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Orelha do livreto “Objetivos e Propósitos” da Fundação Cultural Avatar 

A Fundação Cultural Avatar é uma instituição voltada para a Cultura no sentido mais 

abrangente dessa palavra, ou seja, Cultura da Luz. Ela trabalha continuamente perseguindo 

dois objetivos  básicos: o conhecimento de si mesmo e o aperfeiçoamento próprio.  

Com esse objetivo vem desenvolvendo uma série de iniciativas cuja intenção final é o 

despertar das potencialidades da alma humana, aquela que leva o homem a crescer 

internamente e a se transformar, para melhor.  

O segredo das antigas Escolas lniciáticas foi sendo pouco a pouco traduzido e revelado. 

Embora ainda existam, com sentido simbólico, as câmaras de reflexão em que os candidatos 

são instados a fazer uma introspecção para confirmarem sua intenção de participarem dos 

trabalhos daquela determinada Escola, na realidade, as coisas hoje se passam em nossas 

câmaras internas. Na verdade, a Vida é a grande iniciadora e as evidências ocorrem no campo 

da própria alma humana. As câmaras são os "chakras" que, conforme a natureza da prova, se 

abrem sucessivamente.  

De outro lado, a dimensão do ser humano também cresceu, especialmente em decorrência de 

sua visão interior: antes, ele se prostrava diante das energias cósmicas em manifestação; aos 

poucos, foi descobrindo que ele fazia parte de todo um contexto e que a humanidade da qual 

faz parte é, em seu coletivo, um atributo da divindade. Em vez de se prostrar, veio aprendendo 

a se elevar; aprendeu que dentro dele mesmo, existe aquele Eu Sou que é parte daquela 

indivisível essência divina que espera pacientemente pelo encontro entre a alma e a 

personalidade.  

A abertura do chakra do coração; a manifestação da luz na cabeça; a visualização do Mestre 

nos chakras que se abrem, até se conseguir a ligação real entre Mestre e discípulo, se 

tornaram algumas propostas do trabalho que deve ser realizado pelas e nas escolas esotéricas 

modernas. E é o que, em síntese, se encontra no campo esotérico da Fundação Cultural 

Avatar. 
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Preâmbulo 
 

A maioridade da F.C.Avatar exigia uma publicação como a presente, destinada a esclarecer aos 
leitores sobre a natureza da entidade, seus objetivos, propósitos, Iigações e a função que a 
mesma tem assumido na divulgação das obras de grandes Instrutores da humanidade e como 
instituição voltada para a cultura. 
 
Que é a Fundação Cultural Avatar? De onde veio? Para que veio?  

A história começou em 1970, quando aceitei a incumbência de traduzir as obras de 
Alice A. Bailey. O convite para traduzí-Ias partiu de Gerry Jansen. um dos dirigentes da 
Fundação Lucis - a Lucis Trust - e, por conseguinte. da Escola Arcana, o qual dirigia o ramo 
suiço daquela Fundação. em Genebra. Na verdade. eu o procurara em busca de uma tradução 
mais adequada para a Grande Invocação. cuja divulgação era recomendada. mas que. na 
instituição da qual eu participava, só era acessível aos iniciados mais adiantados e, além disso, 
traduzida de maneira para mim pouco satisfatória.  

Como não queria ferir susceptibilidades e como teria de ir à Europa, pedi uma 
entrevista a Gerry para discutir o assunto. Disso resultaria também uma sólida amizade.  

Holandês de nascimento, amigo pessoal de Alice A. Bailey, ele havia ajudado a 
implantar a Lucis Trust na Europa. Poliglota, dominando cerca de 20 idiomas, ninguém melhor 
do que ele para me orientar sobre o assunto. Pude, assim, corrigir o texto da Invocação, em 
sua tradução. 

Anos mais tarde, com a anuência de Mary Bailey, sucessora de Alice A. Bailey à frente 
da Fundação Lucis, acrescentei pequenas alterações à minha própria tradução.  
 Alice A. Bailey deixou inacabada a autobiografia. Esta foi interrompida por sua morte, 
precisamente quando começava a relatar a implantação da Escola Arcana na Europa. mais 
precisamente quando fazia carinhosa referência ao seu querido amigo, Gerry Jansen, e ao 
papel que ao mesmo estava destinado nessa tarefa.  
A Grande Invocação continua sendo o grande Mantram do século XX, o Mantram do Cristo. Há 

pouco tempo, um grupo português, começou a divulgar, precipitadamente, uma pretensa 

nova mensagem que supostamente deveria substituí-Ia. Houve quem, no Brasil, arrastado pela 

miragem do sensacionalismo, também se apressasse a apoiar sua divulgação, sem apurar com 

maior cuidado quais as fontes daquelas novidades.  

Quem procede dessa maneira se arrisca a se expor ao ridículo e deve assumir publicamente a 

responsabilidade de seus atos. Os leitores terão oportunidade de ler o capítulo sobre a Grande 

Invocação, neste livro: verão a grandiosidade do tratamento que é dada ao tema, pela 

Hierarquia, o que, por si mesmo, estabelece uma grande distância entre a verdade e os que 

procuram torcê-Ia. Sem dúvida, essas coisas acontecem por que a Luz anda incomodando as 

trevas.  

Ousarei sugerir aos que se utilizarem da Grande Invocação, que se valham da versão contida 

no texto desta publicação: embora em alguns países exista mais do que uma versão para a 

mesma, seria desejável se em nosso idioma pudéssemos usar um mesmo texto: É mais 

agradável um jogral em que todos usem as mesmas palavras, no mesmo ritmo, pois isso dá à 

prática quando feita publicamente, uma força muito maior. As outras versões existentes em 

português são traduções do espanhol. Ocorre que, infelizmente, as traduções do espanhol 

deixam muito a desejar. Nos livros de Agni Ioga, por exemplo, chegam às vezes a trazer 

invertido o sentido de frases inteiras. No caso presente, como relatei, achei melhor ir à própria 

fonte. Na memorável noite em que pela primeira vez conversei com Gerry, ele analisou o texto 
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da Grande Invocação em cinco diferentes idiomas, para melhor me orientar, no que foi 

auxiliado pela esposa, Edith.  

Durante os primeiros sete anos de trabalho ele deu supervisão às traduções. Ao cabo daquele 

período, poucos dias antes de nosso reencontro, um segundo e grave ataque cardíaco o 

obrigou a encerrar suas atividades: pude apenas fazer-lhe curta visita - ele ainda estava na 

u.T.I. do hospital, ao me receber em português, com um carinhoso "olá, como vai?". Na 

ocasião, me mostrou qual o livro da Série Agni Ioga em que trabalhava: era o livro Iluminação - 

precisamente o livro que acabáramos de editar em português, e com o qual eu o ia presentear 

em seguida--num exemplo bastante claro de sincronicidade de trabalhos.  

Aqueles sete anos de intensa correspondência, na qual vinha um constante encorajamento a 

impulsionar meu trabalho, se condensaram nos 20 minutos que o cardiologista me concedeu, 

considerando ser eu também médico e por estar vindo de longe para rever meu amigo, 

frustrando as intenções de Jansen, que havia programado um "banquete espiritual".  

Mais tarde Edith me relataria que ele me considerava como parte integrante de seu grupo 

interno, pelo muito que nos aproximava, um ao outro. De minha parte, pude avaliar o quanto 

um instrutor pode ser útil a um discípulo: na verdade, haviam-se passado sete anos entre 

nossos dois únicos encontros e parecia que estivéramos trabalhando sempre juntos.  

Isso permite estabelecer uma diferença entre a relação que se desenvolve no campo da 

personalidade e a relação que existe no campo da alma: a nível das personalidades é comum 

um pretender se impor aos outros; no campo da alma, cada um busca servir aos demais.  

 Essa é também uma das explicações que nos levam a compreender por que tantas 

vezes o aluno fere ou magoa seu instrutor, ao se estabelecer essa relação - é que o aluno ainda 

está a nível de sua personalidade e a projeta sobre o seu instrutor, enquanto o instrutor o vê  

do plano da alma.  

 Além de me supervisionar - e a não sei  quantos mais tradutores de muitos idiomas - 

Gerry também já havia montado o esquema de tradução das línguas européias, para o Agni 

Ioga. Quando partiu, foi substituído no trabalho desta supervisão por sua esposa Edith, que 

atualmente dirige a Corona Mundi, com sede em Genebra.  

Em 1971 estabeleci contato com Sina Fosdick, fiel secretária de Helena Roerich e sua sucessora 

à frente da Sociedade Agni Ioga. Disso resultou a autorização para traduzir e publicar a Série 

Agni Ioga. Mais tarde, e até estar concluída a tradução de toda a série e de parte das Cartas de 

Helena Roerich, também participaram da tradução, Vladimir Bolgarski, Marlene Mendes e Luiz 

Carlos Santos. A tradução do restante das Cartas e das obras póstumas de Helena está 

novamente exclusivamente a meu cargo, como fora o plano inicial, para poupar Bolgarski de 

um excesso de encargos.  

Conservo a esperança de que, à proporção que a obra vá sendo reeditada,ela possa ser 

oferecida sempre com melhor qualidade: o próprio Morya é quem diz que depois de trinta 

anos, muda completamente a consciência do leitor. O mesmo se deve passar na consciência de 

quem traduz textos dessa natureza.  

A autorização para a tradução das obras de Helena Roerich, como disse, me foi dada por Sina 

Fosdick, confirmada mais tarde por Daniel Entin, seu sucessor. Quando o casal Roerich esteve 

nos Estados Unidos roi criada a Sociedade Agni Ioga e fundado o Museu Roerich, mantido pela 

Sociedade. Na verdade, são dois aspectos de um só movimento.  



9 

 

Helena Roerich foi a depositária das mensagens de Morya. Sina assumiu a direção dos 

trabalhos quando os Roerich partiram para fixar residência em Kulu, próximo dos Himalaias. 

No livro que a Fundação produziu e publicou com o nome de "O Prazer de Servir" há bastante  

sobre o assunto. A Fundação também difunde uma biografia sobre Nicholas Roerich e tem à 

venda os posters e cartões com reproduções de alguns dos milhares de quadros desse 

importante artista, especialmente pela ligação de muitos deles com os temas de Agni Ioga. 

Além disso, promove periódicas exibições de slides dos cerca de 500 disponíveis, fotografados 

por Michael Breen, um estudante australiano que tomou a si esta importante tarefa.  

A criação da Corona Mundi foi uma iniciativa de uma das fundadoras do Museu: uma entidade 

destinada a promover encontros entre os tradutores dos livros da Série, além de coordenar as 

atividades de Agni Ioga na Europa.  

Desde 1991 tenho assento nessa entidade.  

A programação das atividades da Fundação está sujeita a constantes alterações e inovações. É 

uma prática constante da adaptabilidade às circunstâncias que se apresentam.  

Pois bem: neste ano de 1995 a Fundação assumiu uma posição mais prática e objetiva em 

relação aos movimentos que sempre divulgou.  

Assim, foi criado um modelo novo de filiação, seja individual, seja grupal através de círculos de 

adesão, os quais facilitarão o reconhecimento recíproco de seus participantes e expandirão 

nossa relação com todos aqueles que se sentem bem ajustados na condição de membros do 

Novo Grupo de Servidores do Mundc-- assunto que será desenvolvido no texto deste livro.  

Mas se fez mais: todas as linhas de trabalho voltaram a ter instruções conjuntas, os instrutores 

focalizando o mesmo tema, embora cada um o abordando segundo o ângulo de sua respectiva 

linha de estudo. Será como se houvesse um painel todas as semanas.  

O tema escolhido para este ano foi inspirado em trabalhos de Foster Bailey, esposo de Alice A. 

Baileye seu companheiro de trabalho: nos úlimos anos de vida, Foster publicava o fruto de 

suas meditações, focalizando o ano subsequente sob o ângulo dos "Valores pelos quais  

viver no ano ... ".  

O primeiro tema a ser abordado é totalmente oportuno - os Yamas e Niyamas, tirados dos 

Aforismos de Patanj ali , relacionados precisamente com a ética. É um assunto básico, sem cuja 

prática não há progresso real de nenhum estudante. No livro Luz da Alma, os Aforismos foram 

publicados com os comentários do Tibetano.  

Internamente, foi possível montar, com o passar dos anos, um experiente corpo docente, 

graças ao qual, a atividade expositiva, antes só restrita à minha pessoa, pode ser distribuida, 

dando ensejo a uma disponibilidade maior para recepcionar às pessoas que buscam a 

Fundação: entrevistas podem ser agendadas neste sentido, tantas quantas necessárias para 

que, ao se incorporarem à Fundação, estejam realmente integradas à mesma. Isso evitará 

muitos problemas, pois há pessoas sinceras e que estão na busca, mas que se não estiverem 

bem esclarecidas, ficam sem entender até o nosso vocabulário e se afastam. Com as 

entrevistas, as pessoas podem se certificar sobre as efetivas linhas de estudo da Fundação, 

comprovando se o que podemos oferecer é o que realmente procuram.  

Aliás, essas entrevistas também valem para qualquer membro da Fundação que, em seus 

estudos, necessite de esclarecimentos. É óbvio que, não sendo oráculo,quando não souber a 

resposta, poderemos pesquisar juntos.  
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A propósito,há um ensinamento do Tibetano, que orienta no sentido de se buscar a 

harmonização entre os 3 chakras --o coronário, o laríngeo e o do coração. Como traduzir isso?  

Na prática diária que estamos divulgando, o Mestre Tibetano diz que há uma especial ligação 

entre o chakra coronário e o do coração e que, com o tempo, essa ligação se esclarece. E o 

Ensinamento do Agni Ioga acrescenta que "o pensamento se transmite pelo coração". Assim,  

temos de saber pensar, e pensar com O coração. Depois, temos de saber dizer o que pensamos 

e isso significa, falar com o coração, para que o pensamento se expresse com a necessária 

precisão, mesmo que nem todos aplaudam aquilo que devemos dizer.  

Deve haver consonância entre aquilo que pensamos, sentimos e falamos. Em outras palavras, 

deve haver uma harmonia no cornportarnento dos tres chakras, o coronário, o laríngeo e o do 

coração.  

Reporto-me, neste particular, aos modelos em que nos devemos apoiar, na aplicação dos 

Ensinamentos, relativamente às corretas relações. Quando se formaram as primeiras 

comunidades cristãs, o Cristo ensinou aos seus discípulos que, fraternalmente, se 

confessassem uns aos outros. Sem espírito punitivo, de penitência, e sim, de amor fraternal.  

Quando as pessoas se encorajam e abrem seus corações é que podem avaliar a importância 

desse gesto, na rutura das barreiras. Não é sem razão que, depois dessa como que cerimônia, 

as pessoas sentem o impulso de se abraçarem longamente, mesmo sem dizer palavra. 

Infelizmente, muitos confundem essa prática - ensinada pelo próprio Cristo - com uma invasão 

da privacidade. E invasão da privacidade por que? Pelo muito que ainda alimentam de 

separatividade e de outras qualidades negativas que a prática dos Yamas e Niyamas ajuda a 

dissolver.  

 Outro modelo é o do Gandhi, que sempre assumia a responsabilidade de seus gestos, 

particularmente quando suas instruções não eram bem sucedidas: suas meditações e jejuns 

públicos se tomaram famosos no mundo inteiro. Neles, procurava verificar onde teria estado o  

erro de um comando, quando este trazia como resultado algum conflito.  

Logo ele, que foi o campeão da Ahimsa, ou seja, da não-violência! Ou então, quando seus 

passionais seguidores insistiam em continuar com lutas fratricidas, a possibilidade de seu auto-

sacrificio os levava a abandonar as armas com que se destruiam reciprocamente.  

Em terceiro lugar, há um preceito rosacruz que diz que é preciso saber, ousar, fazer e calar.  

É bom quando ousamos fazer, e quando ousamos falar; entretanto, temos de saber calar, se 

de nossas palavras resulta a desarmonia. Então, é preferível calar. Na maioria das vezes as 

palavras ainda estão sendo impulsionadas pelo chakra do plexo solar, ou seja, regidas pelas 

emoções. A vibração do chakra do plexo solar não é a mesma que emana do chakra do 

coração, e isso leva as pessoas a se confundirem. Paixão e amor são duas coisas totalmente 

diferentes. Com muita facilidade as pessoas dizem que amam outras, para no momento 

seguinte explodirem com ímpetos de ódio contra aqueles a quem declaravam amor (desde 

que seus desejos não fossem atendidos). Isso é paixão, que decorre da possessividade.  

Amar verdadeiramente, é se dar, é se sacrificar pelo próximo.  

Não é pretender possuir. Na verdade, é o oposto.  

Fiz parte, por muitos anos, de uma instituição de cunho espiritualista. Em determinado 

momento, para resolver uma situação de emergência, erradamente cedi a apelos e aceitei 

assumir a presidência da mesma. Pouco depois, entretanto, para evitar conflitos, tive de 

renunciar à mesma, na convicção de que dentro de instituições dequela natureza não seria 
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cabível se resolver eventuais divergências através de conflitos-- ainda mais não me sentindo 

atraido pelo exercício do poder. Era uma instituição séria e respeitável, mas muito 

conservadora para o que eu entendia como as urgentes necessidades do tempo atual. Para me 

manter à frente dos trabalhos, teria que me acomodar e me ajustar a métodos de gestão que 

me faziam sentir dentro de uma roupa muito apertada, excessivamente verticalizada.  

Entretanto, o episódio de minha renúncia teve uma consequência inesperada: é que ao me 

afastar, me vi acompanhado, contra a minha vontade, por dezenas de pessoas que passaram a 

me procurar em minha própria casa. Imaginem, sessenta pessoas me visitando em bloco, 

todas. as semanas, em plena vigência dos atos institucionais que, por si sós, mantinham a 

nação inteira amordaçada!  

Queriam continuar com os estudos que havíamos iniciado. Não houve outro caminho senão, o 

de tomar legais aquelas reuniões, antes que fossem tomadas como atividades não-

consentidas, clandestinas.  

Na ocasião, já eu havia começado a traduzir as obras de Alice A. Bailey e da Série Agni Ioga. 

Dentro em pouco o Tratado de Magia Branca estaria pronto para publicação e uma das 

iniciativas tolhidas havia sido precisamente a de assegurar à minha atividade a infra-estrutura  

com o necessário apoio para que a publicação dos livros e seu natural desdobramento 

pudessem ocorrer sem precalços.  

Naquele momento, minha intenção era a de não voltar a me prender à estrutura de nenhuma 

outra organização - já bastavam os aborrecimentos e a tristeza então experimentados; 

entretanto, tive de ceder ante a insistência de tantos amigos e assumi a responsabilidade de 

conduzir os trabalhos de montagem da nossa Fundação.  

Hoje, passados mais de 20 anos, podemos analisar os fatos com uma perspectiva melhor, 

ainda mais quando nos foi dada a oportunidade de uma confraternização geral e de voltar a 

uma convivência fraternal.  

Aquela rutura teria de acontecer, mais cedo ou mais tarde, por outras razões: é que havia a 

predominância, ainda, do 60. Raio, enquanto que nossas propostas eram alimentadas pela 

energia do 70.Raio. A mudança do ritmo é geralmente acompanhada de algum conflito interno 

e, por que não dizer, de sofrimento. Arjuna sentiu quando viu que seus próprios generais iriam 

ser derrotados no campo de batalha que Krishna lhe mostrava. E todos os que me 

acompanharam,naquele momento,tiveram de vivenciar o seu próprio Kurukshetra-- tiveram 

de ousar e deixar para trás um apoio que até então consideravam o mais seguro, em títulos, 

posições, rituais e até amigos. Em vez disso, a busca de novos generais, desta vez internos, 

apenas. É o que está acontecendo com toda a Humanidade,nos dias atuais: estamos 

vivenciando uma imensa mudança, uma transferência da influência de Raio, todos caminhando 

em busca da consciência do significado pleno do 7º Raio.Mas embora houvesse naqueles dias 

muito sofrimento, o sacrifício não foi em vão: mais tarde,muitas das nossas propostas foram 

incorporadas à rotina da instituição, enquanto que a Fundação já nascia voltada para a 

admissão das novas energias, o que não quer dizer que não houvessem influências residuais 

do 6º Raio, até agora ainda não totalmente eliminadas. E também é assim que devemos 

compreender e aceitar as mudanças desse porte, que só ocorrem a cada 2.000 anos. Não é tão 

fácil assim.  

Como não poderia deixar de ser, pouco a pouco o clima fortemente emocional cedeu lugar a 

uma atividade regular, com a criação das rotinas, com a progressiva expansão das atividades, 
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além da paulatina defecção de alguns membros, que, embora ligados aos ensinamentos de St. 

Germain, o regente do 70. Raio, ainda estavam presos à dominante influência do 60. 

Raio.Passado o momento emocional, verificavam que não se ajustavam ao novo contexto. O 

que aconteceu não foi uma coisa fácil, muito pelo contrário. Mas é o que acontece na vida de 

instituições como a nossa, em qualquer parte do mundo. Há relatos, na revista da Escola 

Arcana, The Beacon, que se referem às instituições esotéricas: são tal qual o que acima ficou 

dito, com relação à natureza das personalidades que as buscam. - tudo isso servindo de 

reforço para as mudanças que tiveram de se operar.  

Esse relato é oportuno, na oportunidade em que nosso presidente me solicitou que abrisse os 

trabalhos deste ano de 1995, fazendo o histórico da Fundação - uma organização que já 

alcançou sua maioridade. Ela já tem alguma história e na qual é preciso também cuidar de sua 

memória, para que as pessoas não caiam na ilusão de que a história da instituição tenha 

começado no momento em que elas entraram para a mesma.  

E por que comecei com essas reminiscências?  

Para entendermos as forças que atuam por trás dos acontecimentos. No nosso caso, a 

primeira, já relatada, foi a da mudança do raio de influência. A segunda, esteve ligada à 

liberdade de expressão.  

Quando, próximo ao fim da 2a. Guerra Mundial, Roosevelt e Churchill produziram a Carta do 

Atlântico, nela inseriram as Quatro Liberdades que haviam sido relacionadas por Franklin 

Roosevelt em sua Mensagem ao Congresso em 1941: Liberdade da palavra e da expressão; 

liberdade do culto religioso; liberdade da vontade pessoal; e poder viver livre do medo.  

A Carta do Atlântico acrescentou a recomendação das nações abandonarem o uso da força na 

resolução dos conflitos, antecipando que o desarmamento deveria "aliviar os povos amantes 

da paz, da terrível carga dos armamentos".  

Tomo a liberdade de acrescentar que enquanto os indivíduos não praticarem o 

desarmamento, as nações não se desarmarão. Lembro que o prof. Otílio Machado dizia, que 

quando os soldados se conscientizarem que são eles que disparam as armas e decidirem que 

não as dispararão mais, então as guerras acabarão.  

Essa Carta foi a base em que a China, a França, a então União Soviética, a Grã Bretanha e os 

Estados Unidos se apoiaram para convidar cinqüenta outras nações para o que afinal veio 

resultar na Organização das Nações Unidas.  

Posso então dizer que uma das grandes motivações que impulsionaram a criação da Fundação 

Cultural Avatar foi a defesa da primeira das quatro liberdades expostas acima: a Liberdade da 

palavra e da expressão.  

Na busca do procedimento correto preconizada pelo Buda ao expor o Nobre Caminho Óctuplo, 

a Luz da Asia destacou o correto modo de pensar e o correto modo de falar. É fora de dúvida 

que isso envolve o livre uso da palavra e a livre expressão do pensamento. Mas não só nos 

discursos e nos jornais e sim - talvez especialmente - na relação pessoal, no nosso dia-a-dia: 

deve envolver as corretas relações entre as partes conscientes e inconscientes da 

personalidade, entre os vários chakras, entre os vários corpos e até entre a personalidade e a 

alma.  

Ao ser aplicada na sociedade, essa correta relação deve existir entre marido e mullher, entre 

pais e filhos, entre médico e paciente, entre professor e aluno, entre empregador e 

empregado, entre o indivíduo e o grupo e, ainda, entre instrutor e discípulos. Cada um deve 



13 

 

aprender a assumir sua real posição, no grupo do qual participa. Na verdade, em cada 

momento, porque, conforme as circunstâncias, até da boca das crianças vem a lição da 

sabedoria. O Cristo já recomendava que deveríamos ouví-las. Contudo, a real posição deve ser 

assumida com clareza. Assim, na posição de instrutores, devemos instruir; na posição de 

alunos, devemos estar abertos ao aprendizado; do contrário, entraremos no campo enevoado 

das miragens e das ilusões e o instrutor estará dando pérolas aos porcos e poderá até saír 

ferido, como também o Cristo adverte.  

