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SAGITÁRIO, O ARQUEIRO   
Este signo, como sabem, é peculiarmente um 
signo humano e está conectado de forma 
definida com o aparecimento da humanidade 
sobre a Terra. Há três signos zodiacais que 
estão mais intimamente ligados ao homem do 
que qualquer um dos demais. São eles: Leão, 
Sagitário e Aquário. De forma peculiar (mas 
ainda não provada) eles estão relacionados 
com os três aspectos de corpo, alma e espírito.  
Sagitário é, às vezes, representado por um 
arqueiro montado num cavalo branco, e o 
estudo do significado deste simbolismo revelará 
muito do ensinamento interno. Esta é uma das 
maneiras mais recentes de representar esta 
constelação. Anteriormente, nos dias de 
Atlântida (período que nos legou o que sabemos 
sobre astrologia), este signo era representado 
por um Centauro, o lendário animal, metade 
homem, metade animal. O simbolismo do 
cavalo foi dominante nos mitos atlantes, assim 
como o carneiro e o cordeiro predominam nas 
nossas representações modernas. O primitivo 
símbolo do centauro representava a evolução e 
o desenvolvimento da alma humana, com seus 
objetivos humanos, seu egoísmo, sua 
identificação com a forma, seu desejo e suas 
aspirações. O Arqueiro montando o cavalo 
branco, o símbolo mais estritamente ariano, 
deste signo, significa a orientação do homem 
para uma meta definida. O homem, agora, não 
é mais parte do cavalo, mas sim está liberto da 
sua identificação com ele e é o fator controlador. 
O objetivo definido do Centauro, que é a 
satisfação do desejo e dos estímulos animais, 
torna-se nas etapas posteriores, a meta da 
iniciação, a qual é satisfeita em Capricórnio, 
depois do trabalho preliminar que foi realizado 
em Sagitário. A nota-chave do Centauro é 
ambição; a nota-chave do Arqueiro é aspiração 
e direção, e ambas são expressões de metas 
humanas; porém, uma é da personalidade e a 
outra é da alma. Da ambição à aspiração, do 
egoísmo a um intenso desejo por altruísmo, do 
centralizado autointeresse individual em Leão à 
centralização do discípulo em Sagitário, e daí à 
iniciação em Capricórnio. É interessante notar 
que o símbolo astrológico correntemente usado 
para este signo é apenas a flecha com um 
fragmento do arco. O Arqueiro, assim como o 
Centauro, desaparecem do quadro, e isto 
principalmente porque a ênfase ou foco da vida 
humana hoje, não mais se afirma nos fatos 
externos, objetivos, da vida no plano físico, e 
sim em alguma forma de ênfase ou foco interior,  

O qual varia das muitas etapas da ambição 
astral e emocional à aspiração espiritual, das 
atividades da mente inferior voltada para o 
interesse egoísta e a iluminação dessa mesma 
mente através da focalização na alma. 
…Ao estudar Sagitário torna-se óbvio que um 
dos mais importantes temas é o da Direção. O 
Arqueiro está guiando seu cavalo para algum 
objetivo específico; ele envia ou dirige sua 
flecha para um ponto desejado; ele mira um 
alvo específico. Este sentido de direção ou 
orientação é característico do homem 
esclarecido, do aspirante e discípulo, e este é 
um reconhecimento sempre crescente. 
Quando esta faculdade sensitiva de direção é 
corretamente desenvolvida, torna-se, nas 
etapas iniciais, um esforço para identificar toda 
atividade da alma e da personalidade com o 
plano de Deus, isto é, em última análise, a 
direção ordenada do pensamento de Deus. 
Não há verdadeira direção separada do 
pensamento, e vocês devem lembrar-se que o 
pensamento é poder. Todos os discípulos 
deveriam meditar sobre esta afirmação, porque 
serão incapazes de alcançar uma real 
compreensão da direção do Plano de Deus a 
não ser que trabalhem com uma fase em suas 
próprias vidas que esteja subordinada à sua 
própria orientação mental. Somente então 
poderão entender. Na roda comum da vida, o 
homem nascido neste signo ou com este signo 
no ascendente, será influenciado por aquilo 
que as antigas Escrituras hindus chamam 
Kama-manas, inadequadamente traduzido por 
desejo-mente. Esta força dual controla e 
influencia a vida; nas etapas iniciais do 
desenvolvimento a focalização é sobre o 
desejo e a satisfação desse desejo e, nas 
etapas posteriores do desenvolvimento 
puramente da personalidade, a focalização é 
sobre o controle que a mente exerce sobre o 
desejo. O principal objetivo, nesta época, é o 
uso inteligente de todos os poderes para 
satisfazer, adequadamente o desejo que é, 
neste caso, muito frequente, e simplesmente, a 
ambição de alcançar alguma meta e realizar 
algum objetivo. Este processo de satisfação da 
personalidade tem lugar na roda comum. Na 
roda reversa, a meta é expressão do amor-
sabedoria, o qual é sempre desenvolvido 
altruisticamente e sempre consagrado ao bem 
do todo e não à satisfação individual. 

 (Extraído de Astrologia Esotérica - pp 
131/142). 

 

https://youtu.be/tt0SqBDz_OE?list=PLwd_u4XzZ-NLOCngZfq6rxIgLh9NmyVTk
https://youtu.be/tt0SqBDz_OE?list=PLwd_u4XzZ-NLOCngZfq6rxIgLh9NmyVTk
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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: 

http://www.sabiduriarcana.org/triangulos-ser-mundial-esp.htm; 

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 dAquele 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 pequeñas 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 
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TODAS AS SEGUNDAS- 

FEIRAS POR MANTRA FM 

9 hs Argentina, Brasil, 

Uruguai; 8 h de AM de Bolivia 

y Chile; 7 h Colômbia; y México; 14 h Espanha, 

Itália 

Para escutar áudios da  

Meditação de Triângulos clicar aqui 

Videos en: Canal YT de Red Nodos de Triángulos 

Solicita cartões grátis da Grande 
Invocação aqui: 

 

Solicita marcadores grátis da 
Grande Invocação em español e 

diferentes idiomas aqui 

En Argentina aquí. 

 

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. 

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. 
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