nesta 
frase dei, àqueles que podem compreender, um profundo e útil indício sobre o método e o 
propósito da tarefa que foi organizada para a Lua Cheia de junho de 1942. Dei também uma 
chave para o verdadeiro entendimento do trabalho destes Avatares – algo que até agora não 
foi reconhecido. Acrescente-se que quando houver uma apreciação do significado das 
palavras “transfiguração de um ser humano”, virá o entendimento de que quando “o corpo está 
cheio de luz”, “naquela luz veremos luz”. Vale dizer que quando a personalidade tiver 
alcançado um ponto de purificação, de dedicação e de iluminação, o poder atrativo da alma 
(cuja natureza é amor e entendimento) poderá atuar, e ocorrerá a fusão das duas. Foi isso que 
o Cristo provou e demonstrou.  

 
Quando o trabalho do Buda (ou o princípio búdico encarnado) for consumado no discípulo 

que aspira e em sua personalidade integrada, a plena expressão do trabalho do Cristo (o 
princípio de amor encarnado) também poderá ser consumado, e estas duas potências – luz e 
amor – encontrarão uma expressão irradiante no discípulo transfigurado. O que é válido para 
o indivíduo também é válido para a humanidade como um todo e a humanidade hoje (tendo 
alcançado a maturidade) pode “entrar na realização” e participar conscientemente do trabalho 
de iluminação e de atividade amorosa e espiritual. Os efeitos práticos deste processo serão a 
dissipação do espelhismo e a liberação do espírito humano da escravidão da matéria; 
produzirá também a dispersão da ilusão e o reconhecimento da verdade tal como existe na 
consciência daqueles que estão polarizados na “consciência do Cristo”. 

 
Necessariamente, não se trata de um processo rápido, mas de um procedimento ordenado 

e regulado, seguro em seu êxito final, mas relativamente lento também no estabelecimento e 
processo sequencial. Este processo foi iniciado no plano astral pelo Buda e no plano mental 
quando o Cristo se manifestou na Terra. Indicou a proximidade da maturidade da humanidade. 
O processo foi lentamente tomando impulso, à medida que estes dois grandes Seres reuniam 
em torno de Si os discípulos e iniciados ao longo dos últimos dois mil anos. Alcançou um ponto 
de grande utilidade na medida em que o canal de comunicação entre Shamballa e a Hierarquia 
se abriu e ampliou e o contato entre estes dois grandes centros e a Humanidade se 
estabeleceu mais firmemente. 

 
Na Lua Cheia de junho de 1942, foi feito o primeiro teste da abertura da comunicação direta 

entre o Centro onde rege a Vontade de Deus, o Centro onde governa o Amor de Deus e o 
Centro onde há espera inteligente. O meio do teste foi o esforço unido do Cristo, do Buda e 
daqueles que responderam à Sua influência. Este teste teve que ser realizado em meio ao 
terrível ataque dos poderes do mal e se estendeu por duas semanas, começando no dia da 
Lua Cheia (30 de maio de 1942) e terminando em 15 de junho de 1942. Houve uma grande 
concentração das Forças Espirituais naquela oportunidade, e o uso de uma Invocação especial 
(a qual a humanidade não pode usar), mas o êxito ou o fracasso do teste foi, em última análise, 
determinado pela própria humanidade. 
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Talvez pensem, embora erradamente, que não há pessoas em número suficiente que 
conheçam ou compreendam a natureza da oportunidade ou do que está se tornando público. 
Porém, o êxito desse teste não depende do conhecimento esotérico dos poucos, dos 
relativamente poucos, aos quais foram transmitidos em parte os fatos e as informações. 
Depende também da tendência dos muitos que inconscientemente aspiram pelas realidades 
espirituais, buscam um modo de vida novo e melhor para todos, desejam o bem do todo, e 
cujo veemente anseio e desejo repousam em uma verdadeira experiência de bem, de corretas 
relações humanas e de iniciativa espiritual entre os homens. Encontram-se em todas as 
nações. 

 
Quando a vontade de Deus, expressa em Shamballa e enfocada no Buda, quando o Amor 

de Deus, expresso na Hierarquia e enfocado através do Cristo, e quando o desejo inteligente 
da humanidade, enfocado através dos discípulos e aspirantes do mundo e dos homens de boa 
vontade estiverem alinhados – seja consciente ou inconscientemente – uma grande 
reorientação poderá ocorrer e ocorrerá. Trata-se de um evento que pode acontecer. 

 
O primeiro resultado será a iluminação do plano astral e o começo do processo que 

dissipará o espelhismo; o segundo resultado será a irradiação do plano mental, a dispersão de 
todas as ilusões passadas e a gradual revelação das novas verdades das quais todos os ideais 
passados e as chamadas formulações da verdade foram apenas uma sinalização. Reflitam 
sobre esta declaração. Uma sinalização indica o caminho a seguir; não revela a meta. É 
indicativo, mas não conclusivo. E assim é com toda verdade até o momento atual. 

 
A necessidade é, pois, de conhecedores e daqueles de mente e coração abertos, livres de 

ideias preconcebidas e fanaticamente sustentadas, e de antigos idealismos, que só devem ser 
reconhecidos como indicações parciais de grandes verdades incompreendidas – verdades que 
podem ser compreendidas em grande medida e pela primeira vez, se as lições da presente 
situação mundial e da catástrofe da guerra forem devidamente aprendidas e se a vontade 
sacrificial for posta em ação. 

 
Fiz esta aplicação prática e ilustração direta do ensinamento referente ao espelhismo, 

ilusão e maya porque todo o problema do mundo atingiu hoje um ponto de crise e porque a 
devida elucidação será o tema relevante de todo progresso – educacional, religioso e 
econômico – até 2025. 

 
Hoje, enquanto a humanidade espera a revelação que encarnará os pensamentos, sonhos 

e a meta construtiva da nova era, pela primeira vez surge a demanda de um grande grupo de 
pessoas de inclinação intuitiva. Não disse intuitivas, meus irmãos. Agora este grupo é tão 
grande, seu enfoque tão real e sua demanda tão elevada, que procura enfocar a intenção 
unida dos povos. Portanto, toda revelação que possa emergir no futuro imediato, ela estará 
mais bem “protegida pelo espírito de compreensão” que qualquer outra. Este é o significado 
das palavras do Novo Testamento: “todo olho o verá”; a humanidade como um todo 
reconhecerá o Ser Revelador. Em eras anteriores, o Mensageiro do Alto só era reconhecido 
por um mero punhado de homens e levou décadas, e às vezes séculos, para que Sua 
mensagem penetrasse nos corações da humanidade.  

 

A.A.B.



 219 

A tensão dos tempos e também o desenvolvimento do sentido de proporção, mais um 
forçoso retorno à simplicidade de vida e de exigências, podem salvar a futura revelação de 
submergir rápida e aceleradamente no fogo da Grande Ilusão. 

 
 

O INTERVALO ENTRE A GUERRA E A PAZ 
Agosto de 1942  

 
Há uma insistente demanda por parte das inúmeras pessoas que leram os folhetos e artigos 

que escrevi, para que diga algo sobre o futuro período de reabilitação e o que pode ser feito 
(enquanto a guerra continua) para se preparar para ser útil no futuro. Quando a guerra 
estourou, publiquei um artigo intitulado A Crise Mundial Atual, no qual procurei remontar às 
origens do conflito e levantar os fatores que possibilitaram esta catástrofe. Mais tarde apareceu 
outro artigo que discorria sobre a futura governança do mundo, que procurava apresentar ao 
mundo sofredor a visão de um futuro material e espiritual há muito tempo reclamado pelos 
corações dos homens. Assim foi feita uma tentativa de tratar do passado e do futuro. 

 
Naquele momento, nada mais se podia fazer, dada a desunião entre as nações que hoje 

formam as Nações Aliadas. Não havia compreensão, mas sim uma perspectiva egoísta entre 
as nações, que então eram neutras. Acima de tudo, havia o fato de que os assuntos envolvidos 
deviam ser resolvidos pela própria humanidade e, naquela hora, não era possível predizer com 
exatidão o que a humanidade faria. Nem mesmo os homens mais iluminados e os guias 
espirituais da raça podiam julgar a linha de ação que os homens tomariam, ou se haveria no 
mundo pessoas em número suficiente com clara visão para poder e querer impelir as massas 
dos homens a uma oposição eficaz contra as potências do Eixo. A pergunta era: 
Predominariam o medo do mundo e o egoísmo universal, ou o espírito de liberdade e o amor 
à liberdade seriam suficientemente fortes para conciliar as nações livres em um todo unido e 
decidido? 

 
Hoje a questão está clara, e o fim inevitável. As nações livres e as pequenas nações 

derrotadas e escravizadas estão, subjetiva e praticamente, unificadas em uma intensa deter-
minação espiritual de vencer a guerra. O destino das Nações do Eixo, portanto, está 
inalteravelmente decidido, mesmo que, no momento em que escrevo, elas pareçam vitoriosas 
em toda linha. O que ainda está incerto é quando se produzirá a vitória final do direito contra 
a força, devido à enorme força preparada pelas nações agressoras e à falta de preparação 
das democracias. Esta falta de preparação está sendo rapidamente remediada. 

 
Este artigo pretende indicar os problemas e talvez algumas das soluções que devem 

inevitavelmente preencher o intervalo entre o fim da guerra e a futura estrutura organizacional 
do mundo. Será necessário tratar deste tema de forma ampla e geral, porque é vasto demais 
para especificá-lo inteligentemente. Podemos, porém, considerar o trabalho imediato a realizar 
em preparação para a cessação da guerra, e indicar as primeiras medidas que podem e devem 
ser tomadas para instaurar sólidos métodos de reconstrução. O período de reabilitação e de 
reconstrução deveria ser hoje a profunda preocupação de todos que amam seus semelhantes. 

 
Alguns considerarão que é prematuro ponderar sobre o futuro período de reconstrução. 

Pensam (e com razão) que nossa primeira preocupação imediata é vencer a guerra, e estou 
plenamente de acordo com isso. A vontade-de-vencer é o primeiro fator fundamental, porque 
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não haverá nenhuma verdadeira atividade de reconstrução se as Nações do Eixo triunfarem. 
Porém, há agora muitas pessoas cuja tarefa não é lutar, e cujo lugar e função se encontram 
forçosamente nos aspectos civis da vida das nações. Elas podem pensar, falar e trabalhar em 
preparação para o futuro. Outras creem que só o especialista, treinado nos campos da 
readaptação econômica e política pode abordar este difícil problema com a esperança de dar 
uma contribuição valiosa. Outros pensarão que a paz é tudo que importa, e que deverá seguir-
se um longo período de tranquilidade mental em todos os países. Consideram que as pessoas 
de todas as partes estão demasiado exaustas, e se sentem incapacitadas para empreender 
qualquer trabalho de reconstrução. Outros são tão pessimistas que não concebem a 
possibilidade de restaurar o mundo, e esperam, na maior tristeza, o desmoronamento de todos 
os modos de vida civilizados. Há uma certa verdade em cada um destes pontos de vista. O 
trabalho dos peritos será muito necessário, mas o interesse compreensivo e o poder 
sustentador daqueles cujos corações ardem de amor podem viabilizar este trabalho. Não 
teremos necessidade apenas das atividades institucionalizadas das empresas financeiras dos 
trabalhadores nos campos econômico e social e dos agentes dos governos, mas, acima de 
tudo, a solução deve vir do florescimento da boa vontade nos corações dos homens. É o que 
proporcionará o incentivo correto e compassivo. Certamente seria possível reabilitar o mundo 
para fins puramente comerciais e egoístas, porque o intercâmbio comercial, a capacidade de 
comprar e vender, e o restabelecimento da estabilidade financeira são fatores importantes na 
restauração mundial. Entretanto não são estes os motivos fundamentais que restabelecerão 
para a humanidade uma vida de confiança e de autorrespeito. Estes fatores proporcionarão o 
poder motivador para muitos homens e grupos, mas não a motivação capaz de produzir a 
verdadeira restauração da trama da vida humana. 

 
O trabalho de reconstrução caberá aos homens e mulheres inteligentes e de boa vontade, 

e implicará na tarefa de estabelecer para a humanidade uma nova vida e felicidade. É para 
eles que escrevo, e peço que tenham isto em mente. Não escrevo para os peritos, técnicos e 
conselheiros competentes do governo, mas para aqueles que abrigam em seus corações boa 
vontade para todos os homens e que, devido a isso, desejam cumprir sua parte, trazendo 
tranquilidade e paz ao mundo – uma paz fundada em valores mais seguros que no passado, 
e com base em um planejamento mais sólido. Em última análise, não é pela paz que os 
homens de boa vontade trabalham, mas pelo desenvolvimento do espírito de compreensão e 
de cooperação; pois somente eles serão fortes o suficiente para derrubar as barreiras raciais, 
curar as feridas da guerra e construir uma nova estrutura mundial adequada às demandas 
inteligentes das massas. 

 
Nos folhetos anteriores procurei (como outros pensadores) indicar as medidas que 

poderiam ser tomadas para evitar o cataclismo iminente. Entre os mais importantes que 
enfatizei, encontrava-se o desenvolvimento da boa vontade mundial, porque a boa vontade é 
o princípio ativo da paz. Também procurei acentuar o entendimento internacional e um futuro 
de partilha dos recursos do planeta, o reconhecimento de uma culpabilidade geral, 
comprovada pela história, no que diz respeito à guerra, mais as ideias que – desenvolvidas – 
poriam fim à era da separatividade.  

 
Apesar dos esforços de todos os homens de boa vontade, de todas as organizações de 

paz e do trabalho iluminado dos pensadores, educadores e governantes, aconteceram duas 
coisas que se esperava evitar. A primeira foi uma precipitação muito nítida e focalizada do 
espírito do mal e do materialismo por meio das Nações do Eixo, usando a agressão do Japão 
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como ponto focal inicial e se expressando mais tarde em toda sua força pelo canal da 
Alemanha. A segunda foi que as nações neutras, nas primeiras etapas da guerra, não tomaram 
as medidas necessárias para se aliaram ativamente às nações que combatiam o totalitarismo, 
e foram incapazes de compreender todo o horror do que estava por vir para a humanidade. O 
egoísmo da humanidade estava ainda mais profundamente enraizado do que se pensava, e 
as Nações Aliadas só vieram a uma atividade cooperativa depois de dois anos de guerra e a 
violação organizada de várias nações neutras. A cegueira das nações neutras definitivamente 
perturbou os cálculos dos trabalhadores com visão para o bem do mundo e atrasou seriamente 
o fim da guerra. 

 
O ponto crítico agora passou. A compreensão humanitária das questões envolvidas e a 

unidade que existe entre as Nações Aliadas garantem a inevitável derrota das Potências do 
Eixo. Outros fatores também asseguram a vitória final das forças do direito e da liberdade do 
mundo; não há tempo para desenvolvê-los, mas podem ser relacionados e as pessoas podem 
então ver com que segurança eles garantem o triunfo dos povos livres do mundo. São eles: 
 

1.  A vontade-para-a-vitória está crescendo continuamente. A política de apaziguamento, 
o pacifismo e a incerteza estão desaparecendo regularmente.  

 
2.  A dificuldade em que se encontra a humanidade em todas as partes como resultado da 

agressão do Eixo vai estabilizando infalivelmente a opinião pública e evocando uma 
determinação inalterável de pôr fim ao mal iniciado e levado adiante pela Alemanha e 
o Japão, ajudados algo relutantemente pela Itália.  

 
3.  Os recursos das Nações Aliadas são vastos e estão agora em processo de mobilização. 

Seu emprego massivo e seu potencial fabril são praticamente inesgotáveis e estão 
sendo rapidamente organizados. O potencial humano e os recursos da Alemanha e 
seus aliados alcançaram seu ponto culminante, lhes dando atualmente um enorme 
poder, mas anunciando um declínio constante para o futuro. 

 
4.  Os resultados possíveis desta guerra são compreendidos cada vez com mais clareza; 

até mesmo os ignorantes e preconceituosos reconhecem que os resultados possíveis 
se inserem em três posições principais, o que lhes permite escolher pessoalmente onde 
colocar sua lealdade: 

 
a. A posição democrática, com sua ênfase nas Quatro Liberdades e na Carta do 

Atlântico, assegurando corretas relações humanas e pondo fim à agressão. 
 

b. A posição totalitária, com sua ênfase na ditadura mundial, na escravidão das 
inúmeras nações conquistadas, sua inclinação antirracial e sua flagrante crueldade 
e terrorismo. 

 
c. A política de apaziguamento e as atitudes pacifistas – idealistas e sem caráter 

prático e que hoje têm ponto focal na atitude de Gandhi – que evidencia uma atitude 
fanática, intransigente e não realista, que está pronta para sacrificar vidas, nações 
e o futuro da humanidade para alcançar seu objetivo. Se Gandhi triunfasse em seus 
objetivos agora, isto precipitaria a guerra civil na Índia, sacrificaria toda esperança 
imediata de liberdade para esse país, permitiria que os japoneses conquistassem 
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a Índia com facilidade, provocaria o massacre de incontáveis milhares de pessoas 
e permitiria que a Alemanha dividisse com o Japão o domínio da Ásia, com a terrível 
probabilidade de uma vitória totalitária. 

 
Estes três pontos de vista estão sendo claramente compreendidos hoje em dia pelos 

homens de todas as partes, e suas decisões com relação a lealdades e adesão estão 
esclarecidas. 
 

5.  O espírito de liberdade está triunfando em todos os países (mesmo nos países 
conquistados, para grande assombro da Alemanha) e a beleza do espírito humano 
surge em todas as partes, tanto nos países conquistados como nas nações que lutam, 
de costas para a parede, pela liberdade humana.  

 
6.  Um intenso interesse pelas condições do pós-guerra se evidencia nas declarações dos 

governantes, políticos, conferencistas e homens de mente espiritual de todas as partes; 
os artigos, folhetos, livros, alocuções e planos que tratam da nova composição atestam 
esse fato. As forças da reabilitação e de boa vontade se mobilizam rapidamente; elas 
constituem um grande exército em todas as nações, exército invisível, mas ainda 
incipiente e inseguro a respeito dos métodos e procedimentos, mas com objetivos e 
princípios bem claros. 

 
Estes seis fatores asseguram a derrota das forças do mal e o triunfo das Forças da Luz; 

isso sendo uma base para o otimismo, podemos olhar para frente com a esperança certa do 
fim da guerra, da desmobilização dos exércitos, da tranquila navegação pelos sete mares, e 
do momento em que o medo começa a desaparecer. 

 
Quais serão os perigos a neutralizar? Para que condições devemos estar preparados 

quando enfrentarmos a tarefa de reconstrução? Seria útil enumerar alguns dos perigos para 
os quais devemos estar preparados. Vamos então examiná-los por ordem de importância: 
 

1. O perigo de um acordo de paz rápido demais. Trabalhemos arduamente para um 
armistício prolongado, durante o qual o ardor da batalha e os fogos da vingança tenham tido 
tempo de se apagar, a agonia da humanidade de se amenizar e tempo para fazer projetos com 
calma e sem precipitação. 

 
2. O perigo de um retorno à assim chamada normalidade. O principal desastre que 

ameaça a humanidade neste momento é um retorno ao estado de coisas que precederam a 
deflagração da guerra e o restabelecimento do velho mundo familiar, com seu imperialismo 
(seja de império ou de finanças), seus nacionalismos e suas minorias angustiadas exploradas, 
suas vis diferenciações e barreiras separatistas entre ricos e pobres, orientais e ocidentais, 
castas e classes, que existem em todos os países – sem exceção. 

 
3. Os perigos incidentais aos necessários ajustes entre as nações. Quaisquer ajustes 

realizados com base na tradição histórica ou nas antigas fronteiras só servirão para mergulhar 
o mundo novamente na guerra. Os ajustes devem se realizar com base na própria 
humanidade; a vontade dos povos livres deve ser o fator determinante, e não a vontade dos 
técnicos e políticos, de alguma classe ou grupo governante. No mundo do amanhã, a equação 
humana terá uma posição predominante, os seres humanos determinarão o próprio destino na 
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medida do possível e os homens exercerão seu livre-arbítrio para estabelecer o tipo de mundo 
no qual querem viver. Eles decidirão em que país preferem ser cidadãos e o tipo de governo 
ao qual prestarão sua lealdade. Isto necessariamente levará tempo, e deve ser um processo 
lento. Será preciso haver uma educação planejada das massas em todos os países, e os 
princípios da liberdade e a diferença entre liberdade e abuso terão que ser ensinados 
cuidadosamente. Um novo mundo, baseado no restabelecimento dos limites territoriais, 
determinados pela história, não conseguirá pôr fim à luta, à agressão e ao medo. Um novo 
mundo baseado em valores humanos e corretas relações humanas poderá instaurar (de 
maneira lenta, sem dúvida, mas inevitavelmente) a nova civilização que os homens de boa 
vontade pedem para toda a humanidade. 

 
4. Os perigos derivados do ódio, da vingança e da dor. Estes perigos serão os mais 

difíceis de evitar. Um ódio profundo contra o regime nazista e a nação alemã que o apoia está 
aumentando sem cessar. Isto é quase inevitável, pois se baseia nos fatos da atividade nazista. 
A tarefa das Nações Aliadas depois da guerra será necessariamente, entre outras, proteger o 
povo alemão do ódio daqueles contra os quais foram perpetrados terríveis abusos, o que não 
será fácil de fazer. O revide e a vingança não devem ser permitidos, mas, ao mesmo tempo, 
não pode nem deve ficar sem se exigir uma justa reparação da má ação. A lei atua sempre, e 
a lei diz que um homem ou nação deve colher o que semear. A Alemanha semeou o mal em 
todo o mundo civilizado, e durante algum tempo sua sorte deve ser dura, tendo que pagar com 
suor, trabalho e lágrimas suas más ações. Entretanto, este pagamento deveria fazer parte do 
grande trabalho de reabilitação e não de exigências vingativas, e se isto for levado em conta, 
não serão cometidos erros sérios. O povo alemão deve trabalhar arduamente para corrigir o 
mal que fez, na medida do possível, mas a próxima geração – que hoje está no berço ou na 
escola – não deve ser penalizada. As crianças e os bebês da raça alemã – inocentes das 
ações erradas de seus pais e irmãos – não deveriam ser envolvidos nas penalidades exigidas. 
Os jovens de hoje da Alemanha devem, pelo trabalho de suas mãos e o suor do seu rosto, 
reconstruir o que destruíram tão desapiedadamente, mas as pessoas idosas, inofensivas e 
frágeis, as crianças e os adolescentes, deverão ser eximidos e instruídos para se tornarem 
cidadãos de uma Alemanha melhor, como nunca existiu – uma Alemanha que seja parte 
construtiva do todo, e não uma ameaça ou um terror para todos os homens que pensam 
corretamente. O despertar de homens de boa vontade em todas as nações – homens que 
veem a humanidade como um todo e a todos os homens como irmãos – é a única maneira de 
deter a ascendente maré do ódio. O ódio não será detido, dizendo àqueles que sofreram nas 
mãos das nações do Eixo que não devem odiar, nem exortando os povos que foram vítimas 
dos traidores que não devem ter má vontade com colaboradores como Quisling e Laval. 
Deverá ser compensado por uma grande demonstração prática de amor e compreensão por 
parte das Nações Aliadas – amor que atuará na forma de alimentos para os famintos, cuidados 
para os enfermos, reconstrução das cidades destruídas, e a restauração da “terra arrasada”. 
Os problemas de ódio e vingança vão exigir a maior habilidade e será preciso haver uma ação 
extremamente sábia por parte das nações livres. 

 
5. O perigo, para a humanidade, dos efeitos da guerra sobre as crianças e os 

adolescentes de todas as nações. As crianças de hoje são os pais das futuras gerações; 
passaram por uma arrasadora experiência psicológica. Dificilmente podem voltar a ser 
realmente normais. Viram as profundezas da crueldade, da perversidade, da dor, do horror, do 
terror e da incerteza. Foram bombardeados, metralhados, e sofreram o choque da guerra; não 
conheceram a segurança, nem esperam nenhum futuro seguro. Milhões deles não tiveram 
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nenhuma assistência paterna; foram separados de suas famílias pela guerra e muitos sequer 
sabem seus próprios nomes. Mesmo quando a unidade familiar ficou intata, seus pais, em 
geral, estavam envolvidos em um trabalho para a guerra, em seu país ou no estrangeiro, e 
suas mães trabalhavam em fábricas ou cultivavam a terra. Portanto, as crianças careceram de 
vida e de assistência familiar. A desnutrição debilitou suas forças, e o mal prevalecente minou 
seu ânimo e escala de valores. Do ponto de vista humanitário e espiritual, o problema vital 
depois da guerra será restabelecer nas crianças do mundo a felicidade, a segurança, modos 
de vida e de conduta apropriados, e certa medida de disciplina compreensivo. Trata-se 
essencialmente de um problema de educação. Em todos os países, os educadores e 
psicólogos de visão devem ser mobilizados para fins de determinarem para as crianças, de 
maneira inteligente, uma “estrutura para as coisas que virão”. Isto deverá ser feito em escala 
internacional e com a sabedoria obtida pela percepção da necessidade imediata e uma visão 
de longo alcance. 

 
6. Os perigos do ressurgimento do espírito nacionalista. O intenso nacionalismo foi um 

dos fatores determinantes que fomentou a guerra; nenhuma nação ficou isenta deste espírito 
de orgulho nacional e visão separatista e nacionalista. Interesses egoístas determinaram as 
razões pelas quais cada nação tomou parte nesta guerra; a segurança individual obrigou até 
mesmo as nações democráticas mais iluminadas a participarem dela. Que a estes incentivos 
egoístas acrescentaram a necessidade mundial e o amor à liberdade, é bem verdade; isto 
compensa, mas não faz desaparecer as motivações egoístas; que o instinto de 
autopreservação não lhes deixou alternativa, também é verdade, mas temos o fato de que não 
teria havido guerra se as nações democráticas tivessem sido o fator determinante. Isto em si 
dá margem a questionamentos. Por que, em última análise, as potências democráticas 
permitiram esta guerra, quando, unidas e aliadas desde o início, teriam podido detê-la nas 
etapas iniciais? Além disso, considerando-se a existência das nações agressivas, o próprio 
interesse coletivo obrigou as democracias a combater e, no entanto, este mesmo interesse 
deveria ter feito com que tomassem as medidas que garantiriam a paz. Tipos nacionais, 
interesses nacionais individuais, culturas nacionais e civilizações nacionais existem lado a 
lado, mas em vez de serem considerados como tributários de um todo integrado, foram 
zelosamente competidores e considerados como prerrogativas peculiares e distintivas de 
alguma nação, existindo unicamente para o bem dessa nação. No futuro, o fator de 
contribuição na vida deve ser acentuado e desenvolvido, e o bem de uma nação ou grupo de 
nações deve ser substituído pelo bem de toda a família de nações. A educação do público 
neste ideal não o faz perder sua identidade nacional ou cultura individual, as quais devem 
permanecer e se desenvolver até sua meta espiritual mais elevada, a fim de enriquecer, para 
todos, o bem coletivo. Somente a motivação que enfatiza cada cultura específica, nacional ou 
racial, deverá mudar. 

 
A família de nações, considerada como uma unidade, com suas inter-relações adequadas 

e a tomada de responsabilidade, para o todo único como para os fracos, deve ser a meta 
consciente de todo empreendimento nacional. Os recursos de todo o planeta devem ser 
compartilhados coletivamente, é preciso compreender cada vez mais que os produtos da terra, 
as riquezas do solo e o patrimônio intelectual das nações pertencem à humanidade como um 
todo e não exclusivamente a uma só nação. Nenhuma nação vive para si mesma, como 
nenhum indivíduo poderia viver sozinho e feliz. A nação ou o indivíduo que fizesse essa 
tentativa desapareceria inevitavelmente da superfície da terra. Todas as nações fizeram esta 
tentativa egoísta, como prova a história moderna e antiga. Sua tradição, recursos, gênio 
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nacional, história, produtos minerais e agrícolas, posição estratégica sobre o planeta, foram 
usados no correr dos séculos em benefício da nação que os reclamou, e explorados para 
aumentar o poder daquela nação à custa do sofrimento das outras. Este é o pecado que a 
Alemanha está cometendo hoje, ajudada pelo Japão e um pouco pela Itália. A política de poder, 
a exploração dos fracos, a agressão, o egoísmo econômico, os ideais baseados em objetivos 
puramente comerciais, materialistas e territoriais, caracterizam toda a história da humanidade 
nos dois hemisférios e criaram as condições para a atual guerra. 

 
Algumas nações, em especial as grandes democracias como a Commonwealth britânica e 

os Estados Unidos da América, já compreendem que estas atitudes e atividades devem ter 
fim, e que a esperança do mundo reside no desenvolvimento de corretas relações humanas, 
no intercâmbio econômico, na ampla e altruísta política internacional e no crescimento do 
espírito de cooperação. Creem inalteravelmente, como política nacional básica, nos direitos do 
indivíduo, e que o Estado existe para benefício desse indivíduo; a isso agregam a crença de 
que o Estado também existe para benefício dos demais estados e para a humanidade como 
um todo. Outras nações, como as Potências do Eixo, estão cristalizando violentamente os 
antigos pontos de vista, acentuando os piores aspectos da antiga e maligna ordem, e se 
apoderando agressivamente de tudo que podem. Consideram que o indivíduo não tem valor; 
sustentam que ele existe apenas para benefício do Estado; creem que o Estado é a única 
unidade importante, e que só conta o próprio estado particular. Dividem a família de nações 
em um superestado para controlar a Europa e um outro para controlar a Ásia, considerando 
os demais estados como nações-escravas. Perpetuam o antigo mal da força e da guerra, 
recorrendo a indizíveis crueldades em um esforço de elevar seu próprio estado à eminência 
suprema. 

 
Esta é a antiga estrutura organizacional que deve desaparecer, mas seus perigos devem 

ser reconhecidos. As Nações Aliadas lutam para que seja abolida, mas são muitas as 
dificuldades, embora a força espiritual de todos os homens de bem e as Forças da Luz estejam 
a seu lado, lutando para ajudá-las. O espírito nacionalista ainda não morreu em nenhum país. 
É preciso ajudá-lo a morrer. As minorias que têm um passado histórico, mas não direitos te-
rritoriais, clamam por uma terra que possam chamar de sua, onde possam construir uma 
nação. As pequenas nações estão atemorizadas, e se perguntam que lugar lhes será permitido 
ocupar na família de nações, e se os alemães, segundo seus planos nefastos, prescindirão de 
seus cidadãos para um dia formar uma nação. A demanda por um reconhecimento nacional 
se estende por todos os lados, mas pouca ênfase se ouve quanto à humanidade como unidade 
importante. 

 
As nações que bloqueiam o caminho do progresso vivendo da memória de sua história e 

de suas fronteiras passadas, olhando retrospectivamente para o que chamam de “um glorioso 
passado”, apoiando-se na recordação do domínio nacionalista ou imperialista sobre os fracos. 
Duras palavras, mas o espírito nacionalista constitui um grave perigo para o mundo. Se ele se 
perpetuar de qualquer maneira, exceto como tributário em prol de toda a humanidade, 
mergulhará o mundo novamente (depois da guerra) em uma era de trevas e os homens não 
estarão melhor do que estavam, apesar de terem vivido vinte anos de trabalho e agonia. 

 
Poderíamos tomar as nações, uma por uma, e observar que este espírito nacionalista, 

separatista ou isolacionista, consequência de um passado histórico, dos complexos raciais, da 
posição territorial, da rebelião e da posse dos recursos materiais, gerou a crise mundial atual 

A.A.B.



 226 

e a separação atual, e este conflito global de interesses e ideais. Mas isso de nada serviria. O 
estudante inteligente de história (que não tem nenhuma inclinação nacionalista) conhece bem 
os fatos e está profundamente preocupado com os procedimentos que devem ser realizados 
para acabar com a luta mundial. Sabe que os esforços para alcançar a expansão territorial, um 
lugar ao sol, Lebensraum, a supremacia financeira, o controle econômico e o poder devem 
terminar. Ao mesmo tempo, percebe que se a humanidade quiser se livrar desses produtos 
malignos do egoísmo, certos valores básicos devem ser conservados. As culturas e as 
civilizações passadas e presentes têm um grande valor; o gênio particular de cada nação deve 
ser evocado para o enriquecimento de toda a família humana; a nova civilização deve ter raízes 
no passado e nascer dele; novos ideais devem aparecer e ser reconhecidos, e para isso os 
fatos e a educação do passado terão preparado os homens. A própria humanidade deve ser a 
meta do interesse e do esforço, e não qualquer nação ou império particular. Tudo isto deve ser 
implementado de maneira prática e realista, dissociado dos sonhos visionários, místicos e 
impraticáveis, e tudo que se realiza deve estar fundado em um reconhecimento fundamental 
– o da fraternidade humana que se expressa em corretas relações humanas.  

 
A revolta tão generalizada contra as “vagas visões” dos sonhadores humanitários baseia-

se no fato de que a avalanche de palavras e do excesso de planos, pouco saiu de valor prático 
e sem potência suficiente para acabar com os antigos e abomináveis modos de vida. Nada 
realmente efetivo foi feito antes da guerra para neutralizar os males visíveis e gritantes. Foram 
testadas medidas paliativas e assumidos compromissos pela paz, mas os males básicos da 
ambição nacional, da disparidade econômica e das virulentas diferenças de classes 
(hereditárias ou financeiras) ainda permaneceram. As diferenças religiosas eram galopantes, 
os ódios raciais generalizados e as ordens econômicas e políticas permaneciam corruptas, 
fomentando conflitos partidários, sociais e nacionais.  

 
Hoje a guerra clareou a atmosfera. As questões colocadas estão claras e, pelo menos, 

sabemos o que está errado. Ao demonstrarem um supremo egoísmo, ambição nacional, ódio 
racial e total barbárie e crueldade, como também uma completa falta de sentimento 
humanitário, as Potências do Eixo prestaram serviço à raça, mostrando o que não deve ser 
permitido e que não será. As democracias despertaram também para seus pontos fracos e 
para a compreensão de que a verdadeira democracia não existe ainda devido à corrupção 
política, amplamente disseminada, e à ignorância e falta de preparo das massas para o 
verdadeiro autogoverno. As potências imperialistas, tais como a Grã-Bretanha, estão 
repudiando publicamente os antigos pontos de vista e seguem adiante com a tarefa de 
reconstrução do mundo. O conservador reacionário deixou de ser popular. As pequenas 
nações vão compreendendo seu desamparo e a completa dependência de seus vizinhos 
maiores, e estes, por sua vez, reconhecem suas responsabilidades para com os fracos e os 
pequenos. As pessoas de todas as partes vão despertando e começam a pensar, e jamais 
voltariam a mergulhar na condição negativa do passado. Prevalece em todos os cantos a fé 
de que é possível, e mesmo provável, uma nova e melhor governança neste mundo.  

 
Como expressar, de maneira simples e clara, a meta desta nova governança tão esperada, 

e como formular brevemente o objetivo que cada pessoa e nação deveriam manter ante si 
quando a guerra terminar e a oportunidade de agir se apresentar para cada um e para todos? 
Seguramente cada nação, grande ou pequena (as minorias obtendo direitos iguais e 
proporcionais), deveria seguir sua própria cultura individual e realizar a própria salvação como 
melhor lhe parecer, mas cada uma e todas devem compreender que são partes orgânicas de 
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um todo que forma um corpo, e que devem contribuir para essa totalidade com tudo que 
possuem e são. Este conceito já está presente no coração de incontáveis milhares de pessoas, 
e acarreta uma grande responsabilidade. Quando estes conhecimentos forem desenvolvidos 
de maneira inteligente e manejados com lucidez, conduzirão às corretas relações humanas, à 
estabilidade econômica (baseada no espírito de partilha) e a uma nova orientação do homem 
em relação ao homem, de uma nação em relação à outra, e de todos frente a esse poder 
supremo que chamamos de “Deus”. 

 
É esta a visão e ela está mantendo incontáveis milhares de pessoas firmes no caminho do 

dever, e muitas delas, em cada nação, estão dispostas a trabalhar para esse fim. Apesar do 
histórico de um passado maligno, do presente massacre mundial, dos problemas psicológicos 
quase insuperáveis que a humanidade está enfrentando, das maquinações políticas, da 
diplomacia dos tempos antigos e da improbabilidade de um rápido sucesso, há milhares de 
pessoas preparadas para começar o trabalho preparatório. O número de homens e mulheres 
de visão e boa vontade é hoje tão grande (especialmente entre as Nações Aliadas) que há 
uma possibilidade de êxito final e que já hoje é possível começar. Percebe-se hoje tenuemente 
os contornos da futura estrutura mundial; o fracasso – completo, evidente e irremediável – da 
antiga estrutura organizacional e do antigo mundo é reconhecido em todas as partes. A 
vontade-para-o-bem aumenta. É interessante e útil reconhecer que esta visão está presente 
com maior clareza no homem da rua e no intelectual do que nas classes privilegiadas. Pelas 
dificuldades materiais da vida e pelos processos mentais resultantes, os homens sabem que 
a mudança das condições é necessária, e que não existe alternativa. 