É óbvio que a liberdade, na definição de Antenor Nascentes, envolve o direito de fazer e 

também o direito de deixar de fazer aquilo que melhor nos aprazo Cabe à consciência 

estabelecer os limites para as duas alternativas, o que tem grande importância, porque muita 

gente- a maioria- sempre pensa no direito de fazer e poucas vezes no direito de deixar de 

fazer. Quando se trata de respeitar o próximo, essa segunda parte da definição cresce muito 

de importância.  

Posso dizer que o outro fator a ser considerado na criação da Fundação foi a ligação entre as 

traduções e a Grande Invocação: não fosse a preocupação em traduzí-la corretamente e não 

teria havido oportunidade para discutir a tradução dos livros. De certo modo, a Grande 

Invocação, por assim dizer, foi a energia que gerou este trabalho da Fundação Avatar. No que 

se refere aos livros produzidos, é evidente que há falhas e erros, que sempre escapam à 

revisão; mas, com o tempo e até com a colaboração de leitores que localizam as falhas, estas 

têm sido pouco a pouco corrigidas, nas edições subseqüentes. Entretanto, é inegável a 

utilidade do trabalho já feito, com mais de 31 livros publicados e 80.000 volumes já 

distribuídos no Brasil e em Portugal, tomando acessível uma literatura especializada a um 

público preocupado com a o obtenção de um trabalho de qualidade - aliás, se está saindo com 

boa qualidade, não posso julgar; mas com boa vontade, intenção de servir e amor, com 

certeza.  

Nesses vinte e um anos de trabalho, nunca faltaram os recursos para a publicação de nossos 

livros. A Providência sempre fez canalizar para a Fundação os recursos necessários. Cabe dizer 

que quase todo o trabalho nela realizado é voluntário, O que capacita realizar a obra com 

recursos modestos. Apesar de modestos, é graças aos recursos assim reunidos que estamos 

publicando e distribuindo gratuitamente o Boletim da Boa Vontade Mundial, cuja leitura 

recomendo, não só pela variedade das matérias publicadas como por sua natureza, sempre 

ligadas a temas de interesse mundial e que nem sempre nossa imprensa se interessa em  

divulgar.  

Além disso, como será exposto, uma de outras iniciativas foi a de assumirmos a 

responsabilidade de editar a parte das obras de Jorge Adoum ainda em poder da Comissão 

Divulgadora Jorge Adoum, graças ao que, os livros estão sendo produzidos sem que a 

Comissão perca os direitos autorais, como aconteceria de outro modo. Há, inclusive, algumas 

obras póstumas inéditas e que tão logo tenham sido traduzidas do espanhol, serão publicadas.  

Da programação de 1995 que está sendo distribuída consta uma planilha com a relação das 

atividades previstas para o ano no Departamento Artístico. Como se poderá ver, cresceu 

muito, em quantidade e qualidade. Serão 17 concertos, com a participação de vários artistas 

consagrados por concursos públicos, vários deles participantes da Orquestra Sinfônica da UFF, 

outros com experiência internacional.  

Algumas peças estarão sendo executadas pela primeira vez, em Niterói.  
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Não posso omitir o nome de Sonia Baião que me tem secretariado no paciente esforço de 

costurar os trabalhosos contatos com todos os artistas e a imprensa. O Plaza Shopping e os 

participantes da Associação dos Amigos das Artes têm assegurado os meios para a maior parte 

do financiamento, modesto ainda, dessas atividades.  

No decorrer dos anos, alguns partiram, outros tiveram de se afastar - talvez por terem crescido 

e por terem ido estimular outras frentes, enriquecendo-as com a experiência entre nós 

adquirida. Assim é, em todas as organizações. Esperamos sempre que as sementes tenham 

caído em solo fértil. Dos que comigo dividiram os encargos da montagem da Fundação, não 

posso omitir os nomes de Conrado Uzeda, seu atual Presidente, e de Tania G. de Araujo, atual 

Diretora Administrativa, companheiros desde o início de nossas atividades, estudantes como 

eu, que cresceram internamente mas também fizeram a Fundação crescer com seu trabalho e 

dedicação e em cujas pessoas homenageio os demais que depois vieram servir à Fundação no 

decorrer desses anos.  

Outros nomes que não devem deixar de ser citados: Maria Alice Lemgruber, muito me tem 

auxiliado nas traduções de Alice A.Bailey; Marlene Mendes, outra competente professora de 

inglês, continua dando sua contribuição no preparo das traduções dos livros da Série Agni Ioga.  

Aracê Arruda Monteiro, que cuida dos aspectos jurídicos e trabalha sem jamais aparecer, e 

Luciano Lannes, nosso secretario executivo, com sua atuação, asseguram o bom andamento da  

administração. Além disso, Norma Bella Ribeiro, nossa digitadora, graças a quem a utilização 

plena dos recursos da computação eletrônica se viabilizaram.Também cabe citar a Gráfica 

Impar, pelo empenho em aprimorar seus serviços, com a melhora progressiva de nossa 

apresentação gráfica.  

Na véspera da Assembléia de dezembro de 1973, que marcou a instalação da Fundação 

Cultural Avatar, Conrado e eu nos reunírnos. Ele trazia uma consulta do nosso advogado, que 

desejava saber que tipo de entidade iríamos formar, se uma associação civil, se uma Fundação, 

como havíamos sugerido, considerando que esta última envolvia uma estruturação e 

administração bem mais complexas. Havia mais um detalhe: as Fundações são regidas por um 

tipo especial de legislação - são "munus publico", o que significa, entre outras coisas, que não 

podem ser extintas enquanto possam ser mantidas por 3 membros. Uma vez registradas no 

Conselho Nacional de Serviço Social - o que é obrigatório ao final de cinco anos - se extintas, 

seu patrimônio tem de ser transferido para outra fundação congênere, existente no Estado.  

Em outras palavras, na prática, uma Fundação não é feita para acabar.  

Foi então que perguntei a Conrado: queremos uma instituição medíocre, acanhada, ou algo 

que devia vir para ficar, crescer e servir?  

Ele me apoiou, preferindo também a segunda alternativa. E foi assim que nossa instituição 

nasceu como Fundação - uma "sentinela avançada da Nova Era", com o diz Paulo de Paula - 

instituição que veio para ficar, crescer e servir.  
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INTRODUÇÃO 

Pela primeira vez na história da humanidade, o mundo hoje reconhece e aceita sua responsabilidade 
de procurar o bem estar inevitável e justo dos seres humanos. No entanto, tais responsabilidades até 
agora têm sido admitidas e aceitas principalmente com relação ao nível físico, material, somente se 
aplicando ao sofrimento humano medidas puramente materiais - assim como se aplica um curativo 
sobre uma ferida.  
Se bem que o 'bem estar fisico, a segurança e a superação das necessidades devam prevalecer numa 
sociedade estável e bem ordenada, a segurança material dos homens não resolve o problema da 
unidade internacional nem o da colaboração recíproca entre os povos do mundo. Devemos dar 
conscientemente esse passo, para que o corpo da humanidade possa ser protegido de outras feridas 
auto-inflígidas.  
A disparidade de oportunidades, a extrema riqueza ou pobreza, que causam atrito, competição e 
guerra entre os homens, se devem ao fato de não se reconhecer nem agir segundo o conceito 
espiritual essencial de que existe uma só humanidade.  
Com efeito, a interdependência espiritual, mental e psicológica da humanidade é tal, que qualquer 
solução permanente para os problemas que dividem e crucificam a humanidade deveria basear-se 
nesta premissa e na escala espiritual de valores que, na realidade, substituirão os bens materiais que 
o homem até agora tem ambicionado.  

Somas de dinheiro são destinadas a aliviar o sofrimento e as necessidades humanas; apesar 
de muitas vezes serem suficientes para satisfazê-las, pouco é destinado voluntariamente para 
promover a educação espiritual da mente humana, visando à identificação e à prática dos princípios 
sobre os quais se possa basear uma sociedade sã e interativa.  
Mas há quem dê seu tempo, energia, capacidade e dinheiro, com o propósito de demonstrar que 
existe um só mundo, uma só humanidade e um só Deus, promovendo atividades relacionadas com o 
estabelecimento de corretas relações humanas e a colaboração e participação mundiais. 

Neste sentido, a primeira metade deste século foi iluminada pelo recebimento de 
importantes mensagens dedicadas à preparação da humanidade para as grandes transformações já 
agora em curso e que marcam o Advento da Era Atômica - ou de Aquário, se preferirem.  

A análise destas mensagens demonstra sua força interior e a qualidade dos Ensinamentos 
nela contidas, numa evidência da segurança de suas origens e da pureza dos seus propósitos.  

Entre essas mensagens destacaram-se as obras de Alice A. Bailey, contendo as instruções de 
Djwhal Khul, o Mestre Tibetano, e a Série Agni Ioga, com a contribuição do Mestre Morya, 
através de Helena Roerich.  
Respectivamente em 1970 e 1971, o Dr. Jayme Treiger, médico fluminense, recebeu a 

incumbência de traduzir e publicar ambas as coleções. Obviamente, entendeu que não seria tarefa 
para uma só pessoa, posto que haveria necessidade da montagem da necessária infra-estrutura de 
apoio, desde o armazenamento até a distribuição e os previsíveis desdobramentos, que efetivamente 
ocorreram e que serão referidos como atividades regulares da Fundação neste texto.  

Cerca de 60 pessoas, que já seguiam sua orientação, desejosas de colaborar na obra que 
iniciava, decidiram apoiá-Io, e com esse propósito se reuniram, a partir de agosto de 1973, em 
reuniões preparatórias que visavam a criação de uma entidade - a Fundação Cultural Avatar.  

A assembléia de instalação ocorreu em 4 de dezembro de 1973, data que marca o início 
efetivo das atividades da Fundação, sendo que no dia 10 de janeiro de 1974 foi feito o competente 
registro.  

Inicialmente instalada à Rua José Clemente nº 21 sala 701, a Fundação hoje, em sede 
própria, ocupa as dependências do prédio situado à rua Ministro Otávio Kel1y, nº 352, casa 6, em 
Icaraí, Niterói.  

Desde a sua criação, a Fundação vem cumprindo suas finalidades: Ao se iniciar o ano de 
1995, cerca de 18 livros da coleção de Alice A. Bailey já foram editados, com várias reedições, 
enquanto que a Série Agni Ioga, inicialmente com 13 livros, já foi toda editada, restando agora as 
obras póstumas, das quais a primeira só em fins de 1994 foi publicada no original em inglês; além 
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disso, começam a ser preparados os volumes com as cartas de Helena Roerich.  
Para atender às necessidades decorrentes do natural desdobramento, com a solicitação de cursos 

e instruções de variada natureza, a Fundação cuidou de aparelhar sua Direção Cultural e passou a 
promover cursos regulares visando, em última análise, ao auto conhecimento e ao auto aperfeiçoamento. 
Além disso, desde 1981, vem realizando Seminários Anuais de grande alcance prático, contando com a 
participação de nomes de destaque da cultura nacional.  

A Fundação é uma entidade de utilidade pública, estadual e municipal, assim reconhecida por 
Lei da Assembléia Estadual de 1974, e por Ato da Prefeitura Municipal de Niterói de 1979; além disso, 
atende à supervisão da Provedor ia de Fundações do Ministério Público do Estado do Rio, através de 
auditoria externa pela mesma designada. Também está registrada no Conselho Nacional de Serviço 
Social.  

A Fundação tem, assim, como tarefa básica, a incumbência de promover e divulgar em língua 
portuguesa, as traduções de ambas as coleções; subsidiariamente, procura dar, aos seus textos, a melhor 
aplicação prática possível - é o que vem procurando fazer, sem medir esforços para superar suas próprias 
limitações. Entretanto, são os próprios Mestres que ensinam que, quando uma qualidade falta, esse é o 
momento mais indicado para se afirmar a presença dessa qualidade. Assim, como existem limitações, 
afirmamos a possibilidade do cumprimento de nosso programa, mesmo na situação mundial atual; e 
como aparentemente faltam, na Sociedade, a cooperação, a fraternidade e a preocupação com o Bem 
Geral, este é o preciso momento em que afirmamos o espírito de cooperação, da boa-vontade, da decisão 
de participar na prática do Amor ao próximo e na busca da Verdade.  

OBJETIVOS E PROPÓSITOS  

Estatutariamente, a Fundação tem por objeto, "Fomentar o estudo das religiões comparadas, da 
filosofia, da ciência e da arte; incentivar toda idéia e propósito que ampliem a compreensão entre os  
homens e estimulem a expansão das relações pacíficas na humanidade; difundir literatura de caráter 
ético, estético e educativo; realizar ou promover estudos, pesquisas e trabalhos e dar assistência à sua 
execução; cooperar com órgãos e entidades locais, nacionais e internacionais, na persecução destas 
finalidades."  

A Fundação Cultural Avatar é uma instituição da Nova Era.  
Seus membros provêm das mais variadas origens e de múltiplas crenças; estão diretamente interessados 
na compreensão dos Grandes Mistérios da existência; buscam a razão de ser e a origem de todos os 
seres.  

Ao tempo de Paracelso se dizia: "Ignoramos e ignoraremos".  
Essa figura revolucionária do pensamento de sua época, entretanto, proclamou a rebelião contra a 
ignorância e afirmou, "Ignoramos, sim, mas saberemos!"  

Com esse espírito e sede de conhecimento, a proposta da Fundação Cultural Avatar é que nos 
dediquemos à pesquisa do Propósito e do Plano Divino para a humanidade, na convicção de que não 
pode haver mero acaso num Universo onde tudo é ordem e ritmo - até nas fases aparentemente caóticas 
da Manifestação.  

A Fundação não é um bando de sonhadores: seus membros estão plenamente conscientes da 
imensa gravidade do momento que a humanidade atravessa. O Mestre do Agni Ioga diz que "a condição 
da Terra requer um médico extraordinário. O planeta está doente e, se os esforços para impulsioná-Io 
para diante não forem bem sucedidos, então ele pode tornar-se como uma nova lua". Mas sabem também 
que ... "Precisamente nos dias de grave doença do planeta, é preciso encher-se de coragem. Andando às 
apalpadelas não se passa, mas a espada pode fender os véus nocivos. O momento é muito importante e é  
necessário intensificar toda a coragem."  

A Fundação é uma instituição não-sectária. Seu programa é estimular cada iniciativa que leve a 
Humanidade a um degrau mais elevado no caminho da Unidade. Não foi dito uniformidade, e sim, 
unidade. A uniform idade procura igualar todos, e isto só é possível nos rebanhos. Os homens são 
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desiguais em suas manifestações externas, e nesta variedade está uma das belezas da vida; mas esta 
desigualdade, resultante da variação nos níveis de consciência, não impede que o  
programa da Humanidade seja o da conquista da Unidade. Unidade é a qualidade de ser uno. Ao mesmo 
tempo que dizia que "A Casa de Meu Pai tem muitas moradas" o Cristo também afirmava, "Eu e o Pai 
Somos Um!" E quando se afirma que "Eu Sou", se abre caminho para chegar à unidade com o Pai.  

A RENOVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS  

A aplicação dos mais elevados princípios na transformação das condições de vida da 
humanidade se tornou um pré-requisito inadiável: a soma de possibilidades é hoje praticamente 
ilimitada; contudo, o egoísmo e o excessivo materialismo ainda têm sido um sério obstáculo à 
correta canalização das energias para o bem comum da Humanidade.  

A velha civilização esgotou suas energias nas disputas pessoais, revoluções, guerras, 
doenças, fome. O excessivo egoísmo e materialismo dos homens, que a caracterizam, é responsável 
por tantos desastres e catástrofes. Mas o homem é um ser gregário, que não sobrevive, a não ser de 
maneira precária, em estado de isolamento. Portanto, para preservar sua estrutura comunitária, não 
pode continuar a se valer da "lei das selvas".  

Quando se rompe o equilíbrio da natureza, as forças dos elementos ficam sem direção e 
começam a atuar desordenadamente em busca do restabelecimento do equilíbrio. Quanto maior o 
desequilíbrio, maior a potência da manifestação dos elementos. As erupções vulcânicas parecem ser 
uma dessas manifestações, destinadas a aliviar as pressões internas do planeta.  

Ora, o homem sempre se considerou impotente diante da fúria dos elementos; entretanto, 
por que não meditar sobre esta afirmação revolucionária de Morya - "Nós fazemos os terremotos"? 
Tenhamos, pois, presente, que os mesmos ventos que produzem os tufões, movem os moinhos; as 
mesmas águas que causam inundações, acionam as turbinas hidroelétricas; a manada que ao estourar 
espalha a destruição, é a mesma que serve à lavoura. A diferença, em cada caso, é a existência, ou 
não, de uma vontade e de uma direção, ou comando.  
É necessária pois, uma renovação dos princípios éticos da humanidade. Tal como após o dilúvio 
universal houve uma nova aliança entre Deus e os homens, cumpre à humanidade atual aceitar essa 
renovação de princípios, através da adoção de uma Nova Ética, viva, capaz de permitir o 
estabelecimento de um novo pacto social, antes que a velha natureza dos seres humanos, resistente 
às grandes e inadiáveis mudanças, venha a provocar novos cataclismas.  

Este novo Código deve levar a Humanidade, como um todo, a expressar aquilo que 
realmente é - um atributo Divino.  

O direcionamento dos propósitos da Humanidade - cooperação e não competição; paz e não 
guerra; amor e não ódio; a vontade dirigida para o Bem Geral e não para o bem pessoal egoísta - é o 
que abrirá caminho para uma solução do problema das relações humanas, talvez o mais grave, 
atualmente, e também, se resolvido, o mais promissor, na sociedade atual.  

Na Fundação se reconhece que "a Terra é para ser salva por mãos terrenas, e as Forças 
celestiais estão enviando o melhor maná; mas, se não for colhido, ele é transformado em orvalho". 
Por isso, sem permitir que as mentes dos que participam dos seus estudos sejam invadidas pelo 
pânico ou pelo desânimo, procura-se explicar as razões das dificuldades mundiais da atualidade, 
certamente resultantes desta fase de grande transição entre duas civilizações, que resulta da entrada 
do nosso sistema solar no signo de Aquário, saindo do signo de Peixes. As novas energias que assim 
começam a atuar sobre o planeta fazem com que todas as instituições humanas que limitem a 
liberdade e a expressão da consciência humana e o progresso evolutivo da humanidade desmoronem. 
Como o egocentrismo ainda insiste em se impor à humanidade, crescem, de maneira aparentemente 
insolúvel, os problemas e dificuldades, não só no âmbito familiar como nas coletividades, desde o 
município até o país inteiro e também nas relações internacionais, abalando em profundidade os 
indivíduos, povos e nações de todo o mundo.  

Com essa explicação talvez se torne mais, fácil entender o que quis o Cristo dizer com "Não 
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cuideis que vim trazer a paz à Terra; não vim trazer paz, mas a espada ... " (Mateus, 10.34).  
Partindo do axioma de que "o pensamento precede a ação", a Fundação oferece estudos e 

trabalhos práticos capazes de levar à regeneração das condições da vida individual e, em 
decorrência, à melhoria do ambiente em que cada um vive. Particularmente insiste na lição de que "É 
PRECISO TER CALMA NOS DIAS DE GRANDE CONFUSÃO."  

Devemos adotar técnicas cientificamente aceitáveis na aplicação. dos conhecimentos adquiridos com 

o objetivo do auto- aperfeiçoamento. Temos a faculdade e a habilidade de invocar as Forças Superiores e estas 

se propõem a dar a resposta adequada, sempre que solicitadas. Este é um fato científico, que a experiência 

comprova.  

Através do uso ordenado da Vontade é possível atrair Energias mais elevadas e pô-las a serviço de 

toda a humanidade. Também, é um dever ajudar os que estejam em nível inferior, a se elevarem ao nível de 

consciência que outros já tenham alcançado.  

GRAUS INICIÁTICOS  

A Fundação Cultural Avatar não confere graus nem assume a responsabilidade pela elevação a postos 
hierárquicos de qualquer de seus membros, ainda que respeite todas as organizações que estejam estruturadas 

nessa base; entretanto, como uma instituição da Nova Era, alerta para o fato de que as iniciações são 

simbólicas e que, portanto, não bastam os cerimoniais externos: é necessário que as grandes transformações 

ocorram a nível da consciência individual. Este é o Ensinamento dos Grandes Mestres.  

Na época atual, as transformações a nível da consciência devem levar o ser humano a alcançar uma 

visão global dos acontecimentos mundiais e a expandir sua consciência no sentido de se reconhecer como uma 

entidade responsável, parte integrante e participante da comunidade; e como um ser de natureza espiritual, 

capaz de elevar o foco da consciência, do nível dos desejos e sentimentos para os planos superiores da mente, 

onde as decisões não mais são tomadas por impulsos ou exclusivamente voltadas para a satisfação dos desejos 

e sim, dirigidas para as razões superiores da alma humana.  

Nisto consiste a grande transformação cultural em curso, muitas vezes dificilmente apreendida: o 

homem, parte passiva do processo, vê-se envolvido por suas tensões emocionais, por conflitos de difícil 

solução, por situações que compõem problemas aparentemente insuportáveis. Na verdade, a cada momento se 

vê a braços com situações que o jogam em impasses, em becos sem saída. Outras vezes, nações inteiras são 

lançadas nessas situações aparentemente insolúveis. Se analisarmos os fatos com suficiente agudeza de 

observação, veremos que problemas aparentemente insolúveis passam a ser bem resolvidos se uma atitude de 

isenção, de despaixão, de não-violência e de desapego, for aplicada pelas partes em conflito.  

A Fundação não ensina práticas cabalísticas; não ensina rituais mágicos; não possui instruções 

secretas: embora reconheça que estes possam produzir notáveis resultados, sua atuação se desenvolve em 

outro campo de atividade. Como uma instituição da NOVA ERA, sustenta que estamos entrando numa era de 

LUZ e que, portanto, tudo que está oculto deve ser revelado - Apocalipse significa Revelação. Além disso, 

propõe a cada um dos seus membros que o primeiro e fundamental ritual seja o da disciplina voluntária e 

individual; a obediência à lei do ritmo; a persistência no esforço ordenado e constante; a aspiração aos 

Caminhos Superiores. A lei do ritmo é uma lei cósmica - tanto na pulsação cardíaca como no movimento 

respiratório; tanto na sucessão dos dias e das noites, quanto no movimento das marés; desde o nascimento até 

o fim de manifestação de um astro: Em tudo, observa-se ordem, disciplina, seqüência, períodos de atividade e 

repouso. Assim é o ritmo cósmico.  

CULTURA  

A Fundação Avatar é Cultural porque se dedica ao Culto da Luz, à iluminação através do 
esclarecimento. A palavra cultura não se refere somente à maneira de viver de um povo: este é um conceito 

estático, mera constatação de como algo é; pelo contrário, a cultura está ligada ao ato de arar e semear, à 

preparação de novas colheitas, e isto tanto se refere ao pão do corpo como ao pão do espírito.  
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A comunicação com o Cosmos cria cultura. A Cultura condiciona a sobrevivência da vida humana, 

pois ela nos faz ver e identificar a beleza nos corações, uns dos outros, porisso o nome A V ATAR: esta 

palavra provém da raiz sânscrita AV, aquele que vem de planos superiores para ajudar no progresso e na 
elevação dos que estão nos planos inferiores.  

A cultura do espírito refina a existência, abre novos caminhos e aponta para a Vida Nova, 
superior, que poderá propiciar as bases mais humanas que a Sociedade necessita para assegurar o êxito 
de novos conceitos de vida.  

Ao se preocupar com a Cultura, a Fundação Avatar se liga à semeadura e preparação de novas 
colheitas e procura a identificação com a Beleza. Assim, as atividades estéticas são estimuladas e 
valorizadas. Por isso a Fundação criou um Departamento Artístico.  

EDUCAÇÃO  

Como uma instituição da NOVA ERA, a Fundação considera que o problema fundamental da 
Educação seja o de se alcançar um novo tipo de relações humanas e, nisso, o problema da Educação se 
conjuga com o das Ciências Humanas e da Psicologia, todos tendo por base a necessidade de uma Nova 
Ética mundial.  

