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CAPRICÓRNIO 

A consciência instintiva ou de rebanho, comum 
ao reino animal, é também resultado de um 
acúmulo de fatos e experiências realizadas no 
interior da alma grupal desse Reino ou dentro da 
alma grupal das espécies que conjuntamente o 
integram. A consciência coletiva dos reinos 
vegetal e animal em cada uma de suas múltiplas 
espécies também expressa a atividade do 
Senhor dos Registros, o Qual regula, dessa 
maneira, as leis da evolução universal e 
planetária. Estendamos esta espantosa 
atividade de registro e arquivo do Senhor da 
Memória Cósmica ao Espaço absoluto e 
teremos em nossa poder a chave da analogia, 
que nos permitirá justificar o conhecido axioma 
hermético: Assim como é em cima é embaixo... 

Utilizando esta chave criativamente, não seria 
errado, talvez apontar a Constelação de 
Capricórnio como o centro de contato do Senhor 
dos Registros em relação ao nosso Universo e 
ao planeta Saturno, definido astrologicamente 
como o Mensageiro do tempo, como o 
Arquivador de Registros planetários dentro do 
Sistema Solar.  Os Anjos na Vida Social 
Humana, p. 99 v. e. 

Em Capricórnio, a tônica do homem médio é: 
"Que a ambição reine e que a porta permaneça 
amplamente aberta." 

Para os discípulos, as palavras-chave são: 
“Perdido estou na luz divina, contudo, naquela 
luz, volto as minhas costas”. 

Este é um desafio para que os discípulos entrem 
em uma luz maior na época da Lua Cheia de 
Capricórnio e, em seguida, deem as costas para 
essa luz e a façam brilhar para a humanidade. 
Este é um chamado para o serviço sacrificial, e 
os discípulos do mundo devem se esforçar para 
se fundir com essa luz. (p. 16 v. e.) 

A energia capricorniana é potentíssima e 
através dos séculos, grandes Filhos da Luz que 
conscientemente cooperaram com ela, 
provocaram grandes mudanças revolucionárias 
em nosso planeta. 

A energia de Capricórnio não traz apenas 
bênçãos concretas de vida, prosperidade e 
abundância, mas também bênçãos espirituais, 
novas ideias, contato com frequências mais 
elevadas, novas expressões criativas, novos 
pontos de vista e maiores expansões de 
consciência. 

No momento em que nosso Sol está em 
Capricórnio, e especialmente no momento da lua 
cheia, temos a maior oportunidade de receber as 
energias que se derramam de Capricórnio e usá-
las para transfigurar nossa personalidade e vida… 

Os capricornianos encontram-se em três níveis, 
como é indicado pelos três símbolos de 
Capricórnio. Os do primeiro nível são cabras. 
Sobem em todos os locais e fazem de tudo para 
alcançar fins materiais. São muito materialistas e 
procuram a satisfação material em todos os 
relacionamentos. Educam-se para produzir 
dinheiro. Fazem amigos com fins materialistas e 
seu lema é: "Que governe a ambição". 

Capricórnio rege os joelhos, e diz-se que 
enquanto a cabra não se ajoelhar diante de uma 
grande visão, não prosseguirá no caminho de sua 
evolução superior. 

O estágio seguinte é do crocodilo. Crocodilos 
vivem tanto na água como na terra. Neste nível, o 
crocodilo deve tentar não só dominar sua vida 
física mas também viver nos planos emocional e 
mental, e investir no Plano Intuitivo, ou no plano 
da consciência Crística. 

Na etapa do crocodilo, o capricorniano é 
aprisionado por uma grande beleza relacionando-
a com os mundos de sua personalidade e 
transformando-os. Nesta fase, o capricorniano 
enfrenta cinco testes:  

1) Deve dominar a matéria, o dinheiro, o sexo e as 
posses materiais; 

2) Deve expandir sua consciência além de sua 
personalidade e incluir o Plano Intuicional e viver 
uma vida criativa; 

3) Deve vencer o medo e os sentimentos de 
solidão; 

4) Deve vencer seu orgulho e suas ambições 
mundanas; 

5) Deve desenvolver uma tensão espiritual para 
manter o nível de contato com as forças 
superiores. 

Quando o crocodilo passa nos testes, torna-se um 
unicórnio... O unicórnio sobe os píncaros com 
determinação, e através da força de vontade 
domina as dificuldades. O chifre no meio da testa 
é o símbolo da determinação decisiva e 
unidirecionada. É o sinal do guerreiro 
transfigurado. Sinfonia do Zodíaco de T. S. 222-4 
v. e. 
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Se você já participa de um triângulo: 

- Encorajamos você a continuar neste serviço planetário cotidianamente 

- Se ainda não se registrou, envie uma mensagem com os dados solicitados para cada vértice a: 

triangulosmt@gmail.com 

Para maior informação para realizar a Atividade de Triângulos acesse os seguintes links: 

Red de Triángulos Un Proyecto Jerárquico; Red de Triángulos y La Gran Invocación 

Novo: Visualizar a Rede de Triângulos 

A GRANDE INVOCAÇÃO (completa) 
Que as Forças da Luz iluminem a humanidade. 