 
A tarefa pela frente se divide em duas categorias: Primeiro, dirigir o pensamento e a energia 

das massas para as linhas corretas, para que a boa motivação e a sábia ação possam instaurar 
a desejada era de corretas relações humanas e de paz final; segundo, educar aqueles cuja 
apatia como também falta de visão entravam o progresso. Esta última fase do trabalho já está 
bem encaminhada, pois um grupo de guias mundiais, potente, embora pequeno, está expondo 
certas proposições gerais que devem ser consideradas imperiosas quando chegar a hora dos 
reajustes mundiais. Este grupo pede um novo princípio diretor na política e na educação, fun-
damentado nos direitos humanos universalmente reconhecidos, na urgência de uma unidade 
espiritual, e na necessidade de descartar todas as atitudes teológicas separatistas e todos os 
dogmas em todos os campos do pensamento. Um clamor se eleva, não só por compreensão 
e colaboração internacionais, mas também pela compreensão entre classes. Estas exigências 
estão sendo expressas em todas as plataformas e púlpitos, e por meio da escrita em todos os 
países, exceto nos lastimáveis países onde não há liberdade de expressão. 

 
O homem comum está observando tudo isto, e com frequência fica acabrunhado com a 

magnitude da tarefa que se apresenta ante ele, com a diversidade de opiniões expressas, com 
as diversas sugestões, planos e projetos para um mundo melhor, e pela percepção de sua 
própria e total insignificância diante dessa gigantesca empresa humana. Levanta muitas 
perguntas para si mesmo: Qual é a minha utilidade? O que posso realizar? Como fazer ouvir 
minha insignificante voz? E de que servirá, se for ouvida? Que papel posso desempenhar no 
vasto cenário dos assuntos mundiais? Como posso demonstrar que sou útil e construtivo? 
Como posso compensar minha ignorância de história, da sociedade, das condições políticas 
e econômicas do meu próprio país, sem falar dos outros? A humanidade é tão imensa, seu 
número tão vasto, e tantas as suas raças, que ele tem a impressão de ser uma unidade 
insignificante e desamparada. Carece de instrução acadêmica ou geral que lhe permita captar 
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realmente os problemas ou contribuir para sua solução. Portanto, como pode contribuir o 
homem comum, o homem de negócios em seu escritório, a dona de casa, o cidadão comum, 
nesta hora e no futuro para ajudar o mundo? É para essas pessoas que escrevo. 

 
Começaria lembrando ao público um importante fato, de que uma opinião pública 

concentrada, determinada, iluminada é a força mais potente do mundo. Não tem igual, mas 
pouco foi usada. A credulidade do cidadão comum, sua inclinação para aceitar o que lhe é dito, 
se lhe é dito em alto som e com suficiente força plausível, é bem conhecida. As frases bem 
construídas do político de formação, comprometido com seus propósitos egoístas, os 
argumentos do demagogo eloquente quando explora uma teoria própria à custa do público e 
o palavreado do homem com causa, teoria ou interesses a defender, todos encontram um 
público fácil. A psicologia das massas e as determinações das multidões foram exploradas ao 
longo dos séculos, pois os emotivos, aqueles que não pensam, são facilmente levados em 
qualquer direção e isto até agora foi aproveitado para benefício daqueles cujos corações não 
abrigam o melhor interesse para a humanidade. Isso foi utilizado para fins egoístas e maus, 
muito mais que para o bem. Um destacado exemplo desta tendência negativa e atitude de 
impotência é o que oferece o povo alemão sob o regime nazista. 

 
Mas esta receptividade negativa (que não merece o nome de opinião pública) pode ser 

facilmente direcionada para fins bons ou maus e para medidas construtivas ou destrutivas. Um 
pouco de organização na direção e um programa traçado com lucidez em vista deste objetivo 
podem produzir e produzirão as mudanças necessárias e farão de uma opinião pública sensata 
e inteligente um dos principais fatores da reconstrução mundial. Um dos traços mais 
interessantes deste período de guerra foi o contato direto estabelecido por alguns dos 
dirigentes mundiais, com o homem da rua e a dona de casa, como testemunham as palestras 
de Roosevelt e Churchill. Os discursos dos líderes do Eixo eram de categoria totalmente 
diferente, porque se dirigiam à juventude masculina de seus países e aos homens de uniforme. 
Só os dirigentes do segundo escalão da Alemanha, por exemplo, falam ao povo em seus lares, 
e unicamente para dar ordens, fomentar o ódio e tergiversar a verdade. Em todos estes casos, 
porém, o valor da opinião das massas é reconhecido e a necessidade de influenciar suas 
mentes, seja submetendo-a à vontade de algum dirigente como Hitler, ou instruindo-a sobre 
princípios benéficos para a totalidade.  

 
O segundo ponto que o cidadão comum deve compreender é que a massa é composta de 

indivíduos; que cada um de nós, como indivíduo, é parte integrante e precisa do todo. Trata-
se de um fato básico e importante, e tem a ver com o nosso tema. O primeiro passo no 
processo de reconstrução que temos por diante é chegar ao indivíduo, mostrar a ele a sua 
importância, indicar sua muito real esfera de influência e, convencê-lo a trabalhar nessa esfera, 
com os meios que tem. Assim o seu sentimento normal e natural de inutilidade desaparecerá, 
e ele compreenderá gradualmente que é necessário e que pode fazer muito. Compreendendo 
este fato por si mesmo, poderá então procurar fomentar a mesma atitude construtiva nas 
pessoas que o circundam, as quais passarão a fazer o mesmo. 

  
Gostaria de destacar que o valor do indivíduo com toda a certeza está assentado na 

divindade inerente do espírito humano e na integridade do todo. Baseia-se também no 
conhecimento que deve fundamentar todo o futuro trabalho de reconstrução, de que no próprio 
coração do universo existe um Poder divino, chame-o como quiser, e na crença de que o amor 
é uma lei da própria vida, apesar de todas as aparências e dos testemunhos do passado. 
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É essencial que sejamos práticos ao abordar este tema, e que os planos de reconstrução 

envolvam as medidas que estejam ao alcance do homem comum. A primeira atitude prática a 
adotar é a eliminação do ódio, pois ele não é construtivo e é um entrave. Impede a visão, 
desorienta a razão e simplesmente nutre o aumento do medo e do horror. Entretanto, o amor 
que nos é exigido não é emocional nem sentimental, mas intensamente prático, e se expressa 
pelo serviço e atividade de cooperação. Procura ajudar todos os movimentos que beneficiam 
a humanidade, na linha da nova era. Muitas pessoas creem que uma reação emocional e um 
protesto horrorizado pelo que aconteceu ao mundo indica amor e sensibilidade espirituais. É 
muito mais provável que indique egocentrismo e desconforto pessoal. O verdadeiro amor não 
tem tempo para estas reações, porque o trabalho de levar alívio absorve totalmente. O homem 
que ama seus semelhantes está mentalmente equilibrado, trabalha inteligentemente e mobiliza 
todas as suas forças para o serviço necessário no momento. Um coração verdadeiramente 
compassivo não é emocional.  

 
O segundo passo, pois, tendo reconhecido a responsabilidade individual, é substituir a 

emoção pelo amor prático que se expressa em serviço altruísta. O terceiro passo será 
reorganizar as nossas vidas, reservando tempo para este serviço necessário. A maioria das 
pessoas não obtém o resultado máximo da vida diária por várias razões. Muitas vezes elas 
não desejam realmente fazer os sacrifícios que esse serviço exige; vivem na ilusão de que o 
serviço que produzem no momento é o máximo que podem fazer; imaginam também que sua 
saúde não poderia resistir a um trabalho mais ativo, que precisam de tempo para si mesmas, 
ou que desperdiçam horas valiosas fazendo coisas que não produzem nenhum resultado real. 
Porém, se a necessidade presente é tão grande hoje como se quer fazer crer, se é uma hora 
de urgência para a humanidade, se os problemas são tão grandes que todo o futuro da raça 
depende do resultado da guerra, então a única coisa importante é que o homem cumpra o seu 
papel, mobilize seu tempo e tudo o que possui para fazer o esforço supremo que liberará a 
vida e a energia, possibilitando a vitória imediatamente possível e fazendo do período de 
reconstrução um êxito. Isto deve ser feito a qualquer preço, mesmo ao custo da sua vida. 
Temos aqui um paradoxo espiritual. O indivíduo é de suprema importância, porém o que lhe 
acontece quando serve a liberdade humana ou luta por ela não tem a menor importância 
individual. Um breve período de esforço organizado e, ao final, a morte, é hoje de utilidade 
mais vital que a inutilidade de fazer com calma as coisas que o homem deseja e depois deixar 
placidamente transcorrer os anos. 

 
Portanto, o desenvolvimento do sentido de responsabilidade individual, a expressão do 

amor real no serviço e a reorganização da vida, a fim de obter o máximo de cada dia, constitui 
a etapa preparatória para o homem que procura participar no período de reconstrução. 

 
Tendo feito isto da melhor maneira possível (e muitos já tiveram um bom começo), deve 

desenvolver em si mesmo e evocar nos outros o espírito de boa vontade. Esta vontade-para-
o-bem é de eficácia imediata, porque rege as relações do homem com a família, o seu lar, 
seus negócios, sócios, seus conhecidos, e todos os seus contatos. É o que lhe possibilita 
empreender o trabalho de reconstrução ali onde se encontra, e o treina em seu ambiente 
familiar a praticar corretas relações humanas. É o potente e maior fator que permite ao 
indivíduo, que de outra maneira seria um inútil, a se tornar um ponto focal de influência 
construtora. Então, como resultado, descobrirá que sua esfera de influência construtora se 
expande continuamente. 
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São estas as primeiras quatro medidas, talvez as mais difíceis, pois não são espetaculares 

e constituem quase trivialidades espirituais, mas são os fatores preliminares essenciais e 
inevitáveis para o homem que quer trabalhar com sabedoria, utilidade e intuição no futuro. 

 
Ao que foi exposto acima, podemos agregar as seguintes iniciativas e procurar e impor a si 

mesmo o programa sugerido abaixo: 
 

1.  Estudar e refletir sobre as inúmeras propostas feitas pelos pensadores e dirigentes do 
mundo quanto à reabilitação do mundo. Será necessário planejar o que ler e saber o que está 
sendo debatido. Procure cultivar uma opinião inteligente baseada na boa vontade e no que, 
como resultado do estudo, consideram que deve ser feito. Depois, debater estas ideias em seu 
lar, entre os amigos e no ambiente, sem temor nem favoritismos. Ajudará pensar nesses 
debates como um serviço e acreditar que seu interesse e entusiasmo não podem deixar de 
surtir efeito. 

 
2.  Se possível, reúna pessoas para debater e estudar uma futura estrutura para o mundo, 

ou para colaborar com as pessoas já envolvidas nesta tarefa. Considere essas reuniões como 
uma contribuição precisa para moldar a opinião pública, e como um método de construção 
daquele reservatório de força-pensamento que aqueles que se dedicam à tarefa de 
reconstrução poderão utilizar. Se pelo menos duas pessoas colaborarem com você neste 
assunto, o esforço não será perdido nem inútil, porque ajudarão a modificar o conteúdo do 
pensamento do mundo, e a impressionar outras mentes, mesmo que não saibam. 

 
3.  Estenda seu interesse a outros países e procure compreender os diversos problemas 

que eles enfrentam. Muitas pessoas conhecem outras nestes países estrangeiros, e podem 
elaborar listas com seus nomes e endereços. Quando a guerra acabar e as vias de 
comunicação estiverem liberadas de novo, vocês poderão estabelecer contato com elas, tentar 
localizá-las por quaisquer meios disponíveis e, então, quando encontradas, fortalecê-las com 
o conhecimento de sua boa vontade ou interesse e cooperando com elas durante o período 
de reconstrução. Por muito insignificante que tenha sido o contato anterior, nutram-no pelo 
pensamento e pela oração e, mais tarde, pela comunicação direta. Assim, uma grande rede 
de relacionamentos será estabelecida, a qual servirá para fundir um novo mundo em um todo 
harmonioso e compreensivo. 

 
4.  Reze constantemente, e às suas preces acrescente meditação e reflexão. Por trás desta 

estrutura e configuração do mundo está Aquele que é a origem, a Energia motivadora, sua 
Vontade central, seu Criador vivo, seu Deus. Procurem chegar até essa vontade central ou 
ponto de Vida por meio da oração, fusionando-se assim com o objetivo divino que pressentem 
e identificando a sua vontade com a Vontade divina. Esta Vontade-para-o-bem central pode 
ser alcançada pelo homem cuja própria vontade-para-o-bem é uma experiência prática, viva. 
Quanto mais se expressar essa boa vontade, tanto mais facilmente descobrirão o Plano divino 
e colaborarão com ele e serão guiados pela mão de Deus nos assuntos do mundo. O 
verdadeiro trabalho de reconstrução será realizado por aqueles que, no silêncio de seus 
próprios corações, caminharem com Deus e aprenderem Seus métodos. 

 
5.  Encontre duas outras pessoas para trabalhar com vocês. Há uma potência única neste  

triplo relacionamento. O próprio Deus, segundo os textos sagrados do mundo, atua como uma 
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Trindade de bondade. E vocês, em sua pequena esfera, podem fazer o mesmo, encontrando 
duas outras pessoas de ideias afins, que formarão um triângulo de boa vontade, de luz e de 
interação espiritual. Cada um dos que colaborarem com vocês poderão, por sua vez, fazer o 
mesmo. E assim, uma grande rede de boa vontade pode se estender por todo o mundo. Por 
intermédio desta rede, as Forças da Luz poderão atuar, e vocês, em seu lugar e esfera, terão 
prestado ajuda e assistência. 

 
6.  Descubram e estudem os métodos, as técnicas e os objetivos dos diferentes grupos e 

organizações interessadas na reconstrução do mundo. Talvez não estejam de acordo com 
todos eles, com seus planos ou métodos de trabalho, mas todos são necessários. Os tipos de 
homens são muitos, as raças e as condições variadas, e os problemas a resolver exigirão 
inúmeras maneiras de trabalhar. Todos podem exercer seu papel, se estiverem 
fundamentados na verdadeira boa vontade e isentos de fanatismo. O fanático é um perigo 
onde quer que se encontre, porque só vê um lado da questão, sendo incapaz de apreciar os 
diferentes pontos de vista. Ele não admite que todos são necessários. A colaboração é a chave 
para a expressão da boa vontade, e no futuro período de reabilitação, a colaboração será a 
principal necessidade. Mantenham um registro de todos os grupos, de seus dirigentes, 
objetivos e programas. Será útil quando terminar a guerra. Estabeleçam com eles relações de 
ajuda e amizade, no melhor das possibilidades.  

 
7.  Descubram os homens e mulheres de boa vontade entre as pessoas que os cercam e 

façam uma lista com seus nomes. Sejam espiritualmente empreendedores neste assunto, e 
descubram-nos. Feito isto, interessem-se pelo que fazem e procurem fazer com que colaborem 
em sua linha de atividade. Registrem os nomes e endereços dessas pessoas, acrescentando 
as capacidades e as funções que desempenham, tendo assim uma mailing list. Então, terão 
consciência de que existe um grupo com o qual é possível contar, que trabalhará com espírito 
de boa vontade e para a reconstrução do mundo. Posteriormente estas listas poderão ser 
reunidas, se considerado conveniente, formando uma vasta mailing list, que incluirá pessoas 
de todos os países que trabalham de acordo com as linhas indicadas, chegando-se a elas de 
maneira simultânea. Assim formarão um corpo de opinião pública sincronizada, forte o 
suficiente para moldar ideias, influenciar as massas, e ajudar os governantes mundiais em 
uma ação correta e apropriada. 

 
8.  Sobretudo, e como resultado das sugestões acima, façam planos definidos para a 

reabilitação – física, psicológica e espiritual – das crianças de todos os países. Elas foram 
vítimas da perversidade. Façam com que agora, ao contrário, recebam boa vontade amorosa. 
Os problemas da reabilitação econômica, do restabelecimento das fronteiras territoriais, da 
desmobilização dos exércitos e da consequente recolocação no mercado de trabalho dos 
desmobilizados, e da reconstrução do mundo são de profunda importância e exigem a ajuda 
de peritos. O problema das crianças, porém, como já assinalei, está na base de toda 
necessidade de reconstrução do mundo, é mais importante que todos os outros problemas, 
ultrapassa as barreiras raciais e nacionais, e evoca o melhor em todo coração humano. As 
crianças têm prioridade sobre todos os homens. 

 
Portanto, faço um chamado a todos aqueles a quem posso alcançar por meio deste artigo, 

para que concentrem seu principal esforço – mental, espiritual e prático – para se preparar 
para ajudar as crianças da Europa e de outros países, que tanto sofreram nas mãos das 
Potências do Eixo. Isto tomará muito tempo e um cuidadoso planejamento; necessitará da 
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colaboração de peritos treinados no cuidado da criança, médicos, clínicos, cirurgiões, 
psicólogos, educadores e também enfermeiras. Será preciso muito dinheiro para que os 
preparativos sejam eficazes, para enviar pessoal competente aos países despossuídos e em 
ruínas, e executar o trabalho em campo. Exigirá também uma compaixão amorosa e muita 
paciência. No entanto, é a possibilidade mais importante que se apresenta aos homens e 
mulheres de boa vontade; é a atividade fundamental da nova governança do mundo, pois ela 
deve ser instaurada no interesse das crianças de hoje. São elas que habitarão este novo 
mundo, expressarão os novos ideais, e legarão a seus filhos aquilo pelo que lutamos e 
morremos, o melhor que herdamos e conseguimos salvar para eles. O pensamento das 
crianças nos países subjugados não deteve a marcha dos soldados de Hitler; o caráter sagrado 
do lar e as necessidades morais e físicas das crianças não despertaram a menor compaixão 
nos jovens treinados pelo sistema nazista de educação; a relação entre mãe e filho não 
entravou os cálculos dos agentes alemães, que separavam os filhos de seus pais e os 
deixavam à deriva em um mundo de massacre ou em um estabelecimento público. A crueldade 
planejada deve ser remediada pelos homens e mulheres de boa vontade e corações 
amorosos. 

 
9.  Comecem agora a reservar, quaisquer que sejam as exigências da personalidade, 

pequenas somas que possam ser poupadas e que vão se juntar para o trabalho de 
reconstrução. Se todos puderem fazê-lo, será possível participar do trabalho sem impor uma 
carga muito pesada aos outros. Cuidem para que este sacrifício e os fundos resultantes sejam 
invioláveis entre as suas mãos até o momento, no futuro, em que decidirem empregá-los. 

 
São estas as sugestões práticas, possíveis neste momento particular. São de natureza 

geral e, basicamente, individuais. Todo o esquema de reconstrução está ainda na etapa de 
formação do pensamento. O procedimento a ser seguido hoje é se autoeducar e despertar 
todos aqueles com quem entramos em contato. Exigirá o estudo e a consideração inteligente 
de métodos para atender esta necessidade, e descobrir aqueles que, independente da 
nacionalidade ou religião, possam colaborar nas diversas fases do trabalho de reconstrução. 
Para este trabalho de preparação, todos podem participar. 

 
Esta tarefa conclama a todos nós e muitas vozes nos chamam para isso; milhares de 

pessoas tiveram o mesmo sonho e a mesma visão, acreditaram nas possibilidades divinas 
latentes em todo coração humano, e sabem, acima de toda controvérsia, que o egoísmo e a 
ganância universal levaram o mundo à sua atual situação desesperada. Sabem também que 
a partilha altruísta e a compreensão cooperadora entre os homens de boa vontade de todas 
as partes podem construir um novo mundo, introduzir uma vida mais bela, e restaurar o que a 
própria humanidade destruiu. O melhor ainda está por vir. Podemos nos apoiar o fato 
reconhecido de que a história da raça humana foi, no transcurso das eras, de um constante 
avanço para a luz. 
 

UM ACONTECIMENTO ESPIRITUAL IMINENTE 
 

Março de 1943 
 

Estamos nos aproximamos do ponto culminante do ano espiritual. É iminente e possível a 
maior Aproximação de todos os tempos. Muito depende dos aspirantes e discípulos do mundo, 
em especial daqueles que estão agora em encarnação física. Um significativo contato entre 
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Shamballa e a Hierarquia, para o qual os Iniciados e Mestres se prepararam durante séculos, 
está em processo de consumação. Dentro de pouco tempo darei mais informações sobre o 
tema, com a intenção de ancorar na Terra a semente da nova expressão religiosa que, em 
uma instrução anterior sobre as Grandes Aproximações8, indiquei que poderia ser fundada e 
que conduziria ao real início de uma fé universal que atenderia a necessidade da humanidade 
durante um longo tempo. Tudo que peço hoje é que comecem desde já uma cuidadosa 
preparação para o evento iminente no momento da Lua cheia de maio, de modo que as 
energias então postas em movimento possam ser ajudadas por seu pensamento dirigido, e 
vocês mesmos possam entrar mais plenamente na corrente da vida que aflui. 

 
No próximo Festival de Wesak e até a lua cheia de junho incluindo os cinco dias depois 

dessa Lua cheia, peço-lhes que empreguem as duas Invocações (consulte em páginas 
anteriores), testemunhando assim a fusão da humanidade em um grande grupo invocador. 
Façam um esforço real para estar presentes e em formação grupal no momento exato da Lua 
cheia de maio, se sabem qual é, usando ambas as Invocações, com a crença de que estão 
verbalizando a vontade e o desejo unificados da própria humanidade. Ampliarei isto em minha 
mensagem de Wesak, mas quero fazer chegar a vocês, tão logo possível, de maneira que meu 
próprio grupo, em processo de instrução, possa assentar as bases necessárias para o trabalho 
que deve ser feito. 

 
Estenderei um pouco mais este conceito, assinalando que o clamor invocador da 

humanidade e da Hierarquia, emitido conjuntamente no momento das Luas Cheias de maio e 
de junho e, particularmente, no Festival de Wesak, será eficaz se a “luz fria” dos aspirantes e 
discípulos do mundo e de todos os servidores altruístas, sem importar quem são nem onde se 
encontram, se unirem com a “clara luz” dos iniciados e daqueles que podem atuar livremente 
como almas – os Membros da Hierarquia e, em menor grau, todos os discípulos aceitos. É 
esta a conjunção que se deseja e requer. Essas pessoas são relativamente pouco numerosas, 
comparadas com a população do mundo, mas como estão enfocadas no “profundo centro” e 
se caracterizam pela qualidade de fusão e unificação, podem ser enormemente potentes. Em 
consequência, peço a todos (durante as semanas prévias às Luas cheias de Touro e Gêmeos 
e nos cinco dias posteriores) que procurem “permanecer sempre no centro” e se esforcem por 
fusionar a fria luz de suas personalidades com a clara luz de suas almas, a fim de trabalhar 
eficazmente durante as cinco semanas do período desejado. 
 
 

MENSAGEM ESPECIAL DE WESAK 
 

Abril de 1943 
 

Esta comunicação é dirigida aos membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo que 
podem ser alcançados (há muitos que vocês não conhecem) e aos homens e mulheres de boa 
vontade de todas as partes. Gostaria de pedir-lhes que a distribuam ao maior número de 
pessoas possível. Estamos nos aproximando do ponto culminante do ano espiritual e do 
momento em que o Sol se desloca para o norte. É possível a maior Aproximação de todos os 
tempos. Muito, porém, depende dos aspirantes e discípulos do mundo neste momento. No ano 
passado o mundo passou por uma das piores experiências do ponto de vista da dor e da 

 
8 Tratado sobre os Sete Raios Vol. II (Psicologia Esotérica), páginas da edição em inglês 701-751. 
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angústia, chegando-se ao ponto do mais agudo sofrimento. No entanto, foi um ano que 
demonstrou a possibilidade da maior Aproximação espiritual de todos os tempos – 
Aproximação para a qual os iniciados e Mestres se prepararam durante séculos, e todos os 
Festivais de Wesak, desde a reunião do Grande Conselho de 1925, foram preparatórios. Em 
comunicados anteriores me referi às grandes reuniões realizadas em determinados intervalos 
por Aqueles aos quais foi confiada a direção espiritual do planeta e, particularmente, dos 
homens. Devem ser admitidos certos fatos, como a aceitação da existência do Cristo para o 
hemisfério ocidental e do Buda para o hemisfério oriental. Portanto (dada esta aceitação), é 
muito provável supor que Eles e Seus discípulos devem se consultar, e o fazem, sobre as 
medidas necessárias para guiar a humanidade pela senda da luz, a senda para Deus. Disto 
dão testemunho todos os textos sagrados do mundo e os conhecedores espirituais. Não tenho 
tempo hoje para me estender sobre esta questão. Peço simplesmente que aceitem a hipótese 
(hipótese que é uma realidade para muitos milhões de pessoas, e um evento comprovado para 
muitos milhares) de que uma direção espiritual é concedida à humanidade e que, por trás do 
véu que separa o visível do invisível, encontram-se Aqueles que trabalham determinadamente 
e, poderia acrescentar, cientificamente, para atender as duras necessidades atuais. 

 
Duas coisas ocupam Sua atenção: 

 
1. A necessidade de pôr fim à luta e ao estado de guerra atual, e assim liberar a 

humanidade de um passado maligno e abrir a porta para um futuro melhor. 
 

2. A oportunidade de assentar as bases da futura expressão religiosa, que será capaz 
de atender à necessidade dos homens durante muitos séculos, e para a qual todas 
as religiões mundiais do passado os prepararam. 

 
São esses, meus irmãos, dois dos objetivos que a Hierarquia tem pela frente neste 

momento em que se prepara para as Luas Cheias de maio e junho. Será possível organizar 
as forças e disseminar as energias, no momento da distribuição, de maneira que o bem possa 
ser evocado? A ação dos homens e mulheres de boa vontade conseguirá evocar um novo 
ciclo de contato espiritual e de liberação? Será possível unir a vontade-para-o-bem das 
energias espirituais e a boa vontade da humanidade para produzir as condições que permitirão 
o funcionamento da nova estruturação visualizada por todos aqueles que verdadeiramente 
amam seus semelhantes? Será possível adaptar a situação de tal maneira que a nova 
expressão religiosa do mundo e a nova aproximação da humanidade a Deus sejam trazidas à 
existência? São essas as importantes perguntas que a Hierarquia está procurando responder 
atualmente. 

 
O grupo de trabalhadores espirituais entre os quais me encontro está enfrentando dois 

problemas principais: o da própria guerra, com o efeito de entorpecer e atordoar as massas de 
todas as partes, e o dos aspirantes e discípulos de todo o mundo. As massas que sofrem 
poderão “permanecer com intenção unida” e com os olhos dirigidos para Deus para que seu 
clamor ascenda aos Seus ouvidos? E as pessoas de inclinação espiritual e aqueles que 
trabalham para a humanidade farão esse supremo esforço (de um “adequado ponto de 
tensão”) de maneira que a humanidade possa enfocar seu chamado e obter uma resposta das 
fontes disponíveis mais elevadas? O esforço unido dos dois grupos – um consciente do que 
está acontecendo, e outro inconsciente – poderá evocar resposta?  
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Nos momentos de extrema urgência ou de crise, a história do Cristo nos chama a atenção 
para o fato de que Ele se pôs em contato com Seu Pai no céu. Deus Lhe falou em termos de 
que O conhecia como Seu filho bem-amado. A estes fatos fundamentais do relato histórico, 
devemos acrescentar o entendimento de que “como Ele é, assim somos nós neste mundo”, e 
que o próprio Cristo nos assegurou que Deus era também nosso Pai. Assim se abre a porta 
das possibilidades. Depois podemos chegar a compreender que em momentos de tensão e 
urgência humana, de dificuldade e crise, e quando a alma do homem está devidamente 
desperta até alcançar o ponto necessário de receptividade espiritual (como foi sempre o caso 
com o Cristo), pode também ocorrer um reconhecimento divino da fonte mais elevada possível 
que bastará para liberar, emancipar e dar poder para fazer o que é correto, para tomar as 
medidas exigidas pelo propósito espiritual e, em consequência, progredir no caminho de 
evolução. 

 
Permitam-me assinalar que quando há atividade grupal no plano físico, há – nos termos 

da Lei do Equilíbrio e da Ação e Reação – uma atividade espiritual paralela. O mundo dos 
homens está manifestando hoje uma intensa atividade no mundo material – exércitos que 
marcham, fábricas que trabalham em turnos nas vinte e quatro horas do dia, abundantes 
migrações e deportações de pessoas, intensa atividade aérea, trabalho organizado e 
planejado de centenas de agências humanitárias em todos os países – para mencionar apenas 
algumas das muitas de atividades. As personalidades dos homens de todas as partes estão 
envolvidas e eles trabalham sob pressão mental, emocional e fisicamente. O impacto das 
circunstâncias e dos acontecimentos nunca foi tão potente. Em paralelo a atividade material 
da humanidade, há um árduo esforço de pensamento construtivo, de idealismo enfocado, de 
registro nas pessoas de boa vontade e nos discípulos de todas as partes de visão e de 
aspiração espiritual. Há também a competente atividade espiritual da Hierarquia e dos guias 
espirituais da humanidade, no lado externo e interno da vida. A isto acrescentemos a atividade 
expectante (se podemos empregar uma expressão tão paradoxal) do centro de vida onde a 
vontade de Deus está enfocada.  

 
Há, portanto (em termos de esforço espiritual) os seguintes grupos, que se encontram 

em todas as partes do mundo, cuja intenção unida consiste em provocar a liberação da 
humanidade: 
 

1. Os homens e mulheres de boa vontade. 
 

2. Os idealistas, os sonhadores e os visionários de um mundo futuro. 
 

3. As pessoas de mente espiritual, que chamamos de “os aspirantes do mundo”. 
 

4. Os discípulos em todo o planeta. 
 

5. Os membros da Hierarquia espiritual do planeta, em encarnação ou não. 
 

6. Os guardiões da Vontade ou Propósito de Deus, que Se mantêm prontos em 
Shamballa e escutam o pedido de socorro que se eleva da humanidade. 
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7. Certas grandes Energias de importância extraplanetária, que se mantêm prontas 
para intervir, se a invocação espiritual ou a angústia da humanidade atingir a máxima 
intensidade evocadora 

 
O problema é como fusionar e mesclar os primeiros cinco grupos, de maneira que o 

apelo espiritual possa expressar uma demanda de grupo integrada e unida. Somente uma 
demanda assim unida, enfocando a “intenção unida” do gênero humano, conseguirá evocar 
uma resposta extraplanetária. 
 

Grande parte desta tarefa de unificação está nas mãos de dois grupos: a Hierarquia 
planetária e o Novo Grupo de Servidores do Mundo. O trabalho do primeiro grupo pouco tem 
a ver com a humanidade, porque depende que ela cumpra sua tarefa e assuma plenamente 
sua responsabilidade. Com o trabalho do Novo Grupo de Servidores do Mundo todos têm muito 
a ver, e é sobre este trabalho que escrevo agora. 

 
Não perderei tempo definindo o pessoal integrante deste grupo. Basta dizer que todos 

que amam verdadeiramente seus semelhantes e os servem com sacrifício e compreensão 
altruísta, compõem este grupo. Junto com o corpo de homens afiliados de boa vontade, os 
membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo devem se preparar agora para um grande 
ato de serviço no momento das Luas Cheias de maio e junho, e nas semanas que precedem 
esses momentos. 

 
Os enunciados que vou fazer agora serão tão breves quanto possível, deixando que 

reflitam sobre os eles e confiando que os compreenderão. O que vou dizer se divide em três 
partes: 
 

1. O trabalho da Hierarquia no futuro imediato, nos períodos da Lua Cheia. 
 

2. A tarefa do Novo Grupo de Servidores do Mundo nos dias de hoje. 
 

3. A expressão religiosa e seu futuro espiritual. 
 

É necessário que compreendam as possibilidades espirituais imediatas que estão diante da 
humanidade, se aqueles de vocês dotados de visão e cheios de amor pela humanidade 
puderem se mostrar à altura da oportunidade imediata. É necessário que captem as medidas 
preparatórias imediatas que podem tomar em relação a essas possibilidades e que tenham 
também uma visão dos princípios que devem reger a expressão religiosa, com seus pontos de 
enfoque essenciais. Não tenho a intenção de postular junto a vocês, como no passado, nem 
de pedir sua cooperação, seja para servir ou para se sacrificar. Procuro apenas lhes dar 
informações, deixando que façam a devida aplicação sob o impulso de suas próprias almas. 
 
O Trabalho da Hierarquia no Futuro Imediato 
 

A história passada das relações existentes entre a Hierarquia como um todo e a 
humanidade como um todo pode se resumir na ideia da realização de certas Grandes 
Aproximações entre Aqueles que expressam a atitude espiritual e aqueles que são 
francamente materialistas em sua atitude. Por meio destas Aproximações, a humanidade foi 
levada (em consciência) cada vez mais para perto dos centros espirituais de amor e vida e foi 
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estimulada a progredir espiritualmente, a despertar a luz interna, a manifestar a consciência 
crística e a encontrar o Caminho de Luz que leva à divindade. Esta firme tendência na direção 
de uma crescente relação se enfocou durante todo o registro histórico por meio de certas 
grandes revelações registradas – o resultado destas Aproximações. Sempre, nos momentos 
de crise e tensão, o clamor da humanidade evocou resposta da Hierarquia que veio, às vezes 
rapidamente, às vezes mais devagar, mas sempre inevitavelmente. Na história moderna, duas 
destas Aproximações são reconhecidas em ampla escala pela humanidade, a saber, aquela 
que se enfocou na vinda do Buda para a civilização do Oriente, e aquela que se enfocou no 
Cristo, vindo ao Ocidente. Uma outra Grande Aproximação é esperada agora, mas a data 
dependerá da atividade do Novo Grupo de Servidores do Mundo e da tensão espiritual que 
seja capaz de alcançar. 

 
Um período preparatório importante para esta Aproximação ocorreu em 1936 e muitos de 

vocês participaram desta preparação; culminou no momento da Lua Cheia de Maio daquele 
ano com o uso em todo o mundo da primeira Invocação que dei a vocês. Agora, sete anos 
depois, vem a oportunidade de sustentar o trabalho então iniciado e alcançar resultados que 
podem liberar correntes de forças espirituais, as quais podem reverter o curso da batalha. Não 
me refiro aqui à batalha no sentido físico. A guerra, do ângulo físico, já está ganha, embora 
vários meses possam decorrer até que a vitória no Oriente e no Ocidente seja completamente 
alcançada. Isto vocês compreendem. Porém – e novamente em paralelo a esta conquista física 
– deve vir uma vitória espiritual, que poderia ser descrita como a obtenção de uma nova 
orientação espiritual e uma nova atitude em relação a Deus, para expressar de maneira bem 
simples. 

 
No inverso, poderia apontar que as razões de uma certa medida de fracasso em 1936, 

remonta a duas fontes. Em primeiro lugar, o trabalho teve, comparativamente, tanto êxito, que 
provocou uma intensa atividade paralela por parte das forças do mal, que foram suficiente-
mente poderosas para dominar temporariamente as forças da Luz e provocar a guerra com 
seus consequentes horrores.  

 
Além disso, o Novo Grupo de Servidores do Mundo, os homens e mulheres de boa 

vontade e os aspirantes de todas as partes diminuíram seus esforços, não mantiveram a 
tensão alcançada, caindo novamente na negligência; o trabalho não teve continuidade, apesar 
do constante esforço de uns poucos. No entanto, eram demasiado poucos. 

 
Agora volta a se apresentar a oportunidade e a possibilidade de uma grande 

Aproximação, que pode ser a consumação do trabalho iniciado em 1936. A batalha se iniciou 
entre as Forças da Luz e as forças do Mal. Para terminar rapidamente e com êxito este estado 
de guerra, o que deixará a porta amplamente aberta para um mundo melhor, devem ser 
evocadas as Forças da Vida. Isto absorve hoje a atenção da Hierarquia. Para ajudar neste 
esforço, o Buda está se preparando, e o Cristo se mantém pronto, enfocando em Si mesmo o 
desejo da humanidade por essa “vida mais abundante”, que Ele prometeu quando veio entre 
nós para nos liberar do mal e introduzir o bem. Um dos resultados desta guerra é o fato de que 
agora a humanidade, como um todo, é capaz de ver e captar com mais clareza do que nunca 
a natureza do mal. Os homens recuam com horror diante do mal desenfreado, e até mesmo o 
homem perverso fica chocado e indignado diante da maldade que hoje assombra a Terra. É 
bom que isto seja compreendido, pois ajudará na necessária reorientação do gênero humano 
para Deus e para o bem. 
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Em termos muito simples, digamos que a Hierarquia está se preparando para uma 

grande Aproximação, que terá dois resultados: 
 

1. Trará uma relação mais estreita entre as grandes Vidas que encarnam a vontade de 
Deus e são as guardiãs do propósito divino, e aquelas que encarnam o amor de 
Deus e são os guardiões do Plano imediato para a humanidade. Esta relação pode 
ser estabelecida no momento da Lua Cheia de Maio, na qual o Buda encarnará em 
Si mesmo a potente afluência de energia – energia dinâmica da Vontade divina. O 
Cristo, ao mesmo tempo, encarnará o clamor efusivo e dominante da aspiração 
espiritual da humanidade, assim como a demanda da Hierarquia pela ajuda 
necessária neste momento de crise. 

