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Existem espaços em nosso 
mundo interior que podem 
ser contatados através da 
energia do silêncio.  
Buscar esses espaços,  
receber seus códigos, 
comungar com seus valores 
são passos e vivências que 
somente podem se estabelecer 
e perdurar quando cultivamos 
conscientemente estados de 
calma e quietude que nos 
levem ao silêncio.

Necessitamos aprender 
a observar sem interferir, 
colaborar sem se apoderar 
e servir incondicionalmente 
sem esperar resultados 
egoístas. Assim, veremos 
crescer em nosso interior e em 
nossos corpos um espontâneo 
silêncio e uma simplicidade 
que caracterizam um 
amadurecimento interior.
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Autor de Palavras ao Coração A sociedade de hoje impõe padrões de 

conduta e métodos que praticamente 
impedem as pessoas de serem elas mesmas,  
de chegarem a manifestar energias e estados 

sutis, reflexos de suas realidades internas.  
Por isso, grupos humanos que se reúnam  

para atividades evolutivas de oração,  
serviço e estudo de leis espirituais, 

representam uma preciosa oportunidade  
de criar ambientes em que as almas  

possam se expressar com maior liberdade, 
longe dos condicionamentos da  

vida comum.

Essas atividades evolutivas permitem 
o contato com leis superiores e energias

imateriais, antecipando conjunturas
planetárias que só estarão implantadas 

depois que a Terra viver uma  
purificação global.
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Ao leitor

Todos nós dispomos de uma grande oportunidade nos 
tempos atuais: a de, mesmo em meio a tantas informações 
e influências externas, chegarmos a perceber que existe 
uma vida mais real do que a que experimentamos. 

Mas para que isso se torne algo vivido, precisamos criar 
condições para escutar no íntimo de nosso coração, sentir 
além de nossos sentidos externos e, sobretudo, aprender a 
amar “isso” que de superior está despertando em muitos 
seres nesta época.

Se pudermos levar para a vida diária a convivência com 
o silêncio, este livro terá cumprido sua tarefa – a de co-
laborar para que nosso processo evolutivo seja levado ao 
dia a dia, iluminando-o e transformando-o em serviço ao 
planeta e à humanidade.





Parte 1

Nosso despertar
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O silêncio e a  
tomada de decisões
Nossa evolução acontece através de ciclos e ritmos 

determinados e organizados por núcleos mais profundos 
de nosso ser. Não podemos medir com a mente concre-
ta a duração desses ciclos, tampouco controlar os ritmos 
dos quais fazemos parte. Isso se desenvolve à medida 
que a consciência assimila as aprendizagens, amplia suas 
possibilidades e começa a doar-se para o bem dos demais 
e do planeta.

Se pudéssemos refletir sobre o prisma de que somos 
parte de uma consciência humana em evolução, encontra-
ríamos mais possibilidades de compreender muitas coisas 
que se passam conosco e estaríamos mais preparados para 
decidir, escolher, dar direção a assuntos de uma manei-
ra mais madura e universal. Além disso, convivemos e 
evoluímos lado a lado com outros reinos da Criação que 
aguardam uma postura mais madura da humanidade 
para começar a expressar todo o seu potencial.

Especialmente em uma era de síntese como a que vi-
vemos, muitas experiências de hoje estão vinculadas a 
processos grupais cada vez mais amplos e ligadas a ou-
tras consciências. 
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Uma atitude silenciosa pode levar-nos a uma serena re-
ceptividade que nos auxilie a medir corretamente a reper-
cussão de nossas decisões, dentro e fora de nós. Para aplicar 
essa atitude na vida, precisamos aprender a controlar a im-
pulsividade que emerge e as tendências a agir irrefletida-
mente. O silêncio antes de uma tomada de decisões pode 
fazer a diferença e ser aquilo que dará mais qualidade, pro-
fundidade e proteção ao que tenhamos que decidir.

Enquanto seres individuais e mentais, tendemos a re-
petir experiências anteriores e insistir em tendências cujas 
raízes remontam a conjunturas cármicas das quais não te-
mos controle. Essa tendência reflete-se e interfere em nos-
sas decisões. Para chegar a discernir possibilidades diante 
dos desafios da tomada de decisões, precisamos rever al-
guns pontos que podem nos ajudar.

