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EM CAPRICÓRNIO, 

a palavra-chave do homem comum é: "Que 
governe a ambição e que a porta seja larga". 

A energia de Capricórnio pode estimular os 
centros inferiores das pessoas comuns e 
levando-as a uma armadilha da ambição, e 
para a larga porta aberta do vício... as energias 
liberadas de Capricórnio, se respondidas pelos 
centros inferiores e com um espírito de 
ambição, podem criar outras complicações e 
confusões em sua vida. 

Para os discípulos, a palavra chave é: "Perdido 
estou na luz suprema, mas a essa luz eu viro as 
costas". 

Trata-se de um desafio para os discípulos 
entrarem na luz maior no momento da Lua 
Cheia de Capricórnio, e então virarem as costas 
para essa luz e refleti-la para a humanidade. É 
um chamado para o serviço sacrificial, e os 
discípulos do mundo devem se esforçar para 
ficar na e fundir-se com ela. (p. 28) 

Neste mês, a pessoa construirá a consciência 
da Alma elevando-se de sua efêmera natureza 
física, emocional e mental para ter, com o 
tempo, vislumbres da existência e natureza de 
sua Alma, e gradualmente criar um diálogo ou 
uma comunicação com sua alma… (p. 167) 

Existem três constelações que, como uma 
tríade, transmitem o fogo do primeiro raio: 
Áries, Leão e Capricórnio. A energia de Áries "é 
a luz da própria Vida". A energia de Leão é a luz 
da Alma. 

A energia de Capricórnio é a luz da iniciação. 
Esta trindade atua como a tríade para 
manifestar os aspectos de: "vontade, amor e 
inteligência do Senhor do primeiro Raio". (p. 
177) 

A energia de Capricórnio é potentíssima e 
através dos séculos, grandes Filhos da Luz que 
conscientemente cooperaram com ela, 
causaram 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 
altas, novas expressões criativas, novos pontos 
de vista e maiores expansões de consciência. 

A finalidade principal da energia de Capricórnio 
é introduzir um homem ou uma mulher em uma 

transfiguração ou em uma verdadeira 
iluminação. 

Na época em que nosso Sol está em 
Capricórnio, e especialmente na época da lua 
cheia, temos a máxima oportunidade de 
receber as energias que emanam de 
Capricórnio e usá-las para transfigurar nossa 
personalidade e nossa vida. (p. 222) 

Sinfonia do Zodíaco de T. S. 

*** 

Capricórnio é o signo da Cabra que busca seu 
sustento nos lugares mais rochosos e áridos do 
mundo e, por isso, relaciona o homem ao reino 
mineral. É também o signo dos Crocodilos, que 
vivem na água e na terra; espiritualmente é o 
signo do Unicórnio, "aquele animal que luta e 
triunfa", das mitologias antigas. Sob o 
simbolismo desses três animais, este signo nos 
dá um quadro completo do homem, com os pés 
sobre a terra, correndo livremente e subindo as 
alturas da ambição mundana ou da aspiração 
espiritual, em busca daquilo que ele entende 
(em um determinado momento) ser a sua maior 
necessidade. 

Como Cabra, ele é homem, terreno humano 
ganancioso que tenta satisfazer seu desejo, ou 
o aspirante egoísta que tenta satisfazer sua 
aspiração. Este signo representa o homem 
como um animal ambicioso, nos dois sentidos 
da palavra: nos primeiros estágios da Cruz 
Mutável, o homem, a mistura de desejo (água) 
e natureza animal (terra), e na roda reversa, o 
homem, a fusão de alma e forma. Também nos 
dá a descrição do iniciado triunfante, o 

“Unicórnio de Deus”, o símbolo do Unicórnio 
com seu único chifre se destacando como uma 
lança única de sua fronte, em vez dos dois 
chifres do bode limpador. Astrologia Esotérica 
de A. A. B.

 

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 

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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