 
2. Instaurará também uma relação mais estreita entre a humanidade e a Hierarquia. 

No momento da Lua Cheia de junho, o Cristo enfocará em Si mesmo as energias 
espirituais da Hierarquia, mais a energia que o Buda distribuiu no Festival de Wesak; 
o Novo Grupo de Servidores enfocará a demanda espiritual de vida e liberação, 
expressando a “intenção unida” da humanidade. 

 
Se os dois aspectos deste trabalho uno puderem ser executados de maneira satisfatória, 

uma grande liberação poderá ser promovida. Os Senhores da Liberação poderiam ser 
invocados com sucesso; o Espírito da Paz poderia aparecer como o “Cavaleiro do Lugar 
Secreto”, e a nova era de boa vontade (baseada na vontade-para-o-bem) poderia ser 
inaugurada. Digo “poderia ser”, meus irmãos, porque o êxito de tudo que possa acontecer 
depende do trabalho realizado por vocês e por todos os homens de boa vontade, pelas 
pessoas religiosas e de mente espiritual de todas as partes, e pelos aspirantes do mundo 
durante o sagrado período de maio a junho de 1943 e de 1944. 
 

Em termos esotéricos, o trabalho da Hierarquia consiste em enfocar a divina vontade-para-
o-bem na medida em que afeta a humanidade. O trabalho dos homens de mente espiritual é 
evocar essa vontade-para-o-bem na Terra como a expressão máxima possível de boa 
vontade. É a boa vontade das massas, enfocada em todas as partes nas Nações Aliadas que 
estão combatendo pela liberação da humanidade, como também no Novo Grupo de Servidores 
do Mundo, que é suficiente para invocar a vontade-para-o-bem e somente ela é adequada. 
Este enunciado é importante e lhes peço que reflitam sobre ele. 

 
Nos últimos seis anos dei duas estrofes de uma Grande Invocação. A primeira foi a 

seguinte: 
 

Que as forças da Luz tragam iluminação para a humanidade. 
Que o espírito de Paz se difunda pelo mundo. 
Que o espírito de colaboração una os homens de boa vontade, onde quer que estejam. 
Que o esquecimento das ofensas, por parte de todos os homens, seja a tônica desta 
época. 
Que o poder acompanhe os esforços dos Grandes Seres. 
Que assim seja, e que sejamos ajudados a cumprir a nossa parte. 
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Expressou o clamor invocativo normal da humanidade, em grande parte inconsciente. Esta 
invocação resumia o desejo de paz, boa vontade e cooperação de todos os homens de todas 
as partes. No geral, se popularizou e foi e ainda é usada muito amplamente. Foi compreendida 
com facilidade e sua nota dominante era a paz. Foi usada como oração pela maioria e não 
como uma rogativa complexa como fora a intenção; assim, não se mostrou devidamente eficaz 
para deter o avanço do mal. Entretanto, preserva a forma que pode evocar e em certo momento 
evocará o Espírito da Paz. Esta evocação trará à humanidade o estímulo e o desejo ativo de 
participar da expressão da boa vontade que possibilitará que a paz mundial seja um resultado 
efetivo da ação judiciosa e do estabelecimento de corretas relações humanas. Assim como o 
Grande Senhor de Amor e Filho de Deus, o Cristo, usou como Seu veículo de expressão na 
Terra a forma do Mestre Jesus, da mesma maneira esta grande Vida extraplanetária, o Espírito 
da Paz, pode, em uma volta mais elevada da espiral, utilizar como veículo de expressão a 
forma do Cristo, o Príncipe da Paz; deste modo Suas estupendas energias serão atenuadas 
por meio do Senhor de Amor e postas ao alcance das massas dos homens. 

 
Posteriormente lhes dei outra Estrofe da Invocação, de grande poder, adaptada às 

condições de guerra – uma guerra que se mostrou inevitável. Esta última Invocação não foi 
tão popular nem tão fácil de entender e havia uma boa razão para isso. Era uma invocação 
destinada a evocar as Forças da Vida, assim como a anterior invocava as Forças de Luz e 
Amor. Só poderia ser usada com êxito por discípulos, pensadores avançados e pela própria 
Hierarquia. No entanto, foi dada ao público para que se familiarizasse no possível com os 
conceitos de liberação e vida e em um esforço por ancorar na Terra um novo ponto focal 
através do qual a vida pudesse afluir. Este esforço não foi totalmente improdutivo. 

 
No momento da Lua Cheia de maio e de junho, será aconselhável usar as duas Invocações 

e assim fusionar e mesclar em uma só Invocação unida a intenção maciça da humanidade 
como um todo e do propósito iluminado dos discípulos e da Hierarquia. A fusão destes dois 
grupos – a Humanidade e a Hierarquia – poderia bastar para emitir uma invocação tão potente 
que faria prevalecer a vida na Terra em vez da morte, e o amor de Deus desempenharia seu 
papel ativo na reconstrução dos assuntos do mundo. Se isto puder ser realizado com êxito, 
duas grandes revelações poderiam ocorrer mais rapidamente: 
 

1.  Uma revelação da luz e de compreensão outorgada para toda a humanidade, 
conduzindo-a ao conhecimento e habilitando os homens a verem a causa da atual 
catástrofe, pois “nessa luz veremos a Luz”. Nessa luz, a humanidade saberá o que fazer 
e como retificar os erros passados. 

 
2.  Uma revelação da vida, da “vida mais abundante” como o Cristo prometeu quando 

esteve na Terra, revelação que proporcionará aos pensadores, idealistas, líderes 
verdadeiros e discípulos que trabalham no mundo de hoje a energia espiritual que leva 
à atividade correta, à sábia condução e à vida inspirada e inspiradora. 
 
É esta outra das metas que a Hierarquia tem neste momento. É esta a vontade de Deus 

para a humanidade, e a intenção e o propósito de Shamballa. Quando o propósito massivo 
dos Guardiões da Vontade de Deus e a intenção unida das almas dos homens puderem se 
sincronizar, então a grande Aproximação será inevitável e a grande Liberação se seguirá 
automaticamente. 
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A Tarefa Atual do Novo Grupo de Servidores do Mundo 
 

A tarefa imediata do Novo Grupo de Servidores do Mundo é enfocar o anseio, a 
aspiração, o desejo e a intenção da massa da humanidade para produzir a necessária 
sincronização no momento da Lua Cheia de maio e de junho deste ano, e durante as semanas 
intermediárias entre a recepção desta comunicação (no que lhes diz respeito) até cerca de 
primeiro de julho. 

 
Os membros do grupo devem fazer isto pensando com clareza sobre os assuntos 

correntes, cultivando um espírito de receptividade baseado na vontade de aprender e na 
disposição de descartar os antigos conceitos e abandonar as ideias fixas, sob o impacto de 
novas verdades e uma nova inspiração, baseadas também na determinação de reconhecer a 
qualquer preço a verdade e os desenvolvimentos espirituais que se apresentam. 

 
Portanto, peço a todos que tenham uma mente aberta, redobrem a fé no fato das 

realidades espirituais, confiem na vontade-para-o-bem do propósito divino, e amem seus 
semelhantes e – no plano dos assuntos da vida prática – que façam duas coisas: deem 
continuidade à parte que lhes cabe nesta guerra no plano físico, ajudando as forças armadas 
das Nações Aliadas para que levem a guerra até o sucesso final, sabendo que há realidades 
espirituais pelas quais vale a pena morrer, se necessário, e que a guerra contra o mal pode 
ser travada sem ódio e com propósito justo. Em segundo lugar, façam planos ao mesmo tempo 
para as medidas práticas que, quando a guerra acabar, serão úteis no período de 
reconstrução, ajudarão a reabilitar a humanidade e conduzirão a um modo de vida mais sadio, 
melhor e verdadeiro. 

 
Peço também que tomem as medidas em sua vida individual e em seu ambiente, 

quando possível, que possam ajudar ao sucesso do trabalho previsto para a Lua Cheia de 
maio e de junho; que empreguem constantemente as duas invocações, não como prece nem 
utilizando a energia do desejo, mas como grandes rogativas complexas, usando o poder da 
vontade, à medida que puderem centrá-lo em um ponto de tensão. No momento da Lua Cheia, 
reúnam pessoas para um ato de fusão e de colaboração, assim ajudando a humanidade e 
sustentando, por seu pequeno esforço individual, o da Hierarquia. Peço que reconheçam que, 
como membro do Novo Grupo de Servidores do Mundo e como pessoas de boa vontade, vocês 
podem exercer o papel de fator mediador entre a humanidade e a Hierarquia, eliminando a 
lacuna entre as massas dos homens (aturdidas pelo sofrimento, cegas e inertes aos assuntos 
superiores) e o grupo espiritual que tão sinceramente procura lhes levar ajuda e vida. Gostaria 
que usassem nesta tentativa, com todo o poder de que dispõem, a imaginação criadora e que 
creiam que a sinceridade do seu propósito e o amor de seus corações podem ajudar e ajudarão 
a tornar possível a grande Aproximação, assim acelerando a Grande Liberação. Gostaria 
também (a partir do momento em que receberem esta comunicação) que pensassem 
profundamente sobre o que eu disse e que caminhem silenciosamente na luz de suas almas, 
que irradiem amor, que possam ver com clareza e, em seguida, quando necessário, que falem 
aos demais com poder e compreensão.  

 
Finalmente, gostaria que compreendessem que pelo trabalho realizado atualmente e como 

resultado da Grande Aproximação, poderão ajudar a enfocar, ou ancorar, a expressão 
religiosa, a religião ecumênica que será fundamentada sobre o passado, consumará o trabalho 
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do Cristo e abrirá uma nova etapa (se posso usar essa expressão) no Caminho da Luz que 
conduz a Deus.  
 
A Expressão Religiosa no Futuro   
 

Todas as revelações divinas passadas levaram a humanidade ao ponto em que (falando 
espiritualmente) a divindade essencial do homem é teologicamente reconhecida, a 
fraternidade do homem e a Paternidade de Deus são ideais reconhecidos e a ciência 
demonstrou o fato de um propósito em desenvolvimento e a existência de um Agente 
fundamental e inteligente por trás de todos os fenômenos. Passo a passo, o homem foi 
conduzido pela oração, a voz do desejo, a adoração, o reconhecimento da deidade, a 
afirmação da realidade da similitude da natureza humana com a divina, à crença na divindade 
do homem. A religião ortodoxa acentua a divindade do Cristo, e Ele Mesmo nos disse (e O 
Novo Testamento o enfatiza em várias passagens) que nós também somos divinos, que todos 
somos Filhos de Deus e que como Ele é, assim somos nós neste mundo, capazes de fazer 
coisas ainda maiores do que o Cristo fez, porque Ele nos mostrou como. É este o background 
religioso do pensamento espiritual no mundo. Portanto, nos baseando nessas verdades, 
reconhecendo o fato da nossa divindade e a glória de todas as revelações passadas, assim 
como a promessa ainda mais gloriosa do futuro, podemos começar a compreender que chegou 
o momento de apresentar uma nova etapa nesta revelação em desenvolvimento. Podemos 
compreender que aos nossos antigos programas de oração, adoração e afirmação, podemos 
agregar a nova prática de invocação e evocação, na qual o homem começará a utilizar seu 
poder divino e a entrar em contato mais estreito com as fontes espirituais de toda a vida. 

 
Esta nova forma da religião una será de fato a Religião das Grandes Aproximações – 

aproximações entre a humanidade e os grandes Centros espirituais que atuam por trás das 
cenas, entre grupos de trabalhadores no plano físico e nos três mundos da evolução humana, 
e grupos espirituais nos planos internos, como os Ashrams dos Mestres e os grupos egoicos 
com os quais todos os seres humanos estão em relação subjetiva, embora em geral ignorada. 

 
A religião será de Invocação e Evocação, de unir grandes energias espirituais e em seguida 

atenuá-las para benefício e estímulo das massas. O trabalho a empreender será a distribuição 
de energia espiritual e a proteção da humanidade das energias e forças para as quais, neste 
momento específico, não está apta a receber. Uma cuidadosa reflexão demonstrará nos 
futuros Festivais de Lua Cheia, que estes pensamentos estarão presentes: proteção e 
liberação do homem e estímulo da humanidade por meio da distribuição e da transferência de 
energia espiritual, de maneira a tomar as medidas necessárias em um período dado, 
conduzindo a humanidade das trevas para a luz, da morte para a imortalidade e do irreal para 
o real. 

 
Portanto, gostaria que agregassem à sua atividade mental e espiritual, o reconhecimento 

de que estão participando da tarefa de ancorar os princípios básicos da nova expressão 
religiosa – flor e fruto do passado e esperança do futuro.  

 
Nada mais posso expor sobre esse tema neste momento. Posteriormente elaborarei para 

vocês os festivais maiores e menores do ano espiritual, à medida que forem gradualmente 
substituindo os festivais das atuais religiões mundiais do Oriente e do Ocidente. (Consulte: O 
Reaparecimento do Cristo, Capítulo VI). Muito do que aprenderam e absorveram gradualmente 
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se adaptará, como verão, ao plano espiritual geral. Descobrirão que o ano espiritual se divide 
em dois períodos (simbolizando espírito e matéria); o período em que o Sol se desloca para o 
norte e o período em que viaja para o sul. Descobrirão que o mês se divide igualmente em 
dois períodos, o da lua crescente e o da lua minguante, e também que, no futuro, a ênfase, 
em todo o mundo, estará no Festival da Páscoa, o Festival do Cristo Ressuscitado; no Festival 
de Wesak, o Festival do Buda ou da Iluminação; e na Lua Cheia de junho, o Festival de 
Unificação sustentado pelo Cristo, o Mestre de todos os Mestres e o Instrutor de anjos e 
homens.. 

 
Hoje, porém, procuro concentrar a sua atenção na tarefa imediata de cooperação com a 

Hierarquia e fortalecê-los para que desempenhem seu papel na salvação do mundo. 
 
 

A FUTURA EXPRESSÃO RELIGIOSA 
 

Maio de 1943 
 

 Na primeira parte da minha mensagem que levou este título (consulte: O Reaparecimento 
do Cristo, capítulo VI), tive muito a dizer sobre a forma em que se cristalizaram as grandes 
religiões do Oriente e do Ocidente e se deterioraram subsequentemente. Portanto, será 
essencial considerar e apreciar as verdades fundamentais que esta forma conservou, mesmo 
que as tenha ocultado. Será valioso compreender que, dentro das igrejas, homens de Deus e 
discípulos do Cristo sempre trabalharam, penaram e sofreram. Constataram as distorções e 
as interpretações erradas, e foram torturados por isto. Foram entravados pela organização, 
muitas vezes depreciados pelos teólogos, mas permaneceram simples em meio à erudição. 
Em sua consciência individual, foram amorosos e universalistas, entre os separatistas e 
fanáticos. São a glória da igreja – muitas vezes odiados durante a vida, e muitas vezes 
canonizados depois da morte. Sua glória reside em que testemunham o progresso do homem 
espiritual, e expressam com plenitude o que há em todo homem evoluído; são a flor da 
evolução, e os representantes testados de Deus. Na acusação às igrejas, feita anteriormente, 
não nos esqueçamos dos cristãos que pertencem a elas. 

 
Gostaria de lembrar que escrevo como quem crê nas grandes realidades espirituais, e 

considera o desenvolvimento do espírito do homem como a evidência inquebrantável da 
existência “d’Aquele em Quem vivemos, nos movemos e temos o nosso ser”. Falo como quem 
acredita no Cristo e O ama, e sabe que Ele é o Mestre de Mestres e o instrutor dos anjos e 
dos homens. Considero o Cristo como a expressão suprema da divindade na Terra, e conheço 
a amplitude do Seu trabalho de sacrifício para a humanidade, a maravilha da revelação que 
trouxe, a iminência do Seu retorno e o encargo que assumirá de direção espiritual do coração 
de todos os homens. Sei que Ele vem sem prazer os grandes templos de pedra que o homem 
construiu, enquanto Seu povo carece de uma guia prática ou de uma luz justa em seus 
assuntos, e sei também que sente, com o coração dolorido, que a simplicidade que ensinou e 
o Caminho simples para Deus sobre o qual insistiu, desapareceram nas brumas da teologia e 
nas discussões dos clérigos ao longo dos séculos. Sei que Ele se dá conta de que Suas 
palavras se perderam nos labirintos das mentes eclesiásticas que as interpretaram, e que o 
ensinamento simples sobre a Aproximação a Deus foi substituído pela pompa e cerimônias 
dos complicados rituais. 
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Resumindo: devido às divergências entre as inúmeras crenças exotéricas, à multiplicidade 
de seitas e cultos no Oriente e no Ocidente, às discussões dos teólogos sobre as palavras, 
frases e interpretações, os filhos de Deus – em processo de desenvolvimento – não recebem 
a ajuda necessária para entrar em contato com o Cristo e Seu grande grupo de discípulos, os 
guias espirituais da humanidade, nem se esclarece, para aquele que busca, o caminho para o 
Cristo, a expressão amorosa e viva de Deus. Juntos, os dois grandes Filhos de Deus oferecem 
à humanidade – um para o Oriente e outro para o Ocidente – uma representação perfeita e 
completa da Deidade; por Suas vidas e palavras, Eles garantem ao homem as possibilidades 
sempre latentes no espírito humano. 

 
O Cristo e o Buda esperam hoje que soe a hora. Então, Seu esforço conjunto, mais o 

chamado invocador de todos os que verdadeiramente sabem e amam, levarão a humanidade 
à nova revelação que ela espera.  
 

A expressão religiosa deve se basear nas verdades que resistiram às provas dos séculos. 
Já disse e já enumerei quatro dessas verdades: 
 

1. A realidade de Deus. 
 
2. A relação do homem com Deus. 
 
3. A realidade da Imortalidade e da Persistência Eterna. 
 
4. A Continuidade da Revelação e as Aproximações Divinas. 

  
 Estas quatro realidades e verdades básicas condicionaram as massas durante éons. Se o 
homem está infeliz, a razão está principalmente na incapacidade do homem de viver plena e 
conscientemente estes quatro fundamentos essenciais. Mas já estão tomando forma 
gradualmente no pensamento humano, e por eles lutam as nações Aliadas. 
 
Outras duas grandes realidades fundamentais são também parte do estado de consciência 
humano:  

 
5. A realidade da nossa mútua relação, que é uma realidade espiritual fundamental 

como o próprio Deus, porque está vinculada ao conhecimento de que Ele é nosso 
Pai. 
 

Chamamos esta relação de “fraternidade” e ela se expressa (ou, deveria dizer, se expressará 
oportunamente) pela solidariedade humana e pelas corretas relações entre os homens. Para 
isto trabalhamos, e para esta relação a humanidade avança, apesar da guerra.  

 
6. A realidade do Caminho para Deus. A percepção deste Caminho foi preservada para 

nós através dos séculos pelos que conheceram Deus, e que o mundo chamou de 
místicos, ocultistas e santos. Ante os homens que aspiram, abre-se o Caminho. A 
história da alma humana é a história da busca por esse Caminho e da sua 
descoberta por aqueles que persistem.  
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Em toda raça e nação, em todo clima, em todas as partes do mundo e durante o infinito correr 
do tempo, no passado ilimitado, os homens encontraram o Caminho para Deus, o trilharam e 
aceitaram suas condições, suportaram suas disciplinas, confiaram em suas realidades, 
receberam suas recompensas e alcançaram sua meta. Ali, “penetraram na alegria do Senhor”, 
participaram nos mistérios do reino dos céus, moraram na glória da Divina presença, e depois 
retornaram aos caminhos dos homens para servir. O testemunho da existência deste Caminho 
é o tesouro inestimável de todas as grandes religiões, e são testemunhas aqueles que 
transcenderam todas as formas e todas as teologias e penetraram no mundo do significado 
que todos os símbolos velam. 

 
Estas verdades são parte de tudo que o passado dá aos homens, são nosso eterno 

patrimônio. No que diz respeito a elas, não há revelação nova, mas somente participação e 
compreensão. Estas realidades, adequadas à nossa necessidade e capacidade, em qualquer 
momento dado, foram divulgadas pelos Instrutores do Mundo. São a estrutura interna da 
Verdade Una, sobre a qual foram construídas todas as teologias do mundo, incluindo as 
doutrinas e dogmas cristãos edificados em torno da pessoa do Cristo e Seus ensinamentos. 

 
Vagamente percebida pela consciência humana em evolução paira outra verdade 

emergente de natureza mais ampla – mais ampla por estar relacionada com o Todo, e não 
apenas com o homem individual e sua salvação pessoal. É uma extensão da abordagem 
individual à verdade. Vamos chamá-la de verdade das Grandes Aproximações cíclicas do 
divino ao humano, da qual todos os Instrutores e Salvadores do mundo foram o símbolo e a 
garantia. Em certos grandes momentos, ao longo das eras, Deus se aproximou do Seu povo, 
e a humanidade (cega e inconsciente do seu objetivo) fez ao mesmo tempo grandes esforços 
para se aproximar de Deus. Da parte de Deus, foi intencional, consciente e deliberado, e da 
parte do homem foi em grande parte inconsciente, imposto a ele pela tragédia das 
circunstâncias, pela necessidade desesperada, e pelo impulso dinâmico da alma coletiva. 
Estas Grandes Aproximações podem ser traçadas ao longo dos séculos, e cada vez que uma 
delas aconteceu, houve uma compreensão mais clara do propósito divino, uma nova e 
revigorante revelação, a instituição de uma religião e a emissão de uma nota que produziu 
uma nova civilização e cultura, ou um novo reconhecimento da relação entre Deus e o homem 
ou entre o homem e seu irmão. 

 
Uma nova definição de Deus nos foi dada quando o Buda ensinou que Deus é Luz e nos 

mostrou o caminho da iluminação, e quando o Cristo nos revelou que Deus é Amor, por meio 
de Sua vida de serviço na Terra. Hoje o aspecto conhecimento da iluminação está sendo 
compreendido, mas o significado interno do amor só é vagamente percebido. No entanto, a luz 
e o amor foram revelados ao mundo pelos dois grandes Filhos de Deus, em duas 
Aproximações. Uma nova Aproximação está a caminho, trazendo-nos a próxima verdade 
necessária. Nós nos perguntamos: Qual será? Para ela estão preparados aqueles que 
conhecem e amam a Deus e a seus semelhantes; por ela, as massas dos homens esperam. 

 
A natureza de algumas destas Aproximações foi da maior importância, afetando toda a 

humanidade; outras, de menor importância, afetando apenas uma parte relativamente 
pequena do gênero humano, uma nação ou um grupo. Os que vêm como Reveladores do 
amor de Deus provêm do centro espiritual que o Cristo denominou “o Reino de Deus”. Ali 
moram os espíritos dos homens justos tornados perfeitos; ali se encontram os guias espirituais 
da raça, e ali os Executivos espirituais dos planos de Deus vivem, trabalham e supervisionam 
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os assuntos humanos e planetários. Diversos nomes são atribuídos a este reino: a Hierarquia 
Espiritual, a Morada da Luz, o Centro onde residem os Mestres de Sabedoria, e a Grande Loja 
Branca. Dali vêm os que atuam como mensageiros da sabedoria de Deus, Guardiões da 
Verdade, como o Cristo, e Aqueles cuja tarefa é salvar o mundo, transmitir a próxima 
revelação, e demonstrar a divindade. Todos os textos sagrados do mundo dão testemunho da 
existência desse centro de energia espiritual. Esta Hierarquia espiritual tem se aproximado 
regularmente da humanidade, à medida que os homens se tornam mais conscientes da 
divindade e mais aptos para estabelecer contato com o divino.  

 
Por trás desse centro espiritual de Amor e de Luz se encontra outro centro, para o qual o 

Ocidente não tem denominação, mas que no Oriente recebe o nome de Shamballa. Talvez o 
nome ocidental seja Shangri-la, nome que vem sendo reconhecido em todas as partes como 
representando um centro de felicidade e propósito. Shamballa ou Shangri-la é o lugar onde a 
vontade de Deus está focalizada, e do qual são dirigidos os propósitos divinos. Ali se decidem 
os grandes movimentos políticos, o destino das raças e das nações e seu progresso. Do 
mesmo modo, os movimentos religiosos, os desenvolvimentos culturais e as ideias espirituais 
são enviadas deste centro hierárquico de Amor e de Luz. As ideologias políticas e sociais, as 
religiões mundiais, a Vontade e o Amor de Deus, o Propósito da divindade e os planos pelos 
quais esse propósito é implementado, tudo isto converge para este centro do qual somos parte 
conscientemente, a humanidade. Há, portanto, três grandes centros espirituais no planeta: 
Shamballa, a Hierarquia espiritual e a Humanidade. 

 
Há um testemunho bíblico bem preciso para o centro mais elevado de todos, Shamballa. 

Nos momentos de crise da vida terrena do Cristo, lemos que uma Voz Lhe falou, que Ele 
escutou a voz do Pai afirmando Sua filiação, e pondo o selo de aprovação sobre Seus atos e 
Seu trabalho. Nesse momento foi viabilizada uma grande fusão dos dois centros espirituais – 
a Hierarquia e Shamballa, o Reino de Deus e o mundo do Espírito – e a energia espiritual foi 
assim liberada na Terra. Cabe lembrar que o trabalho de todos os Salvadores e Instrutores do 
Mundo é atuar principalmente como distribuidores da energia divina e servir de canal para a 
força espiritual. Esta afluência de energia se manifesta como o impulso subjacente em uma 
expressão religiosa do mundo, como o incentivo subjacente em alguma nova ideologia política, 
ou como o princípio de alguma descoberta científica importante para o desenvolvimento do 
espírito humano. É assim que as religiões, os governos e as civilizações encontram sua 
motivação. A história já demonstrou que estes desenvolvimentos resultam do aparecimento e 
da atividade de algum grande homem em uma etapa avançada de desenvolvimento. Os instru-
tores, salvadores ou fundadores de toda religião provêm da Hierarquia, e possuem um grau 
muito elevado de desenvolvimento espiritual. Aqueles que comunicam aos homens os 
propósitos de Deus por meio de novos conceitos ideológicos não são de uma ordem tão 
elevada, porque o homem não está ainda preparado para uma apresentação mais elevada. O 
homem ainda tem muito a aprender e dominar, e o desenvolvimento espiritual ultrapassa 
sempre a expressão externa das relações humanas e da ordem social. Por essa razão as 
religiões mundiais vêm primeiro e criam as condições que possibilitam o trabalho dos 
governantes. Os que vêm do centro espiritual de Shamballa são de grande poder, e a linha de 
Sua influência pode ser traçada em toda a história pelas grandes declarações e 
pronunciamentos, tais como a Carta Magna, a Declaração da Independência e a Carta do 
Atlântico. Aqueles que vêm de Shamballa ou da Hierarquia para liberar e guiar a humanidade 
são evocados pelo desejo e pelo apelo humanos, porque há uma interação espiritual entre a 
humanidade e a Hierarquia, e entre elas e Shamballa. 
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Esses Mensageiros encarnam a intenção divina. A resposta da humanidade às Suas 

mensagens depende da etapa de evolução que o homem alcançou. No início da história da 
raça estas Aproximações eram realmente raras. Incontáveis eras se passaram entre elas. 
Hoje, devido ao poder consideravelmente aumentado da mente humana, e à crescente 
sensibilidade da alma humana aos valores espirituais que se expressam pelas principais 
ideologias mundiais, estas aproximações do divino ao humano podem ser mais frequentes e 
adotar uma nova forma. O fato de que o homem está tomando consciência internamente de 
seu poder espiritual inato e que seu senso de relações está se desenvolvendo, gera de sua 
parte um esforço – empreendido conscientemente – para um verdadeiro progresso para o bem, 
o verdadeiro e o belo, apesar da guerra, da agonia e do sofrimento presentes atualmente na 
Terra. Portanto, foi possível sincronizar a Aproximação do divino ao humano, e instruir as 
massas sobre a técnica de invocar esta Aproximação. Esta atitude da humanidade levará a 
uma nova revelação, à nova expressão religiosa, e a novas atitudes na relação do homem com 
Deus (religião) e do homem com o homem (governo ou relações sociais). 

 
Há duas Aproximações principais na história da raça, e as duas são de tal importância que 

seria conveniente considerá-las aqui. Elas estão tão distantes na história humana que temos 
apenas mitos e monumentos para indicar sua ocorrência. 
 

A primeira grande Aproximação do divino ao homem provocou o aparecimento da alma 
humana e acrescentou um outro reino da natureza aos três então existentes (mineral, vegetal 
e animal). O reino humano surgiu na Terra. 

 
Passaram-se éons, durante os quais o homem primitivo seguiu evoluindo, até que ocorreu 

a segunda grande Aproximação, e a Hierarquia espiritual do nosso planeta acercou-se mais 
da humanidade. A via espiritual para Deus foi aberta para aqueles que pudessem avançar 
conscientemente, demonstrar absolutamente o espírito crístico, e buscar ardentemente a 
iluminação e a liberação. O verdadeiro apelo das palavras do Cristo: “Conhecereis a verdade, 
e a verdade vos libertará” os impulsionou a avançar na luz, a passar pelo portal da iniciação, 
que leva ao caminho que “brilha cada vez mais até o dia perfeito”. No momento da segunda 
grande Aproximação, o fato da existência da Hierarquia espiritual, do portal aberto à iniciação, 
e do Caminho do Sacrifício raiou pela primeira vez na consciência humana. A partir desse 
momento, os homens encontraram o Caminho, saíram do reino humano para entrar no reino 
espiritual, transformando sua consciência humana em percepção divina. O reino do homem e 
o reino de Deus se relacionaram. A religião se tornou um fator de desenvolvimento do espírito 
humano, e Deus Se aproximou mais dos Seus. Deus transcendente primeiro condicionou o 
conceito humano da Deidade. Em seguida Deus, como controlador nacional, tomou posse da 
mente do homem, e apareceu o conceito de Jeová (tal como descreve a dispensação judaica); 
depois Deus foi visto como o ser humano perfeito, e o Homem-Deus caminhou na Terra na 
pessoa do Cristo. Hoje vemos que todos os seres humanos, cada vez mais, enfatizam o Deus 
Imanente. Tais foram os resultados da segunda grande Aproximação, e também os resultados 
do trabalho dos Salvadores e Instrutores do mundo ao longo das eras, culminando no trabalho 
do Cristo, que resumiu em Si mesmo o desenvolvimento do passado, e a esperança do futuro. 

 
Agora é possível uma terceira grande Aproximação, que ocorrerá quando a guerra mundial 

terminar e o homem – purificado pelo fogo e pelo sofrimento – puser a casa em ordem e, 
portanto, estiver preparado para uma nova revelação. Para esta futura revelação o trabalho do 
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Buda e do Cristo foi preparatório. Eles encarnaram em Si mesmos duas Aproximações 
menores e, por meio de Seus esforços unidos, toda a humanidade foi preparada para 
desempenhar seu papel nesta terceira Aproximação. 

 
O Buda veio encarnando em Si mesmo um grande princípio ou qualidade divina. Foi o 

Transmissor da Iluminação no mundo, o Senhor da Luz. Como sempre ocorre, para fins de 
instrução aos Seus discípulos, Ele reencenou os processos de iluminação e se tornou “O 
Iluminado”. As escrituras da Índia nos dizem que Ele alcançou a iluminação sob a árvore, assim 
como o Cristo alcançou a libertação do espírito humano sobre a árvore, montada no Gólgota. 
A luz, a sabedoria e a razão, como atributos divinos e, no entanto, humanos, se enfocaram no 
Buda. Ele provou a todos os homens que é possível atingir a iluminação e caminhar na luz. 
Ele pediu aos homens que trilhassem o Caminho da Iluminação, do qual a sabedoria, a 
percepção mental e a intuição são aspectos. 

 
Veio a seguir o grande Instrutor seguinte, o Cristo. Ele encarnou em Si mesmo um princípio 

ou aspecto divino ainda maior, o do Amor, ao mesmo tempo que conteve em Si toda a Luz que 
o Buda tinha. O Cristo expressou tanto a Luz como o Amor. 
 

Em consequência do Seu trabalho, é agora possível uma reação mais profunda e uma maior 
compreensão do trabalho e da influência dessas grandes Vidas que esperam hoje o momento 
de ajudar a humanidade. O trabalho destes dois Filhos de Deus produziu, entre muitos, os 
seguintes resultados: 

 
1. Eles encarnaram em Si mesmos certos princípios cósmicos e, por Seu trabalho e 

sacrifício, certas potências divinas afluíram pela humanidade e sobre ela, 
estimulando a inteligência para transformá-la em sabedoria e a emoção em amor. O 
Buda, quando alcançou a iluminação, deixou penetrar um fluxo de luz sobre a vida 
e os problemas do mundo. Ele formulou esta revelação nas Quatro Nobres 
Verdades. Seu grupo de discípulos ergueu uma estrutura da verdade que (pelo 
poder do pensamento coletivo) inundou a humanidade de luz. 

 
2. Por meio da mensagem do Buda, o homem compreendeu pela primeira vez a causa 

de seus constantes desgostos e insatisfações, e aprendeu que o caminho da 
liberação está no desapego, no desapaixonamento e na discriminação. Quando 
estas qualidades estão presentes, há uma rápida liberação da roda de 
renascimentos. 

 
3. Por meio da mensagem do Cristo, três conceitos emergem na consciência racial: 

 
a. O valor do indivíduo, e a necessidade de intensificar o esforço de sua parte. 

 
b. A oportunidade que foi oferecida à humanidade para que dê um enorme passo 

adiante e passe pelo novo nascimento, a primeira iniciação. 
 

c. O método pelo qual o passo seguinte poderia ser dado na nova era, expresso 
para nós nas palavras “ama teu próximo como a ti mesmo”. O esforço individual, 
a oportunidade grupal e a identificação do homem com o homem – tal é a 
mensagem do Cristo. 
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Na mensagem do Buda temos os três métodos pelos quais a personalidade pode ser 

transformada e preparada para se tornar uma expressão consciente da divindade. Por meio 
do desapego, a consciência do cérebro ou estado de consciência (que representa o 
reconhecimento físico de causas internas) é retirada ou abstraída das coisas referentes aos 
sentidos e dos chamados da natureza inferior. Na verdade, o desapego impõe um novo ritmo, 
ou uma nova maneira de reagir sobre as células do cérebro, que fazem com que o cérebro 
deixe de perceber a atração do mundo das percepções sensoriais. Pelo desapaixonamento, a 
natureza emocional fica imunizada ao apelo dos sentidos e o desejo não consegue mais 
desviar a alma de sua justa tarefa. Pela discriminação, a mente aprende a selecionar o bom, 
o belo e o verdadeiro, e a substituir o sentido de “identificação com a personalidade”, tão 
característico na maioria dos homens. A personalidade escraviza muitas pessoas. É preciso 
que isto desapareça. Estas três atitudes, quando forem correta e sensatamente mantidas, 
organizarão a personalidade, colocando-a sob a regência da sabedoria, e preparando o 
discípulo para a iniciação. 

 
A seguir vem o trabalho do Cristo, que dá por resultado a compreensão do valor do indivíduo 

e do seu esforço autoiniciado para se liberar e se iluminar, com o objetivo da boa vontade 
grupal. Assim aprendemos a nos aperfeiçoar, a fim de termos algo a sacrificar para o grupo, 
enriquecendo-o com a nossa contribuição individual. É o primeiro resultado da atividade do 
princípio crístico na vida do indivíduo. A personalidade se dissolve na glória da alma que, como 
o sol nascente, dissipa a escuridão e se irradia sobre a natureza inferior. É o segundo resultado 
de uma atividade grupal. As palavras seguintes se dirigem aos iniciados do futuro: Percam de 
vista o eu no esforço de grupo. Esqueçam o eu na atividade de grupo. Atravessem o portal da 
iniciação em formação de grupo, e permitam que a vida da personalidade seja absorvida na 
vida de grupo. 

