
Rede de Triângulos 
“Peço-lhes, a vocês e a outros discípulos, que atuem com renovado interesse na formação de 

triângulos, que cheguem até as pessoas que já estão ativas neste trabalho e procurem ajudá-

las a formar novos triângulos. Este trabalho é de grande importância e tem o apoio da 

Hierarquia. DNE II” DK 

 

CAPRICÓRNIO, A CABRA 

Cristo nasceu em Capricórnio, cumpriu a lei sob 
Saturno, inaugurou a era da fraternidade 
inteligente sob Vênus, e é o exemplo perfeito do 
iniciado capricorniano que se transforma no 
Servidor mundial em Aquário, e no Salvador 
mundial em Peixes, completando assim a volta 
ao redor do zodíaco e capacitado para dizer 
triunfalmente em Peixes: “Está consumado”. 

O polo oposto a Capricórnio é Câncer, e como 
já aprendemos, estes dois signos são os dois 
grandes portais do zodíaco – um abrindo a 
porta para a encarnação, para a vida da massa 
da humanidade, e para a experiência humana, 
enquanto o outro abre a porta para a vida do 
espírito, para a vida do Reino de Deus, a vida e 
propósitos da Hierarquia do nosso planeta. Em 
Câncer a alma ingressa naquele centro mundial 
a que chamamos de humanidade. Em 
Capricórnio, a alma ingressa – com consciente 
participação – na vida daquele centro a que 
chamamos de Hierarquia. 

… Esotericamente, todos os Salvadores 
mundiais e Deuses Solares nascem em 
Capricórnio, mas também os piores tipos de 
homens – duros, materialistas, cruéis, 
orgulhosos, egoisticamente ambiciosos e 
egoísticos. Nestes casos, a cabeça governa o 
coração, enquanto que no exemplo perfeito das 
influências de Capricórnio, cabeça e coração 
estão em equilíbrio perfeito. 

Capricórnio rege os joelhos e isto é 
simbolicamente verdadeiro, pois somente 
quando o capricorniano aprende a ajoelhar-se 
com toda humildade e, de joelhos sobe o cume 
rochoso da montanha, a oferecer seu coração 
à alma e ao serviço da humanidade, lhe é 
permitido atravessar o portal da iniciação e lhe 
são confiados os segredos da vida. Somente de 
joelhos pode ele atravessar aquele portal. 
Enquanto ele se mantém arrogantemente onde 
não conquistou o direito de estar, a ele não 
podem ser confiadas as informações que são 
dadas a todos os verdadeiros iniciados. 
Quando o homem nascido em Capricórnio 
consegue ajoelhar-se em espírito e verdade, 
ele está então pronto para o processo iniciático 
no cume da montanha. 

Em Capricórnio temos o triunfo da matéria, 
porque alcança ali sua expressão mais densa e 
concreta, mas a este triunfo, segue-se o triunfo 
do espírito. Há, em Capricórnio, total expressão 
da natureza terrena, mas também imensas 

possibilidades espirituais. 

As palavras-chave na roda comum são – “E a 
Palavra disse: Que a ambição governe e que a 
porta permaneça aberta”. Está aqui a chave 
para o impulso evolutivo, para o segredo do 
renascimento, e da palavra que reverbera 
desde Câncer a Capricórnio. A porta da 
iniciação permanece aberta, mas durante éons 
o homem prefere a porta aberta em Câncer. A 
ambição impele o homem, vida após vida, até 
que ele descubra a inutilidade da gratificação 
terrena. Gradativamente, então, a ambição 
espiritual e o desejo de liberação tomam o lugar 
da ambição mundana, e torna-se um impulso 
irresistível, até o momento em que um genuíno 
sentido da realidade se sobrepõe à ambição 
mundana e espiritual. O homem pode, então, 
em verdade dizer: “Perdido estou na luz 
suprema, e no entanto volto as costas a essa 
luz”. Para ele há agora uma única meta – servir. 
Por conseguinte, ele retorna ao portal de 
Câncer, mas sua consciência está firmemente 
no signo de Aquário. Tendo se tornado o 
iniciado mundial em Capricórnio, ele passa 
agora a ser um encarnado servidor mundial em 
Aquário, e mais tarde será, em Peixes, um 
salvador mundial. A. E. de A. A. B.  

*** 

… um canto supremo de esperança para o 
futuro. 

Temos três correntes muito poderosas de 
energia cósmica já agindo na aura do nosso 
mundo: uma corrente do primeiro Raio, da 
Vontade ... através do Avatar da Síntese; outra 
do segundo Raio, de Amor, Compaixão e 
Sabedoria, que vem pelo Espírito de Paz e a 
terceira, por meio do Senhor Buda, em função 
do terceiro Raio, de Inteligência Ativa... 

… estão atualmente centrados em Cristo, 
Senhor do Amor infinito e "Filho predileto do 
Pai", nosso Logos Solar ... a fim de prepará-lo 
para o acontecimento planetário de iniciar com 
Sua presença objetiva e reconhecível a maior 
atividade de Aquário em relação a nosso 
planeta ... seria interessante tentar reconhecer 
o significado implícito nos termos "SALVADOR 
e REDENTOR" atribuídos a Cristo em seu 
papel inclusivo de "MEDIADOR", ao custo de 
um sacrifício infinito que nossa mente é incapaz 
compreender, entre a Humanidade e 
Shamballa, entre o mundo dos homens e o 
Reino de Deus. Os Mistérios do Yoga. VBA 

 

https://youtu.be/tmIZcExBLaE?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 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, 

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 

Solicite 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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