Se nos permitirmos e acostumarmos a um breve silên-
cio antes de agir, veremos que algo surge de nosso interior. 
Uma indicação exata, impensada, e quase sempre mais 
correta do que aquela que perceberíamos se decidíssemos 
apenas pelo impulso mental imediato. É muito necessário 
abrir esse espaço, por um átimo de segundo que seja, an-
tes de tomar uma decisão. Funciona como um “sim” para 
que nossa intuição possa participar desses importantes 
momentos, trazendo à tona aspectos e ângulos que nor-
malmente deixaríamos de lado ou aos quais não daríamos 
importância. Mas nossos níveis superiores de consciência 
sempre têm algo mais amplo para apresentar-nos e assim 
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chegaremos a escutar e seguir essas luzes indicativas. Isso 
representa uma preciosa ajuda em nossa vida.

Cada vez que nos solicitam uma tomada de decisão, 
lembremo-nos de que sempre existem muitos ângulos da 
mesma situação a serem considerados e que lembrar dos 
planos mais sutis, superiores, onde valores mais amplos e 
universais existem, seria uma atitude básica se queremos 
contar com uma ajuda invisível advinda desses planos. 
Ao ampliarmos nossa visão de qualquer situação, abri-
mos espaço para que outros aspectos emerjam e que uma 
ordem oculta e interna coloque as energias em sua cor-
reta posição.

Podemos perguntar-nos: mas como estar diante des-
sas realidades mesmo em meio a assuntos aparentemente 
concretos e materiais? A vida é uma só, manifestada em 
diferentes dimensões e planos. Nada existe de concreto 
sem sua correspondência sutil. Portanto, o que precisa-
mos é estar mais vigilantes e atentos para conviver com 
realidades de diferentes níveis com a mesma naturalidade 
com que em geral lidamos com os assuntos concretos. Por 
meio desse alinhamento encontramos uma profunda ne-
cessidade de cultivar um silêncio espontâneo, uma recep-
tividade expectante e tranquila que favoreça uma correta 
percepção das coisas.

Sabemos que a tomada de decisões implica repercus-
sões e consequências. Se quisermos dar bom e correto cur-
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so a nossas decisões e escolhas, precisamos começar pelo 
que nos é mais próximo, nossos assuntos mais pessoais. 
Uma primeira porta a ser aberta para uma correta decisão 
é se perguntar em que estamos nos baseando para deci-
dir e que tipo de benefícios estão envolvidos. Em geral as 
decisões são tomadas com base em interesses puramente 
individuais e humanos. Isso gira em torno do carma indi-
vidual e das circunvoluções do ego. Se pudéssemos estar 
mais alinhados e silenciosos, poderíamos ser ajudados e 
guiados nesses momentos, dispondo de clareza e equilí-
brio para fazer corretas escolhas.

No dia a dia podemos habituar-nos a dar toda atenção 
aos detalhes, não desmerecendo nem o menor deles. Com 
isso nossa atenção se consolida em uma serenidade e si-
lêncio contínuos, permitindo que nos momentos de maior 
responsabilidade, nossos níveis inferiores sejam educados, 
controlados, e estejam disponíveis para acolher e acatar as 
sutis e superiores indicações. E essa atenção aos detalhes 
nasce espontaneamente quando vamos nos acostumando  
a cultivar o silêncio e a atenção no centro do ser, e a ser-
mos reverentes diante de cada manifestação de vida que se 
apresente diante de nós.
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O silêncio e a  
cura da indiferença
Estamos em contínua interação com o que nos cerca. 

Por que será que perdemos a sensibilidade com o que se 
passa em torno? Nossa identidade enquanto seres indivi-
duais é mal compreendida. Somos educados para que a 
busca do bem e da evolução seja um fato independente do 
crescimento dos demais e isso nos leva a um isolamento, 
mesmo quando essa busca envolve o trabalho espiritual.

Na medida em que nossos pequenos e limitados obje-
tivos individuais são alcançados numa certa proporção, 
consideramos que esse é o fim, a meta e destino de nossas 
existências. A insistência nesse padrão de conduta nos 
coloca no limite da indiferença, da falta de compaixão e 
já não podemos ajudar os demais e o planeta como seria 
necessário.

Não podemos medir a repercussão de nossas aspira-
ções nem de como isso se reflete na vida daqueles com os 
quais convivemos e compartimos nossos dias. 