 
O resultado final do trabalho do Cristo se encontra em nossa identificação com o todo; 

individualidade, iniciação e identificação – são esses os termos que podem resumir a 
mensagem do Cristo. Quando esteve na Terra, Ele disse: “Eu e Meu Pai somos Um”. Nestas 
palavras resumiu toda a Sua mensagem. Eu, o indivíduo, por meio da iniciação, estou 
identificado com a Deidade. Portanto, temos: 
 
1. O Buda....     o método.........     Desapego, desapaixonamento, Discriminação. 
2. O Cristo...     o resultado......     Individualismo, Iniciação, Identificação. 
 

É interessante observar que o trabalho do Buda está expresso em palavras que se iniciam 
todas com a quarta letra do alfabeto, a letra D. Alcança-se o sentido da personalidade; o 
quaternário é transcendido e o Buda nos deu a razão e as regras para esta transmutação. O 
trabalho do Cristo é expresso para nós em palavras que começam com a nona letra do 
alfabeto, a letra I, e este número é o da iniciação. Estas coisas não acontecem por acaso, têm 
um propósito subjacente. 

 
Delineei brevemente e de maneira inadequada, a natureza de duas grandes Aproximações 

e das duas menores. Elas prepararam a humanidade para a terceira grande Aproximação, que 
trará uma nova revelação com suas consequências, um novo céu e uma nova Terra. 
Perguntaria ao teólogo ortodoxo como ele interpreta as palavras “um novo céu”. Poderia ser 
um conceito totalmente novo do mundo das realidades espirituais e, talvez, da verdadeira 
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natureza do próprio Deus? Não seria possível que nossas atuais ideias de que Deus é a Mente 
Universal, o Amor e a Vontade, pudessem ser enriquecidas por uma ideia e uma qualidade 
novas para as quais ainda não temos denominação, nem o mais mínimo entendimento? Cada 
um dos três conceitos atuais sobre a natureza divina – a Trindade – eram totalmente novos 
quando foram apresentados pela primeira vez à humanidade, um após o outro. 

 
O que esta terceira Aproximação maior poderá trazer à humanidade, não sabemos, nem 

podemos saber. Trará resultados tão definidos como os das duas Aproximações anteriores. 
Há alguns anos a Hierarquia espiritual vem se aproximando da humanidade, e é a causa dos 
grandes conceitos de liberdade que são tão caros ao coração dos homens de todas as partes, 
e pelos quais a humanidade luta neste momento. À medida que os Membros da Hierarquia se 
aproximam mais de nós, o sonho de fraternidade, de solidariedade, de cooperação mundial e 
de paz (baseada nas corretas relações humanas) se torna mais claro em nossas mentes. À 
medida que se aproximam de nós, visualizamos uma manifestação religiosa nova e vital no 
mundo, uma fé universal, unificada com o idealismo fundamental do passado, mas diferente 
em seu modo de expressão. 

 
Citei acima as verdades fundamentais sobre as quais se apoiará a nova expressão religiosa. 

Sugiro que o tema da religião vindoura seja o das grandes Aproximações, pois destacará 
novamente o amor de Deus pelos homens, como evidenciam estas Aproximações divinas, e a 
resposta do homem a Deus enunciada nas palavras: “Aproxime-se de Deus, e Ele Se 
aproximará de você”, que irá – em seus ritos e cerimônias – ocupar-se com o lado invocativo 
e evocativo do apelo espiritual. 

 
O homem invoca a Aproximação divina de duas maneiras: pelo apelo rudimentar e não 

expresso ou o clamor invocativo das massas, e também pela invocação definida e organizada 
dos aspirantes espiritualmente orientados, dos trabalhadores, discípulos e iniciados 
convencidos inteligentemente, e de todos que compõem o Novo Grupo de Servidores do 
Mundo. 

 
A ciência da invocação e evocação ocupará o lugar do que chamamos atualmente de prece 

e adoração. Não se deixem perturbar pelo uso da palavra “ciência”. Não é a coisa intelectual 
fria e sem coração tão frequentemente retratada. Na realidade é a organização inteligente da 
energia espiritual e das forças do amor que, quando for efetiva, evocará a resposta de Seres 
espirituais, que poderão de novo caminhar abertamente entre os homens e assim estabelecer 
uma relação estreita e uma comunicação constante entre a humanidade e a Hierarquia 
espiritual. 

 
Ficará evidente para todos, à medida que a humanidade, por intermédio de seus indivíduos 

mais avançados, se prepara para esta próxima grande Aproximação, que ela deve aceitar com 
fé e convicção (fé para as massas e convicção para os que sabem e para o Novo Grupo de 
Servidores do Mundo) as premissas enunciadas acima: 
 

1. A realidade de Deus (Deus Transcendente). 
2. A relação do homem com o divino (Deus Imanente) 
3. A realidade da imortalidade. 
4. A fraternidade dos homens (Deus em expressão) 
5. A existência de um Caminho que conduz a Deus. 
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6. A autenticidade histórica das duas grandes Aproximações, e a possibilidade de uma 
terceira e iminente Aproximação. 

 
Aqui é onde as igrejas, se forem regeneradas, poderão concentrar seus esforços, deixar de 

perpetuar a forma externa e visível, e começar a tratar da realidade subjacente a todos os 
dogmas e doutrinas. O homem deve tomar posição sobre estas certezas internas, e um estudo 
sobre elas revelará que a maioria das massas não pensantes (maioria imensa) as aceita com 
esperança e desejo, embora sem uma compreensão precisa, e que uma minoria, que aumenta 
regularmente, também as aceita com plena consciência convicta – consciência que resulta da 
transformação da esperança em fato autocomprovado. Entre esses dois extremos há um 
grande grupo de pessoas que se questionam, que não fazem parte da massa ignorante nem 
são ainda ocultistas, místicos, nem mesmo aspirantes. São pessoas que levantam perguntas 
e procuram uma convicção; rejeitam a fé como destituída de inteligência, mas desejam 
ardentemente substituí-la por alguma coisa; estão constantemente despontando da massa dos 
homens e avançam continuamente em sua consciência, observando as técnicas espirituais, 
até que, oportunamente, colocam-se entre os que dizem como São Paulo: “Eu sei em Quem 
eu creio”. É com essas técnicas que o verdadeiro ensino religioso deve se ocupar 
principalmente.  

 
Ao lançarmos um olhar para o mundo do futuro e começamos a perguntar que estrutura 

deverá adotar a fé da humanidade, e que edifício a competência dos conhecedores erguerão 
para abrigar o espírito religioso dos homens, aparecem três verdades fundamentais como 
agregados necessários ao grupo de verdades reveladas: 

 
1. A existência demonstrada de uma Hierarquia espiritual, cujo propósito na vida é o 

bem da humanidade. Os Membros da Hierarquia são reconhecidos como Guardiões 
do Plano divino e expressões do Amor de Deus. 

 
2. O desenvolvimento da Ciência da Invocação e Evocação como meio e método de 

abordagem à divindade, a qual derivará dos antigos hábitos de orar como fazem as 
massas, e da prática da meditação desenvolvida por místicos e ocultistas. A prece 
e a meditação são os estágios preliminares desta ciência emergente, e o que 
vagamente se chama de “adoração” é o esforço grupal para estabelecer alguma 
forma de aproximação conjunta à Hierarquia espiritual, a qual atual sob a condução 
e a autoridade do Cristo. Ela é relacionada ao centro espiritual mais elevado, 
Shamballa, por intermédio dos indivíduos mais avançados, assim como a 
humanidade está relacionada com a Hierarquia pelas pessoas de mente espiritual. 

 
3. A compreensão de que os céus estrelados, o sistema solar e as esferas planetárias 

são manifestações de grandes Vidas espirituais, e que a inter-relação entre essas 
Vidas encarnadas é tão real e efetiva como é a relação entre os membros da família 
humana. 

 
A Hierarquia espiritual do planeta, a aptidão da humanidade de entrar em contato com seus 

Membros e trabalhar em colaboração com Eles, e a existência de uma Hierarquia maior de 
energias espirituais, da qual a nossa pequena esfera planetária é parte – são essas as três 
verdades sobre as quais a futura expressão religiosa do mundo pode se basear. 
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A relação com Deus, por intermédio do Cristo, foi sempre o ensinamento dos guias 
espirituais do mundo, qualquer que seja o nome que lhe seja aplicado. No futuro, nos 
aproximaremos ainda mais e de maneira mais inteligente, da substância viva da Realidade, e 
seremos mais definidos em nossa compreensão desta relação, até agora vagamente sentida. 
Vamos saber, ver e compreender. Não vamos apenas crer, esperar e tentar compreender. 
Falaremos abertamente da Hierarquia, de seus Membros e do seu trabalho. Enfatizaremos a 
natureza hierárquica de todas as Vidas espirituais e a realidade desta grande “cadeia de 
hierarquias” que se estende até o alto, partindo do reino mineral, passando pelo reino humano 
e o reino de Deus, até grupos espirituais aparentemente distantes. Então, se abrirá para as 
Vidas espirituais o que tem sido chamado de “o caminho da Evolução Superior”. Muito foi 
comunicado sobre esse tema ao longo dos dois últimos séculos. A realidade da existência da 
Hierarquia é conscientemente reconhecida hoje por centenas de milhares de pessoas, embora 
ainda seja negada pelos ortodoxos; o público está familiarizado com a ideia da existência dos 
Mestres, e aceita com credulidade a massa de informações inúteis e pretensiosas que muitas 
pessoas divulgam em nossos dias ou então luta furiosamente contra a difusão deste 
ensinamento. Outras pessoas têm a mente suficientemente aberta para investigar se este 
ensinamento é correto e para adotar as técnicas sugeridas, na esperança de que a hipótese 
se converta em realidade. Este último grupo aumenta regularmente e, pelas provas que 
acumula, poderão transformar a crença em conhecimento. Hoje, muitos já sabem a verdade; 
muitas pessoas de integridade e dignidade colaboram conscientemente com Membros da 
Hierarquia, de maneira que de nada valem os antagonismos eclesiásticos e os comentários 
depreciativos das pessoas de mente concreta. O que o teólogo ortodoxo e o doutrinário estreito 
têm a oferecer já não satisfaz mais o investigador inteligente, nem basta para responder suas 
perguntas; ele traslada sua lealdade para áreas mais espirituais e amplas, saindo da 
autoridade doutrinal e entrando na experiência espiritual pessoal  e direta, colocando-se sob a 
autoridade direta que dá o contato com o Cristo e Seus discípulos, os Mestres.  

 
Ao considerar nosso segundo ponto, a Ciência de Invocação e Evocação, entraremos 

também no campo da compreensão mental. A natureza aquisitiva de muitas das orações dos 
homens, baseadas no desejo por alguma coisa, há muito perturba as pessoas inteligentes; a 
imprecisão da meditação ensinada e praticada no Oriente e no Ocidente, e sua nota 
acentuadamente egoísta (liberação pessoal e conhecimento pessoal), também está 
provocando revolta. O que se pede hoje é trabalho grupal, o bem do grupo, o conhecimento 
de grupo, o contato grupal com o divino, a salvação do grupo, compreensão do grupo e a 
relação do grupo com Deus e com a Hierarquia espiritual. Tudo isto indica progresso. 

 
Neste ponto seria útil repetir parte do que expus em outro texto, a respeito dos 

desenvolvimentos futuros nesta linha. (O Reaparecimento do Cristo, parte 4 do Capítulo VI – 
A Continuidade da Revelação e as Aproximações Divinas). 
 

Este novo trabalho invocador será a nota-chave da futura expressão religiosa no mundo, 
que se dividirá em duas partes. Haverá o trabalho invocador das massas de todas as partes, 
preparadas por pessoas espiritualmente orientadas (dentro do possível trabalhando nas 
igrejas, guiadas por um clero iluminado) com o objetivo de aceitar a realidade das energias 
espirituais iminentes dirigidas por meio do Cristo e de Sua Hierarquia Espiritual, e também 
treinadas para verbalizar o clamor das massas por luz, liberação e entendimento. Haverá 
também o trabalho qualificado de invocação, tal como é praticado pelos que treinaram suas 
mentes na meditação correta, conhecem o poder dos mantras, fórmulas e invocações, e atuam 
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de maneira consciente. Utilizarão cada vez mais determinadas grandes fórmulas de palavras 
que serão posteriormente dadas à raça, assim como o Pai Nosso foi dado pelo Cristo e a Nova 
Invocação pela Hierarquia. 

 
Esta nova ciência religiosa para a qual a oração, a meditação e o ritual prepararam a 

humanidade, treinará os povos a apresentar – em determinados períodos do ano – a sonante 
demanda dos povos do mundo, visando estabelecer relações com Deus e uma relação 
espiritual mais estreita entre si. Este trabalho, quando devidamente levado adiante, evocará 
resposta da expectante Hierarquia e de seu Guia, o Cristo. Com esta resposta, a crença das 
massas se converterá gradualmente na convicção dos conhecedores. Assim as massas 
humanas serão transformadas e espiritualizadas, e os dois grandes centros divinos de energia 
ou grupos de energia – a Hierarquia e a própria Humanidade – começarão a trabalhar em 
completa unificação e união. O Reino de Deus estará de fato e em verdade ativo na Terra. 

 
Sem dúvida, é possível indicar apenas as linhas gerais desta nova expressão religiosa. A 

expansão da consciência humana, que ocorrerá como resultado da Grande Aproximação 
iminente, habilitará a humanidade a captar não só a sua relação com a vida espiritual do nosso 
planeta, “Aquele em Quem vivemos, nos movemos e temos o nosso ser”, como também 
proporcionará um vislumbre da relação do nosso planeta com o círculo de vidas planetárias 
que se movem na órbita do Sol e do círculo maior ainda das influências espirituais que fazem 
contato com o nosso sistema, à medida que descreve sua órbita no firmamento (as doze 
constelações do zodíaco). As pesquisas astronômicas e astrológicas salientaram essa relação 
e as influências que exerce, mas as conjecturas permanecem, assim como tantas 
especulações e interpretações insensatas. No entanto, as igrejas sempre reconheceram isso 
e a Bíblia assevera: “Do alto céu as estrelas combateram, de seus caminhos lutaram contra 
Sísara” (Jz 5:20). “És tu que amarras os laços das Plêiades, ou desatas as ligações de Órion?” 
(Jó 38:31). Outras passagens também confirmam essa afirmação dos Conhecedores. Muitas 
festividades da igreja foram fixadas em relação à Lua ou a uma constelação zodiacal. A 
pesquisa demonstrará que isso é verdade e, quando o ritual da nova expressão religiosa 
estiver universalmente estabelecido, será um importante fator a levar em consideração. 

 
O estabelecimento de determinados grandes festivais relacionados à Lua e, em menor grau, 

ao zodíaco, ocasionará o fortalecimento do espírito de invocação e o resultante influxo das 
influências evocadas. A verdade subjacente a toda invocação baseia-se no poder do 
pensamento, em sua natureza, relação e aspectos telepáticos. O pensamento invocativo 
unificado das massas e o pensamento enfocado e direcionado do Novo Grupo de Servidores 
do Mundo constituem um fluxo permanente de energia, que chegará telepaticamente até os 
Seres espirituais sensíveis e receptivos a esses impactos. A resposta evocada dos Seres, 
transmitidas como energia espiritual, por sua vez, chegará à humanidade depois de ser 
atenuada à energia mental e, desta forma, exercerá o devido impacto sobre as mentes dos 
homens, convencendo-os e transmitindo inspiração e revelação. Assim foi sempre na história 
do desenvolvimento espiritual do mundo e foi esse o procedimento adotado na redação dos 
textos sagrados do mundo. 

 
Em segundo, o estabelecimento de uma certa uniformidade nos rituais religiosos do mundo 

ajudará os homens de todas as partes a fortalecer o trabalho uns dos outros e a aumentar 
poderosamente as correntes de pensamento direcionadas às Vidas espirituais que esperam. 
No presente, a religião cristã tem seus grandes festivais, os budistas mantêm seu conjunto de 
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eventos e os hinduístas uma outra série de dias santos. No mundo do futuro, quando 
organizado, todos os homens de inclinação e intenção espiritual de todas as partes observarão 
os mesmos dias santos, o que significará um esforço comum de recursos espirituais, além de 
uma invocação espiritual simultânea. A potência será evidente. 
 

Permitam-me indicar as possibilidades desses eventos espirituais e procurar profetizar a 
natureza dos futuros Festivais mundiais. Serão três grandes Festivais anuais, celebrados em 
três meses consecutivos, conduzindo, portanto, a um prolongado esforço espiritual que 
exercerá efeitos sobre o restante do ano. Serão eles: 
 

1. O Festival da Páscoa. É o Festival do Cristo vivo, ressuscitado, o Instrutor dos 
homens e Guia da Hierarquia Espiritual. Ele é a Expressão do amor de Deus. Neste 
dia, a Hierarquia, que Ele guia e conduz, será reconhecida, e a natureza do amor de 
Deus será enfatizada. Este Festival sempre se determina pela data da primeira Lua 
Cheia da primavera9 e é o grande Festival do Ocidente, o Festival Cristão. 

 
2. O Festival de Wesak. É o Festival do Buda, o Intermediário espiritual entre o centro 

espiritual mais elevado, Shamballa, e a Hierarquia. O Buda é a expressão da 
sabedoria de Deus, é a personificação de Luz e o Indicador do propósito divino. Será 
fixado anualmente na Lua Cheia de Maio, como já ocorre no presente. É o Grande 
Festival do Oriente. 

 
3. O Festival da Boa Vontade. Será o Festival do espírito da humanidade – que aspira 

por Deus, procura estar de acordo com a Sua vontade e dedicar-se a expressar 
corretas relações humanas. Será fixado anualmente na Lua Cheia de Junho. Será o 
dia do reconhecimento da natureza espiritual e divina da humanidade. Neste 
Festival, há dois mil anos, o Cristo representa a humanidade e Se coloca diante da 
Hierarquia e à vista de Shamballa como o Deus-Homem, líder do Seu povo e “o mais 
velho de uma grande família de irmãos” (Rm 8:29). Neste dia, todos os anos, Ele 
repete o último sermão do Buda, diante da Hierarquia reunida. Será, pois, um festival 
de profunda invocação e apelo, de aspiração básica à fraternidade humana e à 
unidade espiritual, e representará o efeito na consciência humana do trabalho do 
Buda e do Cristo. 

 
Esses três Festivais já são celebrados no mundo, embora ainda não estejam 

relacionados uns com os outros, são parte da Aproximação espiritual unificada da humanidade. 
Está chegando a hora em que os três Festivais serão realizados em todo o mundo e, através 
deles, será alcançada uma grande unidade espiritual e os efeitos desta Grande Aproximação, 
tão perto de nós nesta época, serão estabilizados pela invocação unida da humanidade em 
todo o planeta. 
 

As demais luas cheias serão os festivais menores, mas também reconhecidos pela vital 
importância. Estabelecerão os atributos divinos na consciência do homem, como os grandes 

 
9 Primavera no Hemisfério Norte, sendo outono no Hemisfério Sul. Corresponde à primeira Lua Cheia de Áries. (Nota dos 

Editores). 
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festivais estabelecem os três aspectos divinos. Referidos aspectos e qualidades serão 
determinados mediante um cuidadoso estudo da natureza de determinada constelação ou 
constelações que influencia(m) esses meses. Por exemplo, Capricórnio chamará a atenção 
para a primeira iniciação, o nascimento do Cristo na caverna do coração e indicará o 
treinamento necessário para a realização deste grande evento na vida do homem individual. 
Dou este exemplo para vocês visando indicar as possibilidades de desenvolvimento espiritual 
que poderia ocorrer pelo entendimento dessas influências e para restaurar as antigas crenças, 
expandindo-as em suas relações imorredouras mais elevadas. 

 
Temos, portanto, o seguinte:   

 
Shamballa         Aspecto Vontade de Deus    Wesak           Lua Cheia de maio (Touro) 
 
Hierarquia        Aspecto Amor de Deus          Páscoa           Lua Cheia de abril (Áries) 
 
Humanidade     Aspecto Inteligência divina   Boa vontade   Lua Cheia de junho (Gêmeos) 
 

As nove Luas Cheias restantes terão relação com as características divinas e seu 
desenvolvimento na humanidade. 
 

Desta maneira, os doze festivais anuais constituirão uma revelação da divindade. 
Apresentarão um meio de fomentar a relação, primeiramente durante três meses com os três 
grandes Centros espirituais, as três expressões da Trindade divina. Os festivais menores 
destacarão a inter-relação do Todo, saindo assim da apresentação divina do que é individual 
e pessoal para elevá-la ao nível do Propósito universal e divino, expressando-se plenamente 
a relação do Todo com a parte e da parte com o Todo. 

 
A humanidade invocará, portanto, o poder espiritual do Reino de Deus, da Hierarquia; 

a Hierarquia responderá, e os planos de Deus serão então executados na Terra. A Hierarquia, 
em uma volta superior da espiral, invocará o centro dual da vontade de Deus, Shamballa, 
Shangri-la, invocando assim o Propósito de Deus. Desta maneira a vontade de Deus será 
implementada pelo Amor e manifestada inteligentemente. Para isto a humanidade está 
preparada, e a Terra espera. 

 
 

OS FATORES DA SITUAÇÃO MUNDIAL 
 

Abril de 1944 
 

Há vários Wesak escrevo para os aspirantes do mundo. Repetidas vezes chamei a 
atenção deles e a de vocês para a estreita relação que está se estabelecendo entre o mundo 
dos homens e o mundo das almas. Repetidas vezes também mostrei que, nos termos da Lei 
de Evolução, ocorrem certas grandes fusões, unificações ou grandes Aproximações. Indiquei 
que a atividade atual do nosso Logos planetário está voltada para certos reajustes maiores na 
esfera de influência planetária que exercem efeito, principalmente, sobre o reino humano. 
Chamei a sua atenção para a urgência da vida que entra, produzindo tensão, reconhecimentos 
espirituais de grande alcance, a derrocada imediata dos falsos deuses e valores, e a supressão 
das interpretações cristalizadas e caducas (chamadas de doutrinas) das realidades espirituais. 
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Desta maneira, a via fica livre para um reconhecimento simples e novo da divindade, que não 
somente atenderá ao coração das pessoas mais simples, como também responderá às 
necessidades dos mais esclarecidos. Falei em termos de união do pensamento oriental com o 
ocidental, e da necessidade de relacionar as grandes civilizações – nutridas pela influência de 
Shri Krishna, Buda e Cristo. Disse e repito que Aquele Que Vem tornará esta união possível e 
efetiva, acontecimento que será reconhecido mundialmente.   
 

Afirmei também que estamos chegando a um período culminante da história humana; 
atualmente os Senhores do Carma mantêm uma atividade incomum. A Lei de Causa e Efeito 
está trazendo à superfície os resultados das atividades passadas, o pensamento subjetivo e 
os impulsos secretos, aplicando o castigo e fazendo a limpeza organizada da história humana. 
Quando Aquele a Quem todos os discípulos servem esteve na Terra, há dois mil anos, disse 
que as coisas secretas seriam expostas; pelo aparecimento do bem e do mal, os homens 
chegarão ao conhecimento, à compreensão, e serão então obrigados a tomar as medidas 
necessárias para construir um mundo novo e melhor, baseado na Lei do Amor e não nas leis 
da separatividade e do ódio. É o que está acontecendo agora. 
 

Disse também que as Forças da Luz estão se aproximando da Terra, e que a Hierarquia 
está se aproximando regularmente da humanidade. 
 

Estes eventos básicos, estes acontecimentos subjetivos, e estas determinações 
espirituais – nos termos da Lei de Ação e Reação – suscitaram uma resposta mais rápidas das 
forças do Mal (presentes na nossa vida planetária) do que da humanidade em si. Certas 
grandes forças ou energias encarnadas da escuridão e do mal se organizaram e tomaram as 
medidas necessárias (assim pensavam elas) para impedir que a humanidade avançasse para 
a Luz, valendo-se das fragilidades, do egoísmo e do interesse pessoal dos homens. Assim 
como o bem pode estimular a expressão do bem latente na humanidade, do mesmo modo o 
mal pode provocar um mal maior naqueles que são susceptíveis, devido à fraqueza inata, 
naqueles que não pensam e que são emocionais: as Forças da Luz trabalham apenas com as 
almas dos homens. Com rapidez progrediram as mentiras, os ensinamentos falsos, as fake 
news malignas, a guerra de nervos, o cultivo do medo, a organização de grupos de tra-
balhadores isolados em todas as nações, dedicados a minar a retidão e a distorcer a verdade. 
Verdades grandes e fundamentais foram deformadas para servir aos fins dos que trabalham 
pelo mal. 
 

Por exemplo, a doutrina de uma raça superior foi interpretada como significando a 
superioridade da nação e da cultura alemãs no Ocidente, enquanto que a divindade dos Filhos 
do Céu (a raça japonesa) será enfatizada em todo o Oriente. Os povos de ambas as nações, 
atônitos, foram levados a crer que tinham a grande e espiritual missão de dominar o mundo. 
 

Este foi o primeiro resultado da aproximação do reino de Deus à Terra, ou melhor, do 
plano físico. Neste reino, homens de todas as raças demonstrarão sua divindade. O reino das 
almas será reconhecido como a morada e a raça universal de todos os homens. Neste reino, 
as nacionalidades separatistas não terão lugar nem serão reconhecidas. 

 
As forças do mal procuraram os chefes e grupos que são a correspondência materialista 

dos chefes espirituais que procuram guiar a humanidade nas linhas corretas. Tomaram posse 
(e uso esta palavra deliberadamente) dos homens malignos que dirigiam as Potências do Eixo: 
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Hitler, Tojo, Goëbbels, Ribbentrop, Himmler e, em grau bem menor, Mussolini, Hess, Goëring 
e outros. Eles dominaram completamente as mentes desses homens, já distorcidas pela 
ambição e inclinações sádicas. Vocês me perguntarão o que quero dizer com “eles”? Refiro-
me às individualidades inteligentes, perversas, sem amor, cheias de ódio, que são para o 
mundo do enfoque egoísta e material o que a Hierarquia de Mestres, que trabalha para o 
Cristo, é para os esforçados aspirantes humanos. O poder destas forças malignas é enorme, 
porque não reconhecem nenhuma restrição nem limite humano comum e decente; trabalham 
por meio da violência, da coerção, da crueldade, do ódio, do terror e da mentira; visam subjugar 
a consciência humana por meio do completo controle das mentes dos homens, ocultando o 
bem e promulgando o mal; estimulam o cérebro dos homens em toda a medida do seu 
conhecimento do mal e da magia; e quero dizer literal e fisicamente. A grande Loja Branca que 
trabalha sob a inspiração do Cristo e de Shamballa, atua necessariamente sob certas 
restrições espirituais. A coerção não é permitida; as mentes dos homens devem ser e 
permanecer livres; é permitido estimular a alma dos homens, porque dá por resultado o 
estímulo da expressão do amor e da compreensão, que leva a corretas relações humanas. 
Estas restrições espirituais fazem com que o progresso das forças da Luz seja muito lento; 
seria interessante lembrar a vocês que a duração da guerra dependeu em parte da 
impossibilidade dos Exércitos do Senhor de cometer os crimes pelos quais as Potências do 
Eixo foram responsáveis. As atividades físicas das Forças da Luz estão submetidas a certas 
limitações e as forças do mal se aproveitam disso constantemente. O bombardeio em massa 
das populações foi iniciado por Hitler, e ele poderia ter posto fim a isso imediatamente se 
quisesse.  

 
Há outro aspecto deste assunto sobre o qual gostaria de lhes chamar a atenção. Estas 

restrições que as forças da Luz reconhecem também exercem um efeito indesejável no que 
diz respeito às pessoas bem-intencionadas, mas ininteligentes, e à maneira de interpretar a 
Lei do Amor daqueles que são polarizados emocionalmente. As nações Aliadas que trabalham 
para a liberação e a liberdade da humanidade (portanto, de acordo com a Lei do Amor 
corretamente compreendida) estão impedidas de seguir as linhas da crueldade indiscriminada 
que caracterizaram as técnicas alemã e japonesa: tortura, fome, fake news, maus tratos e 
abuso dos prisioneiros e campanhas de terror. Nada disso é permitido pelas regras dos Irmãos 
da Humanidade. Do ponto de vista estritamente físico, pode-se interpretar como se as Hostes 
do Senhor estivessem em desvantagem. Esta atitude correta por parte das forças da Luz é 
incômoda para os pacifistas do mundo e aqueles que preconizam a conciliação, os quais, por 
razões humanitárias e por amor às formas pelas quais a humanidade atua, queriam o fim 
imediato da guerra. 
 

Em sua cegueira bem-intencionada, sacrificariam o futuro da humanidade e a vida de 
milhões de pessoas em data posterior por uma cessação temporária das hostilidades. Insisto 
junto a vocês sobre o fato de que as forças do mal devem ser derrotadas agora; os líderes 
malignos devem ser arrancados de sua alta posição, e a completa derrota e aniquilação dos 
responsáveis por lançar este horror sobre a humanidade é uma necessidade absoluta e um 
dever imperioso, se queremos que a segurança, o bem-estar e uma nova ordem de vida mais 
feliz sejam o destino das gerações futuras. Uma cessação temporária da guerra só daria tempo 
às forças do mal de se reorganizarem, e a guerra futura seria infinitamente pior do que esta. É 
o que dizem as pessoas inteligentes e que querem o bem da humanidade, e é também a 
opinião da Hierarquia, que se mantém firmemente ao lado dos que pedem uma guerra até o 
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fim. As razões são: a salvação final de milhões de vidas e a conservação de certos valores 
espirituais básicos. 
 

A questão é muito mais grave espiritualmente do que pensam; o trabalho da Hierarquia 
é obstado não apenas pelas restrições que condicionam o trabalho das forças da Luz, mas 
também pelo trabalho e declarações dos homens de mente curta e visão limitada que não 
veem as possibilidades futuras se a guerra chegar a um fim inconclusivo, eles estão prontos a 
sacrificar os filhos do amanhã e as gerações futuras pelo conforto da geração atual. O trabalho 
da Hierarquia é prejudicado pelas atitudes dos homens que não têm nenhuma perspectiva, 
mas muito egoísmo; que não são cruéis, mas de pensamento obtuso. Homens assim – nas 
assembleias legislativas das diversas Nações Aliadas, no Parlamento, no Congresso e nas 
igrejas – imploram pela cessação da guerra antes que a vitória seja ganha, e antes que os 
inimigos da humanidade sejam derrubados de joelhos em súplica por misericórdia e em pedido 
por paz. Eles veem o fim das operações comerciais como as conheciam; veem desaparecer 
os marcos familiares de seu mundo confortável; os resultados da guerra lhes desagradam 
porque os afeta; não são capazes de suportar o sofrimento geral e, movidos pela piedade, 
exigem uma paz imediata. Outros são levados pelo isolacionismo e pelo desejo de não 
participar da agonia da guerra; outros odeiam aqueles cujo dever consiste em levar a guerra à 
vitória, ou veem suas ambições pessoais ameaçadas pelas condições de um mundo em 
transformação. Estes sacrificariam as futuras gerações por sua política míope e seu 
julgamento medíocre. Assim, espalham a desunião e atam as mãos daqueles, em seus cargos 
elevados, administram os assuntos. Seus esforços prolongam a guerra, desencorajam as 
forças que lutam, destroem a confiança nacional e militar, e assentam uma base frágil para o 
trabalho do mundo do pós-guerra. São muitos em todas as nações, muitos nos Estados Unidos 
da América, e nenhum na URSS, daí sua marcha triunfal. 

 
Portanto, temos hoje no mundo: 
 

1. As forças do Mal, que atuam por intermédio da Alemanha e do Japão. Até esta data 
estão se mantendo, não foram ainda derrotadas, e aterrorizam o mundo. Dentro de 
suas próprias fronteiras nacionais não há pessoas em número suficiente com 
coragem, compreensão ou com capacidade de pensar com clareza, que detestem o 
mal e que possam manter uma visão. Há poucas pessoas, em uma ou outra dessas 
nações para ajudar as Forças da Luz. Os alemães foram enganados desde o 
princípio, e um engano nacional generalizado, respaldado por uma campanha de 
terror, implica em debilidade geral, ausência de coragem e uma predileção natural 
pelos guias malignos. A tendência de se deixar conduzir para linhas agressivas, 
egoístas e malignas caracterizou a mentalidade alemã durante um grande período 
de tempo. A esta nação negativa, com sua arrogante psicologia (um dos grandes 
paradoxos do século), deve-se ensinar os métodos do bem positivo, e substituir a 
atual aceitação negativa do mal por uma corajosa defesa da justiça. É preciso 
ensinar à nação alemã a tomar seu verdadeiro lugar, com humildade e inteligência, 
na comunidade das nações. A nação japonesa, apesar da sua idade considerável, 
deve voltar à infância, é preciso lhe ensinar como se ensina às crianças, a ser social 
e não antissocial. Muito tempo passará antes que se possa confiar nesta nação. A 
nação italiana não apresenta maiores problemas do que qualquer outra nação do 
mundo. É normal, como são as Nações Aliadas. A nação alemã e a raça japonesa 

A.A.B.



 258 

não são normais, e devem ser trazidas à normalidade por meio de um tratamento 
cuidadoso, gentil, mas firme, e pela aplicação de processos educativos. 

 
2. As Forças da Luz. Gostaria de corrigir uma impressão que prevalece entre os 

esoteristas. Ao empregar esta frase (as Forças da Luz), eles pensam entender que 
a Hierarquia se bate literalmente contra as nações do Eixo. Não é assim no sentido 
físico. A Hierarquia trabalha, como bem sabem, com as almas dos homens e com 
as mentes dos que estão orientados e dispostos de tal maneira, que reagem à 
impressão da alma. Quando emprego a expressão “Forças da Luz”, me refiro às 
nações iluminadas, nas quais brilha a luz da liberdade, e que se recusam a todo 
custo a renunciar a essa luz. Não existe liberdade na Alemanha nem no Japão. Em 
sentido menor, e por um curto tempo, não havia liberdade na Itália, mas a Itália deve 
ser contada entre as nações iluminadas, porque não pôde ser escravizada. As 
Forças da Luz compreendem as nações que, (atuando por meio de seus exércitos 
e na arena diplomática) lutam hoje pela liberdade da humanidade, pelos eternos 
direitos do homem, pela liberdade religiosa e pelo direito que cada um tem de 
escolher a maneira como abordará as realidades espirituais. Por trás destas nações, 
permanece a Hierarquia. A liberdade é o direito de nascença do homem e o livre-
arbítrio é a mais elevada das características divinas. A liberdade é mal interpretada 
e mal empregada por muitos, devido à etapa de evolução das massas da 
humanidade, porém é um princípio divino fundamental, e onde se trata de princípios, 
a Hierarquia não contemporiza. Não há princípios espirituais por trás das atividades 
das potências do Eixo, nem por trás da atividade alemã nem da agressão japonesa. 
Portanto, a Hierarquia não respalda com seu poder ou força nenhum dos esforços 
dessas nações.  

 
3. A humanidade como um todo. Os homens, mulheres e crianças do mundo estão 

todos implicados nesta guerra universal e afetados por ela. Os efeitos se estendem 
até a vila mais isolada, o deserto mais extenso, e o cimo da montanha mais elevada, 
assim como as cidades e zonas congestionadas de todas as nações. Ninguém está 
isento das consequências da atual catástrofe. O grosso da humanidade é a vítima 
universal e inocente. A maioria mal entende do que se trata; veem este grande 
clímax histórico do ângulo puramente autocentrado e do ponto de vista de como isso 
os afeta como indivíduos e sua nação como um todo. Um crescente número de 
pessoas chega a compreender que é preciso levar esta guerra até um final vitorioso, 
porque não haverá paz, nem esperança nem corretas relações mundiais enquanto 
duas nações – uma no Ocidente e outra no Oriente – puderem precipitar milhões de 
pessoas no desastre. Uma minoria está compreendendo que a guerra precipitou o 
mal condensado de milênios, que a humanidade se depara com a oportunidade de 
corrigir os erros passados, o antigo egoísmo, a perversidade enraizada e inaugurar 
um mundo novo e melhor. Neste novo mundo haverá liberdade de culto a Deus, 
oportunidade para a expressão individual, liberdade para viver em corretas relações, 
e possibilidade de um modo de vida criadora. Uns poucos – muito poucos – sabem 
que se trata de um ponto culminante de um antigo conflito entre o Cristo, cercado de 
sua Hierarquia de Mestres, e a “perversidade espiritual dos altos lugares”. Um 
número ainda menor de conhecedores e discípulos sabe, acima de toda controvérsia 
e discussão, que encabeçando esses infelizes países – Alemanha e Japão – 
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encontram-se antigos líderes que, mais uma vez, tentaram tramar um desastre 
planetário e desviar os planos e as metas da Grande Loja Branca. 
 