Que o Espírito da Paz se difunda por todo o mundo. 
Que o espírito de cooperação una todos os homens de boa 

vontade, onde quer que estejam. 
Que o esquecimento do mal, 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 cumpramos a nossa parte. 
*** 

Que surjam os Senhores da Libertação. 
Que tragam ajuda aos filhos dos homens. 

Que o Cavaleiro do Lugar Secreto apareça 
E com Sua vinda, salve. 
Vem, O’ Poderoso Ser 

Que as almas dos homens despertem para a Luz. 
Que permaneçam em unida intenção. 

Que o Senhor pronuncie o Fiat: 
É chegado o fim da dor! 

Vem, Oh Todo Poderoso. 
É chegado, para a Força Salvadora, a hora de servir. 
Que se difunda por todo o mundo, O’ Todo Poderoso. 

Que a Luz, o Amor, o Poder e a Morte, 
Cumpram o propósito d’Aquele Que Vem. 

A Vontade de salvar está aqui. 
O Amor para levar avante a tarefa, está amplamente difundida. 
A Ajuda ativa daqueles que conhecem a verdade também está 

presente. 
Vem, O’ Todo Poderoso, y funde os três. 
Constrói uma grande muralha protetora. 
O império do mal deve terminar agora. 

*** 
Do ponto de Luz na Mente de Deus, 

Flua luz às mentes dos homens, 
Que a Luz desça à Terra. 

Do ponto de Amor no Coração de Deus, 
Flua amor aos corações dos homens 

Que o Cristo retorne à Terra. 
Do centro onde a Vontade de Deus é conhecida, 

Guie o propósito as pequenas vontades dos homens, 
O propósito que os Mestres conhecem e a que servem. 

Do centro a que chamamos raça dos homens, 
Cumpra-se o Plano de amor e Luz, 
E mure-se a porta onde mora o mal. 

Que a Luz, o Amor e o Poder, restabeleçam o Plano na Terra. 

 

 
Meditação de 

Triângulos 
 

TODAS AS SEGUNDAS- 

FEIRAS POR MANTRA FM 

9 hs Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguai; 8 h de Bolivia y Venezuela; 7 h Colômbia, 

Ecuador y México; 12 h Portugal;13 h Espanha, 
Itália 

 
Para escutar áudios da  

Meditação de Triângulos clicar aqui 

Videos en: Canal YT de Red Nodos de Triángulos 

Aderem a esta atividade: Red de Triángulos - Grupo de 

Meditação, Estudo e Serviço de Natal (Brasil) - Homens e 

Mulheres de Boa Vontade de Luján (Argentina) - Escuela 

de Estudios Esotéricos - Grupo Psicosintesis Counseling 

(Itália) - Grupo de Servidores en la Luz - Grupo Litoral, 

Argentina - Red distribución de LGI Iberoamericana - Red 

Gidgi Argentina - Red Gidgi Uruguay – Red Gidgi España 

- Oeahoo de Bahía Blanca, Argentina – Núcleo 

Aquariano de Brasil- Unidad Boliviana de Servicio - 

Bolivia Arcana - Grupo de Meditación Enseñanzas D.K., 

Chile.  Grupo PES de Estudo e Serviço de Psicologia 

Esotérica (Portugal). 

Também grupos de Redes sociais: Triángulos bandera 

de la Paz - Nodos San Juan de la Red GIDGI Argentina - 

Por todos nós… é nosso tempo de um mundo melhor 

 

*** 

 

Solicita cartões grátis da Grande 
Invocação em Argentina aqui 

Solicita marcadores grátis da 
Grande Invocação em español e 

diferentes idiomas aqui 

 

  

mailto:triangulosmt@gmail.com
https://youtu.be/6M-6fZz5ZP8
https://youtu.be/R9lFZjxrEXk
https://youtu.be/eVxQO5RG0hw
http://www.mantrafm.com.ar/
http://ar.ivoox.com/es/podcast-podcast-red-triangulos_sq_f139576_1.html
https://www.youtube.com/channel/UCwQEnUolQpwE_g5XpJfQMhg
https://www.facebook.com/Red.de.Triangulos
http://www.esotericstudies.net/Spanish/index.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/index.html
http://www.psicosintesiscounseling.com/
https://www.facebook.com/la.gran.invocacion/posts/721706044680349
http://gidgi-uruguay.org/
http://gidgi-esp.org/
http://www.oeahoo.com.ar/
https://nucleoaquarianobrasil.org/
https://nucleoaquarianobrasil.org/
https://www.facebook.com/groups/228315017378455/
http://www.boliviarcana.org/
http://www.eltibetano.cl/
https://www.facebook.com/search/str/triangulos+bandera+de+la+paz/keywords_search
https://www.facebook.com/search/str/triangulos+bandera+de+la+paz/keywords_search
https://www.facebook.com/groups/nodossanjuangidgi/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/portodosnosotros2015.1/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvHZUopJPWKl0UBewGrdTrVKT74nmV8rPNa5n6yXgy86UXrQ/viewform?usp=pp_url
http://www.esotericstudies.net/Spanish/invocation.sp.html

