
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 

 

VIRGO, A VIRGEM 

O signo de Virgem é um dos mais significativos 
no zodíaco, pois sua simbologia diz respeito ao 
objetivo inteiro do processo evolutivo que é 
abrigar, nutrir e finalmente revelar a realidade 
espiritual oculta. Todas as formas velam esta 
realidade, porém, a forma humana está 
equipada e ajustada de modo a manifestá-la de 
maneira diferente de qualquer outra expressão 
da divindade e, assim, tornar tangível e objetivo 
aquilo para o que todo o processo evolutivo foi 
planejado. Gêmeos e Virgem estão 
estreitamente relacionados, porém, Gêmeos 
apresenta os pares de opostos – alma e corpo 
– como duas entidades separadas, enquanto 
que, em Virgem, elas estão amalgamadas, 
sendo de suprema importância uma para a 
outra. A mãe protege o germe da vida do Cristo; 
a mãe zela pela alma oculta, protege-a e nutre-
a. 

A nota-chave que melhor descreve a verdade 
quanto à missão de Virgem é “Cristo em vós, 
esperança é de glória”. Não há, para este 
signo, definição mais clara ou mais adequada 
do que esta. Gostaria de que tivessem sempre 
isto em mente, enquanto estudamos este sexto 
signo do zodíaco (ou sétimo, se não estivermos 
considerando a roda reversa). 

Em todas as grandes religiões mundiais, 
aparece a Virgem Maria e, sobre isso, o estudo 
de qualquer livro sobre religiões comparadas é 
a prova. Não posso alongar-me sobre este 
reconhecimento universal da tarefa de Virgem; 
é desnecessário que eu o faça, já que tantos 
pesquisadores competentes o fizeram.  

Contudo, quero destacar que quatro dos nomes 
dados à Virgem são familiares a todos e dizem 
bastante sobre a natureza da forma, a qual 
Virgem simboliza.  

A palavra Virgo é uma corruptela da raiz de um 
antigo nome atlante que era aplicado ao 
princípio mãe nesses tempos distantes. Essa 
Virgem foi a fundadora do matriarcado que, 
então, dominava a civilização e do qual falam 
várias lendas e mitos que chegaram até nós 
sobre Lilith, a última das Deusas Virgens da 
época atlante. A mesma ideia é encontrada nos 
relatos das antigas Amazonas cuja rainha 
Hércules derrotou, ao arrebatar-lhe o que ele 
procurava. Isto é uma alegoria sobre o homem 
que emerge do controle da matéria.  

Três dessas deusas -  Eva, Isis e Maria, são 
peculiarmente significativas para a nossa 

civilização porque encarnam a simbologia da 
totalidade da natureza da forma, à qual, quando 
integrada numa pessoa, chamamos de 
personalidade. Tal personalidade (no que 
concerne à humanidade) é a expressão 
desenvolvida e qualificada do terceiro aspecto 
da divindade, Deus – o Espírito Santo, a 
inteligência ativa e o princípio nutridor do 
universo. Eva é o símbolo da natureza mental 
e da mente do homem atraído pela fascinação 
do conhecimento que se obtém por meio da 
experiência da encarnação. Isis personifica 
essa mesma expressão no plano emocional ou 
astral. Eva não carrega um filho nos braços; o 
germe da vida crística é ainda pequeno demais 
para fazer sentir sua presença; o processo 
involutivo está ainda próximo demais. Porém, 
em Isis é alcançado o ponto intermediário; teve 
lugar a aceleração daquilo que é desejado (o 
Desejo de todas as nações, como é chamado 
na Bíblia) e, por conseguinte, nos zodíacos 
antigos, Isis simboliza a fertilidade, a 
maternidade, e a guarda do filho. Maria conduz 
o processo para baixo, até o plano ou lugar da 
encarnação – o plano físico – e, lá, dá 
nascimento ao Cristo menino. Nestas três 
Virgens e nestas três Mães do Cristo, temos a 
história da formação e função dos três aspectos 
da personalidade por meio da qual o Cristo 
precisará expressar-se. O signo de Virgem e, 
ele próprio, a síntese destes três aspectos 
femininos – Eva, Isis, Maria. É a Virgem Maria, 
a provedora daquilo que é necessário para a 
expressão mental, emocional e física da 
divindade oculta, porém sempre presente. 
(Extraído de Astrologia Esotérica de AA Bailey 
pp. 138-139 versão digital) 

 

 
Plenilúnio de Virgem: Sábado 10 09 2022, 

hora exata 09:59 AM h UTC 
Reunião de Meditação via Zoom: 

Quinta-feira 11 08 22 - 18 h Argentina = 21 h 
UTC 

https://us02web.zoom.us/j/87054835153 
ID: 87054835153 - Código: plenilunio

 

https://youtu.be/RCkGpzds0II?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: 

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, 

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.  Grupo PES de Estudo e Serviço de Psicologia 

Esotérica (Portugal). 

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 

 

  

mailto:triangulosmt@gmail.com
https://youtu.be/6M-6fZz5ZP8
https://youtu.be/R9lFZjxrEXk
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