Entre todos eles, milhares estão perplexos, pressentindo a verdade, mas impotentes 
frente ao horror gigantesco que o maligno bando que governa a Alemanha 
atualmente precipitou sobre a humanidade. Tendem a pensar corretamente, mas 
ainda são presas das pessoas inescrupulosas e egoístas. Quando seus 
pensamentos forem guiados pelas vias corretas, por um método sadio de 
apresentação, constituirão um poderoso recurso para as Forças da Luz. 
 
Tal é a situação que a Hierarquia e a humanidade enfrentam hoje. A potência das 
Forças da Luz aumenta; a potência das forças da escuridão pode estar declinando, 
mas é ainda muito forte no plano físico. Seu principal domínio é sobre as mentes 
dos homens, é extremamente potente e não se enfraquece, pois é auxiliado pela 
pessoa indulgente e que não pensa, pelo desnorteado, pelo pacifista, o conciliador 
e o isolacionista. O idealismo deste grupo é transformado, em suporte à Alemanha, 
por aqueles que trabalham habilmente para o mal. Os exércitos alemães continuam 
invencíveis. A Europa central é uma poderosa fortaleza, dominada pelo arqui-inimigo 
da humanidade, posicionado no cimo da sua montanha. Ali, simbolicamente, ele se 
encontra, o artífice destas funestas condições e da escravidão. Os exércitos do 
Senhor estão em equilíbrio e obterão a vitória quando houver completa unidade de 
propósito, atenção concentrada nas corretas relações humanas, e quando a 
aspiração idealista se propagar entre todos que combatem pela liberdade. Todas as 
pessoas esclarecidas do mundo devem trabalhar para esta unidade de propósito, 
que ainda não foi apresentada de forma adequada. 
 
Vamos agora nos voltar para o trabalho da Hierarquia e para o evento para o qual 
todos os iniciados e discípulos estão se preparando: o próximo Festival de Wesak. 

 
 
 

A TAREFA DE IMPLEMENTAR A VONTADE-PARA-O-BEM 
 

Maio de 1944 
 

Como a Hierarquia está trabalhando neste momento? De que maneira os Mestres estão 
auxiliando o trabalho das Forças da Luz? Seria possível acontecer alguma coisa importante e 
de significado duradouro na próxima Lua Cheia de maio? Como os Mestres estão vendo a 
situação mundial? Quais são Seus planos? Estes planos podem se materializar? O que podem 
fazer o discípulo individual, o iniciado e o discípulo mundial, diante do dilema da humanidade? 
 

Estas perguntas são normais e inteligentes, e podem ser respondidas parcialmente, 
mas não na totalidade, por três razões:  
 

1. O resultado do conflito culminante que se aproxima depende da própria humanidade. 
É necessário um esforço maior, em especial na América – esforço para captar com 
clareza as questões, compreender as causas desta guerra e a determinação de 
tomar as medidas – por meio da propaganda e do debate – que poderão esclarecer 
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as mentes das massas. Aqui não posso entrar nas causas antigas, apenas 
relacionar algumas delas: 

 
a. Um egoísmo universal e antigo, materialismo, agressão e orgulhos nacionais. 

Todas as nações são culpadas destas faltas. 
 

b. O sentido de separatividade, simbolizado na questão das fronteiras entre nações 
como a Rússia e a Polônia. As necessidades da humanidade e seu bem-estar 
geral têm eternamente prioridade. As nações e suas disputas efêmeras são de 
interesse secundário. 

 
c. Uma tendência – velha de vários séculos – entre os povos germânicos de 

dominar, de tomar o que não lhes pertence, de se considerarem únicos, 
superiores e encarnarem uma super-raça; há também a determinação fixa, em 
nome dos próprios interesses, de precipitar outras nações e raças na guerra. 
Hoje conseguiram provocar uma guerra planetária. 

 
2. Há fatores nesta batalha entre o mal e o bem que são tão profundamente esotéricos 

e que se acham ocultos à compreensão do ser humano mais avançado, que é inútil 
estender-me sobre eles. Dizem respeito à aptidão mental, ou ao princípio mental de 
reagir à verdade ou à mentira; o mistério desta reação estando oculto no próprio 
processo evolutivo. O desenvolvimento humano pode chegar a um ponto em que 
seja impossível ser enganado e no qual o pensamento claro seja normal. A potência 
da miragem (que aprisiona tanta gente) está relacionada com este mistério. A 
miragem não afeta aqueles que não são desenvolvidos mental e emocionalmente, 
porque são realistas natos e veem a vida em seus delineamentos simplórios, sem 
véus. As pessoas altamente evoluídas não são sujeitas à miragem, porque pensam 
de maneira realista, mas com verdadeira percepção mental e não instintivamente. O 
homem que pensa, em seu processo de treinamento, mas que ainda é dominado 
em grande parte por suas emoções, é excessivamente propenso à miragem, e 
muitas vezes à miragem de uma atitude sentimental pretensamente amorosa. Estas 
pessoas não se dão conta de que o amor é um processo de determinação da ação 
com base no bem final do indivíduo ou do grupo, e que as reações imediatas da 
personalidade são secundárias. No conflito atual, a Hierarquia está preocupada com 
o resultado final, com as condições de vida favoráveis do futuro e com o interesse 
último da humanidade. Não está tão preocupada com o sofrimento imediato e a dor 
das personalidades envolvidas. Duras palavras? Podemos observar uma minúscula 
réplica desta atitude correta na influência, palavras e ações dos pais sábios, dos 
guias da juventude de visão ampla, que vêm a necessidade de disciplinar seus filhos 
para que, no futuro, se orientem da maneira certa e vivam corretamente. O 
desconforto temporário da disciplina e da rebelião das crianças não condiciona de 
modo nenhum esses pais. Eles estão vendo mais longe.  

 
3. O conflito que envolve atualmente a humanidade tem origem não só na debilidade 

e no egoísmo dos homens, como também em uma situação que existe há eras entre 
a grande Loja Branca dos Mestres e a loja dos adeptos da escuridão. Teve início 
nos tempos atlantes, e agora deve ser levada até o fim. Vocês não têm nada a ver 
com os detalhes desta luta (travada nos níveis mentais), salvo na medida em que 
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vocês, e o restante da humanidade, reagem à mentira ou à verdade. Duas correntes 
de energia mental ou de ideias dirigidas pelo pensamento fazem neste momento um 
potente impacto na consciência humana. Uma está encarnada nas fake news das 
Potências do Eixo, e afeta poderosamente não só a seus próprios povos, como 
também os políticos egoístas, os intolerantes, as pessoas racialmente 
condicionadas10, e os conciliados e pacifistas bem-intencionados, mas de visão 
curta. A segunda corrente está encarnada no idealismo, nos princípios humanitários 
e na clara apresentação da situação de fato, que caracterizam as melhores mentes 
de todas as nações e que influenciam o pensamento dos chefes das Nações Aliadas. 
Esta corrente condicionou, por exemplo, a atitude e a mudança de orientação da 
URSS, levando-a a uma posição de colaboração e ao abandono de algumas de suas 
ideias separatistas. 

 
Quem dirige o conflito contra o mal nos lugares elevados é o Cristo, o Guia da 

Hierarquia. Qual é a atitude do Cristo neste momento? Com toda reverência, e como um dos 
Seus amigos mais humildes e um dos colaboradores ligados a Ele, me foi permitido falar para 
vocês um pouco sobre a posição dele, à medida que Ele se aproxima do grande evento em 
maio deste ano. Ele se reconhece como o Comandante espiritual e interno dos Exércitos do 
Senhor. Tem a responsabilidade de despertar as almas dos homens para a oportunidade que 
lhes é oferecida e para a necessidade de pôr fim a este antigo conflito entre os senhores do 
mal e os Mensageiros da Luz. Seu problema foi ensinar à humanidade que, para demonstrar 
verdadeiro amor e propiciar a esfera e a oportunidade para uma civilização em que o amor, a 
fraternidade e as corretas relações humanas sejam os fatores regentes, seria necessário tomar 
as medidas essenciais nessa direção. 
 

O Cristo disse, há dois mil anos, quando esteve na Terra: “Não vim trazer a paz, mas a 
espada”. A espada do espírito é manejada pela Hierarquia e, por meio dela, o mal cósmico é 
detido. A espada da discriminação é manejada pelos iniciados e discípulos do mundo e, por 
esse meio, a distinção entre o bem e o mal, com a consequente apresentação da livre escolha 
entre os dois, foi exposta à humanidade, e as linhas de demarcação ficaram fartamente claras 
nesta guerra mundial. Foi a esperança do Cristo e o ardente desejo de todos os Mestres que 
os homens vissem com clareza, e fizessem uma livre e correta escolha, de maneira que – sem 
guerra no plano físico – promovessem as mudanças necessárias e dessem fim às condições 
erradas. Mas o conflito desceu ao plano físico e a espada da guerra material (falando 
simbolicamente) foi empunhada pela humanidade. 
 

Não se esqueçam (sobretudo aqueles de vocês que estão indignados com o conflito 
físico, devido à suas inclinações pacifistas) que, no Ocidente, a Alemanha foi a primeira a 
empunhar a espada, marchando sobre a Polônia e levando sofrimento, devastação e 
crueldade a uma nação menor e muito fraca, obrigando assim a França e a Grã-Bretanha a 
cumprirem suas obrigações com essa pequena nação, e declarar guerra ao agressor. No 
hemisfério oriental, foi o Japão que provocou a guerra. As forças da Luz não tiveram alternativa 
senão lutarem em defesa da liberdade. 
 

Antes da guerra, a Hierarquia fez o que pôde para mudar a tendência da vida e do 
pensamento humanos, para despertar as consciências das pessoas inteligentes, para 

 
10 N. do T.: os racistas. 
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estimular a atividade dos humanitários, e impressionar as mentes de Seus discípulos, a fim de 
despertar a boa vontade, o desejo dinâmico de estabelecer corretas relações humanas e 
condições pacíficas. Entretanto, o movimento não foi suficientemente forte; a espada apareceu 
na Terra e a humanidade foi tragada pela guerra. 
 

Desde então, o trabalho de impressionar as mentes dos discípulos mundiais e daqueles 
que podem influenciar foi no sentido de esclarecer as questões em causa, de deixar claro 
aquilo pelo qual lutamos, de encorajar homens e mulheres a agir de maneira que, de uma vez 
por todas, acabe com a possibilidade de um cataclismo similar no mundo. 
 

As atividades do nosso Mestre, o Cristo, dividem-se em três categorias: 
 

1. Reforçar a vontade de combater em prol dos assuntos espirituais e dos grandes 
objetivos humanitários da Hierarquia. 

 
2. Impressionar as mentes dos diplomatas, dos pensadores e dos que amam a 

humanidade para que desenvolvam desde já certos planos de pós-guerra que 
mudarão completamente a nossa civilização atual e introduzirão uma nova. 

 
3. Despertar as mentes das massas, e dirigi-las – cada qual em seu próprio lugar e à 

sua maneira – para um canal mais religioso. O aumento do desejo e da aspiração 
espirituais é hoje muito notável, pudessem vocês verem as indicações como veem 
os trabalhadores do lado interno. 

 
Nosso Mestre, o Cristo, também está realizando neste momento três atividades 

principais. Posso lhes dizer sucintamente quais são, mas somente os discípulos do mundo 
captarão as verdadeiras implicações: 
 

Ocupa-se, primeiramente, do processo de desviar a energia-da-vontade que emana de 
Shamballa, de tal maneira que não possa ser captada e mal aplicada pelas Potências do Eixo 
para endurecer seus povos em vista de uma oposição ainda maior às Forças da Luz. Esta 
energia deve ser recanalizada e usada para fortalecer a intenção das Nações Aliadas de levar 
esta guerra até o fim, até a vitória e ao triunfo, para aumentar a vontade-de-unidade de todos 
os povos aliados, e firmar a determinação dos estrategistas do pós-guerra de fazer da 
liberdade, das instalações educacionais, da verdade e de um modo de vida correto o destino 
da futura geração. Isto exige do Cristo uma concentração para a qual não temos a palavra, e 
um esforço puramente espiritual (um esforço monádico), do qual não temos a menor ideia. 
 

Segundo, Ele trabalha dentro dos limites da própria Hierarquia, preparando Seus 
discípulos, os Mestres, para certos grandes acontecimentos no pós-guerra, porque a guerra 
terminará. A Restauração dos Mistérios, a iniciação dos discípulos que permaneceram firmes 
e sem medo durante a guerra, a ampliação dos ashrams dos Mestres devido ao 
desenvolvimento quase imprevisto do sentido espiritual entre os aspirantes que normalmente 
não se tornariam discípulos nesta encarnação, e também a exteriorização dos ashrams ao 
longo dos próximos cem anos, em preparação para o reaparecimento da Hierarquia na Terra, 
são algumas de Suas responsabilidades hierárquicas atuais. Elas envolvem um enorme 
desgaste de força, de energia de segundo raio, assim como a Sua primeira atividade exige um 
desgaste pouco comum de poder de primeiro raio – algo que Ele próprio, em Sua elevada 
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posição, só está aprendendo a manipular agora, como Discípulo consagrado de Sanat 
Kumara. 
 

Sua terceira atividade é um esforço para neutralizar o ódio que aumenta no mundo, 
para fortalecer a tendência para a unidade, e para mostrar às pessoas de todas as partes o 
perigo da separatividade. Um ódio crescente e justo (do ponto de vista mundano) contra os 
alemães e os japoneses está aumentando regularmente, ódio que eles mesmos atraíram. O 
ódio nunca tem discernimento. A grande Lei de Retribuição espiritual exige que se faça justiça, 
mas o ódio cerrará os olhos da justiça. A lei deve ser aplicada, e o mundo verá a expressão 
desta lei formulada nas palavras: “O que o homem semear é o que colherá”. Entretanto, a lei 
materialista do ódio e da separação deve ser neutralizada. O problema que o Cristo enfrenta 
é quase insolúvel do ponto de vista humano. Será necessário haver um esforço unido de todos 
os homens de boa vontade para deter a ascendente maré de ódio, cujas comportas foram 
abertas pelos alemães quando começaram a atacar os judeus; agora estão em perigo de se 
afogarem nas águas que liberaram. Há também uma tendência crescente para a 
separatividade entre algumas Nações Aliadas, e o Cristo tem que tratar disso. Várias dessas 
nações são como casas divididas contra elas mesmas, como a Polônia, a França, a Iugoslávia 
e a Grécia. Como reconciliar as diferenças?   
 

O ódio de quem sofreu nas mãos das Potências do Eixo ou devido às condições de 
guerra deve ser neutralizado. Como fazer isto? São esses alguns dos problemas contra os 
quais o Cristo está lutando. Ele tem que trabalhar por intermédio dos Seus discípulos, os quais 
devem ser instruídos nesse sentido. Ele também deve trabalhar estimulando os corações das 
pessoas inteligentes e dos humanitários de todo o mundo. Ele tem que verter a energia 
doadora-de-vida, proporcionada pela vida crística, em ampla escala em todo o mundo, em 
meio a essas condições nas quais a receptividade e sensibilidade humanas estão em seu 
ponto mais baixo, devido ao aturdimento produzido pelo intenso sofrimento. Ele permanece 
em Seu lugar, impassível, sem medo, com clara percepção da verdade e uma percepção 
espiritual sobre a verdadeira situação. Em colaboração com Seu grande Irmão, o Buda, está 
Se preparando para dar o próximo passo. 
 

Hoje a Hierarquia está enfrentando uma atividade culminante. Desde a lua cheia de 
maio de 1944 até a lua cheia de maio de 1945, os membros da Hierarquia farão um máximo 
esforço conjunto para fechar a porta às forças do Mal, dirigir a energia de Shamballa (hoje 
liberada no mundo) para que seu aspecto destruidor seja transmutado ou dirigido para o 
estímulo que resultará na reconstrução do mundo. Isto afetará não só os Membros da 
Hierarquia, como também todos aqueles que na Terra respondem à impressão hierárquica. 
Tenham em mente a seguinte declaração: 
 

O trabalho enfocado e concentrado da Hierarquia no momento da lua cheia de maio de 
1944 consiste – pela unidade de esforço dos seus membros, seu pensamento combinado e 
seu poder de vontade iluminado, sob a direção competente do Buda e do Cristo – em retirar a 
energia separatista e agressiva da vontade (distorção da energia de primeiro raio) das forças 
do Mal, e canalizá-la novamente, por meio da Hierarquia. Esta energia então vai se demonstrar 
como vontade-para-o-bem e se expressará através dos homens de boa vontade na Terra. Isto 
exige um grande Ato de Absorção por parte da Hierarquia. 
 

 

A.A.B.



 264 

O Buda iniciará este processo no momento de sua aparição, empregando um grande 
mantra de primeiro raio. Este mantra só pode ser usado por alguém do Seu grau de iniciado e 
em colaboração com o Senhor do Mundo. Com isto, Ele desviará a força de Shamballa que os 
Adeptos da Loja Negra liberaram para as nações do Eixo, o que tinha sido viabilizado pela 
receptividade à vontade-para-o-poder. Ele “encurralará” esta energia (se posso empregar um 
termo tão coloquial e inadequado), disponibilizando-a para o Cristo. A recepção e aceitação 
desta energia de primeiro raio exigirá um tremendo esforço por parte do Cristo, o Guardião da 
energia de segundo raio de Amor-Sabedoria. Para esta “recepção” Ele começou a Se preparar 
no momento da Lua Cheia de abril. 
 

Em outro texto eu lhes disse que este impacto direto da energia de Shamballa acontece 
muito raramente sobre a humanidade. Só foi liberada três vezes em toda a história do reino 
humano. No resto do tempo ela faz um impacto direto sobre a Hierarquia, depois é transmutada 
e atenuada para que a humanidade possa resistir a ela. As três vezes em que foi dirigida sem 
impedimento e sem ser transmutada para a humanidade foram: 
 

1. No momento da individualização do homem-animal, quando o princípio mente foi 
implantado. Foi a hora do nascimento da alma humana. 

 
2. Nos dias atlantes, quando o poder da Loja Negra ficou tão grande que a Hierarquia 

enfrentou a derrota e a destruição da alma humana. Shamballa então interferiu e o 
mundo daquela época foi destruído. Este período é reconhecido na história moderna 
como o tempo do dilúvio. 

 
3. Hoje, mais uma vez, os Poderes da Escuridão estão procurando destruir a 

humanidade e os valores espirituais. O poder de Shamballa foi liberado, destruindo 
as antigas formas – políticas, sociais e religiosas – mas ao mesmo tempo este poder 
foi aproveitado pelas forças do mal para destruir as almas dos homens, precipitar a 
guerra e destruir as cidades e todos nossos centros de civilização e cultura. A 
primeira fase de destruição da forma foi dirigida pelos discípulos, os aspirantes e as 
pessoas de pensamento claro do mundo, e isto foi necessário e muito bom. As 
antigas formas sociais, políticas e religiosas estavam embrutecendo a alma humana 
e incapacitando todo progresso. A segunda fase de destruição da forma foi dirigida 
pelo mal e enfocada por meio das nações que haviam sucumbido ao espelhismo da 
superioridade, à tentação de agressão material e aos ódios raciais intolerantes, 
implementados pela crueldade e pela barbárie. 

 
Agora chegou o momento em que esta energia divina deve se expressar a si mesma por 

meio do segundo aspecto, o da vontade-para-o-bem, e não pelo primeiro aspecto, o da 
vontade-para-o-poder. Foi preciso mostrar à humanidade que ela ainda não estava preparada 
para o poder, porque a vontade-para-o-bem ainda não está forte o suficiente para 
contrabalançar este primeiro aspecto da vontade. 

 
É esta, pois, a tarefa do Cristo e do Buda no momento da Lua Cheia de Maio – canalizar e 

redirecionar a força de Shamballa. Se Eles o fizerem, o resultado será uma nova tomada de 
consciência e consumação da vontade-para-o-bem pelo Novo Grupo de Servidores do Mundo, 
sob a condução receptiva dos discípulos do mundo e uma atividade responsiva dos homens e 
mulheres de boa vontade. 
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Portanto, tenham isto claramente em mente, de maneira que a sua cooperação possa ser 

inteligente e direcionada corretamente.  
 
Primeiro, no momento da lua cheia de maio, o Buda pronunciará um grande mantra e 

se tornará o “Agente de absorção” da força do primeiro raio. Ele utilizará o poder magnético do 
segundo raio para atrair esta força para Si e mantê-la estável antes de redirecioná-la. O Cristo 
então – em nome da Hierarquia – Se tornará o “Agente de recepção” desta potente energia, e 
os sete grupos de Mestres Que trabalham com os reinos humano e subumanos se tornarão 
(em resposta ao Seu pedido) os “Agentes direcionadores”, da expressão sétupla desta força. 
 

Segundo, no momento da lua cheia de junho, a Hierarquia, sob a direção do Cristo, 
liberará esta vontade-para-o-bem sobre a humanidade, produzindo sete grandes resultados, 
de acordo com os sete sub-raios do primeiro Raio de Vontade ou Poder: 
 

1. Será dado poder aos discípulos do mundo e aos iniciados entre os homens de modo 
que possam dirigir de maneira eficiente e com sabedoria o futuro processo de 
reconstrução. 

 
2. A vontade-de-amar estimulará os homens de boa vontade de todas as partes para 

que o ódio seja gradualmente superado e que os homens tratem de conviver em 
cooperação. Isto tomará algum tempo, mas o impulso interno existe e pode ser 
estimulado. 

 
3. A vontade-de-agir levará as pessoas inteligentes de todo o mundo a instaurar as 

atividades que assentarão as bases para um mundo novo, melhor e mais feliz. 
 

4. A vontade-de-colaborar também aumentará regularmente. Os homens desejarão e 
exigirão corretas relações humanas – resultado mais geral que o produzido pela 
atividade dos três primeiros aspectos deste raio, como consequência natural desta 
atividade. 

 
5. A vontade-de-saber e pensar correta e criativamente se tornará uma característica 

marcante das massas. O conhecimento é o primeiro passo para a sabedoria. 
 

6. A vontade-de-persistir (que é um aspecto da devoção e do idealismo) se tornará 
uma característica humana – a sublimação do instinto básico de autoconservação. 
Isto levará a uma crença duradoura nos ideais apresentados pela Hierarquia e à 
demonstração da imortalidade. 

 
7. A vontade-de-organizar promoverá um processo de construção que será 

implementado sob a inspiração direta da Hierarquia. O meio será a potência da 
vontade-para-o-bem do Novo Grupo de Servidores do Mundo e a resposta da 
humanidade sob a forma de boa vontade. 

 
Nesses termos simples expressei os planos e as resoluções dos dois Grandes 

Senhores que devem tomar forma e surgir no momento das luas cheias de maio e junho. 
Levará anos para que se manifeste o que conseguiram realizar, mas o resultado é inevitável, 
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uma vez obtida a correta direção da vontade-para-o-bem. No entanto, esta manifestação 
depende de duas coisas: 
 
1. Do trabalho enfocado do Cristo e da Hierarquia no próximo ano, até maio de 1945. 
 
2. Do pensamento reflexivo e do planejamento cuidadoso do Novo Grupo de Servidores do 
Mundo durante o mesmo período. 
 

Não será possível uma grande atividade externa em escala planetária até 1945, mas 
muito poderá ser possível, se as exigências hierárquicas forem atendidas. Um ano de 
preparação é bem curto para a considerável tarefa de implementar a vontade-para-o-bem e 
produzir uma civilização melhor e um modo de vida melhor.  

 
O Cristo entrou em retiro por um mês, e os Mestres não podem chegar a Ele até 5 de 

maio. Ele está em estreita consulta com o Buda e o Senhor do Mundo. Este grande triângulo 
de Potestades – o Senhor da Vontade ou Poder, o Senhor da Sabedoria e o Senhor do Amor 
– está hoje intensamente preocupado com a tarefa de pôr fim à guerra e, portanto, de 
neutralizar o aspecto destruidor do primeiro raio. Isto Eles farão, implementando a vontade-
para-o-bem por meio da sabedoria, da qual o Buda é o Guardião experiente e também 
desenvolvendo planos pelos quais o Cristo poderá criar – por meio da Hierarquia e do Novo 
Grupo de Servidores do Mundo – a “compreensão amorosa” (que no sentido esotérico se 
assemelha muito pouco ao que se compreende geralmente por essas palavras) nos corações 
dos homens. Quando este Triângulo de Energias tiver sincronizado seus esforços, no 
plenilúnio de maio, a grande tarefa de conduzir a humanidade para a luz de um novo dia poderá 
ter início. 
 

Enquanto isso, os Mestres e Seus ashrams se preparam também para implementar 
estes planos, e Se esforçam para inspirar Seus discípulos com os mesmos objetivos e visão, 
de modo que eles também estejam preparados para desempenhar o papel que lhes cabe. 
 

Tal é a situação, meus irmãos, com respeito à posição da humanidade, às intenções e 
ao trabalho da Hierarquia. Qual então é o trabalho que vocês podem e devem realizar? 
 

Durante anos venho indicando certas linhas de atividade que nós, os Instrutores e guias 
do aspecto interno da vida, gostaríamos que todos os aspirantes e discípulos seguissem. Os 
planos que delineei nos últimos dez anos fazem parte do programa hierárquico, e estão sendo 
apresentados de forma específica pelos outros Mestres. Pouco posso agregar. Neste 
momento, nada posso dizer que vocês já não saibam. É necessário que eu peça que trabalhem 
individualmente no lugar em que se encontram para a unidade nacional e mundial? Devo lhes 
rogar que façam o que puderem para eliminar as divisões, a fim de tornar efetiva a integridade 
básica que deveria unir as três principais potências do mundo, por intermédio das quais a 
Hierarquia procura trabalhar? Devo insistir sobre a necessidade de contrapor o ódio pela 
justiça, a compreensão e a misericórdia? Devo continuar explicando a necessidade do triunfo 
completo das forças da Luz, do avanço triunfal dos exércitos das Nações Aliadas e a 
necessidade de triunfar primeiro nos níveis espirituais e seguir então – com bom senso e 
persistência – pelo plano físico da vida, passando pelo mundo intermediário do mental? É 
necessário pedir que controlem as emoções para o bem geral e consagrem tempo, energia e 
dinheiro para a enorme tarefa de salvar a humanidade? 
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Não me estenderei sobre estes pontos. Nada se ganharia ao repetir, apenas aumentaria 

a carga da responsabilidade que possam assumir para sua felicidade eterna, ou descartá-la 
para sua vergonha e consequente reação cármica. Direi somente o seguinte: que se 
desprendam do egoísmo, do provincianismo e do isolamento. Pensem em termos de uma só 
humanidade. Que suas vidas contêm na escala do serviço útil e necessário. Abandonem os 
pensamentos de crítica a outras pessoas, outros povos e outras nações aliadas. Vejam com 
clareza as questões colocadas por este conflito, e não deixem que nenhum sentimento falso 
ou ilusório os faça fraquejar ante as Potências do Eixo neste momento crítico e excepcional. A 
forma ou formas da tirania delas devem ser quebradas e um pagamento feito com toda justiça 
e discriminação a um mundo ultrajado. Mas as almas que implementaram essa tirania – por 
duras provas e uma direção espiritual correta – devem ser novamente levadas a caminhar na 
luz. As crianças das nações do Eixo não devem ser penalizadas pela maldade ou pela fraqueza 
de seus pais; é preciso educá-las com métodos novos e melhores, e amá-las para que 
adquiram uma correta compreensão de suas relações. 
 

Durante duas gerações completas deve reinar uma paz inquebrantável, porque por trás 
dela e protegendo-a, permanecerão os Exércitos do Senhor. Ao término desse período, se o 
trabalho educativo tiver sido adequado, sadio, criterioso e sólido, os exércitos poderão 
descansar de seu trabalho, e as espadas se converterem em arados. Se este programa de 
supervisão, educação e direção espiritual não for cumprido, a guerra que então ocorreria, 
acabaria com a humanidade – como já aconteceu antes na história humana. 
 

Caberia lembrar aqui uma parábola relatada pelo Cristo há séculos, expressa em termos 
de visão de futuro e de advertência, a respeito do homem que limpou sua casa, expulsando 
os demônios. Uma vez varrida e limpa, ficou vazia (símbolo de uma oportunidade não 
aproveitada e de uma responsabilidade ignorada); e então, conforme expressou o Senhor da 
Luz, “a situação desse homem ficou pior do que antes”. A varredura e a limpeza vêm 
acontecendo há cinco longos anos, os estágios finais desse processo de destruição, mas de 
limpeza, agora estão sendo realizados. O que vem depois, meus irmãos? 
 

Durante anos expus o que desejaríamos que vocês fizessem: acorrer em auxílio ao 
Novo Grupo de Servidores do Mundo, muito pressionado nesta hora de luta. Difundir a boa 
vontade na humanidade como um todo; aprender a pensar deliberadamente em termos dessa 
totalidade; apoiar as atividades que beneficiam a totalidade, e não favoreçam uma nação em 
particular, mesmo que seja a sua própria. Trabalhar hoje para a vitória e para a aniquilação do 
mal. Trabalhar amanhã pela justiça e pelo restabelecimento da segurança. Quando houver 
segurança, reajuste, erradicação dos dirigentes agressores, proteção e restabelecimento dos 
fracos e oprimidos, além das corretas condições de vida e uma sábia educação para a 
juventude do mundo, então a paz virá, não antes! Que desapareçam os belos e enfadonhos 
discursos sobre a paz, e que os métodos sadios de estabelecer a boa vontade e as corretas 
relações humanas precedam as tratativas de paz. Entre a primeira fase da guerra e esta que 
estamos vivendo, o mundo mergulhou, por suas palavras, em um estado de sonho, de rapsódia 
idealista em relação à paz. Que isso não mais aconteça, e impedi-lo é tarefa das pessoas 
inteligentes e humanitárias.  
 

Faço um último apelo pelo trabalho que deve ser feito nos próximos doze meses (e a 
ter continuidade nos anos seguintes). Permaneçam com a intenção fixa, implementando a 
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intenção de massa daqueles que não pensam, dos que estão aterrorizados, dos angustiados 
e fracos. Colaborem com o Novo Grupo de Servidores do Mundo de todos os países. Que as 
luas cheias de maio e junho constituam pontos elevados de realização espiritual, que poderão 
condicionar (e condicionarão) a vida e o serviço diário de vocês durante o próximo ano. Que 
nada os detenha! Nada fará com que o Cristo Se desvie do propósito que Ele determinou. Se 
o propósito da alma de vocês coincide com o d’Ele, dirijam-se a um campo mais amplo de 
serviço. Se não sentem nenhuma resposta à necessidade do mundo nem ao chamado a servir, 
então devem se precaver e procurar um contato mais profundo com a alma e maior relação 
espiritual. Toda palavra falada ou escrita por um aspirante ou discípulo na hora atual tem um 
poder definido – para o bem ou para o mal. 
 

Vocês sabem alguma coisa a respeito do Novo Grupo de Servidores do Mundo. O 
trabalho dos homens e mulheres de boa vontade foi apresentado a vocês, e houve o pedido 
com toda clareza para que formassem triângulos de luz e de boa vontade. A necessidade de 
pensar com clareza é evidente. A Hierarquia está pedindo a sua ajuda e apoio na arena dos 
assuntos mundiais. Coloquei meus planos a vocês. Devem empreender o programa, se assim 
decidirem. Durante um quarto de século (desde 1919), ensinei a vocês. Agora peço a sua 
colaboração em nossa mútua responsabilidade – ajudar a humanidade. 
 

Que Aquele a Quem todos amamos e servimos, o Mestre dos Mestres, o imortal Amigo 
da Humanidade, lance Sua luz sobre o seu caminho e evoque a sua confiança, compreensão 
e ajuda para a tarefa que Ele empreende – que culmina este ano – de conduzir a humanidade 
à luz de um novo dia. 

 
O CICLO DE CONFERÊNCIAS 

 
Março de 1945  

 
Os três meses de março, abril e maio deste ano marcam um momento de grande significado 

em nossa história planetária. Refiro-me à Lua Cheia da Páscoa, celebrada em 28 de março, à 
Lua Cheia de Wesak, que este ano cai em 27 de abril, e à Lua Cheia de Junho –  a “Excepcional 
Oportunidade” do Cristo, como foi denominada – que tem lugar em 26 de maio. Do ponto de 
vista tanto da Hierarquia como da Humanidade, os acontecimentos ocorridos ao longo destas 
semanas de importância espiritual e mundana (enfocados nos três festivais das Luas cheias 
de Áries, Touro e Gêmeos), terão efeitos prodigiosos. O que for realizado durante este período 
pelos membros da Hierarquia espiritual do nosso planeta (que está diante de uma prova 
importante do seu poder hierárquico, não uma prova do seu amor) o que for feito pelos 
discípulos que atuam hoje no mundo e também pelo Novo Grupo de Servidores do Mundo, 
pode determinar e determinará o destino do homem nos séculos vindouros. Mesmo aqueles 
que não têm nenhum conhecimento das questões ocultistas nem do destino humano, ou da 
efetiva iniciativa do livre-arbítrio humano (entendido esotericamente) esperam ansiosamente 
para ver o que acontecerá e para que meta ou metas serão dirigidos o pensamento e o 
planejamento dos homens. 

 
As massas humanas de todas as partes têm apenas um desejo – a tranquilidade. Não uso 

a palavra “paz”, porque tem uma conotação enganosa. Os homens e mulheres que pensam, 
de todos os países, mantêm-se em intenção de massa, determinados a tomar, se possível, as 
medidas necessárias para assegurar a paz na Terra, mediante a expressão da boa vontade. 
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Observem os termos desta frase. Os discípulos ativos do mundo lutam com todos os meios 
disponíveis para difundir o evangelho do sacrifício, pois somente sobre o sacrifício, a 
estabilidade mundial pode repousar com toda a segurança, o sacrifício do egoísmo. Estas 
palavras resumem o chamado que se faz àqueles que têm a responsabilidade de determinar 
a política (nacional ou internacional) e de tomar as medidas que estabelecerão corretas 
relações humanas. A Hierarquia permanece – não mais vigiando e esperando, mas hoje 
atuando com uma sabedoria dinâmica e uma decisão coordenada, a fim de fortalecer as mãos 
dos Seus trabalhadores em todos os campos da atividade humana (político, educacional e 
religioso) para que possam empreender a correta ação e influenciar corretamente o pen-
samento humano. 

 
Uma potente atividade de primeiro raio – a atividade da vontade ou propósito – está 

entrando em ação. O Cristo, como Guia das Forças da Luz, concedeu plenos poderes aos 
ashrams dos Mestres do Primeiro Raio de Poder, para fortalecer as mãos de todos os 
discípulos nos campos do governo e da organização política em todas as nações; para 
iluminar, se possível, as diferentes câmaras legislativas nacionais, por todos os meios 
necessários, para que a potência de suas palavras, a sabedoria do seu planejamento e a 
amplidão do seu pensamento, sejam tão eficazes que o “Ciclo de Conferências e de 
Conselhos”, que os estadistas do mundo agora iniciam, possa ser guiado diretamente (repito, 
se possível) por Aqueles que, na Câmara do Conselho de Shamballa, sabem qual é a Vontade 
de Deus. O egoísmo das mentes estreitas nas diferentes câmaras legislativas do mundo deve 
ser neutralizado de alguma maneira. É este o problema. Pergunto-me se estão aptos a captar 
o significado deste acontecimento? Ao longo das eras, os estadistas e os governantes 
responderam, individualmente, de vez em quando, à influência deste Conselho espiritual 
supremo. Tratava-se, porém, da receptividade individual do discípulo, que trabalhava só e sem 
ajuda, que devia enfrentar (ou experimentar) a derrota com tanta frequência, ou até com mais 
frequência, do que a vitória. No planejamento que está acontecendo agora em conexão com 
os distintos conselhos e conferências internacionais que vocês todos conhecem, o esforço 
espiritual (pela primeira vez na história humana) é pôr todos eles, como grupos ativos, sob o 
impacto direto da energia que motiva e atua naquele lugar onde a Vontade de Deus é 
conhecida e os propósitos da divindade são definidos e projetados. Isto significa que cada uma 
das futuras conferências mundiais (e haverá muitas) exercerá um efeito maior e mais extenso 
do que teriam de outra maneira. Significa, porém, que os riscos envolvidos e o choque das 
mentes serão também bem maiores. Este ponto deve ser mantido em mente ao estudar e ler 
os relatórios das diversas conferências. 