Diz o Tibetano que a iniciação moderna se obtém através da Educação. Por isso a Fundação não 
se preocupa com rituais: seu símbolo básico foi o livro, uma vez que as traduções foram a motivação  
central de sua criação. Mas o livro tomado com um objetivo maior do que com o desenvolvimento 
intelectual: é que, como também ensina o mesmo Tibetano, o conceito de espiritual para o tempo atual é 
"a expansão da consciência e uma visão global da vida". É um conceito científico, pois tudo aquilo que 
adquirimos no campo do conhecimento expande nossas consciências e faculta alcançar uma visão mais 
ampla da vida.  

Como ONG, a Fundação está registrada como entidade educacional.  
Como se vê, não há como dissociar cultura e educação, dentro dos conceitos adotados pela 

Fundação, ainda mais se considerarmos que na visão esotérica moderna, luz, alma e consciência devem 
ser palavras equivalentes, correspondendo ao que, na linguagem dos antigos, eram usadas como fé.  

 

POLÍTICA  

A Fundação não é uma instituição política, mas recomenda aos seus freqüentadores uma intensa 
participação comunitária: a época dos eremitas já passou e, no momento, ninguém pode permanecer 
alheio às grandes decisões que estarão selando o destino da humanidade; a Fundação exorta todos a 
cooperarem na busca das soluções dos problemas; entretanto, é óbvio que a base da participação 
comunitária deve ser a preocupação com o Bem Geral. É uma verdade bem sabida, mas continuamente 
esquecida, que quando grupos de indivíduos, classes ou corpo rações tentam impor aos demais as suas 
concepções, desencadeiam os efeitos da Lei da Ação e Reação e acabam sendo deslocadas por outros 
grupos que assim terminam por reaver suas prerrogativas, numa interminável e melancólica sucessão. 
Somente uma visão global dos problemas mundiais, alicerçados no espírito de cooperação e de boa-
vontade, poderá permitir uma mudança sem retrocessos na direção dos assuntos mundiais.  

Morya também diz: "Como são tolos os que negam a esperança! Como são cegos os que 
afirmam as vantagens das guerras! Quão poucas são as consciências que podem perceber a regeneração 
do planeta por meio da cultura! Certamente, os que não compreenderam por meio das medidas 
superiores pereceram nos mesmos levantes". Os que não entendem os novos caminhos estão 
grandemente necessitados da compreensão da nova Era, onde a Bandeira da Paz será desfraldada!  

Reproduzimos, para uma meditação individual, alguns Ensinamentos de Morya, o Mestre do 
Agni Ioga: "Nós colocamos o conhecimento na base da Comunidade, não lhe estabelecendo limites. Nós 
colocamos experiência e boa-vontade na base da Comunidade. Nós oferecemos as melhores condições 
para o sucesso dos amigos."  
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"A conscientização da comunhão com o mundo e da utilidade para os outros transforma 
completamente as pessoas. O trabalho em comum é uma garantia de sucesso."  

"A violência é uma sobrevivência do passado. É necessário se empenhar em direção a diferentes 
medidas efetivas."  

"A vida se tornará mais forte, não através da mecânica, mas através das idéias da vida comunal. 
Um homem que se junta a uma povoação não pode se tornar um inimigo de todos os seus vizinhos. 
Devem ser estabelecidas boas relações, e somente a cooperação conduzirá ao bem efetivo. Mas a 
cooperação não será durável se jazem em sua base dissimulação e cupidez. A confiança é indispensável e 
a Ética Viva entra como um princípio consolidador."  

"É necessário, com lucidez e serenidade, unir-se na afirmação da vida comunal como base do 

mundo."  
O trabalho é impossível entre as inimizades. A construção é inconcebível entre as explosões de 

ódio. O companheirismo está batalhando contra o ódio à humanidade."  
"Quanto deve sofrer a humanidade antes de chegar a uma compreensão da vantagem da 

UNIDADE! As mais destrutivas forças têm sido dirigidas para obscurecer o embrião da unificação. Cada 
agente unificador está sujeito a perigo pessoal. Cada pacificador é difamado. Cada trabalhador é 
ridicularizado. Cada construtor é chamado de louco. Assim, os servos da dissolução tentam afastar da 
face da Terra a Bandeira da Iluminação.  

As pessoas não se devem tornar temerosas ao pensamento de uma felicidade de seus próximos, 
mas devem regozijar-se, porque a felicidade de um próximo é a nossa própria felicidade. O 
companheirismo sincero pode curar facilmente as feridas de um amigo - mas é necessário desenvolver a 
arte de pensar em nome de Deus."  

"A base da cooperação deve ser a iluminação e não o lucro.  
Uma cooperativa deve ser uma instituição cultural, não uma loja. Somente nesta linha é possível aplicar a 
ooperação à nova vida. Tal unidade não é fácil: as pessoas se acostumaram a combinar comércio com 
cupidez. Mas, através da educação escolar, o significado da troca da riqueza devia ser urgentemente 
apresentado. Ganhar dinheiro não é avareza. Receber salário pelo trabalho não é um crime. Deve-se ver 
que o trabalho é o único valor verdadeiro. Assim, sem agitações e confusão, é possível explicar tudo sob 
a bandeira da iluminação e da Paz."  

"A PAZ É A COROA DA COOPERAÇÃO" 
Todos deveriam manter na memória estes velhos Testamentos. 

 

ATIVIDADES REGULARES DA FUNDAÇÃO CULTURAL AVATAR 

1. A Fundação promove palestras públicas às 5as feiras, de março a dezembro. divididas em 4 
etapas, entre 19:30 e 21 :30 hs. Nessas reuniões são transmitidos breves ensinamentos com prioridade 
para as linhas em que se apoia a Fundação:  

• os Evangelhos;  
• os Ensinamentos do Tibetano, através de Alice A. Bailey;  
• os Ensinamentos de Morya, através de Helena Roerich (Série Agni Ioga);  

• os Discursos de St. Germain.  
É assim seguida a orientação do Mestre Tibetano sobre os temas que deveriam ser utilizados. de 

preferência, na preparação do estudante da atualidade - por singular "coincidência", as quatro linhas 
constatadas entre os estudantes que se reuniram em torno do Dr. Treiger para a criação da Fundação.  

2. A Fundação como um Centro de Meditação:  
A Fundação Cultural Avatar oferece práticas de meditação dinâmica, adaptadas ao homem 

ocidental, voltadas para a ajuda à comunidade, sem preocupações de ordem particular e egoísta, e sem o  
aspecto devocional que caracterizou a personalidade do ser humano nesses dois milênios. Procura 
utilizar. pois, práticas com respaldo científico, apoiadas nas conquistas do conhecimento psicológico. A  
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psicologia moderna fala do Self, do ser Central; nos estudos e práticas da Fundação, busca-se a aplicação 
prática desses conhecimentos. Assim, em todas as reuniões sempre uma pequena meditação grupal é  
praticada. Especificamente, o calendário é o seguinte:  

_ Aos domingos, de 9:00 às 9:40 hs, prática em grupo, focalizando indicações, ora do Tibetano, 
ora de Morya, seguida de uma outra recomcndada pelo Tibetano, com vistas ao redirecionamento dos  
recursos materiais para fins espirituais.  

_ Após as palestras das 5" feiras (pelo Reaparecimento do Cristo. segundo o Tibetano).  
- A Fundação também oferece práticas individuais, para uso diário mas com fins específicos. 

Uma delas é reproduzida neste livro.  

3. Reuniões mensais:  
A Fundação promove uma meditação grupal, pública, na noite de lua cheia, sempre com início 

pontualmente às 20 hs. Atenção especial é dada para os festivais anuais da lua cheia do Cristo, do Buda 
(Wesak) e da Humanidade.  

Há um capítulo sobre a lua cheia, nesta obra.  

4. Reuniões periódicas: workshops sobre temas em estudo.  

5. Reunião anual:  
A Fundação realiza seu Seminário anual, normalmente no mês de agosto.  

6. Departamento. Artístico:  
A Fundação defende a posição de que as manifestações artísticas são um pão do espírito e que, 

como tal, devem ser estimuladas e apoiadas. A Fundação tem lançado novos valores que aguardam 
oportunidade, mas também se vale de valores artísticos já consagrados, na promoção de Harmonia e da 
Beleza. Para isso, criou um Departamento Artístico cujas atividades já alcançaram um razoável nível, 
mantendo-se, porém, em crescimento constante, inclusive através de ação articulada com outras 
entidades, destacando-se a U.F.F. e a Funiarte. O Plaza Shopping tem dado apoio a essa programação, 
além das asseguradas pelo Grupo de "Amigos das Artes".  

Atualmente esse Departamento desenvolve as seguintes atividades:  
- Concertos mensais, na tarde do último domingo do mês;  

- Festival de inverno: vários eventos reunidos no mês de julho, conforme programação;  

- Clássico na UFF - algumas récitas são feitas em conjunto com o Depto. de Difusão Cultural da 
Universidade Federal Flurninense, conforme programação;  

-Outras iniciativas desse Departamento devem ser buscadas na programação. Os que se 
inscreverem, a: recebem pelos Correios - nelas se incluindo recitais de poesia, representações folclóricas, 
etc.  

7. Departamento de Imprensa:  
A Fundação atua como Editora: além de editar os livros já citados, vende-os diretamente e os 

distribui através de revendedores, em vários Estados da União.  

A Fundação Cultural Avatar, como ficou dito, é responsável pela publicação, em português, das 
obras de Alice A. Bailey, com os ensinamentos do Tibetano. Além disso, também é responsável pela 
publicação da Série Agni Ioga - lições de Morya, divulgadas por Helena Roerich. Parte da coleção das 
obras do Dr. Jorge Adoum e alguns autores também têm tido seus livros publicados pela Fundação. 

Para melhor informação, deve ser consultada a lista de preços que é regularmente distribuída.  

Além disso, a Fundação já começa a produzir seus Cadernos, contendo o material das aulas 
dadas em suas reuniões regulares. A partir de 1995 os leitores das obras da Fundação também disporão de 
tais aulas - o que também poderá ser acompanhado na lista de preços.  

Já se encontram disponíveis algumas das práticas individuais e grupais na Fundação.  

A partir de 1993 a Fundação passou a distribuir o Boletim trimestral do Movimento da Boa 
Vontade Mundial (vide o capítulo sobre Linhas de Atuação da F. C. Avatar). Este Boletim mantém 
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informações atualizadas sobre temas muito especiais ligados às atividades de estímulo às manifestações 
da Boa Vontade, no mundo. Sabemos que sem boa vontade não há cooperação e que sem cooperação não 
há fraternidade.  

De outro lado, a fonte dessas informações é, com freqüência, oriunda das Nações Unidas, com 
temas pouco divulgados pela imprensa. Os interessados poderão inscrever-se na mala direta da Fundação.  
A Fundação concede descontos especiais aos círculos de Novo Grupo de Servidores do Mundo, cuja 

formação está sendo estimulada, com o propósito de facilitar a divulgação dos Ensinamentos. 

8. Departamento de Ensino e Pesquisa:  
Composto por cerca de 10 professores, esse Departamento mantém cursos regulares com 

ensinamentos alusivos à literatura que difunde; além disso, promove palestras isoladas, para o necessário 
intercâmbio com outras instituições; e estimula a formação de pequenos grupos de estudo para a pesquisa 
dos vários assuntos que surgem nos cursos.  

Esses professores são fruto do próprio trabalho da Fundação e já constituem um corpo docente 
estável, capacitado para divulgar as linhas de trabalho adotadas na mesma. Contudo, essa formação 
prossegue, dada a vastidão dos temas a serem estudados, razão pela qual a Fundação estimula o 
intercâmbio e acolhe de bom grado novos valores.  

9. Departamento de Divulgação e Intercâmbio:  
O fato mais significativo é o convênio que começa a entrar em vigor, firmado entre a Fundação e 

a Universidade Federal Fluminense, em particular, no que se refere à Pró-Reitoria de Extensão. Ainda é 
cedo para se poder aquilatar da importância do mesmo, no estímulo às atividades culturais de nossa 
cidade - basta dizer que inúmeros cursos serão viabilizados, favorecendo, inclusive. setores mais 
necessitados de nossas populações. De outro lado, algumas indicações do Tibetano serão também assim 
viabilizados, o que confere a essa iniciativa uma importância ainda maior.  

Aliás, na parte artística, o convênio já vem dando frutos, pois a cooperação com o Departamento 
de Difusão Cultural já tem permitido à Fundação participar do calendário artístico no Teatro e do Cineart 
daquela Universidade.  

10. Departamento de Documentação e Arquivo:  
Acham-se em fase de reorganização os documentos que aindanão estão publicados - artigos, 

palestras, conferências em Seminários, além das gravações que contém os registros de todos os  
principais eventos da Fundação. Além disso, a Fundação já conta com uma biblioteca especializada, em 
parte circulante.  

Aceita-se permuta com as entidades afins.  
 
 

FILIAÇÃO À FUNDAÇÃO 

Qualquer pessoa maior de 16 anos poderá filiar-se à Fundação, o que dá acesso às reuniões 
regulares, sempre abertas ao público, aos cursos e à biblioteca, devendo, para isso, preencher a ficha de 
inscrição.  

Os moradores de outras localidades poderão tornar-se membros correspondentes individualmente 
ou em grupo de servidores do Mundo (N. G. de S. do M.). Aliás, todos os que se engajam nessa obra são 
membros desse Novo Grupo.  
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o NOVO GRUPO DE SERVIDORES DO MUNDO 

A trajetória da humanidade não se faz ao acaso: há um Plano Cósmico, do qual todos nós 
participamos. Este Plano está sendo implementado através do Novo Grupo de Servidores do Mundo; 
dele fazem parte todos os homens e mulheres de boa vontade, do mundo inteiro.  

Da cooperação inteligente desses homens e mulheres depende o sucesso do Plano.  
Os líderes desse Novo Grupo são conhecidos por suas qualidades construtivas, inclusivas e não-

agressivas. Eles modelam a opinião pública e provêem a visão. Por trás desses líderes e cooperadores 
estão os guardiães do Plano - são a Sociedade de Mestres Iluminados, os "Mestres de Sabedoria", que 
compõem o "governe espiritual do Planeta".  

Esses Mestres, que estão muito à nossa frente na Evolução, também são conhecidos como os 
"Agentes de Deus", a Hierarquia de almas liberadas".  

Todos aqueles que trabalham para unir as pessoas; todos aqueles que procuram estimular a 
mútua inter-relação e interdependência; todos aqueles que com esse propósito não se detêm diante das 
barreiras sociais, nacionais ou religiosas, participam desse N. G. de S. do M., mesmo sem jamais ter 
ouvido falar desse nome. Esse grupo não tem qualquer intenção de controlar ou dominar seja quem for, 
mas sim, a de atrair forças para qualquer atividade espiritual em que um servidor esteja envolvido.  

Como entender essa atividade espiritual?  
Esse grupo entende como espiritual, todo esforço inclusivo que traga como resultado a elevação 

do grau de compreensão na humanidade, dando-lhe uma conotação de tolerância, de comunhão 
internacional voltada para a síntese, e de inclusividade religiosa.  

Toda corrente de pensamento que diga respeito ao desenvolvimento integrado do ser humano é, 
pois, de natureza espiritual.  

Até há pouco, esse esforço era feito por trabalhadores isolados, solitários, ou então por pequenos 
grupos, e isso enfraquecia a realização da obra da Hierarquia, quando não a impedia. Hoje isso mudou; 
pela primeira vez, na história, há inúmeros discípulos tentando ajustar-se à função de 'Transmissores do 
Propósito", constituindo-se num grupo coeso, à disposição dos Mestres.  

Um dos meios de cooperação com a Hierarquia consiste na prática da meditação, individual ou 
grupal, e, em particular, na meditação da lua cheia, adiante focalizada.  

Neste sentido, os membros da FCA são convidados a cerrar fileiras em torno de todos aqueles 
que procuram servir aos grandes Mestres que compõem a Grande Fraternidade Branca, a Hierarquia de 
Luz ou como sejam identificados pelos diferentes grupos ou correntes.  

O nome não é importante; o que importa é que todos somos convidados para, à medida em que 
disso possamos ganhar consciência, compormos o Novo Grupo de Servidores do Mundo.  

Esse grupo não constitui uma nova organização mas sim, um modo de identificar aquelas 
pessoas que, dotadas do espírito de boa vontade e de cooperação. se disponham a trabalhar para que os 
mais elevados propósitos dos Grandes Mestre se concretizem na Sociedade Humana, da maneira mais 
suave e mais breve possível.  

Porisso mesmo, a Fundação criou o Círculo do Novo Grupo de Servidores do Mundo - apenas 
uma forma de materializar, de concretizar esse conceito, que ganha, assim, características de um 
movimento.  

Como ficou dito, não se trata, pois, de uma nova organização: trata-se de lima maneira pela 
qual os estudantes se possam identificar reciprocamente.  

As pessoas interessadas em participar deste trabalho deverão enviar seu nome e endereço à 

Fundação.  
Os círculos deverão ter um responsável, que poderá ser considerado como Presidente, e serão 

regidos por uma norma dotada da menor burocracia possível, posto que, como ficou dito, não são uma 
organização; antes, devem ser entendidos como um organismo vivo e que deverão compor uma rede.  

Nada impede, assim, que seus membros participem de quaisquer outros movimentos, desde que 
disponham de tempo para fazê-lo.  
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COMPROMISSOS DOS PRESIDENTES DOS CÍRCULOS 

1- Promover a reunião mensal na noite da lua cheia.  
2- Usar o texto do cerimonial da lua cheia e depois ler e comentar o texto enviado pela 

Fundação.  
3- Compor as unidades (que deverão ter a composição mínima de três membros, sem limite para 

o número máximo).  
4- Remeter relação dos componentes da unidade à Fundação através dos fichas de inscrição, a 

fim de possibilitar uma avaliação numérica dos participantes, o movimento financeiro e o resumo das 
atividades do período.  

5- Remeter os dados enumerados no item anterior, semestralmente.  
6- Reunir o círculo, sempre que possível, para as práticas de 5" feira e dos domingos, pela 

manhã.  
7- Receber o valor da taxa de inscrição, fixada anualmente pela Fundação e remetê-Ia para a 

mesma, retendo a parte que for estabelecida pela Fundação.  
- Poderão ainda atuar como agentes de revenda dos livros, através de entendimentos com a 

Fundação. Os círculos também poderão valer-se de textos das aulas dadas na sede. Todos os nossos  
correspondentes terão acesso aos Seminários promovidos pela Fundação.  

NOSSO SÍMBOLO 

Os que se ligarem à Fundação Cultural A vatar, se reconhecerão pelo símbolo da tocha-cálice, 
inscrito num triângulo e este num círculo.  

O Símbolo da Fundação representa ao mesmo tempo a chama da aspiração e o cálice, que deve 
ser o receptáculo da energia superior.  

O fogo é o símbolo do pensamento ligado aos mundos superiores.  
O triângulo é a base da composição de cada unidade a ser criada pela Fundação, (isto é, cada 

círculo deve ter a participação mínima de três membros).  
Além disso, o triângulo simboliza a tríade superior, cujo ângulo voltado para o alto indica o 

sentido da busca, da elevação aos níveis superiores da consciência.  
A tríade superior reúne os atributos do primeiro, segundo e terceiro raios - a Vontade, O Amor-

Sabedoria e a Adaptabilidade.  
O círculo é o nível de espiritualidade, simbolizando o divino e o infinito, que não têm começo 

nem fim.  
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ALGUNS MESTRES E SUA OBRA; O TRABALHO ATUAL 

Os Ensinamentos que a Fundação Cultural A vatar divulga não são misteriosos: há um grande livro - todo o 
Universo - cujas páginas viramos no tempo, para estudo. As lições cósmicas vêm sendo traduzidas e, 
periodicamente, interpretadas ou reveladas para atender às necessidades da humanidade em cada época. 
Como dissemos, o Buda foi a Luz da Ásia, e Jesus se tornou a fonte de onde jorrou o amor para toda a 
humanidade. Vamos focalizar alguns Mestres de Sabedoria com atuação mais objetiva e conhecida, neste 
século. Focalizaremos apenas os mais diretamente ligados ao nosso trabalho: o Mestre Djwhal Khul 
transmitiu, por intermédio de Alice A. Bailey, imensa soma de conhecimentos sintetizados na volumosa obra 
aos cuidados da Escola Arcana; de outro lado, Helena Roerich, recebeu de outro Grande Ser, o Mahatma do 
Oriente, Morya, as lições da Agni Ioga, hoje sob a responsabilidade da Sociedade Agni Ioga.  
Mas há outros, já agora conhecidos dos nossos condicípulos. Segundo o Tibetano, o Mestre Morya, Que é um 
dos mais conhecidos pelos adeptos ocidentais, conta entre Seus discípulos, com grande número de europeus e 
americanos; é um Príncipe Rajput e, por muitas décadas, manteve uma posição de autoridade nos assuntos da 
Índia.  
Ele reside, como seu Irmão, o Mestre K.H., em Shigatse, nos Himalaias, e é uma figura bem conhecida para 
os habitantes daquela vila longínqua. Ele é um homem de alta estatura e presença imponente, barba e cabelos 
escuros, e poderia ser considerado severo, não fosse pela expressão de Seus olhos. Ele e seu Irmão, o Mestre 
K.H., trabalham quase como uma unidade e o têm feito por muitos séculos e continuarão no futuro. As casas 
nas quais Eles residem são próximas, e muito de Seu tempo é gasto na mais estreita associação. O Mestre M. 
está sob o primeiro Raio, o da Vontade ou Poder, e Seu trabalho relaciona-se grandemente com a execução 
dos planos do presente Manu. Ele atua como o Inspirador dos estadistas do mundo e manipula forças que, 
através do Mahachohan, produzirão as condições desejadas para o adiantamento da evolução racial. No plano 
fisico, aqueles grandes executivos nacionais que têm visão ampla e ideal internacional são influenciados por 
Ele; e com Ele cooperam certos devas superiores do plano mental e três grandes grupos de anjos trabalham 
com Ele em níveis mentais, em conexão com os devas menores que vitalizam os pensamentos-forma e, 
assim, mantêm vivos os pensamentos-forma dos Guias da raça para o beneficio de toda a humanidade.  

O Mestre M. tem um grande corpo de alunos sob instrução e trabalha em conexão com muitas 
organizações de tipo esotérico e oculto, assim como através dos políticos e estadistas do mundo.  

O Mestre Koot Humi, Que é também muito conhecido no Ocidente e tem muitos alunos por toda a 
parte, é originário de Cachernira, embora a família tenha vindo originariamente da Índia. Ele é também um 
iniciado de alto grau e está sob o segundo Raio ou o de Amor-Sabedoria. É um homem de nobre presença, 
alto, embora, de porte mais delgado que o Mestre M. Ele tem cútis clara, barba e cabelo castanho dourado e 
olhos de um maravilhoso azul profundo, através dos quais parecem fluir o amor e a sabedoria das idades. Ele 
teve uma ampla experiência e enorme cultura, tendo sido educado originariamente numa das universidades 
britânicas e fala inglês fluentemente. Ele lê ampla e extensamente e todos os correntes livros e literatura, em 
várias línguas, encontram caminho para Seu estúdio nos Himalaias. Interessa-se grandemente pela 
vitalização de algumas das principais filosofias e por um certo número de obras filantrópicas. A Ele é dado, 
em grande parte, o trabalho de estimular a manifestação de amor latente nos corações de todos os homens e 
de despertar, na consciência da raça, a percepção do grande fato fundamental da fraternidade.  
Nesta época, em particular, os Mestres M, K.H. e Jesus estão intimamente interessados na obra de unificar, 
tanto quanto possível, os pensamentos oriental e ocidental, de tal maneira que as grandes religiões do Oriente 
e a fé cristã, com o último desenvolvimento alcançado em seus muitos ramos, possam beneficiar-se 
mutuamente. Assim, finalmente, tem-se a esperança que uma grande Igreja Universal possa surgir.  
O Mestre Jesus, Que é o ponto focal da energia que flui através das várias Igrejas cristãs, está presentemente 
vivendo num corpo sírio e mora em certo lugar da Terra Santa. Ele viaja muito e passa um tempo 
considerável em várias partes da Europa. Ele opera especialmente com as massas, mais do que com indivíduos, 

embora tenha reunido ao Seu redor um grupo de alunos mais ou menos numeroso. Ele está sob o sexto Raio, da 

Devoção ou do Idealismo Abstrato e Seus alunos são freqüentemente distinguidos por aquele entusiasmo e 
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devoção que os mártires, nos primórdios dos tempos cristãos, manifestaram. Ele mesmo é, sem dúvida, uma 

figura marcial, um disciplinador e um homem de vontade e controle de ferro. Ele é alto e magro, com uma face 

fina e um tanto longa, cabelos pretos, cútis pálida e olhos azuis penetrantes. Seu trabalho nesta época é de 

grande responsabilidade, pois a Ele incumbe resolver o problema de dirigir o pensamento do Ocidente, de seu 

presente estado de inquietude, para as águas pacíficas da certeza e do conhecimento, e de preparar o caminho, 

na Europa e América, para a vinda do Instrutor do Mundo. Ele é bem conhecido na História da Bíblia, 

aparecendo primeiro como Joshua, o Filho de Nun; aparecendo novamente, na época de Esdras, como Jeshua; 

passando pela terceira Iniciação, como relatado no livro de Zacarias, como Joshua; e, na história do Evangelho, 

é conhecido por dois grandes sacrifícios: um, aquele em que cedeu Seu corpo para ser usado pelo Cristo; e o 

outro, e da grande renúncia que é a característica da quarta Iniciação. Como Apolônio de Tiana, passou pela 

quinta Iniciação e Se tornou um Mestre de Sabedoria. Desde aquele tempo. Ele tem permanecido e trabalhado 

com a Igreja Cristã, nutrindo o germe da verdadeira vida espiritual entre os membros de todas as seitas e 

divisões e neutralizando, tanto quanto possível, os erros e enganos dos clérigos e teólogos. Ele é, 

particularmente, o Grande Líder, O General e o sábio Executivo e, em assuntos da Igreja, Ele coopera 

intimamente com o Cristo, assim economizando-lhe muito tempo e atuando como Seu intermediário,  

onde quer que seja possível. Ninguém conhece tão sabiamente como Ele os problemas do Ocidente e está tão 

estreitamente em contato com as pessoas que representam tudo que há de melhor nos ensinamentos cristãos e 

como ninguém está ciente da necessidade do momento presente. Certos grandes prelados das Igrejas Católicas 

e Anglicana são Seus sábios agentes.  

