
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. 
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Serviço 

Muitas vezes se vê como os interesses pessoais 
se apagam antes dos da família ou de outra 
pessoa, pois a beleza do coração humano se 
manifesta desde tempos imemoriais. Uma 
atitude desse tipo em um grupo, tal estado de 
espírito mantido regularmente e demonstrado 
espontânea e naturalmente, será a glória da 
Nova Era. 

Na base de toda a atividade dos Triângulos está 
este tema de ação grupal impessoalmente 
motivada, uma atividade destinada a beneficiar 
toda a família humana, fortalecendo os laços 
etéricos já existentes e permitindo que a 
Hierarquia crie um vínculo com a humanidade, 
um elo necessário para o boa realização do 
Plano. 

A grande Rede já existe. Os seres humanos 
estão ligados nos níveis etéricos, queiram ou 
não. Mas enquanto não tomem consciência nem 
cooperem com esse fato, o progresso em direção 
à fraternidade e às corretas relações ficará 
parado. O trabalho dos Triângulos ajuda a tomar 
consciência dos vínculos essenciais, 
favorecendo a prática de relações humanas mais 
reais e vitais, proporcionando-lhes uma 
experiência de “realidade científica” da 
Fraternidade que nenhum idealismo, mesmo o 
mais elevado, pode alcançar. 

Consideramos o triângulo formado por três 
pessoas como a unidade básica do grupo de 
serviço, uma unidade que detém o poder desde 
que se forma, uma unidade que pode ser 
estendida por um ou vários dos três indivíduos 
que o constituem, ligando-se a todos aqueles que 
compreendem eventualmente o valor desta 
atividade e que acrescentarão novos triângulos 
de luz à Rede. Cada triângulo que se forma 
fortalece a Rede e a Hierarquia dispõe assim de 
um canal mais potente para ajudar a humanidade 
a se auto ajudar e aos reinos inferiores a 
progredir na escala evolutiva. 

Eis então um meio de aumentar a utilidade de 
cada um em relação à Rede: aumentar o número 
de membros do grupo - seja criando um novo 
triângulo, seja trabalhando com um dos pontos 
de um triângulo solicitado por outro. 

Outro meio de aumentar o poder de toda a Rede, 
e que cada indivíduo pode usar, é fazer um 
estudo meditativo profundo da Grande 
Invocação. 

Trabalhar regularmente para averiguar o 
significado interno desta grande oração liberará, 
para o bem maior da Rede, os poderes 
canalizados pela invocação. Uma maior 
compreensão traz consigo uma maior 
capacidade de manejar as energias disponíveis 
e a rede correspondente será mais vitalizada e 
mais forte. 

O seu serviço pode assumir muitas formas, mas 
será sempre caracterizado por um novo sentido 
de responsabilidade para com os irmãos 
humanos, estimulando a boa vontade e as 
corretas relações humanas. Pode consistir, para 
os membros de um triângulo, em trabalhar como 
unidade, sempre que possível, em alguma forma 
de atividade de serviço. Ou ainda e dependendo 
das circunstâncias, num esforço individual para 
aplicar sua nova forma de ver as coisas a outras 
relações grupais... As possibilidades de serviço 
são ilimitadas. 

Em todos os casos, a Rede se beneficia porque 
cada membro dos Triângulos, por meio do 
serviço que presta, aumenta sua capacidade de 
canalizar e manejar energia. Seu poder 
aumentado contribui para o triângulo com o qual 
ele trabalha e para toda a Rede como um todo. 

A Essência do Serviço 

A que atribuímos valor e o que consideramos 
importante? Dizem-nos que o discípulo está a 
serviço do Plano, aqueles a quem o Plano serve 
e Aqueles que servem ao Plano, nesta ordem. 
Isso significa que nossos instrutores e nossos 
companheiros aspirantes estão além da 
Humanidade e que a Humanidade é menos 
importante que o próprio Plano Divino. Pois a 
Humanidade não é o ponto central do Plano 
Divino, pois este diz respeito a todas as formas 
de vida. E, no entanto, cada aspecto da Vida 
Una: a Humanidade, os reinos animal, vegetal e 
mineral, a Hierarquia, têm seu lugar no Plano e o 
Bem do Grande Todo deve incluir o bem de cada 
uma das partes, porque todos são 
interdependentes. 

Assim, quem realmente quer servir, embora deva 
inevitavelmente limitar suas atividades e seu 
campo de serviço, deve buscar e se esforçar 
continuamente para uma melhor compreensão 
do Todo e do Plano. Pode ser que a expressão 
de Cristo "no princípio buscai o Reino de Deus" 
se aplique à necessidade primordial de alcançar 
uma certa compreensão do Plano. Livro de 
Estudo LGI. pp. 7-8 
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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 
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 

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 

 

*** 

 

Solicita cartões grátis da Grande 
Invocação aqui: 

 

Solicita marcadores grátis da 
Grande Invocação em español e 

diferentes idiomas aqui 

En Argentina aquí. 

 

 

Lua Cheia de Piscis: 18 de marzo de 2022,  

7:17 UTC 
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http://ar.ivoox.com/es/podcast-podcast-red-triangulos_sq_f139576_1.html
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http://gidgi-esp.org/
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