 
Não se esqueçam de que a energia divina deve exercer impacto nas mentes humanas, 

mentes que são o único instrumento disponível que – em seu efeito coletivo – pode exprimir a 
Vontade de Deus; as mentes são necessariamente receptivas aos efeitos estimulantes e 
energizantes deste impacto, o que suscitará resultados de acordo com o tipo de mente afetada. 
A resposta será compatível com a qualidade e a intenção dessas mentes. Onde a boa vontade 
estiver presente e onde houver uma intenção altruísta e um ponto de vista amplo, estas 
qualidades serão fortalecidas e dotadas de poder; onde imperar o egoísmo, onde o 
isolacionismo e a separatividade estiverem presentes e onde houver intenção de alcançar fins 
individuais e nacionais em vez dos propósitos internacionais que beneficiarão toda a 
humanidade, essas qualidades serão igualmente reforçadas. 
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Duas conferências muito importantes, mas preliminares, já tiveram lugar, inaugurando 
assim este novo ciclo de atividade de grupo. A Liga das Nações foi um esforço fracassado – 
bem intencionado, mas relativamente inútil, como os eventos posteriores demonstraram. Uma 
destas conferências iniciais foi realizada em Yalta. Ali, três homens, constituindo um triângulo 
de base, se reuniram com boa vontade para todos e se esforçaram para preparar o terreno 
para os futuros acontecimentos mundiais. 

 
Todos os verdadeiros movimentos que condicionam longos ciclos nos assuntos mundiais 

têm no centro um triângulo, no qual a energia pode circular e certos propósitos bem definidos 
podem ser executados. Pouco se compreende ainda a respeito da natureza da tarefa que cabe 
ao tipo de homem que trabalha nos grupos e ashrams de primeiro raio e em cujas mãos 
repousa, em qualquer momento dado, o destino político do homem. Todo o tema do 
discipulado foi distorcido pelas definições teológicas, baseadas no caráter açucarado que com 
tanta frequência atua singularmente a favor da ineficácia. O longo ciclo de governo eclesiástico 
predispôs o pensamento humano para uma interpretação da natureza da força e eficácia 
espiritual em termos de religião e de terminologia de igrejidade (não digo de cristandade), ou 
de fraseologia de um marcado pacifismo ou de um controle dominante, religioso, temporal. O 
longo domínio das diferentes igrejas chegou ao fim. É preciso entender isso. Elas realizaram 
seu trabalho – que nas primeiras etapas foi muito bom, nas etapas intermediárias 
necessariamente de consolidação e, na etapa moderna, uma obra cristalizadora e reacionária. 
O governo das igrejas acabou, mas não os preceitos do cristianismo ou o exemplo do Cristo. 
Contudo, Ele é responsável por uma apresentação mais nova e eficaz da expressão religiosa. 
Para isso as igrejas deveriam se preparar, se têm iluminação suficiente para reconhecer esta 
necessidade, e o esforço Dele para atender a essa necessidade.  

 
Hoje é preciso alcançar um equilíbrio, o que se fará por meio de estadistas iluminados e de 

uma atividade política que cada vez mais se baseará no bem de toda a humanidade e não no 
benefício de qualquer nação em particular. 

 
Este equilíbrio não se expressará em termos religiosos nem na assim chamada terminologia 

espiritual. Ele se expressará mediante o trabalho grupal, as conferências, as ligas de nações, 
os partidos organizados e a legislação. Tudo isto será resultado de uma intensa atividade dos 
Mestres e dos seus discípulos do primeiro Raio de Vontade ou Poder. A característica deste 
trabalho será expressar a vontade-para-o-bem, pois veem o mundo em termos amplos. Talvez 
para o não iniciado eles pareçam isolados em suas ações e extremamente severos nas 
decisões que tomam e proclamam ao mundo – irritando os indivíduos de mente curta e aqueles 
que interpretam a liberdade em termos do seu ponto de vista individual não iluminado. No 
entanto, trabalham sob uma direção espiritual tanto como qualquer guia religioso e isto será 
cada vez mais reconhecido. A história justificará suas ações, porque terão dado uma 
orientação aos assuntos mundiais e ao pensamento humano que resultará em uma percepção 
mais clara da necessidade. Esta atuação evocará debates e frequentes desacordos, como 
aconteceu com as decisões do triângulo dos trabalhadores de Yalta. Mas, devido ao seu modo 
de ser não se ressentem por isso; sabem que os debates desencadeados e as críticas surgidas 
revelarão a pequenez inerente e os instintos separatistas de seus opositores e – ao mesmo 
tempo – motivarão a união daqueles que veem por trás da atividade inicial aparentemente 
arrogante, um esforço para precipitar com clareza os problemas que a humanidade enfrenta. 
A humanidade poderá assim ser levada a entender. Foram estas coisas que o triângulo em 
Yalta procurou fazer. Talvez não tenham reconhecido conscientemente como um trabalho que 
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lhes foi solicitado, por conta do seu discipulado, mas atuaram deste modo de maneira 
automática porque perceberam, com exatidão, a necessidade humana. Estavam e estão 
travados por sua própria humanidade, que os predispõe a cometer erros, mas se veem muito 
mais dificultados pelo egoísmo humano, pela cobiça nacional e pelo nível geral do 
desenvolvimento humano – considerando-se a humanidade como um todo. 

 
Tendo esclarecido as questões tais como eles as veem e tendo fomentado o entusiasmo 

dos homens de boa vontade do mundo e as críticas violentas daqueles que pensam em termos 
de partidarismos, nacionalismos e preconceitos, o experimento da conferência na Cidade do 
México foi empreendido com êxito. Compreendeu-se que havia certa medida de unidade 
hemisférica com a qual os estadistas podiam contar e assim assentar os fundamentos para a 
conferência internacional muito mais difícil de São Francisco, a ser realizada no momento de 
Wesak, a Lua Cheia do Buda. Não por acaso esta conferência se celebra durante os cinco 
dias da lua cheia de Wesak. Será um momento de suprema dificuldade, durante o qual as 
Forças da Luz enfrentarão o que denomino de “forças do egoísmo e da separatividade”. 

 
Falando em termos subjetivos, a conferência estará sob a influência direta da Hierarquia. 

O consequente estímulo, tanto dos aspectos egoístas como dos altruístas, provocará uma 
considerável potência emocional e mental. Portanto, é essencial que todos os aspirantes e 
discípulos ponham o peso do seu desenvolvimento espiritual e a luz da sua alma do lado das 
Forças que procuram fazer planos para o bem da humanidade e que consideram o bem-estar 
da totalidade muito mais importante do que qualquer situação ou exigência nacional. 
 

Lembrem-se de que as forças do mal continuam potentes, em especial no plano físico e 
podem atuar por meio de muitos canais. A Alemanha está derrotada, mas continua sendo 
capaz de um esforço final de destruição e violência. O Japão está a caminho da derrota, mas 
ainda está poderoso. A hierarquia do mal, no aspecto interno, está sendo afastada pelas 
Forças da Luz, mas não afrouxou seu arrocho sobre a humanidade. É por causa da ignorância 
que estas forças podem ainda alcançar muito poder – a ignorância da própria humanidade. As 
nações e os povos continuam ignorando a verdadeira natureza dos demais; o mundo está 
cheio de desconfianças e suspeitas. A humanidade, como um todo, pouco sabe sobre a 
Rússia, por exemplo. A verdadeira significação da sua ideologia é incompreendida devido aos 
erros iniciais daqueles que dirigiram a revolução; o desregramento dos homens violentos nos 
primeiros dias da revolução deu à humanidade que observava uma visão errada do que estava 
acontecendo. Mas estes dias passaram. Tendo vivenciado os fogos do sofrimento e a profunda 
compreensão, esta grande e complexa nação avançará para uma demonstração de 
fraternidade, que ainda poderá servir de exemplo para o mundo todo. A China necessita de 
alfabetização universal; seus cidadãos não conhecem nada das outras nações; em uma volta 
superior da espiral, a supremacia em educação que caracterizou a oligarquia do saber nos 
dias da antiga glória da China, caracterizará novamente as massas do seu povo. O grande 
continente europeu e os povos britânicos ignoram ainda o significado real do hemisfério 
ocidental e dos Estados Unidos – com sua exuberante juventude. Consideram-nos irritantes, 
como a sua profunda maturidade e ampla experiência se mostram irritantes para os 
americanos. Os americanos, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, ignoram 
basicamente a história das nações das quais se originaram, porque enfatizaram a sua história 
relativamente curta e foram educados sobre um quadro parcial e muitas vezes preconceituoso 
com relação à cultura europeia e aos objetivos britânicos. Esta ignorância difundida em todo o 
mundo faz o jogo das forças do mal que – vencidas como estão no plano físico – lutarão mais 
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violentamente contra a boa vontade mundial nos planos da decisão emocional e nos níveis 
mentais contra as ideologias que beneficiam toda a humanidade. 

 
Os métodos de plano físico resultaram apenas na completa devastação da Europa e o 

número de vítimas (se incluímos civis, mulheres e crianças), alcança incontáveis milhões; as 
forças do mal procurarão utilizar agora o temperamento da humanidade como um todo (na sua 
etapa de desenvolvimento atual) para obstar as Forças da Luz, impedir que haja tranquilidade 
e compreensão no mundo e retardar o dia da própria derrota definitiva. Esta derrota, quando 
obtida, deverá incluir os três mundos da evolução humana – mental, emocional e físico. 
Durante um longo tempo estas forças do mal empregaram a psicologia para alcançar os fins 
que tinham em vista, e com assombrosos resultados; ainda a utilizam e seguramente aplicarão 
seus métodos ao máximo. Valem-se da imprensa e do rádio para distorcer o pensamento 
humano; apresentam meias-verdades, imputam motivações falsas, reacendem antigas 
ofensas, predizem (com maus presságios) dificuldades iminentes, fomentam antigos 
preconceitos e ódios e acentuam as diferenças religiosas e nacionais. Apesar de tantos 
clamores, exigências e propostas de organização, em nenhuma parte a imprensa é 
verdadeiramente livre, em especial nos Estados Unidos, onde os partidos e os editores ditam 
a política dos jornais. A principal razão de não existir uma imprensa realmente livre baseia-se 
em dois fatores: primeiro, a humanidade ainda não se liberou de raciocínios predeterminados, 
da sua ignorância básica com relação à realidade histórica, às nações e sua psicologia; a 
humanidade ainda é controlada pelo viés racial e nacional e pelo preconceito. Segundo, o fato 
de que tudo isto é nutrido e mantido vivo pelas forças do mal, atuando no lado interno dos 
assuntos humanos e usando principalmente o ângulo psicológico, devido à sua extrema 
potência. E isto farão cada vez mais, à medida que se aproxima o fim desta guerra planetária; 
procurarão anular o trabalho da Hierarquia, dificultar as atividades do Novo Grupo de Ser-
vidores do Mundo e obscurecer as questões envolvidas, a tal ponto que os homens de boa 
vontade de todas as partes ficarão confusos e não conseguirão ver os contornos claros da 
situação real, nem distinguirão entre o verdadeiro e o falso. Lembrem-se, as forças do mal são 
extremadamente hábeis. 

 
Também é necessário lembrar que, tendo vencido a guerra contra a agressão e a barbárie 

no plano físico (e está ganha), a humanidade adquiriu agora o direito de levar esta conquista 
à verdadeira vitória psicológica e mental, e de realizar isso unida e com a ajuda de homens e 
mulheres iluminados de todos os países – por isto a inauguração deste Ciclo de Conferências 
e Conselhos. Este ciclo será longo ou curto, de acordo com a liberação da vontade-para-o-
bem do mundo espiritual, em resposta à intenção firme dos homens e mulheres de boa vontade 
de todas as partes. 

 
À medida que o aspecto destruidor da Vontade de Deus se aproxima do cumprimento do 

propósito divino, a vontade-para-o-bem poderá surgir com clareza e dominar os assuntos 
humanos. Da imensidão do mal planetário, demonstrado pela destrutiva guerra dos últimos 
anos (1914-1945), poderá vir um grande e permanente bem; a Hierarquia espiritual está 
preparada para evocar o bem latente que subjaz no trabalho de destruição realizado, mas isto 
só pode acontecer se a boa vontade da própria humanidade for empregada com adequada 
potência invocadora. Se esta boa vontade encontrar uma via de expressão, duas coisas podem 
acontecer: primeiro, certos poderes e forças podem ser liberados na Terra; ajudarão no esforço 
dos homens de obter corretas relações humanas, com seu efeito resultante – a paz. Segundo, 
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as forças do mal serão tão contundentemente derrotadas que jamais poderão voltar a infligir 
tal destruição universal sobre a Terra. 

 
Há alguns anos, disse que a guerra que poderia vir depois desta seria travada no campo 

das religiões do mundo. No entanto, uma guerra assim não se produzirá em um período similar 
de extremo massacre e sangue; será travada, sobretudo, com as armas mentais e no mundo 
do pensamento; envolverá também o aspecto emocional, do ponto de vista do fanatismo 
idealista. Este fanatismo inerente (que se encontra sempre nos grupos reacionários) lutará 
contra o aparecimento da futura expressão religiosa e a difusão do esoterismo. Para esta luta 
se preparam certas igrejas bem organizadas, por meio de seus elementos conservadores 
(seus elementos mais poderosos). Aqueles que são sensíveis aos novos impactos espirituais 
estão ainda longe de ser poderosos; o novo enfrenta sempre a suprema dificuldade de 
substituir e de se sobrepor ao antigo e estabelecido. O fanatismo, as posições teológicas 
entrincheiradas e o egoísmo materialista estão ativamente organizados nas igrejas de todos 
os continentes e de todas as denominações. É de esperar que defendam a sua ordem 
eclesiástica estabelecida, seus ganhos materiais e seu governo temporal, e estão iniciando os 
preparativos necessários. 

 
      A futura luta surgirá dentro das próprias igrejas; será precipitada também pelos elementos 
iluminados que existem hoje em bom número, que estão aumentando rapidamente em força 
pelo impacto da necessidade humana. Em seguida se estenderá aos homens e mulheres que 
pensam, onde quer que estejam, os quais – em rebelde protesto – rejeitaram a igrejidade e a 
teologia ortodoxa. Não são irreligiosos, mas, pela dor e aflição, aprenderam (sem a ajuda 
eclesiástica) que os valores espirituais são os únicos que podem salvar a humanidade; que a 
Hierarquia permanece e que o Cristo – como símbolo da paz e Guia das Forças da Luz – não 
é uma força insignificante, mas está evocando respostas nos corações dos homens de todas 
as partes. A verdadeira religião será interpretada em termos de vontade-para-o-bem e sua 
expressão prática, a boa vontade. As conferências mundiais e os conselhos internacionais 
futuros darão uma indicação da força desta nova resposta espiritual (por parte da humanidade) 
às Potestades espirituais sobrepairantes, que esperam o chamado invocador da humanidade. 
Quando este chamado se elevar, estas energias divinas se precipitarão no nível do pen-
samento e do planejamento dos homens, que se encontrarão então dotados de uma força 
renovada e da necessária percepção interna que os habilitará a expulsar as forças 
materialistas entrincheiradas e o poder dos interesses egoístas – unidos para impedir a 
liberdade humana. Se as conferências que serão realizadas no futuro imediato demonstrarem 
que a humanidade está realmente se esforçando para estabelecer corretas relações humanas, 
as forças do mal poderão ser repelidas e as Forças da Luz assumirão o controle. 
 

O problema diante da Hierarquia é como levar adiante estes desejáveis fins sem infringir a 
liberdade humana de pensamento e de ação. O grande Conselho do reino espiritual, o reino 
de Deus, está tratando atualmente deste problema; será o tema dos seus debates e decisão 
final, até meados de junho. Quando o sol começar a se deslocar novamente para o sul, Suas 
decisões serão tomadas com base no apelo humano. A essa altura, a humanidade terá 
indicado a força e a natureza de sua boa vontade, terá emitido a “palavra de invocação” – 
elevando-se até o reino espiritual como uma exalação da própria alma da humanidade; terá 
expressado em alguma medida sua disposição de se sacrificar, a fim de estabilizar o modo de 
vida humano e liberar o mundo da separatividade e dos abusos que culminaram nesta guerra, 
terá pelo menos preparado o caminho para o projeto e o planejamento que o Ciclo de 
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Conferências e Conselhos empreenderá. No que diz respeito à Hierarquia e em resposta à 
demanda humana (em grau e em tipo, de acordo com a qualidade da demanda), a Hierarquia 
desempenhará seu papel e ajudará a tornar possível o sonho e a visão que os homens 
projetam hoje. 

 
Consideremos por um instante o que a Hierarquia está disposta a fazer e o que Seus 

membros planejarão e formularão durante o Festival de Páscoa neste mês, o Festival de 
Wesak em abril e o Festival do Cristo em fins de maio. Seria possível dizer que a Hierarquia, 
em conjunto com o grande Conselho da Vontade de Deus em Shamballa, dividirá Seu trabalho 
em três partes que regerão cada uma as três fases da futura restauração de um modo de vida 
humano mais civilizado e culto, em uma volta nova e mais elevada da espiral. Tratará do 
problema da liberdade espiritual, tal como foi apresentado nas Quatro Liberdades, e do 
problema das corretas relações humanas, tal como se expressarão por meio das relações 
internacionais, dos partidos nacionais e dos assuntos humanos em geral. Não me cabe dizer 
o que a humanidade, por meio de seus estadistas e governantes, planejará realizar nas futuras 
conferências. Minha tarefa é mobilizar o Novo Grupo de Servidores do Mundo e os homens e 
mulheres de boa vontade, para que permaneçam como um grande “exército de implacável 
vontade espiritual” por trás dos que participam nestas conferências e reuniões, capacitando-
os a pensar com clareza sobre as questões envolvidas e assim (por meio deste pensamento 
claro) afetar telepaticamente as mentes dos homens; envolve o emprego de um poder 
raramente utilizado até agora a favor das iniciativas corretas, embora já bastante utilizado 
pelos guias materialistas das forças do mal. 

 
A tarefa da Hierarquia é descobrir e chegar aos homens e mulheres esclarecidos de todas 

as igrejas, dos partidos políticos, das organizações – sociais, econômicas e educativas – para 
que seu propósito unido seja claro. Isto se fará por intermédio dos discípulos ativos que 
trabalham no mundo. Assim traçará o caminho para a verdadeira liberdade da humanidade – 
liberdade que ainda é um sonho e uma esperança, até nos países mais democráticos. 

 
     Mas, por trás de toda esta atividade, supervisionada pelos Guias espirituais da raça, mas 
determinada e implementada pela própria humanidade, estará a atenção concentrada da 
Hierarquia. Esta tensão espiritual que existe entre Seus Membros é mais poderosa do que 
qualquer um de vocês possa supor. Uma parte do Seu trabalho preparatório consiste em pôr 
à disposição certas forças e poderes espirituais que – embora complementares ou 
suplementares ao esforço autoiniciado da humanidade – farão que este esforço tenha êxito. O 
que a humanidade tem que fazer agora, e já está fazendo, até certo grau, é chegar a uma 
correta orientação a respeito dos assuntos humanos. 
 

Portanto, examinemos as três fases do trabalho preparatório que está sendo realizado 
agora, e procuremos avaliar os resultados, se estas energias e poderes forem liberados por 
meio do apelo invocador dos homens.  
 
As Forças de Restauração 

 
Antes de tudo, temos a fase, agora em progresso, que culminará na Lua Cheia da 

Páscoa, consagrada a planejar o afluxo das forças de Restauração. Não interpretem mal estas 
palavras. A Hierarquia não trata de restaurar a antiga norma, nem o modo de vida de antes da 
guerra, nem de renovar as teologias (religiosas, políticas e sociais) que regeram no passado 
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e que são em grande parte responsáveis pela guerra. A restauração é de natureza psicológica 
e dará por resultado a restauração da vontade-de-viver e da vontade-para-o-bem. Em 
consequência, será fundamental e garantirá a nova civilização e cultura. É algo bem diferente. 
 

As forças de Restauração tratam da visão humana, da integridade humana e das 
relações humanas que subjazem em todo o problema da fraternidade dos homens. Se estas 
energias forem liberadas na Terra, inutilizarão os esforços da antiga governança (política, 
religiosa e educativa) para restaurar o que foi e trazer de volta o que existia antes da guerra. 
Procurarão neutralizar duas tendências que deverão ser levadas muito a sério ao longo do 
próximo ciclo de conferências: 
 

1. A tendência de cristalizar, de valorizar o que se foi (esperemos que para sempre) e 
a superestimar o velho, caduco e, se posso empregar a palavra, estagnado. 

 
2. A tendência à excessiva fatiga e ao colapso total, quando a guerra terminar. Esta 

tendência se deve ao peso da guerra e à tensão física e psicológica sob os quais a 
humanidade viveu durante tantos anos. 

 
Nestas duas tendências há um grande perigo para o futuro da raça; a Hierarquia está 

decidida a neutralizá-las até onde for possível, enquanto as forças do mal estão procurando 
ardentemente fomentá-las e nutri-las. Há também perigos que os governantes inteligentes da 
raça reconhecem. Este reconhecimento os fará chegar lentamente às decisões definitivas, 
porque compreenderão a necessidade de um ciclo de restauração antes de tomar decisões 
finais e duradouras. Portanto, advogarão por um progresso mais lento e examinarão a situação 
e as possibilidades futuras com mais cuidado e mais longamente do que desejariam os 
impacientes. 
 

Estas forças novas e vivas de restauração estão sob a direção e o controle d’Aquele 
que poderíamos chamar (falando simbolicamente, mas de acordo com os fatos) de O Espírito 
de Ressurreição. O Espírito de Ressurreição é a Entidade espiritual viva, atuando 
temporariamente sob a direção do Cristo, que restaurará vividade para os objetivos espirituais 
dos homens e vida para o que Ele projeta; engendrará a vitalidade renovada, necessária para 
implementar as tendências da Nova Era e guiará a humanidade para fora da caverna escura 
de morte, isolamento e egoísmo, para a luz de um novo dia. É a vida de ressurreição que será 
vertida para a humanidade na Páscoa deste ano, em alguma medida, mas que – ao longo dos 
três próximos períodos de Páscoa – poderá ser vertida em plena medida se os homens e 
mulheres de boa vontade pensarem claramente, falarem energicamente, demandarem 
espiritualmente e implementarem os planos internos com inteligência. 

 
Em escala planetária, e não simplesmente no que diz respeito à humanidade, este Espírito 

de Ressurreição é o adversário, o antagonista do Espírito da Morte. A morte física só ocorre 
quando a vitalidade psicológica e mental do indivíduo, de uma nação ou da humanidade cai 
abaixo de certo nível. A Humanidade vem respondendo aos processos da morte nos últimos 
150 anos; psicologicamente, a humanidade vem sendo regida pelo egoísmo, e o egoísmo é a 
poderosa semente da morte – morte material, morte psicológica e morte mental. Temos isso 
bem demonstrado na nação alemã. Reflitam sobre esta declaração e depois reconheçam que 
sementes similares e áreas de morte similares (embora em menor grau) existem em todas as 
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nações – mesmo nas nações mais jovens do mundo. Daí a guerra; daí a destruição de todas 
as vestiduras externas da civilização. 

 
O trabalho do Anjo da Morte, porém, por terrível que possa parecer como se demonstra 

hoje dia em escala planetária – mas benéfico, como sabemos, em intenção e em propósito – 
dará lugar ao trabalho do Espírito de Ressurreição. 

 
A Hierarquia está examinando agora o planejamento da atividade desta restauração e re-

ssurreição, já que isto lhe foi transferido, por ela estar mais próxima dos homens do que 
Aqueles que atuam na Câmara do Conselho em Shamballa. Devemos lembrar que o Espírito 
de Ressurreição é um membro desse Conselho, e seu Emissário eleito. O Espírito de 
Ressurreição é na verdade o ‘Sol da Retidão’, Aquele que agora pode surgir ‘com cura em 
Suas asas’, Aquele que pode levar esta energia doadora-de-vida que neutraliza a morte, a 
visão que incentiva a vida e a esperança que pode restaurar todas as nações. Na lua cheia de 
março, que se emita o chamado pelo aparecimento deste Espírito doador-de-vida. Que seja 
enunciado com tal intensidade que a Hierarquia seja chamada a responder e libere 
imediatamente a potência deste Espírito nos corações dos homens de todas as partes. 

 
Todas estas forças espirituais, que trabalham neste momento sob a direção do Guia 

das Forças da Luz, o Cristo, estão em estreita relação, e suas atividades são muito 
sincronizadas internamente. Em um sentido profundamente oculto, todos trabalham unidos, 
pois na família humana existem todas as etapas de receptividade. Este tríplice trabalho da 
Hierarquia prossegue, portanto, simultaneamente do ponto de vista do tempo. As forças de 
Restauração – em pequena escala – evocam a resposta dos membros do Novo Grupo de 
Servidores do Mundo e dos discípulos de todas as partes. À medida que se reforça sua 
disposição psicológica e que se fortalece sua vontade-de-viver e sua vontade-para-o-bem, um 
efeito imediato será sentido em ampla escala; o trabalho do Espírito de Ressurreição então se 
intensificará, e já está fazendo sentir sua presença. Cresce cada vez mais o número de 
pessoas progressistas, que esperam com mais convicção e coragem, uma organização 
mundial melhor. O que até agora era uma utopia e um desejo emocional está lentamente 
cedendo lugar a uma atitude mais prática; seu pensamento claro e sua fixa determinação são 
muito mais ativos, e os planos projetados de melhor maneira, porque pensamentos e planos 
se baseiam hoje em fatos. Começam também a reconhecer os fatores e condições que não 
devem ser restabelecidos, e este ponto é de importância primordial. 

 
Na etapa que agora estamos atravessando, as pessoas receptivas se dividem em três 

categorias: 
 

O sonhador visionário, aquela pessoa bem-intencionada, mas destituída de senso 
prático, cujas ideias, planos mundiais e sugestões sobre a futura governança abarrotam os 
escritórios dos guias mundiais e dos governantes e organizações que procuram uma 
esquematização prática para o futuro. Seus sonhos e ideias tratam de projetos para os quais 
o mundo de hoje não está preparado nem estará durante vários milhares de anos. Para eles é 
fácil apresentar utopias impossíveis, que não têm a menor relação com as necessidades atuais 
e o que poderia ser possível. Estas pessoas são inúmeras atualmente e representam um nítido 
obstáculo. Uma visão do impossível não é um tipo de visão que evitará que os povos pereçam. 
Devido à incapacidade de contrair compromisso e enfrentar as coisas como são, estas 
pessoas e as que são influenciadas por elas são levadas ao desespero e à desilusão. 
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As pessoas inteligentes, movidas pelo espírito de boa vontade e pela convicção de que 

as coisas devem mudar. Muitas vezes vacilam pela magnitude da tarefa a empreender, e isto 
as leva com frequência a uma das três posições seguintes:  
 

a. Descem ao abismo do pessimismo, baseado em uma capacidade real de sentir o 
alcance do problema e avaliar os recursos disponíveis. Isto pode levá-los à 
inatividade. 

 
b. Podem deixar a solução dos problemas aos estadistas competentes, diplomatas e 

políticos, mantendo-se prontos para ajudá-los quando – e somente quando – uma 
decisão estiver tomada. Isto leva a transferir a responsabilidade. Contudo, como a 
guerra envolveu pessoas de todos os países e todas as populações, a reconstrução 
do mundo deve ser feita na mesma escala. 

 
c. Podem assumir uma responsabilidade, discutir sobre os abusos que devem ser 

corrigidos, debater sobre os planos propostos e, do seu ângulo particular de visão, 
se pôr ao trabalho para criar corretas relações humanas, no melhor de sua 
capacidade. Esta atitude de responsabilidade e a consequente atividade podem 
levar a erros, porém, o esforço conjunto atenderá a necessidade de ação correta em 
uma situação crítica, desta vez uma situação crítica mundial. 

 
As pessoas de mentalidade partidária e de tendência nacionalista que se aproveitaram 

da situação mundial para seus próprios fins imediatos e beneficiaram sua própria nação ou 
grupo particular. Elas, que existem em todas as nações, têm motivações egoístas; não se 
preocupam com a humanidade como um todo, nem sentem simpatia nem interesse por nada 
nem por ninguém, mas apenas por seu próprio partido político e os interesses reacionários de 
algum grupo nacional. Veem na atual situação mundial uma grande oportunidade para dirigir 
movimentos que beneficiem um indivíduo, classe ou nação. Assim fazendo, possuem com 
frequência um amplo domínio nos negócios e são políticos perspicazes, mas tudo que sabem 
é usado e implementado de maneira a alcançar seus estreitos fins, sem lhes importar o que 
custe ao resto do mundo. Estas pessoas são, em geral, em grande maioria. Sua atitude causa 
inevitavelmente dificuldades e prejudica o trabalho de restauração; elas tolhem os que 
procuram estabelecer para toda a família humana uma forma de vida com mais segurança e 
uma motivação mais sadia e lúcida nas relações internacionais. São as pessoas a temer na 
futura conferência de São Francisco. Será preciso observar com cuidado os isolacionistas de 
todas as nações, particularmente dos Estados Unidos, o idealismo nacional francês e a 
obsessão de certos fatores sobre fronteiras da raça polonesa, pois essas atitudes podem ser 
exploradas pelos interesses egoístas e perniciosos que (nos bastidores), procuram impedir 
que o mundo alcance o equilíbrio que lhe permitirá tranquilidade. No entanto, estes três grupos 
indicam a exitosa atuação das forças de Restauração, as quais começam experimentalmente 
seu trabalho e preparam o caminho para uma expressão mais plena das intenções do Espírito 
de Ressurreição, depois da próxima lua cheia de março e durante os próximos três anos. 
 
As Forças de Esclarecimento  

 
Uma compreensão do que é necessário para a humanidade e uma cuidadosa estimativa 

do que se deve fazer para atender essa necessidade despertaram nos homens de boa vontade 
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uma capacidade de resposta às forças de Restauração; isto levou a uma demanda insistente 
para empreender a segunda fase do trabalho hierárquico, fase dirigida às atividades e ao 
desenvolvimento do espírito de invocação, que levará as Forças de Esclarecimento ao contato 
com a humanidade e as conduzirá à atividade. 
 

Estas forças podem atuar plenamente e dominar as mentes dos homens até 1949, se 
os povos do mundo puderem ser organizados para que sustentem, com intenção unida, o tipo 
de estadista que procura obter o maior bem para o maior número, que vê o mundo como um 
grande todo interdependente e que se nega a se deixar desviar pelos clamores das pequenas 
mentes egoístas ou pelas demandas das forças reacionárias que existem em todos os países. 
 

Estas Forças de Esclarecimento estão sempre presentes na Terra em pequena escala, 
influenciando as mentes do Novo Grupo de Servidores do Mundo, dos servidores que 
trabalham com altruísmo para a humanidade, e dos pensadores de todas as escolas de 
pensamento, que atuam em todos os campos do aperfeiçoamento humano; atuam sobre todos 
aqueles que realmente amam seus semelhantes e por intermédio deles. São incapazes de 
influenciar as mentes das pessoas egocêntricas e fechadas; pouco podem fazer com o 
isolacionista separatista; são ineficazes no que diz respeito aos teólogos de todos os grupos – 
políticos, religiosos ou sociais – pouco podem fazer com o tipo de mente concentrada nos 
problemas pessoais ou grupais (seu grupo, que expressa suas ideias e trabalha à sua maneira) 
e que nem eles, nem o grupo, se consideram relacionados com a humanidade inteira. 
 

Hoje, porém, o sofrimento comum e o reconhecimento geral de que as causas da guerra 
residem no egoísmo e na crueldade inerente, ampliaram grandemente a abordagem dos povos 
à realidade e à possibilidade, tais como existem hoje. 

 
Os homens da Igreja, os homens do Estado e os governantes de importantes grupos 

mundiais já admitem o fracasso da sua igreja, do seu corpo legislativo, das suas políticas para 
viabilizar a ordem e a tranquilidade no mundo. Buscam seriamente novas maneiras de 
governar, novos e adequados modos de vida, e um método para estabelecer corretas relações 
humanas. Apresentam um campo de expressão para as Forças de Esclarecimento, e lhes 
oferecem a oportunidade de mudar o curso do pensamento humano; são mobilizados pelas 
energias portadoras de luz no planeta, de modo que a sabedoria, a compreensão e a 
habilidade na ação possam caracterizar as atividades dos homens no futuro imediato. 
 

O organizador destas forças neste momento é o Buda. Ele é o símbolo do 
esclarecimento, da iluminação. Inumeráveis milhões de pessoas ao longo das eras O reco-
nheceram como Portador de Luz do Alto. Suas Quatro Nobres Verdades expuseram as causas 
da dificuldade humana e apontaram a cura. Sua mensagem pode ser parafraseada nos 
seguintes termos: Deixem de se identificar com as coisas materiais; adquiram um exato sentido 
dos valores espirituais; deixem de considerar as posses e a existência terrestre como de prin-
cipal importância; sigam o Nobre Caminho Óctuplo, que é o caminho das corretas relações – 
corretas relações com Deus e entre si – e assim sejam felizes. Os passos deste Caminho são: 

 
Corretos valores                               Correta aspiração 
Correta palavra                                 Correta ação 
Correto modo de vida                       Correto esforço 
Correto pensamento                         Correto Entusiasmo ou verdadeira felicidade 
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Sua antiga mensagem é hoje tão nova como quando enunciou Suas palavras na Terra; 

há uma necessidade imperiosa de que se reconheça a verdade e o valor delas, o que permitirá 
à humanidade alcançar a liberação, seguindo os “oito modos de vida corretos”. Foi com base 
nos Seus ensinamentos que o Cristo ergueu a superestrutura da irmandade dos homens, como 
uma expressão do Amor de Deus. Hoje, ao observar o mundo destruído e devastado, a 
humanidade tem uma nova oportunidade para rechaçar motivações e filosofia egoístas, 
materialistas, e iniciar os processos que – de maneira progressiva e gradual – trarão a 
liberação. Os homens então poderão trilhar o Caminho de Luz que leva de volta à Fonte divina 
de luz e amor. 
 

O Buda pôde apontar a meta e indicar o Caminho porque Ele havia alcançado a plena 
iluminação; o Cristo nos deu o exemplo de um Ser que alcançou a mesma meta; o Buda deixou 
o mundo depois de alcançar a iluminação; o Cristo retornou para nós, proclamando-Se a Luz 
do Mundo, e nos mostrou que também podíamos aprender a trilhar o Caminho de Luz. 
 

 O Buda, cujo Festival se celebra sempre na Lua Cheia de maio (em Touro, que este 
ano cai na última semana de abril) atua hoje como agente da grande Vida na Qual vivemos, 
nos movemos e temos o nosso ser, que é a verdadeira Luz do Mundo, que ilumina o planeta. 
Refiro-me ao Ancião dos Dias (como é chamado no Antigo Testamento), ao Deus de Amor, a 
Sanat Kumara, ao Ser eternamente Jovem, Aquele Que mantém todos os homens na vida e 
Que conduz toda a criação pelo caminho da evolução até sua consumação – consumação da 
qual não temos a mais mínima ideia. Ano após ano, desde que o Buda alcançou sua meta de 
iluminação, sempre se fez um esforço para aumentar a afluência de esclarecimento ao mundo 
e verter a luz da sabedoria, da experiência e da compreensão (como é denominada) nas 
mentes dos homens. Em cada Lua Cheia de Maio tem sido este o esforço das Forças 
espirituais que cumprem a Vontade de Deus. Este ano farão um supremo esforço durante os 
cinco dias da Lua Cheia (25 a 30 de abril), e a conferência de São Francisco será uma prova 
da eficácia de sua atividade. Peço que se lembrem disso, e rogo que se mobilizem para este 
fim. 
 

Durante esses cinco dias, um grande triângulo de forças entrará em ação, formando o 
núcleo por intermédio do qual as Forças de Esclarecimento poderão trabalhar. As três Vidas 
que controlam as energias que se espera liberar para a iluminação das mentes dos homens 
são: 
 

1. O Senhor do Mundo, a própria Luz da Vida. 
2. O Buda, Senhor da Sabedoria, que traz a Luz espiritual para a Hierarquia, revelando 
o propósito divino. 
3. O Cristo, o Senhor do Amor, que apresenta a demanda da humanidade e atua como 
Agente de distribuição das Forças de Esclarecimento. 
 
As Forças da Luz rechaçaram as forças do mal e da escuridão no plano físico, e estão 
levando a guerra a um fim, com a derrota das nações do Eixo. 