O Mestre Djwhal Khul, ou o Mestre D.K., como é freqüentemente chamado, é outro adepto no 

segundo Raio, de Amor-Sabedoria. Ele é, dos Adeptos, o que mais recentemente recebeu a iniciação, tendo 

passado pela quinta Iniciação em 1875, e está, portanto, ocupando o mesmo corpo no qual Ele a recebeu; a 

maioria dos outros Mestres passou pela quinta Iniciação enquanto ocupava veículos anteriores. Seu corpo não 

é jovem e Ele é tibetano. É muito devotado ao Mestre K.H e ocupa uma casinha não muito distante da deste 

Mestre.  

Devido à Sua prontidão em servir e fazer qualquer coisa que precise ser feita, tem sido chamado "O 

Mensageiro dos Mestres". É profundamente erudito e sabe mais sobre os raios e as Hierarquias planetárias do 

sistema solar, do que qualquer outro Mestre. Ele trabalha com aqueles que curam, e coopera, desconhecido e 

invisível, com os pesquisadores da Verdade nos grandes laboratórios do mundo, com todos que  

definidamente almejam a cura e o alívio do mundo e com os grande movimentos filantrópicos da humanidade, 

tais como a Cruz Vermelha. Ele se ocupa com vários discípulos de diversos Mestres que podem tirar proveito 

de Sua instrução e nos último dez anos tem aliviado tanto o Mestre K.H. como o Mestre M., de uma boa 

parcela de Sua obra de ensinamento, substituindo-os. em determinados períodos, junto a alguns de Seus 

alunos e discípulos. Trabalha, também, amplamente, com certo grupo de devas dos éteres, que são os devas 

curadores, que assim O ajudam no trabalho de sanar alguns dos males físicos da humanidade.  

Foi Quem ditou uma grande parte daquele livro momentoso, "A Doutrina Secreta", e mostrou a H. P. 

Blavatsky muitos dos quadros representativos e deu-lhe muitos dos dados que são encontrados naquele livro.  

O Mestre que se ocupa especialmente com o desenvolvimento futuro dos assuntos raciais na Europa e 

com o processo de crescimento mental na América e Austrália é o Mestre Rakoczi. Ele é húngaro e tem seu lar 

nos montes Cárpatos e foi, durante um período, uma figura bem conhecida da corte húngara. Referências a Ele 

podem ser encontradas em velhos livros de História e esteve particularmente sob as vistas do público quando 

foi o Conde de St. Germain. Ele é um tanto baixo, um homem magro, de barba preta e pontuda e cabelo preto 

liso, e não aceita tantos alunos quanto os Mestres previamente mencionados. Ele está, presentemente, 

manejando a maioria dos discípulos do terceiro Raio no Ocidente, em conjunto com o Mestre Hilarion. O 

Mestre R. está sob o sétimo Raio, o da Ordem Cerimonial ou de Magia, e trabalha grandemente através do 
ritual e cerimonial esotéricos, estando vitalmente interessado nos efeitos, até agora não reconhecidos, do 
cerimonial maçônico, das várias fraternidades e de todas as Igrejas. Na Loja, ele é usualmente chamado 
"O Conde" e, na América e na Europa. atua praticamente como administrador geral para levara cabo os 
planos do Conselho Executivo da Loja. Alguns dos Mestres formam, ao redor dos três Grandes Senhores, 
um grupo interno e reúnem-se em conselho com grande freqüência.  

No quinto Raio, o do Conhecimento Concreto ou Ciência, encontramos o Mestre Hilarion que, 
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numa encarnação anterior, foi Paulo de Tarso. Ele ocupa um corpo cretense, mas passa grande parte de 
Seu tempo no Egito. Foi Ele Quem deu ao mundo aquele tratado oculto, "Luz no Caminho" e Sua obra é 
particularmente interessante para o público em geral na crise atual, pois trabalha com aqueles que estão 
desenvolvendo a intuição e controla e transmuta os grandes movimentos que tendem a despojar o 
invisível de seu véu. Dele é a energia que, através de Seus discípulos, está estimulando grupos de 
pesquisa psíquica em toda parte e foi Quem iniciou, através de vários de Seus discípulos, o movimento 
espírita. Tem sob observação todos aqueles que são psíquicos de ordem superior e os assiste no 
desenvolvimento de seus poderes para o bem do grupo, em conexão com certos devas do plano astral. 
Ele trabalha para abrir, aos pesquisadores da verdade, aquele mundo subjetivo que jaz atrás do 
grosseiramente material.  
(Maiores dados podem ser obtidos nos livros de Alice A. Bailey, já publicados em português.)  

O TRABALHO ATUAL 

Alguns fatos concernentes a estes Mestres e a Seu trabalho no presente e no futuro, podem caber 
aqui. Primeiro, o trabalho de treinar os alunos e discípulos para adaptá-los a serem de utilidade em dois 
grandes eventos, um, a vinda do instrutor do Mundo em meados ou fim do século atual. e o outro, o 
treinamento para que possam ser úteis no estabelecimento da nova sexta sub-raça e na reconstrução das 
presentes condições mundiais. Sendo esta a quinta sub-raça da quinta raça-raiz, a pressão do trabalho 
sobre os cinco raios da mente, que são controlados pelo Mahachohan, é muito grande. Os Mestres estão 
suportando um fardo ultra-pesado e grande parte de Sua obra de ensinar discípulos foi delegada a 
iniciados e discípulos avançados, enquanto certos Mestres do primeiro e segundo Raios aceitaram, 
temporariamente, alunos do departamento do Mahachohan.  

Em segundo lugar, a preparação do mundo, em grande escala, para a vinda do Instrutor Mundial 
e a tomada das providências necessárias antes que Eles Mesmos possam aparecer entre os homens, como 
muitos certamente o farão antes do fim deste século. Um grupo especial está se formando agora entre 
Eles, o qual se está preparando definitivamente para este trabalho. O Mestre M., o Mestre K.H. e o Mestre 
Jesus estarão especialmente ocupados com o movimento neste último quarto deste século. Outros Mestres 
também participarão, mas é com estes três, Seus nomes e funções, que o público deve familiarizar- se, 
sempre que possível. Dois outros Mestres especialmente relacionados com o sétimo Raio, ou o do 
cerimonial, Cujo trabalho particular é o de supervisionar o desenvolvimento de certas atividades dentro 
dos próximos quinze anos, trabalham sob a direção do Mestre R. Bem definidamente, pode-se aqui 
assegurar que, precedendo a vinda do Cristo. serão feitos ajustes de tal maneira .que, à cabeça de todas as 
grandes organizações, será encontrado, ou um Mestre, ou um iniciado que tenha passado pela terceira 
Iniciação. À testa de certos grandes grupos ocultos. dos rnaçons e das várias grandes divisões da Igreja, e 
residentes em muitas nações, serão encontrados Iniciados ou Mestres. Esta obra dos Mestres está 
prosseguindo agora e todos os Seus esforços têm sido envidados para trazê-la a bom termo. Em toda 
parte, Eles estão arrebanhando aqueles que, de alguma maneira, mostram uma tendência a responder às 
vibrações e adaptá-los de sorte que eles possam ser úteis quando da vinda do Cristo. Grande é a 
oportunidade, pois, quando o tempo vier, devido à estupenda força de vibração então produzida sobre os 
filhos dos homens, será possível àqueles que agora fazem o trabalho necessário, dar um grande passo à 
frente e transpor o portal da iniciação.  
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INVOCAÇÃO E EVOCAÇÃO 

A ciência da Invocação e Evocação, tal como ensinada por Djwhal Khul, vem sendo praticada na 
Fundação Cultural A vatar, como parte do trabalho que cada um, individualmente, pode fazer para ajudar 
à obra dos Grandes Mestres: esta ciência parte da constatação de que, no campo espiritual, não há pedido 
sem resposta. Há muito foi ensinado ... "pedi e ser-vos-á dado, batei e abrir-se-vos-á" e "qual o pai, cujo 
filho pedindo pão, dar-lhe-á pedra, e pedindo peixe, dar-lhe-á uma serpente?" (do Sermão da Montanha). 
E que pedir? Foi ainda Jesus quem ensinou: "Busca primeiro o Reino de Deus, e tudo o mais ser-te-á dado 
por acréscimo ... "  

O Reino de Deus, da linguagem antiga, corresponde ao plano superior da mente do homem da 
atualidade. Devemos ter presente que, apoiada naqueles Ensinamentos, a humanidade caminhou dois mil 
anos e que, em meio a muitos erros e imperfeições, avançou, como um todo. Está, pois, amadurecida para 
abrir-se a novos Ensinamentos e à expansão para novos campos de percepção e de consciência.  

Consideramos todas as religiões como partes integrantes de um processo evolutivo conduzido 
por uma Hierarquia de Seres altamente evoluídos que regem os destinos do planeta e que, dos planos mais 
sutis, enviam energias refinadas para ajudar ao crescimento da Humanidade. Assim, num processo de 
auto-sacrifício, em cada época um Grande Ser tem aceito a tarefa de fazer chegar até nós uma especial 
Mensagem. No passado, Moisés nos trouxe as bases da Justiça; o Buda transformou a Ásia com a lição da 
Sabedoria; mais tarde, a Encarnação do Verbo Divino permitiu que Jesus nos legasse a mensagem do 
Amor.  
Hoje, aguardamos a síntese da Sabedoria e do Amor, para que a Humanidade trilhe os caminhos do Amor 
Consciente.  

A Fundação Cultural Avatar não é, portanto, uma religião, no sentido da prática de rituais 
externos; contudo nela se cultiva o espírito de religiosidade que deve estar por trás de todas as ações 
humanas e se estimula o auto-aperfeiçoamento. Tampouco se vale de dogmas, pois a imposição destes é 
incompatível com a plena liberdade de pensamento, indispensável ao crescimento espiritual.  

O fato de um indivíduo pertencer a esta ou aquela religião se deve, na maioria das vezes, à mera 
circunstância de sua nacionalidade e à crença dominante em sua nação de origem: portanto, não deve 
impedir que cada um respeite a maneira pela qual os demais consigam perceber as infinitas nuances da 
Verdade Una. Eis porque se dedica ao estudo das religiões comparadas, pois sabe que por trás de sua 
diversidade existe uma unidade fundamental, já proclamada hoje pelas principais lideranças religiosas 
mundiais, sob a forma de aspiração. Daí, a necessidade de se estimular a confraternização entre todos os 
homens e mulheres de boa-vontade.  

PRÁTICAS DE MEDITAÇÃO  

A Fundação, como dito, é também um Centro de Meditação. Em todas as reuniões um tipo de Meditação 
Grupal é posto em prática.  

Assim, a Grande Invocação é sempre usada e partiu da Fundação a iniciativa de difundí-la por 
todo o país. É raro um evento esotérico que não seja iniciado pela Invocação ou em que a mesma não seja 
distribuída entre os presentes. Além disso, há as práticas dominicais e as da lua cheia. Como há várias 
linhas de estudo, nos domingos de quarto crescente e lua cheia é feita uma prática indicada pela Escola 
Arcana: enquanto que nos demais, é utilizado um texto relativa aos ensinamentos de Morya.  

Ao lado delas, nas 3 luas cheias de Áries, Touro e Gêmeos há uma prática que depois é 
reproduzida por ocasião das demais luas cheias do ano.  
Estamos reproduzindo, ainda neste livro, duas práticas preconizadas pelo Tibetano: a da derivação os 
recursos para fins espirituais e a que procura ajudar ao Reaparecimento do Cristo.  
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o USO E SIGNIFICADO DA GRANDE INVOCAÇÃO  
( O Mantram da Era de Aquário, O Mantram do Cristo) 

  
A Grande Invocação 

 
Do Ponto de Luz, na Mente de Deus,  

Flua luz às mentes humanas,  
Que a Luz desça à Terra.  

  
Do Ponto de Amor no Coração de Deus,  

Flua amor aos corações humanos.  
Que Aquele Que vem volte à Terra.  

  
Do Centro onde a Vontade de Deus é conhecida,  
Guie o propósito as pequenas vontades humanas,  

O propósito que os Mestres conhecem, e a que servem.  
  

Do Centro a que chamamos a raça humana  
Cumpra-se o Plano de Amor e Luz  

E que ele vede a porta onde mora o mal.  
  

Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra. 

 

A finalidade da Grande Invocação é restabelecer o Plano de Deus sobre a Terra. Segundo Alice A. 
Bailey, "A Invocação ou Oração acima não é propriedade de nenhum indivíduo ou grupo em 
especial, mas pertence a toda a Humanidade. A beleza e a força desta Invocação repousam em sua 
simplicidade e o fato de expressar certas verdades essenciais que todos os homens aceitam, inata e 
normalmente: a verdade da existência de uma inteligência básica a Quem vagamente chamamos 
Deus; a verdade de que por trás das aparências externas, o Amor é o poder motivador do Universo; a 
verdade de que uma grande individualidade veio à Terra, chamada pelos cristãos, o Cristo, e 
encarnou esse Amor, para que o pudéssemos compreender; a verdade de que, tanto o amor, como a 
inteligência, são efeitos da Vontade de Deus; e, finalmente, a verdade de que o Plano Divino só se 
pode realizar através da própria humanidade."  

Toda esta Invocação se refere ao dominador e revelador reservatório de energia, à causa 
imediata de todos os acontecimentos na terra que indicam a emergência daquilo que é novo e 
melhor; esses acontecimentos demonstram a progressão da consciência humana em direção à luz 
maior.  

O apelo invocativo habitual tem sido até agora egoísta em sua natureza e temporário em sua 
formulação. Os homens têm orado para si próprios; eles têm invocado a ajuda divina para os que 
amam; e dado uma interpretação material a suas necessidades básicas. Esta Invocação é uma oração 
mundial; ela não tem qualquer apelo pessoal nem urgência invocativa temporal: ela expressa a 
necessidade da humanidade e mergulha em todas as dificuldades, dúvidas e questionamentos 
diretamente até a Mente e o Coração O' Aquele em Quem vivemos. nos movemos e temos nossa 
existência - Aquele Que permanecerá conosco até o final do próprio tempo e "Até que o último 
cansado peregrino tenha encontrado seu caminho de volta para a casa."  

A) A DESCIDA DA MÔNADA E O RESTABELECIMENTO DO PLANO  

Vamos nos referir ao processo histórico das primeiras humanidades que tiveram como 
morada o planeta terra. O imenso lapso de tempo transcorrido desde então, abarca muitos milhões de 
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anos e pode ser compreendido prescrutando-se os anais akásicos do planeta, ou Memória Viva da 
Natureza.  

Houve uma época - "no princípio dos tempos" a que faz referência a Bíblia - quando estava 
em gestação o que seria a Primeira Grande Raça Humana, em que a face da terra e o aspecto dos 
seres humanos, ou primeiras humanidades, eram totalmente distintos do que conhecemos 
atualmente. A matéria utilizada na constituição dos elementos químicos dos átomos era puramente 
etérica, da mais diáfana e sublime transparência. Os corpos utilizados por aquelas "humanidades 
monádicas", das quais procedemos, eram puros e radiantes, careciam de sexo e viviam em plena 
expansão de harmonia. As únicas condições de vida eram paz e unidade.  

Os anjos e os homens viviam harmoniosamente integrados constituindo uma só efusão dos 
princípios divinos. Os anjos levavam o selo da integridade viva do sentimento da Divindade, as mônadas 
humanas levavam latentes, para a glória das futuras humanidades, a consciência viva daquele estado 
permanente de paz - era o Éden a que se refere a Bíblia - Deus havia plasmado o que seria a finalidade 
única do planeta: integridade de vida, de sentimentos e de consciência viva de todos os estados espirituais 
ou monádicos.  

Ao descer uma onda de Vida Cósmica, tendente à materialização dos princípios espirituais, 
aquela humanidade ideal dos primeiríssimos tempos, foi desaparecendo lentamente, absorvida pelas 
exigências do Plano e o espírito, paulatinamente despojado de suas sutilíssimas envolturas etéricas, foi 
adquirindo roupagens de carne ou matéria, cada vez mais densas até chegar ao que seria a primeira grande 
raça humana, da qual tão pouco se sabe. Dita raça tinha unicamente "consciência da forma". A estrela 
monádica, submersa naqueles corpos pesados e disformes de gigantesca estrutura só percebia densidades 
dentro de um ambiente hostil do qual formava parte. Pela aspiração espiritual e pela recordação de sua 
passada plenitude, aquela raça foi progredindo até chegar a possuir autoconsciência. Esta autoconsciência 
abre uma era de luz e de esperança para a humanidade, a qual começa a conhecer o valor de tudo que a 
rodeia em relação consigo mesma. A forma, paulatinamente estilizada, começa a ser aquela que o 
Arquétipo divino criou e o ser humano possui então um corpo tal como o conhecemos atualmente. Mais 
adiante começou a pensar e a sentir em termos mais amplos e inclusivos e ao chegar a certo definido 
estado de sua progressiva ascensão, a aspiração se faz mais viva, e mais dolorosa e pungente a 
recordação.  

Restabelecer o Plano na terra significa "voltar a viver a existência arquetípica das primeiríssimas 
humanidades e a conviver novamente com os anjos o destino divino de perfeição que é a meta de ambas 
evoluções. Isto nos dá uma idéia mais clara do porquê, nos Ashrams da Hierarquia e no sistema de 
treinamento espiritual dos discípulos, se presta tanta atenção ao estudo da vida dos devas.  

O restabelecimento do Plano de Deus, que deve fundir dentro da consciência humana a aspiração 
monádica (a tendência inata do homem a olhar para cima, para o alto da cabeça, quando espiritualmente 
invoca energias superiores) com a recordação humana (do arquétipo essencial para a Raça Humana), terá 
na Era de Aquário seu cumprimento final. Ao falar da Era de Aquário com seu indescritível caudal de 
energias sutis que começam a cruzar os éteres planetários, não o fazemos em forma vaga ou nebulosa, 
mas sim em termos de aqui e agora. A oportunidade para o restabelecimento do Plano de Deus é legado 
da experiência dos séculos que somente os simples de mente e puros de coração recobrarão, aqueles em 
quem a luz brilha em sua mente pelo fogo da aspiração e nos quais a intensidade da recordação abre as 
perspectivas gloriosas do verdadeiro destino para a humanidade.  

B) ORIGEM  

Os homens invocam a aproximação divina de varias maneiras; por meio de apelos incompletos e 
mudos ou pelo grito invocativo das massas; também pela invocação planejada e definida dos aspirantes 
orientados e espiritualmente inclinados, operadores inteligentemente convencidos.  

A humanidade se encontra hoje num ponto central, peculiar e angular entre um passado infeliz e 
um futuro promissor, caso seja reconhecido o reaparecimento do Cristo e empreendida a preparação para 
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sua vinda.  
A agonia da guerra e a aflição da família humana conduziram o Cristo, no ano de 1945, a tomar 

uma grande decisão - uma decisão que foi expressa em duas declarações de grande importância. Ele 
anunciou para a Hierarquia Espiritual reunida e a todos os Seus servidores e discípulos na Terra, que Ele 
havia decidido entrar novamente em contato físico com a humanidade, se ela pudesse efetuar as etapas 
iniciais em estabelecer as corretas relações ·humanas. Ele deu ao mundo ( para uso do "homem comum") 
uma das mais antigas orações jamais conhecidas, cujo emprego porém não tinha sido permitido exceto 
elos mais elevados seres espirituais.  

A Grande Invocação pode tomar-se a oração mundial; aliás, graças às facilidades para uma 
rápida distribuição, tem sido grandemente difundida, por todo o mundo.  

A Grande Invocação é um Mantram Solar projetado para reorientar as energias atuantes em 
nosso mundo e preparar as mentes e corações dos homens para a chegada da Nova Era.  

Se bem que este mantram não tenha sido dado à Humanidade até o ano de 1945, uma vez 
finalizada a guerra e utilizando como canal propicio "o potentíssimo e angustioso clamor invocativo 
da humanidade pedindo alivio de tantas tensões e sofrimentos", seu poder foi utilizado de imediato 
pela Hierarquia e pelos iniciados e discípulos mundiais. Um destes grandes discípulos, a Sra. Alice 
Bailey, teve a honra de receber telepaticamente o texto da "Grande Invocação", através de um dos 
Grandes Delegados do Cristo, o Adepto Djwhal Khul, mais conhecido em nossos estudos esotéricos 
sob o cognome de 'O Mestre Tibetano". Este Adepto havia trabalhado já no passado, utilizando seus 
portentosos conhecimentos acerca da Vida Cósmica, inspirando a Sra. H.P.Blavatsky, junto a outros 
Adeptos, na gigantesca obra, ponto culminante de toda possível sabedoria esotérica, chamada "A 
Doutrina Secreta", assim como contribuindo com sua ajuda pessoal para o estabelecimento da 
Sociedade Teosófica.  

A transmissão do texto foi telepática e sua análise futura e interpretação por parte de Alice Bailey e 
de seus colaboradores imediatos da Escola Arcana (escola esotérica projetada inicialmente por 
Madame Blavatsky), foram claramente intuitivos e ainda que no início houvesse causado certa 
estranheza e desorientação, conforme se foi estudando analiticamente as idéias universais que 
continha e comprovando seus efeitos nos éteres, chegou-se à conclusão de que realmente A Grande 
Invocação era um mantram Solar, gerado em fontes cósmicas com a benção do Senhor do Mundo e 
que antes de tê-la transmitido à humanidade, o Cristo a havia dinamizado com o infinito Amor de 
Seu Coração e depositado em mãos do Mestre Tibetano, aproveitando a grande afinidade da Mente 
deste Adepto com a da Sra. Bailey, o que tomava possível a transmissão telepática, sem erros, 
desvios ou interferências.  

Resumindo o processo de procedência da Grande Invocação, vemos que sua gestação 
cósmica foi devida a uma grande necessidade mundial, a uma crise hierárquica e à invocação 
planetária do Senhor do Mundo com resposta Solar.  

Cada Era tem seus próprios Mantrans ou Invocações solares que caracterizam precisamente 
as exigências e oportunidades da dita Era em relação com o Propósito e Plano da Deidade. Na era 
passada (ou em transe de desaparecer - Era de Piscis) deu-se à Humanidade através de Cristo a 
Invocação conhecida como o Pai Nosso. Suas principais qualidades, devido à oportunidade dos 
tempos e às Constelações dominantes, assim como ao estado evolutivo da humanidade, deveriam 
desenvolver a consciência individual e despertar nos seres humanos o sentido criativo do Amor. A 
Grande Invocação. recolhendo aquele sagrado legado histórico, lhe acrescentará a consciência de 
grupo e a qualidade de Síntese, que é o Poder ígneo da vontade espiritual mais elevada, exercitado 
com amor e aplicado com inteligência.  

