
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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SOL EM ÁRIES 

A lua cheia de Áries é dedicada ao Cristo, ao 
Cristo em ascensão, sendo chamada Festival da 
Ressurreição. 

A energia de Áries é ígnea. Carrega e estimula 
as Centelhas em todas as formas, ajudando-as a 
avançar e a progredir. A Ressurreição é um 
avanço progressivo da Centelha. É a luta, o 
trabalho. A luta é o esforço do Espírito para 
conquistar a matéria, o corpo e as emoções, e 
para conquistar o Espaço e o tempo 

O trabalho é o processo de manifestação das 
suas conquistas conseguidas através da luta. 
Pelo trabalho, abrimos nossas fontes interiores, 
irradiamos nossa beleza nas comunicações e 
relações diárias, no serviço, na ação criativa, no 
pensamento, na aspiração, na dedicação e na 
devoção. Isso é trabalho. 

Quando trabalho e luta se unem, há a 
ressurreição. A ressurreição é o caminho da 
imorredoura e sempre crescente alegria e 
felicidade. É o caminho da Centelha voltando 
para casa. 

É maravilhoso pensar que cada um de nós é um 
raio de Sol, do Sol Espiritual Central, que propicia 
o nascimento de toda a criação. Cada um de nós 
é um raio do Sol projetado na matéria. O ponto 
originário do raio tem suas raízes no Sol. 

...A ressurreição é o processo de construir pontes 
entre um reino e outro. A ponte mais importante 
no nosso nível é a que existe entre a 
personalidade e a Tríade Espiritual. Os que 
trabalham duro e dominarem suas necessidades 
e impulsos, encantos e ilusões, construirão a 
ponte. 

Depois de ela ter sido construída e atravessada, 
a pessoa poderá dizer: “Eu sou uma das 
maneiras pela qual os homens podem chegar...” 
Essa ponte é construída pela realização e pelo 
sacrifício, pela dedicação integral e pelo senso 
de síntese e de unidade. E, uma vez construída, 
o medo é vencido porque vence-se a morte.   

...O ensinamento da ressurreição capacita-nos a 
acreditar que somos parte do Poder Onipotente. 
No momento exato da lua cheia, podemos ter a 
experiência verdadeira ou um lampejo de 
esclarecimento e dizer: “Eu sou a Centelha.” Este 
é o momento da ressurreição. 

Em cada estágio de vitória criam-se uma nova 
civilização e uma nova cultura. Assim como o 
Fogo Interior progride de um reino para outro, o 
campo de contato de uma pessoa se expande e, 

finalmente, toda a sua existência se torna um 
campo de atividade. Isto é “a vida mais 
abundante” de que falou o Cristo. 

A lua cheia de Áries é chamada a Lua Cheia de 
Cristo, já que foi Ele quem pela primeira vez na 
história do homem, acelerou a libertação do Fogo 
Interior a tal ponto que há dois mil anos entrou na 
Casa do Pai. 

...Nosso primeiro dever em Áries é controlar 
nossos pensamentos. Por isso a nota chave do 
signo é: “Surjo, e do plano da mente, Governo”. 

O fogo de Áries é conscientemente contactado e 
distribuído para os reinos inferiores somente no 
plano mental. O fogo dever ser conquistado e 
governado antes que o homem possa esperar 
iniciações mais elevadas. 

Áries traz para o nosso sistema solar a Luz da 
Vida ou o Fogo Elétrico. Ele possui dois raios: o 
da Alma, que é o Primeiro, e o da personalidade, 
que é o Sétimo. 

O Primeiro Raio é o da vontade de iniciar-se. A 
iniciação é o processo de liberação do fogo, o 
Fogo Elétrico do Ser. 

O Sétimo Raio é a vontade de expressão. Este 
raio expressa o fogo liberado em cada reino, o 
que resulta em civilização e cultura. 

“Áries força a alma ao solo em chama e a 
submete ao processo purificador durante a 
encarnação. Através do fogo menor da mente, as 
selvas da experiência são lançadas ao fogo e 
dissolvidas nas chamas, e então o Caminho 
aparece claro, e consegue-se uma visão livre”. 

Cristo é a alma da humanidade e na lua cheia de 
Áries Ele é forçado pelo Fogo Elétrico de Áries a 
criar solos flamejantes na Hierarquia e nos sete 
Ashrams afiliados e principais. 

...Na época da lua cheia de Áries, o Quarto Raio 
pode ser usado para destruir as limitações do 
nosso Espírito e criar harmonia e beleza para a 
nossa vida através da ajuda da intuição.  

A época da Páscoa é um período de intenso 
trabalho subjetivo para aprofundar em nossos 
campos físico, emocional e mental a idéia de 
como encontrar o tesouro escondido debaixo de 
nosso túmulo físico, emocional e mental. É o 
período de chegar ao tesouro e talvez liberar um 
pouco da sua beleza e luz, ou até a sua glória 
total em nossa vida. 

A ressurreição não pode ser compreendida a 
menos que a tenhamos experimentado e à sua 
liberdade, alegria, beleza e poder. (Livro Sinfonia 
do Zodíaco – Saraydarian. Pp 54-60) 
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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 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, Ecuador y México; 

13 h Portugal;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 em Argentina aqui 

Solicita marcadores grátis da Grande 
Invocação em español e diferentes 

idiomas aqui 

 

Plenilúnio de Áries: 16 -04 - 2022, 15:15 UTC 

Integração Ibero-americana em Plenilúnios e 

Novilúnios 

PLENILÚNIO DE ÁRIES – Sábado 16-04-2022 

Participe através do Canal de YouTube de Bolívia 

Arcana a partir das 14:45h de Brasil. 

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