 
Porém, outra grande “divisão” dessas forças (se posso empregar simbolicamente um 

termo militar) está sendo mobilizada, e pode ser levada ao serviço ativo na Lua Cheia de Maio 
(Touro), se a demanda for suficientemente forte, mentalmente potente e corretamente 
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centrada. Estas Forças atuam inteiramente no nível mental e com as mentes dos homens; sua 
tarefa é levar ao fim a batalha entre as Forças da Luz e as forças da escuridão – não somente 
no plano físico, como também pela inauguração de uma era de pensamento correto. Isto dará 
fim ao ciclo atual de angústia emocional, de agonia, de miragem, de ilusão e de desejos 
materialistas que formam hoje a pauta da vida dos homens, o que deve ser feito por meio da 
vontade espiritual se manifestando como iluminação no plano mental e se revelando como 
sabedoria e habilidade na ação, motivadas pela compreensão amorosa. Estes três aspectos 
da luz – o esclarecimento mental, a iluminação que a sabedoria confere e a compreensão 
amorosa – encontram perfeita expressão no Senhor do Mundo (que os ortodoxos chamam de 
Deus) e em Seus reflexos, o Buda e o Cristo – Aquele que trouxe a iluminação ao mundo e 
Aquele que demonstrou a realidade do Amor de Deus. Estas três grandes expressões da 
divindade (uma delas tão divina que só podemos conhecer por intermédio de Seus 
representantes) podem ser chamadas a uma atividade nova e muito potente, mediante uma 
invocação correta no momento da Lua Cheia de Touro. Aqueles que podem executar este 
grande ato de invocação são as pessoas de inclinação espiritual de todas as partes, os 
estadistas esclarecidos, os guias religiosos e os homens e mulheres de boa vontade, desde 
que possam permanecer com intenção maciça, em especial durante todo o mês de abril. Sua 
ajuda também pode ser invocada pela calamitosa necessidade dos homens, mulheres e 
crianças de todas as partes que não podem expressá-la porque não sabem para onde se 
dirigir, mas cujo apelo é ouvido e registrado. 
 

O trabalho deles, porém, deve ser enfocado e implementado pela intelligentsia do 
mundo, que o executará em conjunto com “as pessoas proeminentes que amam a 
humanidade”, que trabalham nas diversas organizações e nos grupos dedicados ao 
melhoramento humano e também com indivíduos representativos e altruístas. São eles que 
devem receber a afluência da “sabedoria iluminada” e da compreensão amorosa; hoje isto 
pode ser possível de maneira nunca antes conhecida. O êxito do esforço que está sendo 
planejado espiritualmente depende da capacidade da humanidade de empregar a luz que já 
possui, a fim de estabelecer corretas relações em suas famílias, suas comunidades, sua nação 
e no mundo. 
 

Esta questão de estar em posição de receber e depois se tornar agente da iluminação 
é algo intensamente prático. Espera-se que a resposta seja tão real que constitua uma grande 
e uniforme atividade, que chegue absolutamente a todas as pessoas que pensam, faça recair 
a responsabilidade de estabelecer corretas relações humanas nos ombros dos homens e 
mulheres de boa vontade, e não nos ombros das massas que sofrem, que não pensam e são 
pouco desenvolvidas – ponto importante a manter em mente. Se as mentes das pessoas que 
pensam e têm poderes executivos no mundo puderem ser “iluminadas” pelo espírito de 
sabedoria e de compreensão, elas poderão distribuir essa luz por meio da organização e da 
legislação esclarecidas, afetando assim o mundo todo. É esta a oportunidade imediata que se 
apresenta, e quando digo “imediata”, quero falar dos cinco próximos dias do Festival de Wesak. 
Isto deveria exercer um efeito acentuado na Conferência de São Francisco. Quero falar 
também dos próximos cinco anos, com os cinco Festivais de Wesak que caem em cinco luas 
cheias de maio. 
 

Este ano marcará um esforço máximo na longa relação do Buda com a humanidade. 
Ano após ano, desde que Ele deixou a Terra, tem retornado à humanidade, trazendo luz e 
bênçãos. Ano após ano, liberou esta luz e ofereceu às Forças de Esclarecimento a 
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oportunidade de fortalecer sua vinculação com as mentes dos homens. O êxito de Seu 
empenho foi tão grande que propiciou o aumento do conhecimento, a glória da ciência 
moderna e a difusão da educação que caracterizou os últimos quinhentos anos. O 
Conhecimento é a marca distintiva da nossa civilização; com frequência o conhecimento foi 
mal aplicado e consagrado ao egoísmo dos homens, mas foi um fator impessoal aplicado em 
níveis pessoais; isto deve acabar. Agora outra fase dessa luz pode começar a se demonstrar 
como resultado do passado e esta fase é Sabedoria. Sabedoria é a aplicação esclarecida do 
conhecimento nos assuntos humanos por meio do amor. É entendimento, vertendo-se em 
todas as partes como resultado da experiência. 

 
Portanto, convoco a cada um de vocês para um grande serviço de demanda e invocação 

em favor da humanidade – uma demanda de afluência de luz sobre as decisões dos homens. 
Pediria a vocês que rogassem e esperassem pelo esclarecimento necessário para aqueles 
que têm que tomar decisões em nome dos homens de todas as partes. O seu próprio 
esclarecimento individual nada tem a ver com esta demanda. O que se requer é uma motivação 
altruísta e é o que deve estar por trás da demanda individual e grupal de vocês. Vocês estão 
pedindo percepção esclarecida e iluminada para aqueles que têm que guiar o destino de raças, 
nações e grupos mundiais. Nos ombros deles repousa a responsabilidade de tomar a ação 
criteriosa, baseada no entendimento mundial, no interesse da cooperação internacional e no 
estabelecimento de corretas relações humanas. 

 
Durante todo o mês de abril, até primeiro de maio, realizar isto é um dever maior. Para 

apoio às Forças de Esclarecimento, convoco hoje a todos. Como indivíduos, vocês devem 
trabalhar por uma mente aberta e receptiva, isenta de preconceitos ou predisposição nacional; 
como indivíduos, vocês devem pensar em termos mais amplos e em um só mundo e uma só 
humanidade. O acervo de pensamento correto e a demanda convicta que vocês, que procuram 
servir ao Cristo, podem lançar em apoio aos homens que legislam para o mundo, pode trazer 
grandes resultados e liberar as Forças de Esclarecimento de maneira nova e potente. 

 
A concentração no trabalho a fazer é de tanta importância e exigirá atividades tão práticas, 

que neste momento não escreverei mais. Desejo que a questão imediata fique clara. Depois 
trataremos das Forças de Reconstrução. Gostaria de encerrar esta mensagem com algumas 
palavras que escrevi há muitos anos. Elas expressam a atitude e a orientação necessárias: 

 
Peço-lhes que abandonem todos os antagonismos e antipatias, todos os ódios e diferenças 

raciais, e que procurem pensar em termos de uma só família, uma só Vida e uma só 
humanidade. 
 
 

MENSAGEM DE PÁSCOA 
 

Dia da Páscoa de 1945 
 

Neste dia, trazemos à mente a realidade da Ressurreição – uma ressurreição universal 
e eternamente recorrente. Gostaria de lhes falar sobre o Cristo e Sua obra como Guia da 
Hierarquia, da reconstrução que a humanidade deve empreender, e que a Hierarquia procura 
impulsionar nestes momentos. Um grande período de reconstrução está planejado. As duas 
palavras em torno das quais me proponho a desenvolver o tema são: Ressurreição e 
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Reconstrução. Será uma reconstrução implementada por Aqueles que conhecem o significado 
da ressurreição, e envolverá a ressurreição da humanidade por meio da intelligentsia e das 
pessoas de boa vontade. Esses dois grupos – a Hierarquia e a humanidade – deverão se 
colocar em relação mais estreita, o que é perfeitamente possível se os servidores do Cristo se 
derem conta da oportunidade e assumirem suas responsabilidades. Quando emprego a frase 
“os servidores do Cristo”, refiro-me a todos aqueles que amam seus semelhantes, qualquer 
que seja seu credo ou religião. Unicamente sobre esta premissa básica podemos fundamentar 
um futuro pleno de esperança. 
 

Não me importa se aqueles que leem minhas palavras aceitem ou não o ensinamento 
ocultista de uma Hierarquia espiritual planetária, presidida pelo Cristo, nem se pensam em 
termos do Cristo e Seus discípulos. O reconhecimento essencial que peço ardentemente é 
que o grande Grupo de Seres espirituais, que de maneira tão generalizada são reconhecidos 
por todo o mundo e por todas as grandes religiões seja considerado como ativo. O ponto de 
vista cristão a respeito do Cristo tem por base o que Ele proclamou para nós há dois mil anos, 
indicando simbolicamente o caminho que todos os aspirantes devem seguir. Retrata um Cristo 
em espera, inativo, vivendo em um vago e distante paraíso, “repousando sobre Seus louros”, 
e praticamente sem fazer nada até o momento em que os filhos dos homens, de todas as raças 
e credos, O aclamem como Salvador. Isto eles devem fazer como indivíduos e como 
representantes da igreja cristã organizada. É uma imagem de um Cristo que escuta e observa, 
movido pela piedade e compaixão, mas que, havendo feito tudo que podia, agora espera que 
façamos a nossa parte; é também uma imagem d’Aquele que espera para ver o que a 
humanidade aceitará teologicamente. Na mente estreita do teólogo fundamentalista, o Cristo 
aparece presidindo um pacífico lugar chamado Céu, ao qual os eleitos são bem-vindos. Ele 
também é visto enviando para um lugar vago de castigo eterno todos os que são conscientes 
de sua própria responsabilidade e integridade espiritual, que se recusam a se deixar reunir em 
igrejas organizadas, ou que atravessam a vida na ociosidade ou na perversidade. A esta vasta 
multidão (provavelmente a maioria) não chega Seu amor e compaixão, e Seu coração 
permanece insensível. Parece que Ele não se importa que esses seres sofram por toda a 
eternidade, ou sejam completamente aniquilados. 
 

Certamente não pode ser assim. Nenhuma destas imagens é exata ou adequada; não 
são verdadeiras em nenhum sentido da palavra. 
 

Isto foi compreendido pelos pensadores mais inteligentes do mundo. No momento da 
Lua Cheia de junho (Gêmeos, que se celebra este ano na última semana de maio) uma 
mensagem diferente deve ser enviada pelas igrejas da cristandade, se esperam atender às 
necessidades da humanidade e assim ajudar na obra de reconstrução que vem pela frente. 
Elas não podem deter esta obra, mas as igrejas poderiam ser ignoradas se elas se 
demonstrassem inaptas a pensar com clareza, e se não se liberassem da estreiteza teológica. 
 

Ressurreição é a nota-chave da natureza, a morte não é. A morte é a antecâmara da 
Ressurreição. A Ressurreição é a chave para o mundo do significado, e é o tema fundamental 
de todas as religiões do mundo, passadas, presentes e futuras. A Ressurreição do espírito nos 
homens, em todas as formas, em todos os reinos é o objetivo do processo de evolução, implica 
na liberação do materialismo e do egoísmo. Nesta ressurreição, a evolução e a morte são 
meras etapas preparatórias e bem conhecidas. A nota e a mensagem emitidas pelo Cristo, na 
última vez que esteve na Terra, foi a Ressurreição, mas a humanidade é tão mórbida e tão 
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envolta na miragem e na ilusão, que a Sua morte não foi compreendida. Em consequência, 
durante séculos a ênfase recaiu sobre a morte e somente no dia da Páscoa ou nos cemitérios 
a Ressurreição é aclamada. Isto deve mudar. Permitir que esta situação se perpetue não ajuda 
na compreensão progressiva das verdades eternas. Atualmente a Hierarquia se dedica a 
produzir esta mudança, dessa maneira alterando a abordagem da humanidade ao mundo do 
invisível e das realidades espirituais.  
 

Porém, antes que a Hierarquia pudesse fazer alguma coisa, nossa atual civilização 
devia morrer. No curso do próximo século o significado da ressurreição se desvelará e a nova 
era revelará seu verdadeiro significado. O primeiro passo para a humanidade será se 
desembaraçar da morte de sua civilização, de suas antigas ideias e modos de vida, abandonar 
seus objetivos materialistas e o egoísmo que a condena, e avançar para a clara luz da 
ressurreição. Não estou falando em termos simbólicos ou místicos; refiro-me a fatos, fatos tão 
reais e iminentes como o próximo ciclo de Conferências e fatos para os quais os últimos 
duzentos anos prepararam a humanidade. Esta preparação culminou na agitação do século 
XX, e levou aos horrores da guerra mundial, 1914-1945, que acabamos de passar. 
 

O verdadeiro trabalho do Ciclo de Conferências, sobre o qual tratei acima, só terá início 
em São Francisco, onde se preparará o panorama para os processos que deverão introduzir 
uma era de relativa tranquilidade; assim, a porta da escura caverna do materialismo será 
aberta e a pedra do sepulcro, que durante tanto tempo soterrava a humanidade, será removida. 
Virão em seguida os passos que levarão a uma vida nova e melhor e indicarão a expressão 
do espírito de ressurreição. Estes fatos (tão próximos a ocorrer) são fatos físicos e assim se 
revelarão, se os discípulos do mundo reconhecerem o que o Cristo quer, e se os homens e 
mulheres de boa vontade implementarem uma resposta aos Seus desejos. 
 

Falando em termos simbólicos, o primeiro passo depois do advento do espírito de 
ressurreição, será similar ao que nos relata a Bíblia. Maria, a mulher de dores, de experiência 
e de aspiração, simboliza (como sempre no simbolismo do mundo) o materialismo. A 
humanidade deve exclamar com ela: “Tiraram-me o meu Senhor, e não sei onde o colocaram”. 
Mas ela disse isso ao próprio Senhor, sem o reconhecer; tendo consciência apenas da sua 
profunda necessidade e do seu profundo desespero. Assim deve ser novamente. A 
humanidade – materialista, sofredora, encarando o futuro com desespero e agonia, mas ainda 
assim cheia de aspiração – deve sair da caverna da matéria para procurar o Cristo, primeiro 
sem reconhecer nem a Ele nem o trabalho que Ele procura realizar. As igrejas – materialistas, 
tacanhas e submersas em seus conceitos teológicos, buscando poder político ou posses, 
enfatizando monumentos de pedra e catedrais, enquanto negligencia “o Templo de Deus, não 
construído com as mãos, eterno nos Céus” – preocupam-se com os símbolos e não com a 
realidade. Agora devem reconhecer que o Senhor não está com elas e que também elas 
devem sair, como Maria, a buscá-Lo novamente. Se assim fizerem, com certeza O encontrarão 
e voltarão a transmitir Suas mensagens. 
 

O fato da ressurreição será demonstrado nos próximos séculos. O Cristo vivo caminhará 
entre os homens e os guiará ao Monte da Ascensão. Pentecostes será uma verdade. Todos 
os homens serão submetidos à maré de inspiração proveniente do alto, e mesmo que falem 
línguas diferentes, todos se compreenderão. 
 

Dividirei o que tenho a dizer em duas partes: 
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O trabalho do Cristo hoje. 
O futuro trabalho de reconstrução. 

 
Esses dois tópicos exprimem as mesmas ideias básicas e se completam reciprocamente; 

proclamam o fato de que tudo o que nos concerne verdadeiramente é o que ocorre na Terra, 
na linha dos anteprojetos que guiam o trabalho do Cristo. (Quando uso as palavras “nos con-
cerne”, refiro-me às reações físicas, emocionais e mentais dos homens). Proclamam o fato de 
que todo estado de consciência está enraizado na humanidade, e que todos existem aqui e 
agora, soubessem os homens! Proclamam também a verdade de que o Cristo nunca nos 
abandonou por um céu distante e nebuloso, mas está sempre ao nosso alcance. Proclamam 
também que seu interesse, sua árdua tarefa em nosso benefício, e as atividades de Seus 
discípulos ativos, os Mestres de Sabedoria e os Senhores da Compaixão, estão também entre 
nós, aqui e agora. Proclamam que não estamos sós, mas que as Forças da Luz e do 
Esclarecimento estão em constante atividade; que as forças e a sabedoria daqueles que 
sabem estão se mobilizando para ajudar a humanidade e que nada pode detê-las, nem impedir 
o contato entre o centro inteligente de aspiração denominado humanidade, e o grupo espiritual 
interno, a Hierarquia.  

 
O Trabalho do Cristo Hoje 
 

Não se esqueçam de um ponto importante. A própria Hierarquia é resultado da atividade 
e da aspiração da humanidade. Foi criada pela humanidade. Seus membros são seres 
humanos que viveram, sofreram, realizaram, fracassaram, tiveram sucesso, suportaram a 
morte e passaram pela experiência da ressurreição. São da mesma natureza dos que hoje 
lutam com os processos de desintegração, mas que –de qualquer modo – levam em si a 
semente da ressurreição. Eles conhecem todos os estados de consciência e todos dominaram. 
Eles os dominaram como homens, o que garante à humanidade a mesma conquista máxima. 
Temos a tendência de considerar os membros da Hierarquia como radicalmente diferentes da 
humanidade, esquecendo que a Hierarquia é uma comunidade de homens que triunfaram, que 
anteriormente se submeteram aos fogos purificadores da vida diária, trabalharam pela própria 
salvação como homens e mulheres do mundo, como homens de negócios, maridos e 
mulheres, fazendeiros e governantes. Portanto, conhecem a vida em todas as fases e 
graduações. Superaram as experiências da vida. Seu grande Mestre é o Cristo; passaram 
pelas iniciações do novo nascimento, do batismo, da transfiguração, da crucifixão final e da 
ressurreição. Porém, continuam sendo homens e só diferem do Cristo pelo fato de que Ele, o 
primeiro da nossa humanidade a alcançar a divindade, o Primogênito de uma grande família 
de irmãos (conforme expressa São Paulo), o Mestre dos Mestres e Instrutor de anjos e 
homens, foi considerado tão puro, tão santo e tão iluminado, que Lhe foi permitido encarnar 
para nós o grande princípio cósmico do amor. Ele assim revelou para nós, pela primeira vez, 
a natureza do coração de Deus. 
 

Portanto, estes homens perfeitos existem. São mais do que homens, porque o espírito 
divino n’Eles registra todos os estados de consciência e percepção – subumana, humana e 
super-humana. Este desenvolvimento inclusivo Lhes permite trabalhar com os homens, entrar 
em contato com a humanidade quando é necessário, e saber como guiar seu progresso até 
as fases da ressurreição. 
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É desnecessário me estender aqui sobre o mundo que Eles procuram ajudar e salvar. 
As pessoas que realmente pensam sabem qual é o estado atual da humanidade. Devastação, 
crucifixão, massacre e morte predominam; tristeza, dor, desilusão e pessimismo condicionam 
o pensamento e as reações de milhões de seres; enquanto que a triste situação das massas 
não pensantes e indefesas e irreflexivas alcançou um ponto inconcebível de sofrimento. A 
ignorância, a falta de compreensão e o egoísmo dos homens de todas as partes, em especial 
nos países que escaparam dos estragos da guerra, agravam a situação. No entanto, com 
serenidade e confiança, a Hierarquia está encarando hoje a Sua árdua tarefa. 
 

Gostaria de abordar um dos aspectos do trabalho e da atitude da Hierarquia que pode 
ser motivo de equívocos entre os que têm visão estreita e (se assim posso descrevê-los), um 
coração apertado, mas amoroso. Refiro-me à atitude assumida pela Hierarquia durante os 
anos de guerra. Esta atitude deu lugar a críticas. Permitam-me ser explícito e introduzir a 
equação tempo. Bem posso fazê-lo, porque pelos meus escritos a posição da Hierarquia foi 
afirmada e declarada publicamente. 

 
Em 1932 escrevi uma série de folhetos que visavam mobilizar os discípulos do mundo, 

sob o nome de Novo Grupo de Servidores do Mundo e estimular os homens e mulheres de 
boa vontade para um esforço final para despertar a humanidade à necessidade de mudança. 
Procurei instituir uma limpeza doméstica em todo o mundo e estimular os homens a tomarem 
as medidas necessárias para evitar a guerra – uma guerra que a Hierarquia via cada dia mais 
próxima. De uma maneira não entendida e não sonhada pelo homem comum, as forças do 
mal emergiam, poderosamente, de seu antigo covil, com a intenção de descobrir aqueles a 
quem pudessem moldar e obcecar, e assim levar a humanidade mais rapidamente para o 
desastre. Em todos os países encontraram mentes receptivas a seus impulsos malignos, e 
descobriram também que era possível tomar posse de dois países, Japão e Alemanha e – em 
medida muito menor – da Itália. 
 

A Hierarquia, prevendo isto, tentou neutralizar tais esforços; apelou às pessoas de 
mente espiritual do mundo; Seu chamado atingiu milhões de seres e culminou em maio de 
1936, em um esforço planetário no qual a Grande Invocação foi empregada em vasta escala 
na maioria dos países do mundo. Durante outros três anos, Sua obra de amor continuou. A 
Hierarquia lutou para salvar a humanidade e fazer ver aos homens o iminente perigo que 
pairava sobre eles; procurou deter o egoísmo da humanidade e produzir uma nova orientação 
aos valores espirituais e, assim, evitar a guerra. Seus esforços fracassaram. Os homens e 
mulheres de boa vontade e as pessoas de tendência espiritual foram incapazes de apreciar a 
verdadeira natureza do perigo iminente. Alguns se deram conta e fizeram o quanto puderam; 
uns poucos trabalharam arduamente, confiando na sabedoria dos que sabiam e a eles pediram 
ajuda; a maioria se sentiu perturbada e preocupada, mas nenhum deles compreendeu sufi-
cientemente o duplo perigo que a humanidade enfrentava: o perigo decorrente do egoísmo e 
da cobiça do homem, mais o perigo que se acercava da Terra pela intervenção das forças 
combinadas do mal. Estas forças eram organizadas por seres da mais maligna e exímia 
experiência; haviam se preparado para obsedar e, finalmente, dominar o negativo povo 
alemão, regido por um grupo de homens de espírito de tão positivo egoísmo e agressivo 
materialismo, que facilmente podiam se converter em agentes das forças subjetivas do mal. 
 

Em setembro de 1939 a suprema malignidade desabou sobre a Terra. Como a 
Hierarquia não podia nem infringiria o livre-arbítrio humano, o mal que a própria humanidade 
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havia engendrado se manifestou, e o mal a que certas nações e indivíduos haviam respondido 
apareceu e dessa maneira a segunda guerra mundial teve início. Um mal desenfreado tomou 
posse da Terra, valendo-se das nações do Eixo. Os alemães invadiram a Polônia. Este país 
foi o receptor do primeiro impacto devido ao seu egoísmo nacional, à supressão das classes 
inferiores, à exaltação de uma aristocracia de mentalidade fascista e seu ódio aos judeus. As 
nações Aliadas então começaram lentamente a se organizar sob a inspiração das Forças da 
Luz. A guerra começou. 

 
Nestas circunstâncias, o que a Hierarquia podia fazer? Foi dada plena oportunidade à 

humanidade para evitar a descida do mal à manifestação. Líderes e pessoas humanitárias de 
todos os lugares proclamavam a necessidade de reformas. Qual lado a Hierarquia deveria 
apoiar e influenciar?  Deveria tomar algum partido, ou se manter neutra? Deveria permanecer 
neutra e assumir a posição de observadora? Deveria se manter acima dos atos da humanidade 
e aguardar a decisão da batalha a ser travada? Deveria se ajustar às ideias sentimentais do 
público instruído pela igreja e falar em “Paz, paz” quando não havia paz, e apresentar um 
aspecto negativo de amor a todos os povos enquanto o ódio avançava desenfreadamente 
sobre a Terra? 
 

É preciso lembrar que se esta guerra se assemelhasse às outras guerras ocorridas ao 
longo dos séculos, e se fosse apenas uma luta entre grupos humanos e nações, a Hierarquia 
teria permanecido à margem do conflito e deixado a humanidade lutar por uma vitória 
conclusiva com base nos méritos de suas unidades de combate. Porém, desta vez algo mais 
estava envolvido e a Hierarquia sabia. Esta guerra não foi apenas causada por agressões 
entre nações, nem pelo ódio entre os expoentes de ideologias antagônicas, mas algo muito 
mais sério. A Hierarquia sabia que forças extremamente poderosas estavam se aproveitando 
da estupidez humana a fim de se intrometer nos assuntos humanos, e que poderosos grupos 
de seres malignos estavam organizados para explorar a situação mundial existente. Sabia 
também que a combinação do antigo mal com o egoísmo dos homens seria inevitavelmente 
forte demais, mesmo para as nações Aliadas, se não recebessem ajuda para enfrentar as 
Potências do Eixo e os Senhores do Mal, que emergiam de seu esconderijo. Portanto, a 
Hierarquia se posicionou ao lado das Nações Aliadas e fez saber que o tinha feito. Decidido 
isto, foram tomadas medidas físicas precisas para ajudar as Forças da Luz; homens e líderes 
foram cuidadosamente escolhidos e discípulos selecionados foram colocados em posições de 
poder e autoridade. Os dirigentes das nações Aliadas e seus exércitos não são homens sem 
Deus como os das Potências do Eixo, são homens de retidão, de propósitos espirituais e 
humanitários e, portanto, capazes de trabalhar – consciente ou inconscientemente – sob a 
inspiração da Hierarquia. Isto ficou amplamente demonstrado. Em virtude desta decisão da 
Hierarquia, o Cristo se converteu automaticamente em Guia destas Forças. 
 

O trabalho do Cristo foi grandemente entorpecido pelo sentimentalismo piegas dos 
cristãos irreflexivos e pelos pacifistas bem-intencionados, mas, em geral, ignorantes. Esses 
dois grupos teriam sacrificado o futuro da humanidade com métodos temporários de “não 
ofender”, “ser gentil”, ou de tomar medidas condescendentes. As forças do mal que hoje 
espreitam o mundo não entendem essas medidas. A proclamação dessas pessoas de que 
“Deus ama todos os homens” é verdadeira – eternamente e para sempre verdadeira. É um dos 
fatos inalteráveis da própria existência. Deus ama – sem distinções e independente de raça ou 
credo. Para esta Grande Vida nada importa, apenas a humanidade e seu aperfeiçoamento, 
porque da humanidade depende a salvação de todos os reinos da natureza. Porém, tal 
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afirmação (feita em tempo e espaço no que diz respeito ao aspecto forma, e não ao espírito 
do homem) muitas vezes induz a erro e os incautos tendem a esquecer que o Cristo disse: 
“Quem não está comigo está contra mim”. 

 
Os homens também falham em perceber a potência do pensamento exercido por Aqueles 

que trabalham sob o Cristo e regidos por Ele. O pensamento é energia divina pura, impessoal 
e – como a do Sol – verte-se sobre os dignos e os indignos, a não ser que seja dirigida de 
maneira definida e deliberada. A Hierarquia se viu diante do problema e da necessidade de 
evitar que a energia mental, pura e impessoal, chegasse às fileiras dos que lutavam contra as 
liberdades humanas, porque tal energia estimula as mentes e os processos mentais dos bons, 
assim como dos maus. Eles neutralizaram este perigo deliberadamente, dirigindo Seu pensa-
mento para as forças que lutavam sob as ordens dos condutores das Nações Aliadas, e 
assumindo abertamente Sua posição ao lado das corretas relações humanas. Não se 
atreveram a agir de outra maneira porque – em seu lugar e circunstâncias – os líderes das 
forças do mal demonstraram ser mais sagazes e calculistas do que os que lutavam a favor da 
liberdade humana. É esta distinção e decorrente necessidade que alguns pensadores cristãos 
bondosos e bem-intencionados, mas ignorantes, muitas vezes passam por alto.  

 
O trabalho do Cristo em relação à guerra também foi prejudicado por pessoas de 

mentalidade comercial, em todas as nações, em especial nos países neutros, que lucraram 
com a guerra, como também pelos interesses dos “grandes negócios” em muitos países. Neste 
momento, estes interesses estavam enfocados em certos grupos financeiros em todas as 
nações poderosas, em especial nos Estados Unidos. O Cristo também foi obstruído por 
indivíduos que procuravam explorar as dificuldades da humanidade em sofrimento para 
vantagem financeira própria.  

 
Portanto, quando a guerra estourou e a humanidade decidiu lutar, e as forças do mal se 

lançaram sobre o nosso planeta, a Hierarquia cessou Seus esforços para trazer a paz por meio 
da boa vontade e Se colocou abertamente do lado dos que lutavam para fazer retroceder o 
mal ao seu lugar de origem e para derrotar as nações do Eixo. Devido à decisão que tomou, 
as pessoas irreflexivas alegaram que as afirmações dos que representam a Hierarquia na 
Terra eram contraditórias, e que as ações da Hierarquia não eram compatíveis com as ideias 
já abalizadas de como o amor deveria se demonstrar. Nos últimos cinco anos, os esforços do 
Cristo e de Seus servidores, os Mestres de Sabedoria, dedicaram-se a esclarecer as 
verdadeiras questões nas mentes dos homens, a indicar as linhas que a ação correta deveria 
tomar e a unificar as políticas entre os aliados. Ocuparam-Se de agrupar os homens de boa 
vontade de todo o mundo, em preparação para o Ciclo de Conferências e os reajustes mundiais 
que se avizinhavam. Procuraram proteger os que sofriam, organizando métodos de socorro, 
guiando as mentes dos chefes dos exércitos e incitando a opinião pública a tomar as medidas 
que, com o tempo, trarão corretas relações humanas. Temporariamente, o povo alemão e o 
japonês foram deixados à mercê do seu destino e das forças do mal. O presente colapso na 
Alemanha é testemunha do que o mal pode trazer a quem o segue. Com todos estes métodos 
para fortalecer as Forças da Luz e livrar a humanidade do mal que desceu sobre ela, a 
Hierarquia também Se dedicou a linhas de atividades que não podem ser divulgadas, porque 
dizem respeito à intervenção nas forças subjetivas do mal. Podemos apreciar a potência 
dessas forças pelo longo período que a guerra durou, e também pelo fato de que duas nações 
tenham sido capazes de resistir, até há alguns meses, a um mundo inteiro de nações unidas 
contra elas.  
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Isto, em si mesmo, é um fato notável e atesta a força do grupo do mal, objetivo e subjetivo 

– que tentou dominar a humanidade. Se a Hierarquia não tivesse Se colocado do lado das 
Nações Aliadas e lançado o poder do Seu pensamento na batalha, a vitória estaria ainda muito 
longe. Hoje já está quase em nossas mãos. 

 
Como já disse, é um erro crer, como alguns, que a principal tendência do trabalho do Cristo 

se dá por meio das igrejas ou das religiões mundiais. Ele necessariamente trabalha por esse 
meio quando as condições permitem e há um núcleo vivo de verdadeira espiritualidade nelas, 
ou quando o clamor invocativo é suficientemente potente para chegar até Ele, que usa todos 
os canais possíveis pelos quais a consciência do homem pode se expandir e alcançar uma 
correta orientação. Seria, portanto, mais correto dizer que é como Instrutor do Mundo que Ele 
atua de maneira consistente e que as Igrejas são apenas um dos canais de ensinamento que 
emprega. Tudo que ilumina as mentes dos homens, toda disseminação de ideias que tenda a 
fomentar corretas relações humanas, todos os meios de adquirir verdadeiro conhecimento, 
todos os métodos de transmutar conhecimento em sabedoria e entendimento, tudo que 
expande a consciência da humanidade e de todos os estados subumanos de percepção e 
sensibilidade, tudo que dissipa o espelhismo e a ilusão, tudo que rompe a cristalização e 
interrompe as condições estáticas situam-se no âmbito das atividades práticas do 
departamento da Hierarquia que Ele supervisiona. O Cristo é limitado pela qualidade e alcance 
da invocação humana, a qual, por sua vez, é condicionada pelo ponto de evolução alcançado. 

 
Na Idade Média da história e períodos anteriores, cabia às igrejas e às escolas de filosofia 

proverem os principais canais para a atividade do Cristo, mas hoje já não é assim. As Igrejas 
e a religião organizada bem fariam em se lembrar desse ponto. Agora está havendo um 
deslocamento de Sua ênfase e atenção para dois novos campos de esforço; primeiro, para o 
campo da educação mundial e, segundo, para a esfera de implementação inteligente das 
atividades regidas pelo departamento do governo em seus três aspectos: ofício de governar, 
ações políticas e legislação. Hoje as pessoas comuns estão despertando para a importância 
e a responsabilidade do governo; portanto, a Hierarquia se dá conta de que antes que o ciclo 
da verdadeira democracia (como existe essencialmente e vai se demonstrar com o tempo) 
possa vir à existência, é absolutamente necessário haver a educação das massas sobre a arte 
de governar de maneira cooperativa, a estabilização econômica mediante a correta partilha e 
uma interação política límpida. A longa separação entre religião e política deve terminar; o que 
pode acontecer agora, graças ao alto nível de inteligência das massas humanas, e ao fato de 
que a ciência aproximou tanto os homens que o que ocorre em áreas remotas da superfície 
da Terra desperta o interesse geral em poucos minutos. Tempo e espaço hoje estão anulados. 

 
O Futuro Trabalho de Reconstrução  
 

Fiz referência à Lua Cheia de junho como a “Oportunidade Excepcional do Cristo”. 
(consulte: O Reaparecimento do Cristo, Capítulo II). O que esta afirmação comporta 
exatamente, não estou autorizado a dizer, mas posso lançar alguma luz sobre uma de suas 
fases. Há muito tempo existe uma lenda (e quem pode dizer que não seja um fato?) de que 
em cada plenilúnio de junho, o Cristo repete e prega novamente, diante do mundo reunido (os 
corações e as mentes dos homens) o último sermão do Buda, vinculando assim a iluminação 
completa da era pré-cristã e a sabedoria do Buda, com o ciclo de distribuição da energia do 
amor, pela qual é responsável. 
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Este ano, a mensagem do passado e do presente será ampliada, aprimorada e 

complementada pela enunciação de uma nota, palavra ou tema novos que distinguirão a nova 
era e caracterizarão a civilização e a cultura próximas. Será a culminação do passado e lançará 
a semente do futuro. O significado desta declaração reside no fato de que telepaticamente, 
apoiado por toda a força da Hierarquia, mais a potência d’Aqueles que têm a missão de 
expressar a Vontade de Deus (que mais tarde deve ser executada pela Hierarquia, dirigida 
pelo Cristo) o Instrutor do Mundo, por direito próprio, fará certas declarações e formulará certas 
palavras que criarão o núcleo da forma-pensamento, e apresentará o anteprojeto em torno do 
qual se desenvolverá a nova era. Para este momento, o pensamento e os projetos dos 
aspirantes esclarecidos do mundo fizeram – conscientemente, mas sobretudo 
inconscientemente – uma longa preparação. Com seus esforços, proporcionam o conjunto de 
substância mental que será afetada pelo próximo pronunciamento. O Cristo lhe dará uma 
forma adequada para fins da atividade criadora do Novo Grupo de Servidores do Mundo, que 
atua em todas as nações e em todos os grupos: religiosos, sociais, econômicos e políticos.  

 
Os pronunciamentos do Cristo estarão contidos em certas estrofes, das quais as já dadas 

são uma pequena parte. Somente Ele pode empregar estas Palavras de Poder da maneira 
apropriada e com a devida conotação e ênfase. Só é possível dar à humanidade apenas uma 
paráfrase inadequada de certas frases contidas nesse pronunciamento, e esta paráfrase só 
poderá ser utilizada depois de terminada a guerra, e não antes. Isto significa que só podem 
ser utilizadas quando a Alemanha e o Japão estiverem sob o controle completo das Nações 
Aliadas, através das quais a Hierarquia vem atuando. Isto não quer dizer que será alcançada 
a paz completa, mas sim o fim de toda a luta agressiva e da resistência organizada, o que trará 
um período de relativa tranquilidade. 

 
Permanecendo em Seu Próprio Lugar, em um ponto central da Ásia, longe das multidões e 

do impacto da humanidade, o Cristo abençoará o mundo no momento exato da lua cheia de 
junho. Em seguida repetirá as últimas palavras do Buda, seu último Sermão, assim como as 
Bem-aventuranças que pronunciou na Terra, e que foram traduzidas de maneira errada e 
equivocada – uma tradução baseada na lembrança do que disse, e não ditadas diretamente 
por Ele. A estas duas Mensagens, o Cristo agregará uma nova, imbuída de poder para o futuro. 
Esta parte do que Ele disse, na qual os homens podem participar, será usada nos anos que 
se seguem, em vez das duas estrofes da Grande Invocação que foram empregadas durante 
nove anos. 

 
Por trás do Cristo, hoje se concentrando com intensidade e se preparando para um grande 

ato de cooperação espiritual no momento da lua cheia de Gêmeos, encontra-Se a Hierarquia. 
Junto com Ele, os membros da Hierarquia invocarão um grupo de Forças espirituais, as quais 
(à falta de um nome melhor), chamaremos de Forças de Reconstrução. 

 
Pediria a vocês que tivessem claramente em suas mentes os três grupos de energias 

espirituais que – no momento das três luas cheias de abril, maio e junho – serão lançadas à 
atividade e ajudarão a humanidade em sua tarefa maior de reconstrução de um mundo novo 
e melhor. 

 
As Forças de Restauração. Atuarão para restabelecer a saúde moral e psicológica, 

implementando assim a ressurreição da humanidade, fazendo-a sair do ciclo de morte pelo 
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qual estava passando. O principal objetivo é restaurar a condição mental dos homens, levando-
os a uma abordagem mais sadia e feliz frente à vida. Estas forças fomentarão o florescimento 
da nova civilização – que é precisamente o trabalho criador do homem. 