C) SIGNIFICADO  

a) Aspectos Gerais do Texto  
Como podem perceber, nesta Invocação se tem em conta três absolutos fatores ou 

qualidades psicológicas:  
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- a luz, o amor e o poder (entendimento, afeto, vontade) e os três Grandes Centros 
planetários através dos quais têm adequada expressão:  

- a Humanidade (a raça dos homens), a Hierarquia (Centro de Amor planetário com o Cristo 
como inspiração e guia) e Shambala (Centro onde a Vontade de Deus é conhecida).  

Evidencia-se a constante atuação da Grande Lei de Fraternidade que rege todos os mundos e 
todos os sistemas planetários dentro do Cosmos absoluto.  
 
b) Significado de Palavras – chave 
 
1 - Invocação:  

Ato ou cerimônia por meio da qual atuamos de tal forma que atraímos a atenção de algum 
Ser ou Espírito de natureza superior ou inferior, ou pomos em ação alguma força cósmica. Na 
Invocação podemos impor a vontade a entidades de uma ordem inferior de existência. Em todos os 
casos a mente desempenha papel preponderante.  

2 - Luz:  
É manifestação. A luz é a "substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não 

vistas". Luz e Substância são termos sinônimos. Alma e Luz são portanto igualdades, e nesta 
igualdade de idéias - luz, substância, alma - encontra-se a chave para a fusão e reconciliação.  

A Divina Luz do Logos é a base de toda existência, é a coisa mais manifestada sobre a Terra 
e todavia, o maior dos mistérios. É o único objeto possível de adoração para o aspirante à vida 
eterna. É o Fohat dos budistas. Fohat é a força ativa na vida universal, o principio animador que 
eletriza cada átomo fazendo-o entrar na vida. É o misterioso laço que une o espírito com a matéria, o 
sujeito com o objeto. É a ponte por meio da qual as idéias existentes no pensamento divino se 
imprimem na substância cósmica como leis da natureza.  

3 - Mente:  
É o foco entre a personalidade e o ego. O estudante deve descobrir que tem um aparelho 

chamado mente e deve desvendar suas faculdades e poderes. No trabalho de concentração, o 

estudante focaliza a mente inferior na direção da superior. Através da meditação, que é o poder da 

mente em se sustentar na Luz, e naquela luz se tomar consciente do plano, aprendendo a "trazer 

através", as idéias necessárias. Pela contemplação ele se toma capaz de penetrar aquele silêncio 

que o capacitará a tocar a mente divina, recolher o pensamento de Deus da consciência divina e 

saber. 

4 - Amor:  
É uma energia universal. É a ação de uma força e processo transcendentes dentro de nós. 

Tem uma fonte cósmica, flui através de nós, e continua sem fim.  

5 - Coração de Deus:  
É o ponto de Amor (a Hierarquia espiritual), sendo o Cristo o próprio coração de amor da 

Hierarquia.  

6 - Cristo:  
O Filho, o mais elevado Iniciado do período Solar, o verbo de que fala São João. É o 

segundo aspecto do Ser Supremo ou Deus, caracterizado como Amor-Sabedoria. Como Cristo não 
podia nascer num corpo denso, penetrou no corpo de Jesus quando este era um discípulo de grau 
elevado. No fim do Caminho está o Cristo, o Purificador, e uma vez levada a cabo a união, o Crestos 
(o Salvador) se converte em Cristo mesmo.  

7 - Vontade:  
Tem sido definida como o "eu em ação" e é um dos três atributos essenciais do espírito. Em 
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metafísica e filosofia oculta, a Vontade é o que governa os universos manifestados na eternidade. 
Como princípio eterno, não é espírito nem substância, sendo uma ideação eterna.  

a) Vontade de Deus (Shambala)  
É um vórtice de atividade de amor, um lugar de encontro de energias que vêm do centro da 

vontade divina e da humanidade, o centro da divina inteligência.  

8 - Propósito:  
Idéia ou ideal mantido perante a mente como uma meta ou esforço em ação. Difere da 

Vontade por ser o propósito passivo, enquanto a vontade ativa.. O propósito espera os resultados da 
atividade da Vontade.  
 
9 - Mestre:  

Tradução da palavra sânscrita, Guru, "instrutor espiritual". Os Mestres são certos grandes 
seres pertencentes à nossa raça que completaram sua evolução humana e constituem a Fraternidade 
da Loja Branca, cujo objetivo é ativar e dirigir o desenvolvimento da raça.  

10 - Raça dos homens:  
É a própria humanidade, o 4° reino da natureza. É um centro de enorme potencialidade 

espiritual e expressão energética responsável pela consecução da expressão divina. A humanidade é 
na realidade o cérebro da Divindade planetária, suas muitas unidades são análogas às células 
cerebrais no equipamento humano.  

11 - Plano:  
É o quanto do divino Propósito que pode ser trazido à expressão sobre o planeta - submetido 

à Lei da Evolução e à tensão desta crise planetária ou a qualquer tempo ou época particular em 
tempo e espaço.  

12 - Restabelecer o Plano:  
Voltar a viver a existência arquetípica das primeiríssimas humanidades e a conviver 

novamente com os anjos - o destino divino de perfeição, que é a meta das evoluções humana e 
dévica.  

D) SIGNIFICADO DA ESTROFES:  

DO PONTO DE LUZ NA MENTE DE DEUS  
FLUA LUZ As MENTES DOS HOMENS  

QUE A LUZ DESÇA À TERRA 

 
Nesta 1ª estrofe, temos referência à Mente de Deus como um ponto focal para a luz divina. 

Isto se refere à alma de todas as coisas. O termo alma, com seu principal atributo de esclarecimento, 
inclui a alma humana e aquele ponto de consumação de luz que nós consideramos como a 
"ofuscante" alma da humanidade. Aquela alma traz luz e espalha a iluminação. Ela é necessária 
sempre, para lembrar que a luz é energia ativa.  

Luz e matéria cientificamente são termos sinônimos, e a rede de luz é realmente substância. 
À medida que a luz flua através das "mentes dos homens" o Plano Divino será mais amplamente 
sentido e a Vontade para o bem mais amplamente desejada e invocada.  

A energia da Luz revela aquilo que esteve oculto. A Luz traz à superfície aquilo que esteve 
debaixo do limiar da consciência, permitindo o seu exame pela luz da visão. É dito que a energia da 
Luz Solar é um agente purificador, curador e limpador para o corpo físico. À medida que a Luz entra 
nas mentes dos homens muitas coisas impuras e indesejáveis são reveladas aos nossos olhos. Sob a 
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influência da mente iluminada aparecem os verdadeiros valores.  
Quando nós invocamos a Mente de Deus e dizemos: "Flua luz às mentes dos homens, que a 

Luz desça à Terra", nós estamos vocalizando uma das grandes necessidades da humanidade e - se a 
invocação e a prece significam realmente algo - a resposta é certa e segura. Quando encontramos 
presente em todas as pessoas, em todas as épocas, em cada era e em toda situação, a urgência em 
verbalizar um apreço ao Centro espiritual invisível, há uma segura certeza de que um centro existe. 
A Invocação é tão velha quanto a própria humanidade.  

O Cristo nos disse que os homens "amam as trevas em vez da luz, porque seus atos são 
maus". Contudo, uma das grandes belezas emergentes no tempo atual é que a Luz está sendo lançada 
em cada lugar escuro, e nada há oculto que não venha a ser revelado. As pessoas reconhecem a 
presente treva e miséria e conseqüentemente saúdam a luz. A iluminação das mentes dos homens, de 
modo a que eles possam ver as coisas como elas são, pode alcançar motivos corretos e o meio de 
alcançar corretas relações humanas é agora uma necessidade capital. Na luz que a iluminação traz, 
veremos finalmente, luz, e o dia virá em que milhares de filhos dos homens e incontáveis grupos 
serão capazes de dizer com Hermes e com o Cristo: "Eu sou (ou nós somos) a luz do mundo."  

DO PONTO DE AMOR NO CORAÇÃO DE DEUS  
FLUA AMOR AOS CORAÇÕES DOS HOMENS  

QUE O CRISTO VOLTE À TERRA 

Nesta 2ª estrofe da Grande Invocação está envolvido o coração de Deus; considera-se o 
ponto focal de amor dentro daquele coração. O coração de Deus é a Hierarquia espiritual - esse 
grande agente transformador de amor para dotar de forma a manifestação divina.  

O Amor é uma energia que deve alcançar os corações dos homens e fecundar a humanidade 
com a qualidade da compreensão amorosa; isso é o que é expresso quando amor e inteligência se 
expressam juntos.  

Assim como a Luz revela a condição atual da humanidade, a energia do amor revela o 
caminho que leva à solução dos problemas da humanidade.  

Quando os discípulos estiverem agindo realmente em nome do Cristo, então virá o tempo 
em que Ele poderá novamente andar no meio dos homens de maneira pública; Ele poderá ser 
publicamente identificado e assim fazer Seu trabalho em níveis exteriores de vida  
assim como no interior. O Cristo disse ao se despedir de Seus discípulos: "Estou com vocês sempre, 
até o fim dos dias".  

Quando o Cristo vier, haverá um florescimento de grande atividade de Seu tipo de 
consciência entre os homens; Ele incutirá no mundo dos homens a potência e a energia distintiva do 
amor intuitivo. Os resultados da distribuição dessa energia de amor serão de duplo aspecto: 
Primeiro, a energia ativa da compreensão-amorosa mobilizará uma tremenda reação contra a 
potência do ódio. Odiar, ser separativo e ser exclusivo virão a ser considerados como o pecado 
único, pois será reconhecido que todos os pecados, tais como relacionados e agora considerados 
como erros, somente se desenvolvem a partir do ódio ou de seu produto, a consciência anti-social. 

 Em segundo lugar, homens e mulheres incontáveis em todos os países constituir-se-ão em 
grupos para a promoção da boa-vontade e para a produção de corretas relações humanas. Tão grande 
será seu número que, de uma minoria pequena e relativamente sem importância, chegarão a ser a 
maior e mais influente força no mundo.  

DO CENTRO ONDE A VONTADE DE DEUS É CONHECIDA  
GUIE O PROPÓSITO AS PEQUENAS VONTADES DOS HOMENS  

O PROPÓSITO QUE OS MESTRES CONHECEM EA QUE SERVEM 

Impulso de Servir 
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As três linhas da terceira estrofe se referem a Shambala - "o centro onde a Vontade de Deus 
é conhecida"- o centro de onde a Hierarquia extrai sua vida, à medida que desperta na humanidade o 
impulso de servir.  

Nestas linhas encontramos uma prece no sentido de que a vontade humana possa ser 
ajustada de modo a ficar em conformidade com a vontade divina, mesmo que esta não seja 
compreendida. Há uma indicação nessas três linhas que a humanidade em si mesma não pode por 
enquanto alcançar o que seja o propósito de Deus, aquele aspecto da vontade divina que procura 
imediata expressão na terra. Mas certamente, na medida em que o propósito da Vontade de Deus 
busca influir sobre a vontade humana, ela é expressa em termos humanos como boa-vontade, como 
determinação viva ou como uma intenção fixa de alcançar corretas relações humanas.  
A vontade divina, tal como é essencialmente, permanece o grande mistério. O Próprio Cristo lutou 
com o problema da vontade divina e dirigiu-se ao Pai quando pela primeira vez Ele Se 
conscientizou da extensão e da complexidade de Sua missão como salvador mundial. Ele então 
bradou alto: "Pai, não a minha vontade mas a Tua seja feita. "Essas palavras marcaram o abandono 
dos meios através dos quais Ele estivera tentando salvar a humanidade; isso Lhe indicava o que 
poderia àquele tempo ter parecido um fracasso aparente e que Sua missão não estava cumprida. Por 
quase dois mil anos, Ele tem esperado para ver frutificar aquela missão. Ele não pode prosseguir 
com Sua missão sem uma ação recíproca da Humanidade.  
Esta Invocação é peculiar e essencialmente o Próprio Mantram do Cristo e seu "som ecoou" para o 
mundo inteiro por intermédio de Sua enunciação dela e através de seu uso pela Hierarquia espiritual.  
Agora suas palavras devem espalhar-se pelo mundo inteiro através de sua enunciação pelos homens em 
toda parte e seu significado deve ser expresso pelas massas no devido tempo. Então o Cristo poderá 
novamente "descer à terra e ver a obra de Sua alma e ficar satisfeito".  

Devido à realização humana, temos um emocionante vislumbre do que esperaremos no futuro na 
seguinte frase extraída do Antigo Comentário:  

"Quando tudo, desde o mais baixo e o mais denso do denso, do mais alto do alto tenha sido 
elevado, mediante as pequenas vontades dos homens, então Aquele em Quem vivemos elevará a vívida e 
iluminada esfera da Terra e a converterá em Luz irradiante e então se ouvirá outra Voz maior que lhe dirá 
"Muito bem! Segue adiante. A Luz brilha".  

Este é o objetivo a longo prazo que pode inspirar-nos para chegarmos hoje às metas imediatas. O 
que é aplicável ao todo maior, também o é, em menor medida, aplicável à humanidade. O período 
imediato que temos adiante pode ser iluminado e elevado mediante a inteligência e a boa vontade. 
Chegará certamente o momento quando a alma demonstrará sua vitalidade pela milenar luta que a tem 
libertado para obter a supremacia e o controle dos assuntos humanos.  

DO CENTRO A QUE CHAMAMOS RAÇA DOS HOMENS  
CUMPRA-SE O PLANO DE AMOR E LUZ 

E QUE ELE CERRE A PORTA ONDE MORA O MAL. 
 
No quarto grupo de três linhas, tendo invocado os três aspectos ou potências da Mente, Amor e 

Vontade, temos a indicação da ancoragem de todos esses poderes na própria humanidade, no "centro a 
que chamamos a raça dos homens". Aqui, e somente aqui, podem todas as três qualidades divinas - em 
tempo e espaço - expressar-se e encontrar plena realização; aqui e somente aqui pode o amor 
verdadeiramente nascer, a inteligência corretamente funcionar, e a Vontade de Deus demonstrar sua 
efetiva vontade-para-o-bem. Pela Humanidade, só e sem ajuda (exceto pelo divino espírito em lodo ser 
humano), pode a "porta onde habita o mal "ser cerrada.Esta linha final da quarta estrofe talvez exija 
explicação.  

Esta é uma maneira simbólica de expressar a idéia de tornar os propósitos maus tanto inativos 
quanto ineficazes. Não há particular localização para o mal; no livro das Revelações, o Novo Testamento 
fala do mal e da destruição do diabo e do tornar Satan impotente.  

A "porta onde mora o mal" é mantida aberta pela humanidade através de seus desejos egoístas, 
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seus ódios e separatividades, por sua ambição e suas barreiras raciais e nacionais, suas baixas ambições 
pessoais e seu amor pelo poder e crueldade. À medida que a boa-vontade e a luz fluírem nas mentes e 
corações humanos, essas más qualidades e essas energias dirigidas que mantêm aberta a porta do mal 
darão lugar a uma ânsia por corretas relações humanas, a uma determinação para criar um mundo melhor 
e mais pacifico e a uma expressão mundial da vontade-para-o-bem. À proporção que essas qualidades se 
superponham às velhas e indesejáveis, a porta onde mora o mal simbolicamente cerrar-se-á lentamente 
através da mudança de rumo do peso da opinião pública e pelo correto desejo humano. Nada pode 
impedí-lo.  

Assim o Plano original será restaurado na terra.  
Simultaneamente, a porta para o mundo da realidade espiritual abrir-se-á diante da humanidade e a porta 
onde mora o mal será fechada. Assim, através do "centro a que chamamos a raça dos homens", o Plano da 
Amor c Luz opera e aplica o golpe de morte no mal, no egoísmo - e na separatividade, selando-os na 
tumba da morte para sempre; assim também o propósito do Criador de todas as coisas será cumprido.  

QUE A LUZ E O AMOR E O PODER  
RESTABELEÇAM O PLANO DA TERRA 

Fica evidente que as três primeiras estrofes invocam, ou apelam para os três aspectos da vida 
divina que são universalmente reconhecidos - a mente de Deus, o amor de Deus e a vontade ou propósito 
de Deus; a quarta indica a relação da humanidade com essas três energias de inteligência, amor e vontade, 
e a profunda responsabilidade da humanidade de implementar a difusão do amor e luz na terra para 
restaurar o Plano. Este Plano convoca a humanidade para a expressão do Amor e desafia os homens 
para "deixarem sua luz brilhar". Então vem a solicitação final para que este "Plano de Amor e  
Luz" atuando através da humanidade, possa "murar a porta onde mora o mal".  

A linha final então contém a idéia da restauração, indicando a nota-chave para o futuro, e 
que o dia virá quando a idéia original de Deus e Sua intenção inicial não mais serão frustradas pelo 
mal e pelo livre-arbítrio humanos, pelo puro materialismo e egoísmo; o propósito divino será então, 
através dos corações e dos objetivos renovados da humanidade, alcançado.  

ORIENTAÇÃO PARA O DISCÍPULO 

Agora uma nova tentativa está sendo feita para libertar os "prisioneiros do planeta". "A 
Hierarquia está procurando exteriorizar-se e restaurar os mistérios para a humanidade a quem eles 
verdadeiramente pertencem. Para que a tentativa seja bem sucedida é bastante necessário que todos 
vocês que perceberam a visão ou que tenham visto uma parte do plano traçado voltem a se dedicar 
ao serviço da humanidade, empenhem-se no trabalho de ajudar até o limite de sua capacidade 
(meditem sobre estas palavras e descubram o seu significado); todos os servidores mundiais deverão 
sacrificar o seu tempo e dar do seu dinheiro para levar adiante o esforço dos Grandes. Não 
descansem, acima de tudo, do seu trabalho meditativo; conservem a ligação interna; pensem sobre a 
verdade o tempo todo. A necessidade e a oportunidade são grandes e todos os possíveis ajudantes 
estão sendo chamados para a frente de batalha. Todos poderão ser usados de alguma maneira, se a 
verdadeira natureza do sacrifício for alcançada, se a capacidade na ação for desenvolvida e se o 
trabalho sem apego for o esforço de cada um e de todos.  

Em toda a meditação é importante lembrar que, do ponto de vista do benefício permanente, 
é mais fácil meditar efetivamente do período da lua nova para o da lua cheia, do que da lua cheia 
para ao da lua nova. A primeira metade do ciclo lunar é de intensificação, absorção e acréscimo. A 
segunda metade é de assimilação e distribuição. Maior progresso real sobre um longo período pode 
ser alcançado, pela abservação desta lei cíclica.  



37 

 

 

 

POR QUE A MEDITAÇÃO NA LUA CHEIA? 

1. Serviço Grupal  
 

Esta exposição fornece alguma informação sobre um serviço de capital importância 
realizado por muitas pessoas no mundo inteiro - os Encontros para Meditação da Lua Cheia, 
praticados mensalmente. Uma vez por mês, tão próximo da Lua Cheia quanto possível, realiza-se a 
reunião para a meditação para a qual todas as pessoas da comunidade são convidadas.  

Este encontro é um ato de Serviço Grupal através da meditação grupal. Habitualmente, um 
dos coordenadores da reunião faz uma breve alocução, abordando algum aspecto, seja do trabalho da 
Hierarquia Espiritual do planeta, seja do Serviço do Plano, ou ainda, do Ensinamento no Caminho do 
Discipulado; esta prédica conduz à meditação grupal na qual não se entra como em palestras que os  
estudantes esotéricos buscam a fim de receber ajuda ou informação, ainda que, às vezes, 
incidentalmente isto possa acontecer. Por isso, os estudantes procuram preparar-se antecipadamente 
para tais encontros pois uma compreensão dos objetivos e técnicas envolvidos resulta numa  
participação viva e inteligente em tal atividade grupal.  

Por que essas reuniões são feitas na Lua Cheia? Que tem a Lua a ver com isso, se as energias 
de Luz e Amor e a Vontade-para-o-Bem estão sempre disponíveis para aqueles que podem contatá-
las na meditação? É que há ciclos no fluxo e refluxo das energias espirituais, com os quais grupos, 
tanto quanto indivíduos, podem conscientemente cooperar. Um dos principais ciclos de energia 
coincide com as fases da Lua, alcançando o seu pico, sua maré alta, durante a Lua Cheia. Este é o  
tempo, portanto, em que a canalização da energia, através da meditação grupal, pode ser eficaz de 
maneira ímpar.  

Hoje, centenas de grupos de serviços se reúnem mensalmente para meditar, de maneira 
regular, no mundo todo, quando da Lua Cheia. A Lua mesma não tem nenhuma influência sobre o 
trabalho; mas a sua esfera, plenamente iluminada, é indicativa de um alinhamento livre e  
desimpedido entre nosso planeta e o Sol, o Centro Solar, a fonte de energia para toda a vida na Terra. 
Em tais ocasiões, o homem pode fazer uma aproximação bem definida a Deus, o Criador, o Centro 
da Vida e da Inteligência.  

2. A Lei dos Ciclos  
O crescente da Lua, até sua plenitude de brilho (Lua Cheia), seguida por seu declínio 

(Quarto Minguante) simbolizam uma lei que os estudantes aprendem a conhecer - a Lei dos Ciclos.  
Um trecho bastante elucidativo sobre a Lei dos Ciclos se encontra no 10 tomo do Tratado 

Sobre Magia Branca, de Alice A. Bailey, nas páginas 50 a 52 e 244 e no tomo II (págs. 40 - 41) da 
2ª edição em português. São recomendados para sua leitura, posto que o discípulo passa a 
compreender o sentido do ritmo em sua própria vida.  

3. O Esquema dos 5 dias  
Considera-se que o período da Lua cubra cinco dias: o dia da Lua Cheia propriamente dito, 

os dois dias precedentes e os dois subseqüentes:  
a) nos dois dias de preparação:  

- afaste todos os pensamentos relativos aos seus próprios problemas pessoais ou 
espirituais;  
- tente compreender, respectivamente, o Plano propriamente dito, sua relação 

A sábia utilização das energias recém adquiridas  
mantém abertos os canais do influxo e da  
distribuição e impede as congestões emocional,  
mental e psíquica, que podem de outra maneira  
ser experimentadas, com as conseqüências físicas  
disso decorrentes. 
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pessoal com o Plano e a relação do Grupo com Ele;  
b) o dia da salvaguarda:  

- este é o dia no qual o verdadeiro momento da Lua Cheia tem lugar. É o tempo do 
contato entre os grupos externo e interno;  

c) os dois de distribuição:  
_ destinam-se à correta distribuição e uso da energia grupal. Isto poderá incluir o 
pensamento sobre as técnicas de serviço pelas quais uma necessidade pode ser 
satisfeita, através da ação adequada e competente.  

O esquema dos cinco dias é sugerido só para os estudantes que estejam efetivamente 
interessados. Propomos que os iniciantes na meditação ocultista, ou omitam, por enquanto, esse 

trabalho intensificado, ou se observem mais intimamente, de modo a se protegerem de uma 

superestimulação, Algumas vezes, o estudante recebe mais força do que pode manipular 

construtivamente. A conscientização, todavia, de que se trata de um trabalho grupal, um contato e uso da 

energia grupal, assegura que o estímulo seja compartilhado e qualquer bloqueio individual e separativo, 

minimizado. Isto permite um fluxo grupal de energia que nunca está presente quando o indivíduo 

trabalha inteiramente só e voltado para seus próprios interesses; e que é "particularmente disponível" 

quando, na Lua Cheia, a Lua está "fora do caminho" e o contato entre o Centro Solar e o Planeta Terra 

alcança o seu ponto máximo.  

4. A Construção do Canal Grupal  
Ao empreender este serviço da Lua Cheia, trabalhe imaginativamente, tanto quanto possa, como 

um membro do Novo Grupo de Servidores do Mundo, dedicado ao serviço mundial. Espiritualmente e 
telepaticamente o grupo é um e o trabalho é um.  

Embora essa meditação seja praticada em grupo, uma vez por mês, não consiste de reuniões 
isoladas mensais: na verdade, trata-se de um processo da construção de um canal grupal para transmissão 
de energia, que impõe uma crescente capacidade de penetração em níveis mais elevados de consciência.  