 
As Forças de Esclarecimento. Estas, quando desencadeadas na Terra, produzirão uma 

clara compreensão do Plano que a Hierarquia deseja implementar, uma revelação dos 
assuntos envolvidos em sua sequência correta e possível; também darão um senso de 
proporção ao pensamento humano, além de uma apreciação dos valores espirituais que 
devem determinar as políticas objetivas. Estas Forças salvarão os benefícios culturais do 
passado (um passado que está morto e desaparecido e do qual pouco deveria ser restaurado) 
e implementarão (com base nas diversas culturas formadoras do passado) aquela nova e 
melhor cultura que será característica da Nova Era. 

 
As Forças de Reconstrução. Introduzirão solenemente uma era de pronunciada atividade 

criadora e fomentarão a reconstrução do mundo tangível sobre as novas linhas. Implicará na 
necessidade da destruição total das antigas formas. É este grande grupo de Forças que será 
posto em movimento pelo Cristo na lua cheia de junho; o foco do trabalho destas forças estará 
nitidamente no plano físico. Sua tarefa é precipitar e trazer à manifestação aquilo que o 
trabalho das Forças de Restauração e de Esclarecimento tornaram possível subjetivamente.  

 
Podemos considerar que estas Forças encarnam e afirmam o “novo materialismo”. Trata-

se de uma declaração que merece nossa maior atenção. É essencial que tenhamos em mente, 
ao enfrentarmos as atividades do futuro processo de reconstrução que matéria e substância e 
a fusão delas em formas vivas, são aspectos da divindade; foi a degradação da matéria para 
fins egoístas e propósitos separatistas que causou o sofrimento e o fracasso, assim como o 
mal que caracterizou a carreira da humanidade ao longo das eras, e precipitou esta guerra 
mundial. Hoje é oferecida à humanidade uma nova oportunidade para construir, sobre linhas 
mais sólidas e sadias, uma civilização melhor, o sonho de todos aqueles que amam os 
semelhantes, e para chegar a uma nova habilidade de manejar a substância. Se os homens 
puderem demonstrar a sabedoria adquirida na criação de uma forma que abrigue o Espírito de 
Ressurreição e expressar a iluminação obtida pela amarga experiência do passado, a 
humanidade se levantará novamente. 

 
A oportunidade excepcional com que o Cristo se depara, à medida que a hora solene se 

aproxima para Ele, é unificar, sintetizar e integrar todas estas forças em uma enorme e potente 
afluência de energia espiritual. Estas energias implicam nas atividades do Espírito de 
Ressurreição, na inspiração do Buda que, este ano, transmite a força d’Aquele em Quem 
vivemos, nos movemos e temos o nosso ser e que o próprio Cristo porá em ação, em resposta 
ao chamado invocador do Novo Grupo de Servidores do Mundo, dos homens de boa vontade 
e da “intenção unida” das multidões mudas. É essencial que tratemos de compreender a 
unidade deste esforço hierárquico. 

 
A energia que levará à restauração da aspiração humana, ao correto idealismo e à intenção 

humanitária determinada são as que distribuem as Forças de Restauração, postas em ação 
este ano no momento da lua cheia de Páscoa, sob a direção dos Mestres de Sabedoria e sob 
a supervisão do Cristo. Elas se dedicarão à reorientação da psique humana e às inevitáveis 
consequências dessa reorientação – a aquisição da visão que ensejará corretas relações 
humanas. Isto será feito, em grande parte, pelas pessoas espirituais do mundo, os aspirantes, 
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os discípulos ativos e (quando possível) pelas pessoas de orientação espiritual das igrejas e 
dos grupos humanitários e esotéricos. 

 
Chamei de Forças de Esclarecimento a energia que propiciará uma atividade inteligente e 

o correto planejamento mental. Quando se manifestar, o Novo Grupo de Servidores do Mundo 
terá a responsabilidade de dirigi-las. Em seguida, graças aos planos esclarecidos e precisos 
da intelligentsia do mundo, e dos humanitários relevantes e servidores da raça, será possível 
estabelecer os princípios espirituais e as corretas relações de cooperação, que devem 
caracterizar os assuntos humanos no futuro. Se os planos se desenvolverem como desejado, 
serão diretamente afetados os grandes sistemas de educação, as instituições de difusão 
mundial, e todos os meios dedicados a educar e dirigir o pensamento público e a moldar a 
opinião pública. 

 
A energia que chamei de Forças de Reconstrução será de aplicação mais geral, e afetará 

as massas dos homens pela ação dos homens e mulheres de boa vontade. Indiquei aqui o 
plano de distribuição das três grandes correntes de energias divinas que entrarão em atividade 
nos três plenilúnios correntes. Um deles já passou e há dois por vir: 

 
A Energia de Restauração, na lua cheia de abril, o da Páscoa. 
A Energia de Esclarecimento, na lua cheia de maio, Wesak. 
A Energia de Reconstrução, na lua cheia de junho. 
 
As fontes de inspiração destes agentes espirituais são, primeiramente, o Espírito de 

Ressurreição (um Ser extraplanetário); a seguir, o Senhor do Mundo, atuando por intermédio 
do Buda e, finalmente, o próprio Cristo. Os três atuarão por meio da Hierarquia, do Novo Grupo 
de Servidores do Mundo, e dos homens e mulheres de boa vontade. Tal é o plano geral 
proposto por Aqueles que – com um propósito espiritual esclarecido – estão hoje preparados 
para conduzir a humanidade das trevas para a luz, do irreal para o real, e da morte para a 
imortalidade. A mais antiga das orações chega hoje a ter seu significado espiritual mais 
profundo. Permitam-me repeti-la na ordem em que hoje adquire significado: 

 
Conduzi-nos, Senhor, da morte para a imortalidade,  
Das trevas para a Luz,  
Do irreal para o Real. 
 
A beleza desta síntese e a maravilha desta oportunidade certamente se evidenciam à 

medida que estudamos o que está escrito nestas palavras e consideramos estes aspectos do 
plano divino. Grandes forças, sob uma poderosa condução espiritual, estão prontas para se 
precipitar neste mundo de caos, de confusão, de aspiração e de perplexidade. Estes grupos 
de energias estão prontos para se centrar e se distribuir, e a Hierarquia está mais próxima da 
humanidade do que nunca. Os membros do Novo Grupo de Servidores do Mundo também 
estão “atento à direção”, em todos os países do mundo, unidos pelo idealismo, pelos objetivos 
humanitários, pela sensibilidade à impressão espiritual, pelo propósito subjetivo comum, pelo 
amor aos semelhantes e pela dedicação ao serviço altruísta. Os homens e mulheres de boa 
vontade estão presentes em todas as partes, dispostos a ser guiados para uma atividade 
construtiva e a ser agentes (gradualmente treinados e instruídos), a fim de estabelecer o que 
até agora não existiu verdadeiramente: corretas relações humanas. 
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Assim, do Ser espiritual mais elevado do nosso planeta, passando por todos os graus de 
grupos espirituais de homens esclarecidos e perfeitos que atuam do lado interno da vida, até 
o mundo externo da vida diária, onde servem os homens e mulheres que pensam e amam, 
sobe a maré da nova vida. O Plano está pronto para ser aplicado e implementado inteligen-
temente; os trabalhadores ali estão e o poder de trabalhar é adequado à necessidade. Os três 
plenilúnios que examinamos são simplesmente três pontos no tempo através dos quais a 
potência necessária deve ser liberada. 

 
O que temos aqui, meus irmãos, é um panorama de possibilidades. Procuro apresentá-lo 

hoje a vocês devido à necessidade do mundo; é um terreno para uma abordagem sólida e 
otimista do futuro; temos aqui a certeza de que o mundo pode ser reconstruído, que uma ação 
construtiva pode ser empreendida com sucesso, que o esclarecimento estará cada vez mais 
presente e evidente e que a humanidade sairá realmente do seu desditoso passado para entrar 
em um novo mundo de compreensão, tranquilidade, colaboração e renovado impulso 
espiritual. 

 
Não será fácil. As energias espirituais que serão liberadas inevitavelmente suscitarão 

oposição. O egoísmo e o ódio, com seus efeitos secundários de ganância, crueldade e 
nacionalismo, não morreram nem morrerão por muito tempo. No mundo do pós-guerra, é 
preciso ignorar estas condições, e o Novo Grupo de Servidores do Mundo e os homens e 
mulheres de boa vontade devem trabalhar juntos por uma educação mais iluminada, uma vida 
econômica de cooperação, corretas relações humanas em todos os setores da experiência 
humana, uma atividade política íntegra, um serviço desinteressado, e uma religião ecumênica 
que restabeleça o Cristo no lugar que Lhe corresponde nos corações dos homens, o que 
eliminará a pompa, o materialismo e a política das Igrejas, e unificará a intenção espiritual de 
todas as religiões nos dois hemisférios. Um imenso programa, mas o número de homens e 
mulheres esclarecidos também é grande, e o poder de que dispõem assegura o triunfo final do 
seu idealismo espiritual. 

 
A maior necessidade é pôr todas essas pessoas em relação mais estreita, tomar as 

medidas necessárias para que compreendam que fazem parte de um grupo de servidores 
mundiais inteligentes e dirigidos, ao mesmo tempo que são livres para trabalhar à sua maneira, 
em seu próprio lugar e no campo de serviço escolhido, considerando esta fase do trabalho 
como complementar a todas as outras e como desenvolvimento do Plano divino, que se origina 
na Hierarquia de Vidas espirituais. Seu trabalho se desenvolverá conscientemente sob a guia 
direta do Cristo e de Seus discípulos. 

 
Será necessário haver muita paciência. Serão cometidos erros, haverá períodos de 

indecisão, de ação ineficaz e de profundo desânimo. Os trabalhadores tenderão a se 
desesperar e, às vezes, a tarefa parecerá muito difícil e as forças opositoras muito potentes. 
Mas, por trás da reconstrução a que a humanidade deve fazer frente, encontra-se a potência 
da inevitável ressurreição, o fluxo constante do pensamento claro que dirige e penetra na 
consciência da massa e uma certeza crescente de que a humanidade não está só, que os 
valores espirituais são os únicos valores reais e que a Hierarquia permanece inabalável em 
Sua força espiritual, firmemente orientada para a salvação do mundo e atuando sempre sob a 
direção deste Grande Guia divino, mas humano, o Cristo. O Cristo passou por todas as 
experiências humanas e jamais nos abandonou; com Seus discípulos, os Mestres de 
Sabedoria, Ele se aproxima cada vez mais da humanidade, década após década. Quando 
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disse na iniciação da Ascensão, “Eis que estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”, 
não quis exprimir uma ideia vaga e geral de que ajudaria a humanidade de algum lugar 
distante, chamado “o Trono de Deus no Céu”. Quis dizer, precisamente, que permanecia 
conosco. A realidade de Sua presença na Terra, em forma física, é conhecida hoje por 
centenas de milhares de pessoas e, com o tempo, será de milhões. 

 
Portanto, irmãos meus, creiam na realidade do trabalho que devem realizar estas Grandes 

Potestades espirituais, invocadas durante os plenilúnios de abril, maio e junho. Consagrem-se 
à tarefa de ajudar a humanidade, de estabelecer boa vontade, de promover corretas relações 
humanas e de restabelecer a verdadeira perspectiva espiritual, com coragem indomável, uma 
fé segura e uma firme convicção de que a humanidade não está só. 

 
Que a bênção do Cristo e da Hierarquia se estenda sobre todos os verdadeiros servidores, 

e que eles permaneçam serenos em meio à luta. 
 

 
A GRANDE INVOCAÇÃO 

 
Terceira Estrofe 

17 de abril de 1945 
 

À medida que esta catástrofe mundial se aproxima do seu inevitável fim e as Forças da Luz 
triunfam sobre as forças do mal, abre-se a era de restauração. Para cada um de vocês, indica 
uma renovada hora de serviço e de atividade. Como prometi11, dou a vocês a estrofe final da 
Grande Invocação. Dei a primeira há cerca de nove anos e a segunda durante o curso da 
guerra. Pediria que a usassem diariamente, tantas vezes quanto puderem se lembrar; deste 
modo criarão um pensamento-semente, uma clara forma-pensamento que fará do lançamento 
desta Invocação entre as massas de homens uma iniciativa bem-sucedida quando chegar o 
momento oportuno. A hora ainda não chegou. 

 
A Grande Invocação pode ser expressa nas seguintes palavras: 

 
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. 

 
11 Extraído do livro Discipulado na Nova Era, Volume II, a fim de conservar a sequência histórica em que as três estrofes 

da Grande Invocação foram publicadas 
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Foi difícil traduzir, em frases compreensíveis e adequadas, as antiquíssimas formas 

vocabulares que o Cristo empregará. Referidas formas vocabulares são apenas sete em 
número e constituirão Sua nova e integral elocução. Só pude dar o significado geral. Nada 
mais foi possível, mas mesmo nesta forma mais alongada, serão potentes no apelo invocativo 
se pronunciadas com intensidade mental e propósito ardente. Há dois pontos ressaltados 
sobre os quais lhes pediria insistir (quando for permitido usar estas frases), e são dois: 
 

1.  Que o Cristo retorne à Terra. Este retorno não deve ser entendido em sua conotação 
usual e seu sentido místico, cristão, bem conhecido. O Cristo jamais deixou a Terra. Refere-
se aqui à exteriorização da Hierarquia e seu aparecimento exotérico na Terra. A Hierarquia em 
certo momento, sob seu Guia, o Cristo, atuará aberta e visivelmente na Terra. Isto acontecerá 
quando o propósito da vontade divina e o plano que a implementará forem mais bem 
entendidos e o período de ajuste, de iluminação mundial e de reconstrução tiver feito um 
progresso real. Este período se inicia na Conferência de São Francisco (daí sua grande 
importância) e avançará muito lentamente de início. Levará tempo, mas a Hierarquia não 
pensa em termos de anos nem de ciclos breves (embora longos para a humanidade), mas em 
termos de eventos e de expansão de consciência. 

 
2.  E que se sele a porta onde mora o mal. O selamento das forças do mal, liberadas 

durante esta guerra, ocorrerá no futuro imediato. Será em breve. O mal a que se fez referência 
não tem nada a ver com as más tendências, os instintos egoístas e a separatividade que 
existem nos corações e mentes de seres humanos. Eles têm que superá-los e eliminá-los por 
si mesmos. Para reduzir à impotência as forças do mal liberadas, que se aproveitaram da 
situação mundial, que obcecaram o povo alemão e controlaram o povo japonês, e que 
operaram através da barbárie, do assassinato, do sadismo, das fake news, e que prostituíram 
a ciência para alcançar seus fins, requer a imposição de um poder além do humano. Ele deve 
ser invocado e a invocação receberá pronta resposta. Estas potências malignas serão 
“seladas” ocultamente em seu próprio lugar; o que isto quer dizer exatamente nada tem a ver 
com a humanidade. Os homens hoje devem aprender as lições do passado, se beneficiar da 
disciplina da guerra e lidar – cada qual em sua própria vida e comunidade – com as debilidades 
e os erros aos quais possam ser propensos. 

 
Gostaria de lembrar a vocês o que disse no ano passado com relação à Estrofe final da 

Invocação. 
 
Estou preparando a apresentação da última estrofe da Grande Invocação para ser 

amplamente distribuída em todo o mundo. Não é fácil traduzir as palavras desta estrofe em 
termos que exerçam um apelo geral e que não sejam importantes apenas para os 
esoteristas convencidos. Pode ser apresentada de tal maneira que as massas e o público 
em geral sejam impelidos a adotá-la e a utilizá-la amplamente, e o farão em escala 
relativamente mais ampla que os intuitivos, os de mente espiritual, ou mesmo os homens 
de boa vontade. Um público muito mais amplo vai compreendê-la. Transmitirei esta estrofe 
a A.A.B.  o mais brevemente possível, o que dependerá dos assuntos mundiais, e do meu 
entendimento de certo fator de oportunidade esotérica para estabelecer um ciclo de tempo. 
Se os planos amadurecerem segundo o desejo da Hierarquia, a nova estrofe poderá ser 
distribuída na lua cheia de junho de 1945, no que diz respeito ao Ocidente, e 
consideravelmente mais tarde no Oriente. Antes destes pontos estabelecidos no tempo, a 

A.A.B.



 295 

estrofe pode ser empregada por todos os membros da escola esotérica, depois que o meu 
grupo a utilizar durante um mês, contando do momento em que os membros do grupo que 
vivem mais distantes a tiverem recebido. 

 
Eu me empenho para que esta Invocação seja lançada pelo poder gerado por meu Ashram 

e por todos vocês afiliados a ele; os Ashrams do Mestre K.H. e o do Mestre M. também estão 
profundamente comprometidos com este trabalho. 

 
Também lhes pediria que lessem e relessem as duas Instruções que estão recebendo neste 

momento – uma tratando do Ciclo de Conferências e a outra do Trabalho do Cristo. (O 
Reaparecimento do Cristo, Capítulo IV). Assimilem seus conteúdos e deixem que o esquema 
diretor do plano hierárquico tome forma em suas mentes. Em seguida poderão fazer a sua 
parte para implementá-lo e serão capazes de reconhecer aqueles que, em outros grupos e em 
diferentes nações, também são uma parte vital do esforço hierárquico12. 

 
A LIBERAÇÃO DA ENERGIA ATÔMICA 

 
9 de agosto de 1945 

 
Gostaria de abordar agora o maior acontecimento espiritual que ocorreu desde que surgiu 

o quarto reino da natureza, o reino humano. Refiro-me à liberação da energia atômica, como 
relataram os jornais nesta semana, 6 de agosto de 1945, com relação ao bombardeio no 
Japão. 

 
Há alguns anos lhes disse que a nova era seria introduzida pelos cientistas do mundo e 

que a inauguração do reino de Deus na Terra seria anunciada por pesquisas científicas bem-
sucedidas. Isto se cumpriu com este primeiro passo da liberação da energia do átomo, e minha 
profecia se justificou neste crucial ano de nosso Senhor de 1945. Permitam-me fazer um ou 
dois enunciados a respeito desta descoberta, deixando que vocês façam sua própria aplicação 
e deduções. Pouco se sabe ainda sobre a verdadeira natureza deste acontecimento e menos 
ainda se compreende. Certas ideias e pensamentos sugeridos podem ser de real valor aqui, e 
lhes permitirão ver este estupendo acontecimento em uma melhor perspectiva. 

 

1. A iminência desta “liberação” de energia foi um dos principais fatores subjetivos na 
precipitação desta última fase da guerra. Esta guerra mundial teve início em 1914, mas sua 
última e mais importante fase começou em 1939. Até então era uma guerra mundial. Depois 
desta data, e devido a que as forças do mal se aproveitaram do estado de guerra e beligerância 
que existia no planeta, começou a verdadeira guerra, envolvendo os três mundos da evolução 
humana e uma consequente atividade da Hierarquia. A atenção do homem está normalmente 
enfocada nos aspectos externos da vida. No entanto, todas as grandes descobertas, como as 
que dizem respeito à astronomia, às leis da natureza ou as que envolvem uma revelação tal 
como a da radioatividade ou o memorável acontecimento anunciado esta semana referente 
aos primeiros passos tomados no aproveitamento da energia cósmica, sempre são resultado 
de uma pressão interna que emana das Forças e Vidas que se encontram nas esferas 
superiores. Essas pressões internas operam sob as leis do Espírito e não somente sob aquilo 
que vocês denominam leis naturais; resultam do trabalho impulsionador de certas grandes 

 
12 N. do T.: Texto encontrado no livro Discipulado na Nova Era, Volume II. 
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Vidas, atuando em conexão com o terceiro aspecto da divindade, o de inteligência ativa, e 
dizem respeito ao aspecto substância ou matéria da manifestação. Tais atividades são 
motivadas a partir de Shamballa. Esta atividade é posta em movimento por estas Vidas, 
atuando em Seu elevado plano, e causa gradualmente uma reação nos distintos 
departamentos da Hierarquia, em especial naqueles que trabalham sob Mestres do terceiro, 
quinto e sétimo raios. Oportunamente, discípulos nos níveis físicos de atividade se tornam 
conscientes da efervescência interna, o que acontece consciente ou inconscientemente. Eles 
percebem a “impressão” exercida sobre eles e é então que o trabalho científico começa e tem 
continuidade pelas etapas de experimentação e êxito final. 

 
É preciso lembrar um ponto aqui e é o de que esta fase se aplica tanto à grande Loja Branca 

como à Loja Negra – uma dedicada à benéfica tarefa de purificação e ajuda a todas as vidas 
nos três mundos da evolução material e à liberação da alma na forma, e a outra a retardar o 
processo evolutivo e a cristalizar continuamente as formas materiais que ocultam e velam a 
anima mundi. Esses dois grupos estiveram profundamente interessados e implicados neste 
assunto da liberação da energia do átomo e a liberação do seu aspecto interno, mas suas 
motivações e objetivos eram profundamente diferentes. 

 
2. A iminência desta liberação – inevitável e segundo as diretrizes – produziu uma enorme 

tensão nos círculos hierárquicos porque (para expressar a ideia coloquialmente) havia uma 
corrida entre as forças da escuridão e as Forças da Luz para adquirir posse das técnicas 
imprescindíveis para provocar esta liberação de energia necessária. Se as forças da escuridão 
tivessem triunfado, e se as potências do Eixo tivessem obtido a posse das fórmulas científicas 
necessárias, isto teria levado a um sério desastre planetário. A energia liberada teria sido 
utilizada, antes de tudo, para provocar a completa destruição de tudo que se opunha às forças 
do mal e depois teria sido degenerada para manter uma civilização cada vez mais materialista 
e não-idealista. Não era possível confiar este poder à Alemanha, porque todas as suas 
motivações visavam o mal. 
 

Aqui vocês poderiam recair no tópico religioso mais do que sabido de que o bem inato na 
humanidade e a divindade inerente no gênero humano teriam triunfado afinal, porque nada 
pode vencer a tendência universal ao bem. Vocês tendem a se esquecer de que se as forças 
do mal tivessem os poderes passíveis de destruir a forma nos três mundos em tão vasta escala 
que as almas de aspirantes e discípulos avançados e as de iniciados procurando encarnar não 
pudessem vir à expressão externa durante uma crise mundial particular, então o programa de 
tempo do processo evolutivo seria terrivelmente afetado; a manifestação do reino de Deus 
seria grandemente retardada (talvez por milênios). Havia chegado o tempo para essa 
manifestação, e daí a poderosa atividade das forças da escuridão. 

 
Esta tentativa de entravar o progresso planejado foi uma ameaça precisa e indicava um 

perigo e problema supremos. As forças do mal estiveram mais perto do êxito do que qualquer 
um de vocês jamais poderia supor. Estiveram tão próximos do êxito em 1942 que, no 
transcurso de quatro meses, os membros da Hierarquia espiritual fizeram todos os ajustes 
possíveis para se retirar do contato humano durante um período indefinido e imprevisível. Os 
planos para um contato mais estreito com o processo evolutivo nos três mundos e o esforço 
para combinar e fusionar os dois centros divinos, a Hierarquia e a humanidade, em um todo 
operacional e colaborador pareciam condenados à destruição. Sua fusão teria significado o 
aparecimento do Reino de Deus na Terra; os obstáculos para esta fusão, devido à ativa tensão 
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das forças da escuridão, pareciam nesse momento insuperáveis; acreditávamos que o homem 
seria derrotado, devido ao seu egoísmo e mau uso do princípio de livre-arbítrio. Fizemos todos 
os preparativos para nos retirar, mas ao mesmo tempo lutamos para que a humanidade 
escolhesse corretamente e visse as coisas com clareza.  

 
A necessidade de retirada foi evitada. Não me é permitido dizer de que maneira, além de 

lhes expor que os Senhores da Liberação tomaram certas medidas inesperadas. Foram 
induzidos a fazê-lo devido à potência da invocação da humanidade, empregada 
conscientemente por todos aqueles que estavam do lado da vontade-para-o-bem e 
inconscientemente por todos os homens de boa vontade. Devido a estas medidas, os esforços 
daqueles que lutavam no campo da ciência para estabelecer um verdadeiro conhecimento e 
corretas relações humanas foram ajudados. A tendência ao poder de saber e de descobrir 
(uma forma precisa de energia) foi desviada para longe das mentes evocadoras e chamativas 
daqueles que procuravam destruir o mundo dos homens, o que levou a uma forma de paralisia 
mental. Os que procuravam acentuar os corretos valores e salvar a humanidade foram 
simultaneamente estimulados até o ponto de êxito. 

 
Nestas poucas palavras tratei de um estupendo acontecimento mundial e, nestes breves 

parágrafos, resumi a implantação de uma atividade divina especializada. 
 
3. Quando o sol se deslocou para o norte naquele ano (1942), a grande Loja Branca sabia 

que a batalha estava ganha. Seus preparativos foram suspensos e os Mestres então se 
organizaram para um esforço renovado (através dos Seus discípulos) de produzir as condições 
em que o novo e o que estava em linha com o amoroso propósito divino pudesse avançar 
livremente. A guerra não foi ganha pela rendição da Alemanha. Isso foi só o resultado externo 
de eventos internos. A guerra foi ganha pelas Forças da Luz quando a potência mental das 
forças do mal foi derrotada e a “energia do futuro” foi dirigida ou impelida por Aqueles que 
buscavam os valores humanos superiores e o bem espiritual da humanidade. Quatro fatores 
estão por trás do transcendental acontecimento da liberação desta forma de energia atômica, 
através do meio daquilo que erradamente e sem rigor científico é chamado de “fissão do 
átomo”. Há outros fatores, mas vocês acharão os quatro seguintes realmente interessantes: 
 

a. Houve uma afluência de energia extraplanetária claramente dirigida e liberada 
pelos Senhores da Liberação, Aqueles que haviam sido invocados com êxito; pelo 
impacto desta energia sobre a substância atômica da qual estavam se ocupando 
os pesquisadores científicos produziram-se mudanças que lhes permitiram 
alcançar o êxito. Os experimentos levados adiante foram, portanto, subjetivos e 
objetivos. 
 

b. Um esforço conjunto foi realizado por vários discípulos que estavam trabalhando 
nos Ashrams de quinto e sétimo raios, o que lhes permitiu impressionar a mente de 
discípulos menos avançados, do campo científico, e ajudá-los a vencer as 
dificuldades quase insuperáveis que estavam enfrentando. 

 
c. Houve também um debilitamento da tensão que até então havia conseguido manter 

a coesão das forças do mal, e uma crescente incapacidade por parte do grupo do 
mal, que dirigia as potências do Eixo, de superar a fadiga incidental à guerra. Isto 
provocou, acima de tudo, uma deterioração regular das suas mentes, e depois dos 
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seus cérebros e sistemas nervosos. Nenhum dos homens envolvidos na direção do 
esforço do Eixo na Europa é hoje psicologicamente normal; todos eles estão 
sofrendo de alguma forma de deterioração física e isto foi um fator real em sua 
derrota, embora para vocês talvez seja difícil de compreender. O mesmo não ocorre 
no caso dos japoneses, cuja constituição psicológica é totalmente diferente, como 
também seu sistema nervoso; são de qualidade correspondente à quarta raça-raiz. 
Eles serão derrotados, e estão sendo, por medidas de guerra física, pela destruição 
física do seu potencial de guerra e pela morte do aspecto forma. Esta destruição… 
e a consequente liberação das almas aprisionadas é um acontecimento necessário; 
justifica o uso da bomba atômica sobre a população japonesa. O primeiro uso desta 
energia liberada foi destrutivo, mas lhes recordaria que foi a destruição das formas 
e não a destruição dos valores espirituais nem a morte do espírito humano – o que 
era a meta dos esforços do Eixo.  
 
Não se esqueçam de que todo êxito (bom ou mau) depende da manutenção de um 
ponto de tensão. Este ponto de tensão envolve um enfoque dinâmico de todas as 
energias mentais, emocionais e físicas em um ponto central de atividade 
organizada. Diga-se de passagem que este é o objetivo de todo verdadeiro trabalho 
de meditação. Foi neste ato de tensão que o povo alemão fracassou. Custou-lhes 
a guerra; a tensão se rompeu, pois o grupo de forças do mal que estava 
impressionando o negativo povo alemão foi incapaz de alcançar o ponto de tensão 
que a Hierarquia foi capaz de atingir quando foi reforçada pela ação dos Senhores 
da Liberação. 
 
 

d. Outro fator foi o chamado constante, invocador, e as orações (articuladas ou 
mudas) da própria humanidade. Os homens impelidos em grande parte pelo medo e 
pela inata mobilização do espírito humano contra a escravidão, alcançaram tal pico de 
energia invocadora que foi criado um canal, facilitando grandemente o trabalho da 
Hierarquia, sob a influência direta dos Senhores da Liberação. 

 
4. A liberação da energia do átomo está ainda em uma etapa extremamente embrionária; 

a humanidade pouco sabe sobre o alcance ou a natureza das energias que foram extraídas 
do átomo e liberadas. Há muitos tipos de átomos constituindo a “substância do mundo”; cada 
um pode liberar seu próprio tipo de força; este é um dos segredos que a nova era revelará em 
seu devido momento, mas se fez um começo bom e sólido. Chamaria a atenção de vocês para 
as palavras “a liberação da energia”. Liberação é a nota-chave da nova era, assim como 
sempre foi a nota-chave do aspirante espiritualmente orientado. Esta liberação se iniciou com 
a liberação de um aspecto da matéria e a libertação de algumas das forças da alma dentro do 
átomo. Isto foi, para a própria matéria, uma grande e potente iniciação, comparável às 
iniciações que liberam ou libertam as almas dos homens. 
 

Neste processo de iniciação planetária a humanidade conduziu seu trabalho de salvador 
do mundo para o mundo da substância, e afetou as unidades de vida primárias de que são 
feitas todas as formas. 

 
5. Agora compreenderão o significado das palavras usadas por tantos de vocês na segunda 

das Grandes Invocações: A hora de serviço da força salvadora já chegou. Esta “força 
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salvadora” é a energia que a ciência liberou no mundo, primeiro para a destruição daqueles 
que continuam desafiando (se o fazem) as Forças da Luz trabalhando através das Nações 
Unidas. Em seguida – à medida que o tempo passar – esta energia liberada introduzirá a nova 
civilização, o mundo novo e melhor e as condições mais refinadas, mais espirituais. Os sonhos 
mais elevados daqueles que amam seus semelhantes podem se tornar possibilidades práticas 
pelo correto uso desta energia liberada, se os valores reais forem ensinados, enfatizados e 
aplicados na vida diária. A ciência fez com que esta “força salvadora” agora esteja disponível 
e assim se substanciou a minha profecia anterior13. 
 

Como disse mais acima, o primeiro uso desta energia foi a destruição material; isto foi 
inevitável e desejável; as velhas formas (que obstruíam o bem) tiveram que ser destruídas; a 
destruição e o desaparecimento do que é mau e indesejável deve preceder sempre a 
construção do bom e desejável e o surgimento esperado do que é novo e melhor. 
 

O uso construtivo desta energia e seu aproveitamento para o melhoramento da humanidade 
é seu propósito real; esta energia viva da própria substância, até agora encerrada dentro do 
átomo e aprisionada nestas formas últimas de vida, pode ser totalmente consagrada para o 
bem e pode provocar tal revolução dos modos de experiência humana que (deste ângulo) se 
fará necessária e produzirá uma estrutura mundial econômica inteiramente nova. 

 

Está nas mãos das Nações Unidas proteger esta energia liberada do mau uso e cuidar para 
que seu poder não seja degradado para fins egoístas e propósitos puramente materiais. Trata-
se de uma “força salvadora” e tem em si o poder de reedificação, de reabilitação e de 
reconstrução. Seu uso correto pode abolir a miséria, trazer conforto civilizado (e não luxo inútil) 
a todos em nosso planeta; sua expressão em formas de correto viver, se motivadas pelas 
corretas relações humanas, produzirá beleza, calor, cor, a abolição das atuais formas de 
doenças, a retirada do gênero humano de todas as atividades que envolvem viver ou trabalhar 
sob a terra, e porá fim a toda escravidão humana, a toda necessidade de trabalhar ou lutar 
pelas posses e coisas, e possibilitará um estado de vida que deixará o homem livre para buscar 
os objetivos mais elevados do Espírito. A degeneração da vida que consiste em trabalhar para 
obter o mínimo necessário e permitir que uns poucos ricos e privilegiados tenham muito, 
enquanto outros têm pouco, chegará ao fim. Os homens de todas as partes podem agora ser 
liberados a um estado de vida que lhes dará lazer e tempo para buscar objetivos espirituais, 
uma vida cultural mais rica e alcançar uma perspectiva mental mais ampla. 

 

 
13 Consulte o Tratado sobre Magia Branca, publicado em 1934, onde constam as seguintes declarações: 

Poderíamos observar nesta altura que três grandes descobertas são iminentes e as duas próximas gerações revolucionarão o 

pensamento e a vida modernos. 

Uma delas já se pode pressentir, e é tema de experimentos e pesquisas: a liberação da energia do átomo, o que mudará 

completamente a situação econômica e política do mundo, pois essa última depende em grande parte da primeira. A nossa 

civilização mecânica será simplificada, o que será o prenúncio de uma era em que estaremos livres do pesadelo do dinheiro 

(a presença ou a ausência dele) e a família humana reconhecerá universalmente a sua condição de reino de ligação entre os 

três reinos inferiores da natureza e o quinto reino ou espiritual. Haverá tempo e liberdade disponíveis para a cultura da alma, 

o que suplantará os nossos métodos modernos de educação, e a significação dos poderes da alma e o desenvolvimento da 

consciência super-humana ocuparão totalmente a atenção dos educadores e estudantes de todas as partes. 

Uma segunda descoberta surgirá das atuais pesquisas referentes à luz e à cor.  

O terceiro desenvolvimento, que provavelmente será o último a ocorrer, estará mais estritamente no reino que os esotéricos 

denominam de magia. Surgirá do estudo do som e do efeito do som e colocará nas mãos do homem um poderoso instrumento 

no mundo da criação. [Regra 10, Uso Correto da Energia] 
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Mas, meus irmãos, certos homens lutarão para evitar isso; os grupos reacionários em cada 
país não reconhecerão a necessidade, nem desejarão esta estrutura organizacional para o 
mundo que a liberação da energia cósmica (mesmo nesta pequena escala inicial) pode 
possibilitar; os interesses adquiridos, os grandes cartéis, trustes e monopólios que controlaram 
as últimas décadas anteriores a esta guerra mundial, mobilizarão recursos e lutarão até a morte 
para impedir a extinção de suas fontes de renda; também não permitirão, se puderem evitar, 
a transferência do controle deste poder ilimitável para as mãos das massas, às quais pertence 
por direito. Os interesses egoístas entre os grandes acionistas, os bancos e as abastadas 
igrejas organizadas se oporão a toda mudança, exceto na medida em que os beneficie e traga 
mais ganhos financeiros aos seus cofres. 

 
Os sinais desta oposição já podem ser vistos nas declarações de certos homens poderosos 

que hoje estão fomentando um prognóstico sombrio em Londres e em Washington e em outros 
lugares. O Vaticano, essa abastada e reacionária organização eclesiástica, já expressou sua 
desaprovação, pois essa Igreja sabe – como sabem todos os interesses adquiridos e 
endinheirados – que seus dias estão contados, desde que a humanidade governe as suas 
decisões durante os próximos cinquenta anos pela ideia do maior bem para o maior número. 
As decisões mundiais devem, portanto, no futuro, se basear em uma firme determinação de 
promover corretas relações humanas e impedir o controle egoísta, financeiro ou eclesiástico, 
de qualquer grupo de homens, em qualquer parte, em qualquer país. Cremos que a de-
terminação da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e do Canadá, que estão de posse dos 
segredos, siga neste sentido. 

 
Estas poucas sugestões darão a vocês muito material para refletir e uma base real para um 

pensamento feliz, confiante e progressista. Organizem-se agora para o trabalho de boa 
vontade. O futuro do mundo está nas mãos dos homens de boa vontade e daqueles que em 
todas as partes têm um propósito altruísta. Esta liberação da energia finalmente tornará o 
dinheiro, como o conhecemos, destituído de toda importância; o dinheiro se revelou (devido às 
limitações do homem) uma fonte de mal, de dissensões e de descontentamentos no mundo. 
Esta nova energia liberada pode se mostrar uma “força salvadora” para toda a humanidade, 
suprimindo a pobreza, a feiura, a degradação, a escravidão e o desespero; destruirá os 
grandes monopólios, acabará com a maldição do trabalho operário e abrirá a porta para a 
idade de ouro que todos os homens esperam. Nivelará todas as camadas artificiais da 
sociedade moderna e liberará os homens da constante ansiedade e do penoso trabalho árduo 
que foram responsáveis por tanta doença e morte. Quando estas condições novas e melhores 
estiverem estabelecidas, os homens serão então livres para viver e se mover na beleza e para 
buscar o “Caminho Iluminado”.  

 

A.A.B.