Daí, a importância de uma dedicação regular à mesma. Porisso, a repetição regular de um 
mesmo texto, de modo a sedimentarmos pouco a pouco todas essas noções.  

No curso dessa repetição cíclica, devemos ficar abertos às influências gerais dos fatores 
astrológicos, mas referimo-nos à astrologia esotérica da alma, à ciência do relacionamento, à nossa 
posição sistêmica na via láctea, sem contudo nos perdermos na astrologia mundana, ortodoxa.  
Os três grandes festivais espirituais do ciclo anual, do qual participamos, são marcados pela ocorrência 

da lua cheia nos signos de Áries, Touro e Gêmeos, respectivamente do Cristo, do Buda e da 

Humanidade. 

Esse aspecto dá uma dimensão cósmica à participação da humanidade no processo hierárquico; 

além disso, as qualidades dos signos são forças que brotam continuamente. Embora a cada mês 

energias específicas se tornem preponderantes, estimulando toda a vida em nosso planeta com 

determinadas qualidades, na Lua Cheia de cada mês processa-se uma transmissão especial dessas 

energias, e com elas podemos nos sintonizar, através da meditação.  

É bastante encorajador observar que as reuniões para meditação grupal durante a Lua Cheia 
estejam crescendo em todas as parte do mundo e também entre nós, principalmente porque muitos 
aspirantes sabem que o trabalho de meditação pode ser mais eficaz na formação grupal, durante a Lua 
Cheia. Esses encontros são abertos ao público e, em alguns lugares, estão sendo até anunciados pela 
imprensa.  

A partir de 1994, a Fundação Cultural A vatar passou a divulgar publicamente estes encontros 
mensais e as circunstâncias a eles ligadas, convidando todos os interessados a se reunirem, sem 
compromisso de afiliação, para a realização dessa prática do maior significado espiritual.  

Esses encontros são específicos, não se confundindo com quaisquer outras atividades da 
Fundação. Caso outras modalidades de serviço surjam como decorrência da prática, serão da 
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responsabilidade das pessoas envolvidas, não gerando compromissos futuros em nome da Fundação.  

5. O propósito essencial da Lua Cheia  
Entretanto, a Fundação mantém estes encontros e espera que eles cresçam. Qual o seu propósito 

essencial? Como deveriam ser desenvolvidos?  
Mantemos estes encontros porque:  

- para o esoterista, a meditação é a técnica de serviço por excelência, pela qual um canal 
utilizável e um organismo de trabalho podem tornar-se disponíveis para o influxo de energia, 
através da Hierarquia Espiritual, para ancorar e expressar a intenção hierárquica; e  

- tais encontros podem ajudar a estabelecer o ritmo de aproximação à Hierarquia, na crista da 
onda de energia cíclica, mensalmente; e o ritmo científico da invocação/evocação no qual 
estará baseado o processo de renovação das religiões no mundo inteiro.  

Mas esses objetivos podem ser bem explorados e ampliados. De início eles justificam o 
motivo pelo qual promovemos essas reuniões regularmente e procuramos ajudar outros a fazerem o 
mesmo, em outros locais. As reuniões da Lua Cheia contribuem para a preparação da consciência 
humana com vistas à aproximação à Hierarquia e ao Reaparecimento do Cristo. Elas são usadas pela 
Hierarquia, atualmente, durante o processo de exteriorização que está a caminho.  
Duas palavras nos dão a chave para a condução dessas reuniões:  
"Meditação" e "intenção Hierárquica" . As reuniões da Lua Cheia são essencialmente para uma 
meditação grupal. Assim, a pequena palestra que as precede é destinada a fazer com que as pessoas 
presentes se sintam reunidas, como um grupo, no plano mental e a ajudar a criar uma integração 
grupal e um alinhamento com a Hierarquia, que em seguida, cresce sem esforço ou interrupções, 
através do período da meditação, com o máximo proveito. A prédica preliminar, se feita, é 
habitualmente breve e não tem a finalidade de transmitir conhecimentos. O condutor da reunião 
pode utilizar este curto período de introdução para ligar o grupo ao propósito Hierárquico desde que 
tenha sido possível uma preparação subjetiva antecipada (particularmente durante o efetivo período 
da Lua Cheia) e uma sintonização (pelo menos em parte) com a maneira pela qual a Hierarquia 
procura usar a oportunidade da Lua Cheia, devido à qualidade e ao tipo da energia disponível. Um 
pensamento-semente pode ser intuído em relação a cada período de Lua Cheia podendo constituir-se 
na chave com a qual a prédica poderá ajudar a abrir o canal e unir os trabalhadores como um 
coração, uma mente e uma alma.  

6. A Cooperação com a Hierarquia  
O tipo de "cooperação da Lua Cheia com a Hierarquia" requer um alto nível de compreensão 

e habilidade para trabalhar com firmeza na meditação. É um trabalho ocultista no mais profundo 
sentido, usando as leis e técnicas de liberação da energia com um objetivo específico. O canal que a 
meditação cria, torna-se uma "via de comunicação de luz" que nos permite penetrar no significado 
mais profundo das qualidades dos signos e transmiti-Ias para a Humanidade. Quem comparecer a 
estas reuniões, portanto, virá para trabalhar esotéricamente e não por qualquer outra razão. Chegam 
em silêncio, contribuem com o trabalho e se retiram tão quietamente como chegaram. Evitamos usar 
estas reuniões para qualquer outro fim, muito menos para discutir qualquer tema, o que 
inevitavelmente resultaria na polarização na mente concreta e conseqüente perda da energia. Temos 
a experiência que um firme núcleo de trabalhadores provê uma matriz sobre a qual um trabalho bem 
sucedido é feito, não importando se muitas pessoas novas e inexperientes comparecerem: há sempre 
gente nova comparecendo; elas respondem ao trabalho e voltarão, se seu propósito for trabalhar e 
contribuir para a meditação. Se vierem para ouvir uma palestra ou para buscar algo que as ajude, não 
permanecerão.  

Portanto, parece que embora palestras e debates possam também ocorrer onde haja algum 
real serviço e utilidade, as reuniões para meditação grupal da Lua Cheia têm uma função esotérica, 
para a qual a simples forma externa da reunião é uma contribuição essencial, limpando o canal e o 
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mantendo aberto para as energias hierárquicas fazerem seu trabalho de vital importância. Tal 
trabalho só pode ser estabelecido onde houver um núcleo de trabalhadores esotéricos -  
ainda que só dois ou três - que compreendam o significado deste serviço grupal e seja 
experimentado nas técnicas de meditação ocultista.  

(Adaptado de um texto de Mary Bailey)  

TRÊS FESTIVAIS ESPIRITUAIS 
 

Como dissemos, três Festivais Espirituais importantes constituem o ponto mais elevado do ciclo 
anual: o Festival da Páscoa (no plenilúnio de Carneiro), o de Wesak (no plenilúnio de Touro), e o de 
Boa Vontade (no plenilúnio de Gêmeos). Devido à meditação firme e constante que muitas pessoas e 
grupos praticam em todos os lugares do mundo, estes Festivais estão se enraizando subjetivamente 
na consciência da humanidade. Representam um básico propósito divino, que começará a estabelecer 
seus objetivos à medida que as diversas instituições religiosas reconheçam e o observem 
simultaneamente, cada uma na sua própria maneira, a singular aproximação anual do homem a  
Deus e de Deus ao homem; este reconhecimento simultâneo é fundamental para a estrutura da nova 
religião mundial.  

Os Doze Festivais  
Três Festivais maiores estabelecem os "aspectos divinos", e nove Festivais menores estabelecem na 
consciência humana os "atributos divinos", para que se cumpra o propósito de cada período de lua cheia e  
permaneça o seu efeito durante o ano todo. Os aspectos divinos dos três Festivais maiores são bem 
conhecidos em termos de qualidade de energia básica que refletem a subjacente trindade de Deus: 
vontade ou propósito, amor-sabedoria, e luz ou atividade inteligente. Os atributos divinos dos nove 
Festivais menores baseiam-se em: harmonia através do conflito, ciência concreta, idealismo e devoção, e 
ordem e organização, qualidades tão divinas na sua perfeição potencial como as manifestadas nos três 
aspectos maiores. As doze oportunidades que estes Festivais oferecem, podem ser utilizadas para 
estimular o desenvolvimento evolutivo espiritual de todos os reinos da natureza.  
Em cada um dos doze Festivais, utiliza-se cada vez mais o momento do plenilúnio como meio de prestar 
serviço através da meditação. A meditação abre na consciência um canal pelo qual se invocam, recebem  
e dirigem conscientemente as energias. A energia qualificada pela natureza e a influência de cada período 
de lua cheia, chega a nós na onda de vida que vem do nosso centro solar, o Sol. Meditamos grupalmente 
nos Festivais de lua cheia, porque quando a lua parece "cheia" perante nossa visão, o caminho de 
comunicação da energia está completamente aberto, límpido e livre de obstáculos.  

Os Três Festivais Maiores 

As pessoas de tendência espiritual celebrarão, no futuro, os mesmos dias santificados. Isto produzirá, 
além da invocação simultânea, a fusão dos recursos espirituais e a união do esforço espiritual. Os três 
Festivais maiores celebram-se durante três meses consecutivos, e conduzem a um prolongado esforço 
anual espiritual que afeta o resto do ano. São:  

1) O Festival da Páscoa, o Festival do Cristo vivente ressuscitado, instrutor dos homens e chefe da 
Hierarquia espiritual. Neste dia se expressa o amor de Deus para a humanidade como um todo, e se 
reconhece o Cristo como o ponto focal para a recepção das energias em todos os festivais. No Festival da 
Páscoa a natureza do Amor de Deus é acentuada e a Hierarquia espiritual, a qual Cristo guia e dirige, é 
reconhecida.  

2) () Festival de Wesak. Este é o Festival do Buda, o intermediário espiritual entre o mais alto centro 
espiritual no planeta, Shambala, e a Hierarquia. O Buda é a expressão da sabedoria de Deus; ele é a 
personificação de Luz e o indicador do propósito divino. O Festival de Wesak é sempre observado de 
maneira semelhante em todas as partes do mundo, por orientais e ocidentais. Este Festival ocorre sempre 
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um mês depois do Festival da Páscoa, e continua seu trabalho de canalizar energias. É determinado 
anualmente pela lua cheia de Touro, e constitui, por excelência, o Grande Festival oriental.  

PREPARAÇÃO PARA O FESTIVAL DE WESAK  
(De acordo com as instruções do Tibetano) 

Todos os estudantes devem concentrar-se na preparação para o Festival de Wesak.  
"Canais purificados e mentes livres são o principal requisito para essa ocasião, e convoco todos 

vocês para uma purificação preparatória e uma disciplina mental. São o crescente resultado interior da 
aspiração e devoção e a crescente "lucidez" da mente que devem constituir a meta para todos durante os 
próximos meses, pois é a demanda dos discípulos do mundo que atrairá o que o mundo necessita - a 
intensificação da luz na qual a luz verdadeira poderá ser vista.  

Há um poder oculto nas palavras: "E naquela luz veremos luz".  
A luz dos discípulos do mundo é atualmente particularmente necessária à Hierarquia. Sim, meus 

irmãos, necessária.  
Sugiro que ao se aproximar a lua cheia de abril, vocês se concentrem em "manter a mente firme 

na luz". Isso envolverá um renovado trabalho no alinhamento e na focalização consciente da mente para a 
realidade. É a atividade do homem consciente, interno, que incessantemente dirige sua atenção para a 
alma, procurando identificação com aquela alma. O alinhamento habitualmente conduzido é o da 
personalidade com a alma. O resultado é o recolhimento do poder que flue das pétalas do conhecimento - 
as pétalas externas do lótus egóico, para o cérebro.  

Agora, é a energia da segunda camada de pétalas - as do amor - sabedoria - que deve ser 
evocada.  

É o influxo dessa energia para a personalidade que se procura evocar e que deve ser o objetivo 
de sua atenção durante os meses vindouros. Que isso agora se manifeste com sabedoria, expressando 
amor.  

Como prática preparatória, anote o que lhe vier à mente sobre "radiação" e que diga respeito ao 
serviço magnético'. Esses dois trabalhos constituirão sua oferenda individual para seus irmãos de grupo." 
(O Tibetano)  

A Fundação dispõe de uma monografia sobre o Festival de Wesak, preparada pelo movimento 
de Triângulos e editada pela Unidade de Triângulos do Rio de Janeiro.  

3) Preparação para o Festival da Boa Vontade. Este Festival é celebrado também como o 
Dia Mundial da Invocação. É o Festival do Espírito da Humanidade que aspira chegar a Deus e estar de 
acordo com a Sua vontade e dedicar-se a expressar corretas relações humanas. Nesta ocasião há 
oportunidade para que a energia contactada no Festival de Wesak possa se ancorar na consciência 
humana. Este é um Festival de invocação, de uma aspiração básica em direção à fraternidade e unidade  
humana espiritual. Neste dia, a Grande Invocação é usada em toda a terra com significado e um propósito 
especial.  

Os homens estão, em toda parte, como que num estado de meditação inconsciente, sonhando 
com coisas melhores, lutando por vantagens materiais, ansiando por aquilo que está fora do seu alcance  
atual. Todos esses desejos, anseios, visões e sonhos são como que os "ingredientes" da meditação 
focalizada que um dia conhecerão; são os primeiros resultados daquilo que os conduzirão finalmente a 
uma personalidade integrada, pronta para apreciar os aspectos superiores da meditação, quando a 
concentração no sucesso material mundano já não os apetecer. As posses materiais já não os satisfaz (e 
todos os seres humanos. sob a lei do carrna, criam o seu próprio mundo). Então, sua meditação se 
transfere para a criação de coisas superiores, para o mundo dos valores espirituais daquilo a que 
impropriamente damos o nome de "paraíso".  

Nos períodos da lua nova e da lua cheia, todos os membros de todos os Ashrams (Santuários), 
meditam profundamente de maneira invocativa e evocativa: na primeira parte, evocam a inspiração dos 
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mais elevados Seres que a humanidade pode conceber e com quem voluntariamente entram em contato; a 
segunda é invocativa do Novo Grupo de Servidores do Mundo e os torna capazes de receber a impressão 
hierárquica. Assim, a grande corrente de contato e o grande canal para o influxo da energia espiritual 
chegam à humanidade vindos de Shambala através da Hierarquia ( o contato sendo feito por todos os 
Ashrams dos Mestres) até a humanidade e, por intermédio desta, até os reinos sub-humanos que são 
assim "iluminados e elevados".  

É por isso que esse é chamado o "Festival da Boa Vontade".  

ENERGIAS DISPONÍVEIS PARA  
CONSTRUIR UMA NOVA SOCIEDADE 

As Forças de Restauração estão particularmente ativas na época do Festival da Páscoa. Estas 
forças emanam da mente de Deus; estão ligadas ao princípio inteligência da natureza divina, estimulando 
o intelecto humano. Este tipo de energia é de natureza peculiarmente criadora e contém a "vida que 
produz o nascimento das formas". É a energia das massas. relacionada com o estímulo da inteligência das 
massas humanas, a qual permite que os homens pensem, planifiquem e atuem. Não produz resultados 
bons ou maus, mas simplesmente desperta as mentes dos homens para que empreendam uma ação  
inteligente, ação que depende necessariamente do tipo mental daqueles que respondem às forças de 
restauração e estão condicionados por sua etapa evolutiva, origem racial e nacional, tradição e relações 
religiosas e civilizadas. Estas forças, ativas hoje em todos os países, produzem freqüentemente e 
inicialmente dificuldades cada vez maiores, mas eventualmente conduzirão a uma reorganização definida 
da vida nacional. Os efeitos são principalmente físicos. Seu objetivo é produzir uma nova Terra e toda a 
evidência externa de um fluxo de vida nova.  
As forças de Iluminação estão ativas durante o Festival de Wesak, as quais emanam do coração de Deus; 
estão relacionadas com a divina compreensão e podem chegar e fortalecer aqueles que amam e servem a 
seus semelhantes. Esta energia transmite o segundo princípio da divindade, amor-sabedoria, do qual Buda 
e Cristo constituem duas expressões destacadas. As forças de iluminação iniciarão a nova educação 
mundial, e afetando primeiramente os grandes movimentos educativos, os tribunais do povo em todos os 
países e os valores que podem surgir dos meios de comunicação com as massas. A imprensa,  
os editores de literatura mundial, os conferencistas, escritores, comentadores de rádio, jornalistas e 
trabalhadores sociais são influenciados pelas forças que afluem às mentes dos homens. Seus efeitos não 
são evidentes na maioria das vezes, mas os povos e esses movimentos são hoje os receptores das energias 
de iluminação, e à medida que reconheçam as novas idéias emergentes, poderão canalizar e dirigir as 
energias e influenciar as massas em todos os lugares.  
As Forças de Reconstrução ficam ativas durante o Festival da Boa Vontade. Estas forças estão 
relacionadas com o aspecto vontade da divindade, e são ainda as menos poderosas das três correntes de 
energia liberadas durante os três Festivais. As forças de reconstrução são principalmente efetivas em 
relação às nações. O uso que se faça destas energias impessoais depende da qualidade e natureza da nação 
receptora. segundo o grau da verdadeira iluminação que possui e da sua etapa evolutiva. As nações são 
atualmente a expressão da auto-centralização maciça de um povo e do seu instinto de auto-conservação. 
Portanto, tais energias podem aumentar este aspecto da vida nacional ou aumentar a potência dos 
objetivos de unidade, paz e progresso mundiais, que as Nações Unidas mantêm perante os olhos dos 
homens como uma verdadeira visão do Plano. Estas energias construtivas e sintetizadoras deveriam 
produzir a transformação da teoria da unidade em experiência prática, para que a palavra unidade 
tenha um verdadeiro significado e significância para todas as nações. Lentamente está sendo gerada a 
vontade para a síntese dentro da Assembléia das Nações Unidas, inspirada pelas forças de reconstrução e 
pelo Avatar de Síntese com a ajuda do Cristo.  
O novo mundo, para cuja formação contribuirão as Forças de Restauração e as de Reconstrução, 
expressará a luz, o amor e o conhecimento de Deus, numa revelação crescente que trará sete grandes 
resultados:  
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I) O poder será entregue aos discípulos do mundo e aos iniciados que se encontram entre os 
homens, para que possam dirigir eficiente e inteligentemente o processo de reconstrução.  

2) A vontade de amar estimulará os homens de boa vontade em todos os lugares, para que o ódio 
seja vencido gradativamente. Está sendo estimulada agora entre os homens a urgência de viver unidos.  

3) A vontade de atuar conduzirá as pessoas inteligentes do mundo a iniciar as atividades que 
assentarão as bases de um mundo novo, melhor e mais feliz.  

4) A vontade de colaborar aumentará constantemente. Os homens desejarão e exigirão o 
estabelecimento de corretas relações humanas como uma forma natural de vida.  

5) A vontade de amar e de pensar em forma correta e criadora se converterá na característica 
predominante das massas. O conhecimento é o primeiro passo para a sabedoria.  

6) A vontade de subsistir chegará a ser uma característica humana: a sublimação do instinto 
básico da auto-conservação. Isto conduzirá a crer persistentemente nos ideais apresentados pela 
Hierarquia, e à demonstração da imortalidade.  

7) A vontade de organizar aumentará o processo de construção que se produzirá pela direta 
inspiração da Hierarquia. O meio usado será o poder da vontade para o bem do novo grupo de servidores 
do mundo e a resposta da boa vontade por parte da humanidade.  

Maiores informações sobre estes Festivais encontram-se nos livros de Alice A. Bailey, O Reaparecimento 
do Cristo (já publicado em português) e Discipulado na Nova Era, vol. 11.  
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MEDITAÇÃO REFLEXIVA PARA A ATRAÇÃO  
DE DINHEIRO PARA FINS HIERÁRQUICOS 

O Mestre Tibetano forneceu duas meditações redentoras para serem feitas em dias diferentes:  
- a Meditação reflexiva para atração de dinheiro para fins hierárquicos, aos domingos.  
- a Meditação para o Reaparecimento do Cristo - às 53 feiras.  
Recorda o Mestre que as fórmylas meditativas serão efetivas e terão potencial vitalse aquele que medita 
se identificar com o propósito e o objetivo da meditação e se dedicar a colaborar com esse objetivo, 
redimindo todos os aspectos de sya própria vida de acordo com o desejo enfocado e expresso no chamado 
espiritual.  

"Será inútil, meus irmãos, meditar sobre os aspectos que ajudam a preparar o mundo para a 
vinda da Hierarquia e o Reaparecimento do Cristo, a não ser que esta preparação seja parte integrante de 
um esforço diário e não simplesmente uma teoria.  

"É inútil que meditem com o fim de reorientar o dinheiro para o trabalho espiritual a não ser que 
o dinheiro que manejam individualmente tenha fins corretos além de considerarem constantemente a 
relação de todo dinheiro com os requisitos do Plano Hierárquico para o futuro espiritual da raça humana".  

Deve-se compreender que o dinheiro é a energia que pode movimentar e tornar possíveis as 
atividades do Novo Grupo de Servidores do mundo. O dinheiro ainda não está em suas mãos. Sua 
necessidade de dinheiro é muito grande para difundir o conhecimento do Plano Hierárquico, para educar 
as massas sobre a realidade do retorno d' Aquele por Quem todos os homens esperam.  

Somas imensas de dinheiro são gastas de forma inútil e prejudicial (artigos de luxo, bebidas, 
conflitos armados). Estes gastos deverão ser dirigidos para os Planos da Hierarquia. Tal ajuda à 
humanidade, em sua busca por um novo caminho espiritual, trará uma nova civilização, Os assuntos 
humanos serão reconstruídos e purificados para que o Cristo possa reaparecer entre os homens.  

(Discipulado na Nova Era 11)  
Sugestões:  

1. Esta meditação é tão simples que muitos de vocês poderão considerá-la como inóqua e talvez 
fútil. Usada por muitos simultaneamente, ela pode romper o impasse que atualmente impede que fundos 
adequados jorrem no trabalho que a Hierarquia procura realizar.  

2. Faça esta meditação todo domingo pela manhã. Tome o que você economizou durante a 
semana anterior e o dedique ao trabalho e o apresente na meditação ao Cristo e à Hierarquia. Quer a soma 
seja grande, quer pequena, ela pode tornar-se uma unidade atraente e magnética nos planos do Mestre.  

3. Conscientize-se da Lei que "aos que dão ser-lhes-à dado, de modo que eles possam dar 
novamente".  

4. Tente sentir um verdadeiro amor percorrendo você, e mantenha a atenção fixa para expressar 
esse amor a tudo o que você contacte. Ele é o grande agente atrativo e altruísta nos assuntos mundiais.  

Estágio I:  
Depois de adotar uma quietude positiva e intencional da personalidade, formular claramente para 

si mesmo e em suas próprias palavras, as respostas às seguintes questões:  
a - Se o dinheiro é uma das coisas mais importantes hoje, para o trabalho espiritual, qual é o fator 

que no momento presente o está desviando e o está afastando do trabalho da Hierarquia?  
b - Qual é minha atitude pessoal em relação ao dinheiro? Será que eu o considero como um 

grande e possível agente espiritual, ou penso nele em termos materiais?  
c - Qual é minha responsabilidade pessoal em relação ao dinheiro que passa por minhas mãos? 

Será que o estarei manipulando como um discípulo dos Mestres deveria fazê-lo?  

PAUSA 
Estágio II:  

1 - Pondere sobre a redenção da humanidade através do correto uso do dinheiro.  
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Visualize o dinheiro no mundo de hoje como  
a) energia concretizada, no presente largamente usada para propósitos puramente materiais e para 

a satisfação (no que concerne ao indivíduo) de desejos puramente pessoais.  
b) uma grande corrente de substância dourada fluindo, saíndo do controle das forças do 

materialismo para o controle das Forças da Luz.  

2 - Então diga mentalmente a seguinte oração invocativa, com concentração mental focalizada e 
com um desejo sentido no coração, de ir ao encontro das exigências espirituais.  

- Ó Tu em Quem vivemos, nos movemos e temos nossa existência, Ó Poder que pode renovar 
todas as coisas, dirige para os propósitos espirituais o dinheiro do mundo. Toca os corações dos  
homens em toda parte, de modo que eles possam dar ao trabalho da Hierarquia aquilo que até agora tem 
sido dado à satisfação material.  

O novo grupo de servidores do mundo necessita de muito dinheiro. Peço que as vastas somas 
necessárias se tornem disponíveis. Que esta Tua potente energia esteja nas mãos das Forças da luz.  

3 - Então visualize o trabalho a ser feito pelos grupos que clamam por sua atual fidelidade (por 
exemplo, a Fundação Cultural Avatar, a Sociedade Agni Ioga, a Fundação Lucis, a Sociedade  
Teosófica e todos os que tentam levar adiante o Plano hierárquico). Então, através da imaginação 
criativa, e por um ato da vontade, visualize incontáveis somas de dinheiro jorrando nas mãos daqueles 
que procuram realizar o trabalho dos Mestres.  

4 - Agora diga alto, com convicção e com ênfase:  
Aquele por Quem o mundo todo espera, disse que tudo aquilo que for pedido em Seu Nome, e 

com fé, será atendido em resposta.  
Lembre-se ao mesmo tempo que a fé é a substância das coisas  

esperadas e a evidência das coisas não vistas. E acrescente:  
Eu peço o dinheiro necessário para a realização da obra  

hierárquica e posso pedi-lo, porque  
Do centro a que chamamos raça dos homens  
Cumpra-se o Plano de Amor e Luz  
E que ele cerre a porta onde mora o mal.  

5 - Encerre essa meditação com uma cuidadosa consideração de sua própria responsabilidade para 

com o Plano, e cada semana planeje sua cooperação financeira com a Hierarquia. Seja prático e 

realista e saiba que se você não der, não poderá pedir, porque você não tem o direito de evocar 

aquilo com que não partilhe. 
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PRÁTICA DE MEDITAÇÃO PARA O  
REAPARECIMENTO DO CRISTO 

Sugestões:  
1 - Sugere-se que esta meditação seja feita uma vez por semana, cada 5a feira, em lugar de sua 
meditação habitual. Procure assumir uma atitude de aspiração, devoção e intenção firme (nessa 
ordem), antes de prosseguir. Os estudantes do esoterismo necessitam da aproximação pelo coração, 
assim como de uma abordagem mental, para tornar esta prática de meditação o poderoso 
instrumento que ela pode vir a ser.  
2- No intervalo entre essas 5as feiras, procure por em prática os resultados da reflexão expressa nessa 
meditação. Faça planos práticos e depois cada semana reveja as atividades planejadas quando você 
se sentar para esta meditação, à luz de sua intenção expressa.  
3 - Faça esta meditação breve e dinâmica. Depois de tê-Ia feito algumas vezes, isso deveria tornar-se 
facilmente possível; esqueça os vários estágios e se deixe impelir pela seqüência e a síntese da 
forma.  

Estágio I:  
Após conseguir um aquietamento voluntário da personalidade, formule claramente para si 

mesmo, em suas próprias palavras, respostas para as seguintes questões:  
a - Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é minha específica e fixa 

intenção neste momento de dedicado contato com minha alma?  
b - Está o propósito concentrado e expresso de minha personalidade, alinhado com a 

intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la?  
c - Terei eu - em minha vida diária pessoal - ganho o direito (devido ao esforço definido e 

não tanto ao sucesso) de permanecer com aqueles servidores que estão agora assumindo o trabalho 
de preparação?  

Este é o tempo na meditação em que você pensa em si mesmo, e ele está posto aqui porque é 
um método da personalidade, da atenção focalizada, e alinha sua personalidade no plano mental.  

Estágio II:  

Tendo respondido a essas três questões, à luz da alma, diga então com ênfase:  

"Esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei as minhas possibilidades espirituais. Eu 
torno a me dedicar ao serviço d'Aquele que vem e farei tudo o que puder para preparar as mentes e os 
corações dos homens para esse evento. Não tenho outra intenção de vida."  

PAUSA 

Estágio III:  

I - Visualizar a situação mundial na melhor maneira possível e em termos do seu principal interesse 
mundial e com qual conhecimento dos assuntos mundiais você possa ter. Veja a massa da humanidade 
em toda parte brilhando com sua luz tênue e, aqui e ali, pontos de luz mais fortes onde membros do novo 
grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos estão trabalhando 
por seus semelhantes.  

2 - Agora, visualize (através da imaginação criativa) a vívida luz da Hierarquia, derramando-se para a 
humanidade e lentamente se fundindo com a luz que já está nos homens. Então diga a primeira estrofe 
da Grande Invocação:  

 
Do ponto de Luz na Mente de Deus  

Flua luz às mentes dos homens.  
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Que a Luz desça à Terra. 

3 - Depois, reflita sobre o reaparecimento do Cristo; conscientize-se de que não importa por que nome 
Ele possa ser chamado nas muitas religiões mundiais, Ele é ainda a mesma grande Identidade; reflita e  
especule sobre os possíveis resultados de Seu aparecimento. Então pronuncie a segunda estrofe da 
Grande Invocação:  

Do ponto de Amor no Coração de Deus  
Flua amor aos corações dos homens.  

Que o Cristo volte à Terra. 
 
4 - Tente concentrar sua atenção no servir e espalhar amor à sua volta e se conscientize de que na medida 
em que você consiga fazer essas coisas, você estará tentando fundir sua vontade pessoal com a Vontade  
Divina. Então pronuncie a terceira estrofe da Invocação:  
 

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. 

5 - Considere praticamente o que você poderá fazer na próxima semana para acelerar os preparativos 
para a vinda do Cristo.  

PAUSA 
Entôe o OM três vezes, dedicando a personalidade tripla ao trabalho de preparação.  
  

PRÁTICA DE MEDITAÇÃO INDIVIDUAL  
PARA FAVORECER O CONTATO COM O MESTRE 

POSIÇÃO: Confortavelmente sentados, cabeça, pescoço e coluna alinhados, mãos sobre as 
coxas. Quando possível, fazer a prática com os participantes sentados em círculos concêntricos, ou num 
só grande círculo, na dependência do espaço. Neste caso, após as demais instruções introdutórias, 
determinar que se forme uma corrente, todos dando-se as mãos. A corrente será desfeita no final do 
trabalho.  

RELAXAMENTO: Comandado na forma habitual, para que toda a musculatura entre em 
relaxamento.  

CONCENTRAÇÃO: Fixar o olhar no ponto do centro Ajna, entre as sobrancelhas, o centro do 
terceiro olho, a partir do qual a força vital flúi para o corpo e dali para fora, através dos sentidos físicos.  

ATITUDE: Um observador que testemunha e acompanha os acontecimentos no mundo; a 
consciência, que se utiliza dos sentidos físicos para se dar conta dos fatos, sem se identificar com os 
mesmos.  

PREPARAÇÃO: A Voz Interior: ouve a Voz do Teu Mestre, de teu Cristo Interno:  

Eu Sou - Tua Bem-aventurança  
Eu Sou - Teu Sorriso  
Eu Sou - Tua Alegria  
Eu Sou - Teu Repouso  
Eu Sou - Tua Força  
Eu Sou - Teu Valor  
Eu Sou - Tua Sabedoria.  

PAUSA 
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1 - A imagem do homem é criada pela energia da humanidade. O homem, feito à imagem e 
semelhança de Deus, é um Ser Criador: Usa a Energia da Humanidade, Usa o teu Poder Criador, tira 
a imagem terrena, cria a imagem divina!  
2 - Perceba o ensinamento e terás a possibilidade de te modificares. Cuidado com o ódio e a dúvida!  
3 - Aprenda a superar a irritabilidade. Se conquistares, receberás luz.  
4 - Aquele que é forte em espírito, cria a essência da vida através de pensamentos puros, 
harmoniosos. Eles são a oração pura.  

PAUSA 

Mentalmente afirme: "O Cristo que está em mim é Sabedoria e Amor. Eu Sou Sabedoria e Amor!"  
1 - Aprenda a encontrar a Alegria na Invocação ao Senhor. Afirme, mentalmente, "EU SOU A 
ALEGRIA!"  
2 - O pensamento puro é necessário.  
3 - Descubra e abre a Porta do Conhecimento e afirma-te na compreensão do Plano Divino.  
4 - Para quê máscaras, se possúe Sabedoria! Tire a imagem terrena! Deixe que a Sabedoria se 
manifeste!  
Expresse a Divindade que está encerrada em você.  
5 - Repita sempre, cada dia, "Eu Sou Deus em Ação!"  
6 - Perceba o significado do passado. Aspire à vida futura, que lhe é predestinada!  
7 - Estude as manifestações superiores, valiosas para o bem da Humanidade!  

PAUSA 

1 - Busque o caminho, retirando-se para o teu interior. 
2 - Escute o canto da vida.  
3 - Conserve em sua memória a melodia que ouvir.  
4 - Busque o caminho, avançando resolutamente para o exterior!  
5 - Gradualmente, purifique seus pensamentos, desejos e ações no plano físico.  
6 - Pratique e inofensividade - no pensamento, na emoção e na ação.  
7 - Cultive a discriminação entre espírito e matéria; branco e preto; evolução e involução; alma e 
personalidade; consciência e forma.  
8 - Una o Pensamento à Vontade.  
9 - Tranqüilize seu emocional: responda à Voz da Consciência da Alma.  

A PRÁTICA 

Visualize o centro do coração.  
O centro do coração é o receptáculo do amor divino; nele se concentra a energia do pensamento.  
Visualize-o entre as omoplatas.  
Ele surgirá como um lotus dourado, fechado. Ao entoar o mantram OM, visualize este lotus se 
expandindo lentamente, até que seja visto o centro, ou o vórtice interno, como redemoinho de luz 
elétrica, mais azul que dourada.  
 
Entoe o mantram OM.  

PAUSA 

Forme neste centro de luz a imagem do Mestre, em matéria etérica, emocional e mental. 
Isto implica recolher a consciência ainda mais para o íntimo.  

PAUSA 
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Entoe novamente o mantram OM: ao fazê-lo, suavemente, eleve a imagem do Mestre, do centro 

do coração até a cabeça, enlaçando-a com o centro coronário, o centro da consciência causal. Faça-o  
gradualmente, em perfeita paz e quietude.  
 
Mantram OM  

PAUSA 

Você está agora naquele estado de consciência purificada que nos permite o contato com o Eu 
Superior, que nos leva a poder visualizar o próprio Mestre e nos aproximar da orla do Santuário do 
Mestre. Nesta prática, focalize o Mestre de sua especial afinidade: se estiver realizando trabalhos, de 
vários tipos, envolvendo mais de um Mestre, utilize o Mestre Tibetano.  

Visualize seu Irmão Tibetano em profunda meditação, procurando contactá-lo, como seu 
responsável, como instrutor.  

Imaginando que você o vê de pé e, voltado para o oriente, o acompanha na Grande Invocação,  
Faça isso em voz baixa, quase como um murmúrio, com muito cuidado.  
Isso envolve intensa concentração. Bem pausadamente ....  

A GRANDE INVOCAÇÃO 

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 volte 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 que Ele cerre a porta onde mora o mal. 
 

Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra. 

Existe uma relação direta entre a meditação ocultista e os dois chakras, o coronário e o do 
coração. No devido tempo, cada um compreenderá tal relação.  

Focalize novamente o chakra coronário:  
Observe a luz difusa que surge e envolve a cabeça, como um halo:  
Dirija esta luz, por um esforço da vontade, para o interior da cabeça, onde, pouco a pouco, ela se 
condensa, como um sol radiante interno. Esta visualização conduz à síntese, ao desenvolvimento e à 
expansão causal. Com o tempo. nos conduzirá à Presença mesma do Mestre.  

Conserve a visualização deste sol radiante interno e observe como, no centro desse sol, surge um 
ponto azul, ou um pequeno disco índigo. Este disco índigo simboliza o caminho, ou a porta, para o Reino 
de Deus. "Batei e abrir-se-vos-á!"  

Pausa-Silêncio 
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Rompa toda separatividade: Busque a Unidade!  
Visualize o Mestre à sua frente, enquanto medita sobre este.  

MANTRAM DA UNIFICAÇÃO 

Os filhos dos homens são um e eu sou um com eles.  
Procuro amar e não odiar;  
Procuro servir e não escolher serviço;  
Procuro curar e não ferir.  
Que a dor traga a devida recompensa de luz e de amor.  
Que a alma controle a forma externa, a vida, e tudo o que ocorre, E traga à luz o amor que subjaz 
aos acontecimentos do tempo.  
Que venham a visão e a percepção interna.  
Que o porvir se revele.  
Que a união interna se demonstre,  
Que as divisões externas se dissolvam, 
Que o amor prevaleça.  
Que todos os homens amem.  

Inicie agora o regresso do plano da consciência superior, ou divina. Pouco a pouco, você deixa a 
Presença do Mestre, de volta à morada terrestre, cheio de novas energias. As energias assim hauridas nos 
enchem de luz. Lembre-se, "Vós sois a luz do Mundo!. .. "  

Amigo:  
Expresse seu regozijo ante a grandiosidade da luz; como pássaro, conduza as sementes da Luz, os 
fragmentos do espírito, do fogo elementar; e, em seu vôo, deixe-as cair, sem preconceito, sem as  
restrições do julgamento do cotidiano, enviando as energias assim libertadas, aos nossos lares; a todos os 
moradores desta cidade; aos que vivem neste Estado; a todos os que habitam este país; ao continente  
inteiro; e a toda a Humanidade, mentalmente afirmando:  

Eu dirijo a Pura Luz Branca do Cristo para o dirigente desta nação, o Presidente da República, e 
todos os seus ministros! Eu dirijo as energias da Pura Luz Branca do Cristo, para todo o Brasil! Eu dirijo 
a Pura Luz Branca do Cristo para todo o mundo!  
Entoe o mantram da União: por três vezes, cada vez com maior suavidade: 
  

EU SOU TODO EM TI  
TU ÉS TODO EM MIM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois, encerrar com o Mantram OM por três vezes.  

 
OM  OM  OM 

Imagine que a corrente formada no início deste trabalho, gradual e suavemente se desfaz.  

OM SHANTI - PAZ UNIVERSAL - PAZ A TODOS OS SERES! 
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Quando não tiver o que fazer, faça esta AFIRMAÇÃO DE AMOR  

No centro de todo Amor eu permaneço;  
Daquele centro, eu, a alma, me expandirei;  
Daquele centro, eu, aquele que serve, trabalharei;  
Que o Amor do Divino Ser se derrame em meu coração;  
Através do meu grupo e por todo o mundo.  

Outros Mantrans de Grande Importância: 

A Oração de Shambala (difundida pelo Agni Ioga); 

"Tu que me chamaste para o caminho do trabalho, aceita minha habilidade e meu desejo. Aceita meu 
labor, Ó Senhor, pois Tu me vês de dia e de noite. Dá-me Tua mão, Ó Senhor, pois a escuridão é Grande.  
Eu sigo a Ti!"  

 
Este é o Círculo Mágico, ensinado por St. Germain, o Mestre Rakoczi, para a proteção das 

pessoas em quaisquer circunstâncias. E quem não precisa proteger-se, neste dias de Armagedon?  

"Eu Sou um poderoso Círculo Mágico 
de proteção e irradiação  
da mais pura Energia Eletrônica,  
só impregnado de puro Amor Divino  
e Poder Construtivo e Curador.  
Dentro desse Círculo Eu Sou  
Inatingível  
Inatacável  
Invulnerável!" 

Finalmente o Pai Nosso:  
Finalmente porque é o mais conhecido, não porque seja o menos importante.  
Já observaram que é pronunciado no imperativo? Não é uma prece apenas, e sim, uma forte invocação. 
Senão, observem:  

Pai nosso que estás nos Céus  
Santificado seja o Teu Nome  
Venha a Nós o Teu Reino  
Seja feita a Tua Vontade  
Assim na Terra como no Céu.  
O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje  
E perdoa nossas dívidas,  
Assim como nós perdoamos as dos nossos devedores  
Não nos deixes cair em tentação  
Mas livra-nos de todo o mal  
Pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória!  

Variações tem sido introduzidas, que na realidade não mudam o sentido geral do texto. Outros 
comentários a respeito são encontrados em outra parte desse livro; e Jorge Adoum fez um interessante 
estudo ligando as frases aos vários chakras, começando pelo coronário, recomendando a focalização e 
visualização de cada chakra a medida que se vá seguindo com o Mantram, até o chakra básico.  
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Outro tipo de prática poderá ser feita extraindo-se uma das invocações e utilizando-a a partir da própria 

pessoa. Exemplo: "Pai, faça-se tua vontade ... por meu intermédio". É nessa atitude de entrega que se 

baseia a Bioarquitetura proposta por Treiger. 

 

A OBRA DE ALICE A. BAILEY 

Ao começar a receber as mensagens do Tibetano, Alice A. Bailey criou a Fundação Lucis 
(Lucis Trust). Conforme as bases fundamentais da Instituição, ela coordena a Escola Arcana e suas 
atividades de Serviço: Boa Vontade Mundial e Triângulos. Além disso, incorpora em seu seio A Editorial 
Fundação Lucis, hoje Association Lucis.  

O propósito dessas Instituições é o de substituir o atual materialismo existente nas relações 
humanas e internacionais e nos assuntos mundiais, por valores espirituais. A expressão "valores 
espirituais" tem um amplo sentido. Ela exprime um esforço para melhorar, para a elevação e 
compreensão humanas; inclui tolerância para com todos os credos, pontos de vista honestos e sinceros, e 
pensamentos que levem ao desenvolvimento integral do ser humano e à subordinação do próprio 
interesse para benefício de todos, enquanto proclama o valor supremo do indivíduo.  

Especificamente, inclui todos aqueles que tendem à Unidade e à Síntese internacionais.  

É fácil conhecer seus objetivos: os objetivos estatutários da Fundação Avatar foram 
deliberadamente traduzidos dos estatutos da Lucis Trust.  

Escola Arcana 

A Escola Arcana foi criada por Alice A. Bailey em 1923, para transmitir o treinamento sobre as 
técnicas da meditação e desenvolver a potencial idade espiritual para empregá-la para o bem da 
humanidade.  
Proporciona cursos graduados de estudo e meditação, e treinamento prático para o serviço grupal. Neles 
se insiste no conhecimento de si mesmo e no trabalho grupal, pois os princípios e normas da Escola 
Arcana estão baseados no princípio délfico: "Homem, conhece-te a ti mesmo"e nos fundamentos da 
Sabedoria Eterna, no estudo da filosofia antiga e moderna e na psicologia exotérica e esotérica.  

A Escola Arcana tem sedes em Nova York, Genebra e Londres.  

o estudo da Escola Arcana se leva a cabo por correspondência.  
Não se ditam aulas nem há exames. Não há taxas estabelecidas para os cursos de treinamento. O 
estudante decide sua contribuição voluntariamente. Não é sectária e é apolítica.  

Os interessados deverão solicitar ingresso diretamente à Secção de Nova York, dada a 
distribuição geográfica que rege as atividades de cada uma de suas sedes; entretanto, havendo dificuldade 
de idioma, deverão escrever para Genebra, onde o português é dominado por vários membros.  

A Escola Arcana estimula a formação de Bibliotecas Circulares gratuitas, cujas obras se refiram 
a temas sobre educação, religião, filosofia, psicologia, literatura, arte, etc ..  

A Fundação Cultural Avatar mantém uma Biblioteca do gênero, embora ainda modesta, que já 
está operando na fase de consultas, sendo também circulante.  

Movimento da Boa Vontade Mundial 

O propósito principal de Boa Vontade Mundial é estabelecer corretas relações humanas mediante 
a aplicação prática do princípio da boa vontade, propósito baseado no reconhecimento de que o futuro 
depende da ação cooperativa inteligente dos homens e mulheres de boa vontade de todo o mundo que 
respondem à nova consciência humana.  

O reconhecimento e a colaboração se estendem a indivíduos e grupos que empregam a energia 
da boa vontade voluntariamente e, mediante suas atividades organizadas, prestam serviço às necessidades  
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humanas, solucionando seus problemas sem distinção de raças, credos ou classes. A Boa Vontade 
Mundial é uma atividade essencialmente educativa e consiste em:  

a - Distribuir literatura por todo o mundo em distintos idiomas.  
b - Estabelecer um Serviço de informação e pesquisa.  
c - Publicar um Boletim intitulado Boa Vontade Mundial.  
d - Proporcionar cursos para estudo dos fundamentais problemas da humanidade.  

Boa Vontade Mundial é reconhecida pelo Comitê de Informação Pública das Nações Unidas 
como organização não-governamental, e é representada nas breves e regulares sessões das Nações 
Unidas, levadas a cabo em Nova York e Genebra.  

Boa Vontade Mundial é financiada totalmente pelas doações voluntárias de homens e mulheres 
de boa vontade, interessados em manter e expandir este serviço mundial para a humanidade.  

A Fundação está capacitada a responder às solicitações de remessa dos referidos Boletins de Boa 
Vontade Mundial.  

Triângulos 

O movimento de Triângulos foi criado a fim de estimular a ampliação das corretas relações 
humanas. Constitue um esforço para unir em um serviço espiritual de boa vontade, homens e mulheres 
de idéias similares.  

É uma atividade mental que emprega o poder do pensamento e a capacidade de invocar luz e 
boa vontade para o gênero humano.  

O trabalho de Triângulos é realizado por unidades de três pessoas vinculadas em uma Rede 
Mundial, financiado pelas doações voluntárias dos membros de Triângulos.  

Para o desenvolvimento desse trabalho formam-se Unidades de Serviço que se encarregam da 
distribuição dos Boletins editados. No Brasil já existem várias Unidades em atividade.  

Serviço Mundial 

Além de suas próprias atividades reconhecidas, pelas quais é legalmente responsável, a 
Fundação Lucis atua como canal para desempenhar todo trabalho de serviço mundial, baseado sobre  
princípios espirituais, tendo como objetivo o bem-estar e a elevação espiritual da humanidade.  

A Fundação Lucis está especificamente interessada em estimular e sustentar o trabalho destinado 
a elevar o nível de consciência humana e a unificar e sintetizar o esforço humano nos campos educativo, 
científico, filosófico, psicológico, político, religioso, artístico, literário e econômico.  

Association Lucis  
Livros de Alice A. Bailey 

Como foi dito, é o fundo criado para assegurar a publicação da obra de Alice A. Bailey. A maior 
parte derivou-se das mensagens que lhe foram transmitidas pelo Tibetano. Do acordo entre ambos, Alice 
A. Bailey teve uma participação nos textos que lhe foram ditados. Além disso, alguns livros são de sua 
própria autoria.  

As traduções para o português prosseguem, e além do original em inglês, os livros, em toda a 
parte, já são encontrados em espanhol, francês, italiano, holandês, alemão, grego, japonês, islandês e 
árabe.  

No Brasil, como foi dito, as traduções vêm sendo feitas ou coordenadas pela Fundação Cultural 
Avatar, através de seu Fundo Editorial. A exemplo do que ocorre com a Association Lucis, todo o  



54 

 

dinheiro empregado na edição de uma obra é revertido ao Fundo à medida que o livro se vende, a fim de 
reabastecê-Io e facultar novas edições e reedições.  

Uma das formas de cooperar com a Fundação Avatar é, precisamente, abastecer esse fundo com 
doações: elas permitem reduzir o preço de venda dos livros (como já começa a ocorrer) permitindo a  
expansão da divulgação da obra.  

Livros de Alice A. Bailey  

Iniciação, Humana e Solar   * 
Cartas de Meditação Ocultista   * 
A Consciência do átomo    * 
O Reaparecimento do Cristo   * 
De Belém ao Cal vário    * 
Do Intelecto à Intuição    * 

Problemas da Humanidade   * 
O Destino das Nações    * 
A Alma e seus mecanismos   * 
Autobiografia Inacabada    ** 
Discipulado na Nova Era I   ** 
Discipulado na Nova Era II   ** 
Um Tratado sobre Magia Branca   * 
Um Tratado sobre o Fogo Cósmico  
Miragem. um problema mundial   * 
Luz da Alma. Tomo I    * 
Luz da Alma. Tomo II    * 
O Tratado dos Sete Raios  
Psicologia Esotérica I    * 
Psicologia Esotérica II - Tomo I   * 
Psicologia Esotérica II – Tomo II   ** 
Astrologia Esotérica    ** 
Exteriorização da Hierarquia  
Os Raios e as Iniciações  
Os Trabalhos de Hércules    * 
Morte. a Grande Aventura   * 

 
 
 

 

 

 

Posição quando da 1ª edição desse livro: 
*- Já publicados em português 

*- Tradução em peparo 
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A OBRA DE HELENA ROERICH 

Por caminhos diferentes, Helena Roerich foi a depositária dos Ensinamentos que lhe foram 

transmitidos por Morya, aproximadamente no mesmo período em que Alice Bailey recebia os Ensinamentos  

transmitidos pelo Tibetano.  

A mensagem é diferente, e as duas pouco a pouco se completam: o Tibetano atua através do segundo 

raio e Morya através do primeiro raio.  

Como decorrência da publicação dessas obras, foi criada nos Estados Unidos, a Sociedade Agni Ioga. 

situada no Museu Roerich, onde está reunida parte da imensa obra artística de Nicholas Roerich.  

É livre o ingresso à Sociedade Agni Ioga - ela distribui trechos dos Ensinamentos e promove 

periódicas reuniões semanais de estudo dos Ensinamentos e uma hora de arte mensal. Anualmente vem  

promovendo seminários latino-americanos.  

Corona Mundi 

Nos últimos anos, conduzidos pelo ramo suíço. os tradutores de Agni Joga passaram a se reunir para 

troca de impressões sobre os Ensinamentos e dos pontos complexos das traduções. Foi uma das  

iniciativas de Nicholas Roerich.  

OS LIVROS DE AGNI IOGA 

Os livros publicados por Helena Roerich já estão todos traduzidos e editados pela Fundação Cultural 

Avatar. Além disso, ainda há alguns livros a serem publicados em português:  
_ os 4 tomos dos dois volumes de cartas de Helena Roerich, cuja grande utilidade é a de trazer 

muitas explicações para os Ensinamentos da Agni Ioga;  

2 obras pós tumas: Mundo Sobreterreno: e várias compilações:  

.A Mulher  

.A Criança  

.Agni Ioga,  

que serào publicados dentro do cronograma da Fundação Cultural Avatar.  

NICHOLAS ROERICH 

Casado com Helena. esse grande iniciado moderno desempenhou um papel muito importante no 

trabalho de difusão da Agni Ioga, a tal ponto que a Fundação preparou um volume a que deu  

um nome de “o Prazer de Servir”, cuja leitura recomendamos.  

Periodicamente, a Fundação Cultural Avatar vem promovendo exibições de slides dos quadros de 

Nicholas Roerich, em programas especiais.  

QUE É AGNI IOGA? 

Agni Ioga, o Ioga do Fogo, é também chamado o Ensinamento da Ética Viva, o Ensinamento da Luz. 

É uma síntese, um coroamento de todos os Ensinamentos anteriores transmitidos.  

Os livros do Ensinamento, com sua envergadura cósmica de pensamento, fornecem verdadeiramente 

respostas a todas as questões decorrentes dos múltiplos problemas da vida. Além disso, eles tratam a fundo 

das bases essenciais necessárias à regeneração das consciências.  

O Ensinamento é construído de modo a que cada nova etapa permita à Consciência abarcar a maior 

amplitude e, assim fazendo, tomar parte na vida e dela fazer parte integralmente.  
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Ainda que o Agni Ioga indique a direção e o faça com generosas alusões, algumas vezes muito 

transparentes, não força jamais a consciência c deixa toda liberdade de decisão ao indivíduo.  

QUEM DEU O AGNI, E COMO? 

O Ensinamento responde à primeira parte da questão e Seu Autor menciona seu nome em 
muitos livros da série. Vocês encontrarão igualmente a resposta à segunda parte da questão nas páginas 
dos mesmos volumes. Mas este gênero de pergunta revela a maneira superficial com a qual estes textos 
são apreendidos pelos perguntadores.  

"E Nós não procuramos ser conhecidos - nada está mais longe de Nossas intenções. O 
Ensinamento que está em via de difusão deve ser, e será apreciado por seu próprios méritos".  

PARA QUEM O AGNI IOGA FOI DADO? 

A assimilação total do Ensinamento não é possível senão ao Espírito que para isto se tenha 
preparado durante séculos. Isto explica por que os Grandes Instrutores da humanidade têm tão poucos  
discípulos.  

Por esta mesma razão, o Ensinamento da Ética Viva recomenda não induzir nem contradizer 
quem quer que seja. O Oceano de Sabedoria é dado à Humanidade e o Ensinamento, como o sol, derrama 
por toda parte seus raios: sobre () sábio e sobre o tolo" sobre o bom e o mau. Cada um pode absorver e 
compreender o que lhe é acessível e isto até o limite de seu próprio crescimento.  

O Ensinamento não é de modo algum para os covardes; por conseguinte, somente as almas 
temperadas deveriam ser aceitas neste grupo; é a qualidade e não a quantidade que conta. Se há falta de  
corações valorosos, é melhor não começar. Não deveríamos jamais profanar o Ensinamento da Luz. E. 
além disso, nós não somos missionários, Nós estamos à procura de almas livres que nenhum temor  
detenha.  

QUANDO SE ESTÁ PRONTO PARA O ESTUDO DO AGNI IOGA? 

É impossível se aproximar da Fortaleza da Luz e conquistar o conhecimento verdadeiro, antes de 
haver purificado seu mental e apurado seu coração no suor de uma total renúncia de si mesmo. isto se 
destina aos fortes em espírito. A simples leitura dos livros do Ensinamento será de um grande proveito 
para aqueles cujo espírito é mais fraco se, no decorrer da leitura, eles experimentarem em seu coração um 
sentimento de calor, ou uma vibração aumentada que se repetem, afirmam, reforçam e purificam 
consideravelmente suas auras.  

"É preciso lembrar que Nosso Ensinamento não é jamais uma imposição; e que não impede 
ninguém de ir evir livremente. Ele é dado generosamente e não inflige nenhuma interdição. Ele comporta,  
acertadamente, o ficar alerta, mas nenhuma ameaça, e cada um é livre para agir à sua maneira. Ele é dado 
a todos, tome dele o que puder tomar.  

É preciso advertir que não se deve esperar conquistar algum privilégio especial ou bens 
materiais. O carma acumulado seguirá seu curso mas, sem nenhuma duvida, ele será facilitado na medida 
que o coração se purificar, ou a consciência se alargar, enquanto a capacidade de por em prática 
diariamente os conselhos dados no Ensinamento, aumentará".  

COMO ESTUDAR? 

"O Agni Ioga não é leitura meditativa, mas ação. Durante a leitura do Ensinamento pode-se de tal 
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maneira absorver no doce labor de exaltação que se poderia imperceptivelmente perder o controle dos  
sentidos e por este fato ficar incapaz para trabalhar. Por conseguinte, todos os Ensinamentos mencionam 
a necessidade de equilíbrio e uma completa disciplina das emoções. Houve um tempo em que eu também  
desejava me deter nas exaltações do espírito e conhecer o mistério da cosmogonia. Fui então levado a me 
lembrar dos graves tempos atuais:  

"De novo tu esquecestes o combate celeste. Ninguém vai à escola quando os inimigos preparam 
o assalto". Assim, eu tive de descer de minha exaltação e tomar à terra e às suas atividades. E eu aprendi a 
fazer, com alegria, o trabalho rotineiro mais ingrato, e a consagrar verdadeiramente cada tarefa sobre o 
altar do serviço e do amor".  
 

COMO NÓS PODEREMOS AJUDAR? 

 

Diz o Mestre:  

"A difusão dos livros do Ensinamento é de uma grande ajuda para a edificação do Mundo 

Novo. A preocupação do Instrutor é que o livro indispensável esteja nas mãos mais humildes, isto 

é, no mais pobre dos lares.  

Toda receita financeira produzida pela venda dos livros da Ética Viva deve ser utilizada em 

publicações posteriores.  

E vos suplico do fundo do coração, a dar sem esperar reconhecimento, rejeitar toda 

presunção, todo pensamento de dúvida e de confiança, pois os tempos são ameaçadores e cheios 

de pesadas responsabilidades. O combate já dura muito? O futuro é tão maravilhoso e tão vasto. 

Agi de maneira a que vosso nome possa ser inscrito entre os grandes colaboradores da evolução. 

Que pode haver de mais belo e exaltante que a cooperação para o Bem Geral da civilização das 

nações!  

Os livros do Ensinamento se espalharam e, o que é mais, encontraram o caminho para as 

mãos que se estendem. Tantas almas estão em busca da Luz e de novos valores, no caos das 

grandes idéias desprezadas e aviltadas. De todos os cantos do mundo chegam as solicitações e 

súplicas para saber como se juntar ao Exército da Luz". 

  

COMO SE RECONHECEM 

OS QUE SEGUEM OS ENSINAMENTOS? 

 

Acrescentou Morya:  

"De que outra maneira pode-se tornar o apóstolo da Ética Viva, se não se puder provar, de maneira 

pessoal, dos bens e da generosidade do Ensinamento, se os que seguem não o aplicarem em sua 

vida diária?  

Os que praticam o Ensinamento da Vida não agirão corretamente se cederem à depressão e se se 

deixarem invadir pela dúvida. Eles vivem para o futuro e trabalham para a realização do Infinito, e 

sabem que nenhuma tentativa, sem nenhum esforço rítmico e contínuo, ficaram sem resultado. 

Dão-se conta, de fato, que somente seu desejo de fazer o bem, e seus esforços consagrados a cada 

tarefa, são a base de todas as realizações.  

É preciso conhecer os que são dirigidos por uma consciência livre. Os que distinguem claramente os 

motivos de uma batalha podem empreendê-la. Nós não queremos escravos.  

Trabalhai pela unificação dos colaboradores!  

Uma promessa nos é feita: unidade, coragem e realização. É com estas qualidades do Fogo que o 

Mundo Novo se edifica e que o direito de entrar na Fortaleza do Grande Conhecimento se 

conquista!" 
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Das Cartas de Helena Roerich Vols I e II  

 

 

 

A SÉRIE DE LIVROS DO AGNIIOGA  

Sobre cada livro figura uma data indicando o ano em que o texto foi dado. A Sra. Roerich 

escreveu: "Estas datas devem ser indicadas nos livros. Os leitores atuais lerão os textos com uma 

consciência absolutamente diferente das dos leitores de há 50 anos."  

Cartas, II, p. 276  

 

FOLHAS DO JARDIM DE MORYA I  (O CHAMADO 1924)  

FOLHAS DO JARDIM DE MORYA II  (ILUMINAÇÃO 1925)  

Estes livros são, de certa maneira, uma introdução à série do Agni Ioga. Em essência, eles 

tratam da maior parte das questões e dos aspectos da vida que são elaborados e solucionados sob 

diferente ângulos, nos volumes seguintes do Ensinameuto.  

Cada época corresponde a um Chamado, e o chamado fundamental da Nova Era será o 

poder do pensamento. É a razão pelo qual nós os convidamos a compreender a grande importância 

do pensamento criador. O primeiro passo nessa direção será a abertura da consciência, a rejeição 

de todo preconceito, de toda parcialidade.  

Cartas I, p. 3: Cartas II, pp. 17, 51, 185, 199.  

 

NOVA ERA - COMUNIDADE 1926  

O Ensinamento não pode ser imposto: mas é expressamente necessário conhecer a Nova 

Era. Pode-se não aceitá-Io, ou negá-Io, mas sua proclamação é inevitável.  

Família, clã, país, união de nações, cada união se empenha em direção à paz, à melhoria de 

vida. Cada cooperação e vida comunal necessita aperfeiçoamento. Ninguém pode indicar o limite 

da evolução.  

A comunidade é edificada por mãos e pés humanos e é nisso que reside a beleza da 

construção.  

Comunidade, 1, 136; Agni Ioga, 146  

 

AGNI IOGA 1929  

Eu afirmo que a senda do Agni Ioga é a luz do caminho. Não importa como os caminhantes 

fazem uso desse bem. O caminho lhes é indicado. Os que percebem os sinais do fogo virão.  

Mas o Ensinamento do Agni Ioga exige ardor constante; a chama interior é inextinguível.  

O Ensinamento deve viver de maneira tão livre quanto o Fogo do Espaço.  Por 

conseguinte, Nós convidamos simplesmente a Humanidade a acender os fogos da aspiração e da 

conquista.  

Agni Ioga, 300, 414, 422  

 

INFINITO I 1930  

INFINITO II 1930  

Ao nos aproximarmos do Agni Ioga, aspiramos firmemente ao infinito. O elemento todo - 

penetrante conduz aos mundos distantes. É preciso inicialmente que Nós modelemos o 

conhecimento do Infinito.  

Assim como a aspiração conquista o espaço, a consciência conduz ao Infinito.  
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Corajosamente inspirados realizando a majestade da necessidade de aperfeiçoamento 

eterno da vida criadora, esforcem-se para o infinito que chama: infinidade de vida, infinidade de 

conhecimento, infinidade de construções e de beleza!  

Respondam ao chamado da Infinidade Criadora!  

Infinito, postfácio; cartas, 1, pp. 4-5  

 

HIERARQUIA 1931  

Um olhar intrépido recusará um véu. Um olhar intrépido se elevará até o sol da Hierarquia. 

Nem a submissão, nem a irritação, nem os ganhos materiais abrirão as portas da Hierarquia. Mas 

um serviço voluntário, uma veneração vinda do coração e uma ascensão consciente conduzirão à 

fonte da Luz.  

Portanto, não seria prudente lançar um barco à água sem leme.  

Mas o Piloto é predestinado e a criação do coração não será precipitada ao abismo. Como 

marcos numa estrada luminosa, os Irmãos da Humanidade, sempre vigilantes, montam guarda, 

prontos para conduzir o viajante na cadeia da ascensão.  

Hierarquia, prefácio e postfácio.  

 

CORAÇÃO 1932  

Perguntarão: "por que primeiro INFINITO, depois HIERARQUIA e somente então, 

CORAÇÃO? Por que não o inverso?  

Mas vem primeiro a direção, depois as correspondências, depois os meios, Não se deve 

deixar a dúvida destruir esta ajuda sagrada. A dúvida é destruidora da qualidade. A dúvida é o 

túmulo do coração. A dúvida é fonte de feiura. É preciso mencionar a dúvida toda vez que se fale, 

pois, quê poderemos fazer sem a qualidade? Quê poderemos compreender sem o coração? Quê 

resulta sem a beleza?  

O livro "O Chamado" não se assemelha ao livro "Coração" - porque o Armagedon não havia 

começado. Que eles compreendam que o Armagedon muda bastante as circunstâncias da vida. É 

impossível aplicar medidas pacíficas em tempos de guerra; eis porque uma armadura protetora é 

necessária.  

Coração, 6,531.  

 

MUNDO ARDENTE I, II, III (1933 1934 1935)  

Após escrever sobre o coração e o Mundo Sutil é preciso escrever sobre o Mundo Ardente. 

Quanto este mundo está longe da compreensão atual da vida! Mas quem conhece a existência do 

mundo sutil, desejará igualmente elevar-se no Mundo do Fogo.  

MUNDO ARDENTE 11 será dado sem mais espera, sob a condição de que vos lembreis do 

que aguarda ao término da longa viagem e que vós guardais a alegria e a resolução de vos 

apressardes em espírito. Não vos esqueçais de que o Agni se nutre de alegria, de coragem e de 

resistência.  

Os ensinamentos de todos os tempos têm mencionado o fogo centenas de vezes, mas, 

atualmente, dar destaque ao Fogo não é uma repetição, pois é um alerta para os acontecimentos 

que dizem respeito ao destino do planeta. Preparai-vos, no coração, para o Batismo Ardente, pois 

desde os Ensinamentos mais antigos já fora anunciada a inevitável Época do Fogo.  

Coração, 159; Mundo Ardente I, prefácio; Mundo Ardente II, prefácio.  

 

AUM 1936  
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O símbolo da combinação das energias mais elevadas é AUM.  

No livro AUM, fala-se muito da energia psíquica, e é dito expressamente que os que se 

dedicam à investigação desta energia devem possuir a abnegação, e dar prova de um 

discernimento agudo e de uma grande pureza de coração. A pesquisa sobre a energia psíquica e 

seu estudo, representam a ciência do próximo futuro.  

AUM 600; cartas 11, p. 241  

 

FRATERNIDADE 1937  

Possa este livro, evocando a maravilhosa fratemidade, não ficar sobre as prateleiras das 

bibliotecas como um peso morto. Quando o inevitável encontro com o Grande Instrutor tiver lugar, 

seremos capazes de encará-los nos olhos, se não nos dispusermos a desempenhar nosso papel no 

pacto fundamental sobre a Unidade?  

Cartas tt. p. 428.  

Todos os livros da série já estão publicados em português, salvo os póstumos:  

 

ST.GERMAIN 

 

Como foi dito, o grupo que formou a Fundação Cultural Avatar continha estudantes de 

várias origens. Em respeito a isso, as 4 grandes linhas de estudo foram preservadas. Só bem mais 

tarde verificou-se que numa das obras do Tibetano havia a recomendação de desenvolver 

precisamente as linhas por nós adotadas. Eis porque, alguns dos Ensinamentos atribuídos a St. 

Germain são utilizados na Fundação, constituindo-se, por sua importância em um de nossos pilares 

de sustentação.  

 

POR QUE OS EVANGELHOS? 

 

Quando lemos em Matheus uma árvore genealógica de Jesus que difere daquela de Lucas; 

quando vemos que há instruções diferentes, ora dadas às massas, ora somente aos discípulos; 

quando vemos que de determinados trechos dos Evangelhos há uma seqüência perfeita no Agni 

Ioga, somos obrigados a concluir que há uma integração em todos esses Ensinamentos. O curso 

inteiro de St. Germain está voltado para a conscientização do que há de divino em cada um de nós, 

e isso foi proclamado quase que continuamente por Jesus, nas afirmações em que deu destaque a 

essa essência divina em cada um de nós - o Eu Sou.  

Alice A. Bailey escreveu um livro com o título "De Belém ao Calvário" e o Tibetano, um livro 

sobre o Reaparecimento do Cristo.  

Não sem motivo, o Dr. Treiger tem um ensaio sobre o tema "Do Cristianismo ao Agni Ioga" 

onde é fácil constatar a continuidade dos ensinamentos.  

 

O Tibetano atua na linha do 2° raio, o raio do Amor; Morya atua na linha do 1 ° raio, o da 

Vontade; St.Germain segue a linha do 7° raio, o da ordem, organização ou da Magia Cerimonial; 

Jesus, no 6°  

raio, atua sobre a devoção ao divino.  

O tempo agora é da organização, através da ação de uma vontade amorosa ou do amor 

consciente.  
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A VONTADE VOLTADA PARA O BEM 

 

Muitas pessoas, seriamente preocupadas com o rumo dos assuntos humanos, estão 

interessadas em encontrar formas de contribuir para a solução dos problemas mundiais de modo 

inovador e prático.  

porém não sabem com quem associar-se ou o que fazer. De um lado, como indivíduos 

isolados, sentem-se insignificantes; por outro lado, não depositam fé nem nas velhas e 

esteriotipadas campanhas, nem nos modernos ismos e cultos. Algo precisa ser oferecido, alguma 

coisa que tenha como base as qualidades humanas essenciais do amor e da compreensão, e que 

seja suficiente e fundamental para produzir efeitos construtivos. Para alcançar tal fim, a mais 

contagiante qualidade humana possível de ser organizada e tomada eficaz é a boa vontade. Os 

homens e mulheres de boa vontade são a maior riqueza de qualquer nação e podem influenciar 

poderosamente a opinião pública quando adequadamente associados e focalizados.  

Para introduzir a nova luz e o bem-estar humanos que são nossa herança, não 

necessitamos de uma adicional avaliação das condições mundiais baseando-nos nesta ou aquela 

ideologia ou ponto de vista. O que se toma realmente necessário é um sentido mais profundo da 

realidade baseado em valores espirituais e uma nova concepção do que é a humanidade, ou seja: 

conceber a humanidade como uma unidade de vida divina inserida num universo ordenado e 

intencional, isto é, um universo com um propósito.  

Há 6 premissas a serem identificadas que nos oferecem uma base para esta compreensão 

mais profunda:  

I - O caminho que a humanidade percorre não é fortuito ou sem direção. Pelo contrário: 

existe um Plano. Este plano sempre existiu e faz parte de um esquema maior do cosmos. O plano 

tem sido executado através dos desenvolvimentos evolutivos do passado, e também através de 

estímulos especiais dados de tempos em tempos pelos grandes líderes, instrutores e intuitivos da 

raça humana.  

2 - Existe um governo espiritual interno no planeta, o qual recebe diferentes nomes de 

acordo com diferentes tradições religiosas: a Hierarquia espiritual, a Sociedade das Mentes 

Iluminadas, ou o Cristo e sua Igreja. A humanidade jamais é deixada sem liderança espiritual ou 

direção sob o Plano.  

3 - Há uma disseminada expectativa de que nos estamos aproximando da "Era de 

Maitreya", como é conhecida no Oriente, quando o Instrutor mundial e atual chefe da Hierarquia 

espiritual - o Cristo - reaparecerá entre os homens para fazer soar a tônica da nova era.  

4 - Em todas as partes do mundo há milhares de homens e mulheres mentalmente alertas 

que estão em sintonia com o Plano e trabalhando para dar-lhe expressão. São pessoas nas quais 

está viva e ativa a compreensão de que a humanidade constitui uma unidade interdependente. São 

pessoas que consideram os diferentes sistemas nacionais, religiosos e sociais a que servem apenas 

como formas de expandir a consciência humana, e modos pelos quais a humanidade aprende as 

necessárias lições. Sua função primordial, através de seu exemplo vivo, é dar à humanidade uma 

visão melhor daquilo que a vida deve ser.  

5 - O coração da humanidade está sadio. Nossa era destaca-se pelo esforço em 

desenvolver a boa vontade e o altruísmo. Nem todas as crises, guerras e catástrofes do século vinte 

conseguiram esmagar o espírito humano.  

6 - O Plano para a humanidade baseia-se nos princípios de partilha, cooperação, 

fraternidade prática, corretas relações entre homens e mulheres e entre nações, e boa vontade na 

ação.  
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Estes princípios dão uma nova dimensão à realidade espiritual e uma perspectiva mais 

vasta às nossas crises atuais. Eles oferecem-nos a oportunidade para cooperar na evolução 

espiritual da humanidade e aumentar nossa capacidade para a liberdade.  

Nenhum outro grupo será igualmente capaz de levar a humanidade à conquista deste tão 

difícil objetivo quanto os homens e mulheres de boa vontade. Uma vez que eles consigam 

sobrepujar a inércia, eles estarão numa posição chave que exige apenas coragem para expressar 

boa vontade e dar início à ação preparatória para a nova ordem mundial.  

 

A FUNDAÇÃO CULTURAL A VATAR COMO UMA ONG 

 

Por ocasião da Eco-92 a Lucis Trust quis se fazer representar em um stand. Foi solicitada a 

nossa cooperação. Essa participação se fez meio a meio: a Lucis Trust alugou o stand e a Fundação 

Cultural Avatar credenciou vários membros. Com o restante dos ingressos a que tínhamos direito. 

pudemos formar uma equipe de voluntários, garantindo uma presença permanente de duas a 

quatro pessoas no stand, de 8 às 20 horas, diariamente, durante os quinze dias daquele evento.  

Livros e posters foram vendidos e mais de 50.000 panfletos sobre diferentes temas foram 

distribuídos, em inglês, espanhol e também em português, com incessante diálogo com inúmeros 

dos milhares de visitantes que diariamente circularam pelos stands.  

A participação da Lucis Trust se deveu ao fato de ser a mesma uma Organização não-

Governamental filiada ao Comitê de Informação Pública de Organizações não-Governamentais das 

Nações Unidas. Para isso, a Fundação Cultural Avatar se inscreveu no Fórum das ONGs brasileiras, 

onde está classificada como entidade educacional.  

Durante a Eco-92, graças a isso tivemos oportunidade de participar do Fórum Internacional 

e de vários Grupos que trabalharam na redação dos decretos, além dos plenários do Fórum 

Internacional. 



63 

 

 



64 

 

 



65 

 



66 

 

ORGANOGRAMA DA F. C. A. 

 

 
 

RELAÇÃO DOS DIRETORES E STAFF ATUAL 

Presidente:  

Prof'. Tânia Gonçalves de Araujo  

 

Diretor Cultural:  

Dr. Arquimedes Corrêa Lima  

 

Diretor Administrativo:  

Dr. Conrado José Laclau de Uzeda  

 

Conselho de curadores:  

Dr. Jayme Treiger (Presidente)  

Maria Alice Lemgruber  

Walter Mário Lace  

Sonia Bayão Viana  

Audileia Machado Pinto  

Vera Oiticica Pimentel  

 

Conselho Fiscal:  

Salathiel Barreto  

Carmem Maciel Pessoa  

Alair de Souza Neves 
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