Nossa energia é gerada em nossas intenções e pen-
samentos que irradiam com muito mais intensidade do 
que imaginamos. É na medida em que começamos a in-
cluir os demais em nossas vidas que resgatamos a sensi-
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bilidade para senti-los, ajudá-los em suas necessidades e 
mesmo antecipar-nos em algo que seja de auxílio em sua 
evolução.

Mas essa inclusão apenas surge se cultivamos um es-
tado interno de vigilância, de atenção e de esvaziamento 
que amplia nossos espaços internos e abre campo para 
retomarmos uma íntima interação com outros seres. E 
de onde vem esse silêncio, essa quietude interna? Somos 
seres complexos, que experimentamos a vida em muitas 
dimensões ao mesmo tempo e nem sempre estamos no 
controle de nossos pensamentos e sentimentos, pois nos-
sas intenções ainda estão centradas em assuntos mera-
mente pessoais e individuais. 

Ao expandir a consciência, ao contatar energias mais 
sutis dentro de nosso próprio mundo interior, vamos en-
contrar um espaço, uma região de quietude e de estabi-
lidade e experimentaremos que esse estado se mantém 
independente de fatos externos e circunstâncias. Mas 
como delimitar o momento em que isso começa a aconte-
cer? Vivemos e experimentamos ao longo de nossas vidas 
determinados ciclos de aprendizagens e tendemos a des-
pertar para níveis mais amplos. Tudo isso ocorre na cons-
ciência, e impulsionado pelas energias de nossas almas, o 
primeiro nível superior de nosso Ser. 

Esse despertar define o momento em que naturalmente 
estaremos sendo atraídos para estados mais amplos, rela-
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ções mais impessoais, portanto mais amorosas e baseadas 
em valores cada vez mais voltados para o bem-comum. Esse 
despertar nutre e amplia esse espaço interno e o que cha-
mamos de silêncio organiza todas as energias que circulam 
em nossa consciência e em nossos corpos. O silêncio, desse 
ponto de vista, pode funcionar como um guardião, filtran-
do as energias que ingressam em nossas auras. 

Estando nessa atitude, tudo que ocorre em torno e com 
os demais tende a interagir conosco de uma forma mais 
consciente e poderemos experimentar um sentido de res-
ponsabilidade, ao despertar e cultivar essa sensibilidade 
ao que se passa em torno. A tendência é a de que possamos 
resgatar e curar essa indiferença na qual a humanidade 
vive, especialmente para com os demais reinos da nature-
za. E uma vida silenciosa e vigilante abre as primeiras por-
tas para essa interação invisível com o mundo em torno. 

O silêncio para  
reconhecer O que sempre está
Vivemos e relacionamo-nos com muitos seres e coisas 

e esquecemo-nos da relação mais importante de todas: a 
relação com nossos espíritos. Sabemos que somos con-
formados por níveis de consciência, mas em geral apenas 
temos relativa consciência dos níveis materiais, mentais 
e emocionais. No turbilhão de nossa identidade como 
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indivíduos encarnados, perdemos totalmente a correta 
noção e proporção entre essa parte mais superficial da 
consciência e nossos níveis mais profundos. Quem não 
se recorda de ter estado em contato inesperadamente, em 
momentos de silêncio e quietude, com “algo” superior? E 
o mais importante, ter reconhecido que “isso” já estava 
aí e sempre estará aí, inalterável, misterioso, sem nome 
nem forma. E o que teremos feito para viver esse momen-
to de encontro? Que estado terá aberto a porta e criado 
as condições para que essa singular experiência, forte o 
suficiente, seja buscada uma e outra vez? Seguramente 
as energias de paz, quietude, harmonia e uma abertura 
serena para nosso interior. 

Ao vivermos nessa interação contínua com o que nos 
cerca e com o que estamos coligados, tendemos a des-
cuidar dessa singela e acessível postura silenciosa que, se 
cultivada, poderia criar estados de receptividade e aten-
ção para reconhecer que “aquilo” que buscamos já está aí, 
aguardando nosso amor, atenção e devoção.

Além de proporcionar-nos esses breves encontros in-
ternos, o silêncio favorece e começa a salientar esse “algo” 
que também está fora de nós, nos demais, na natureza e 
em toda parte. 

Passamos à possibilidade de contatar essa divindade 
interna e onipresente que desperta uma reverência e um 
respeito espontâneos. 
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O silêncio na possibilidade  
de compreensão interior
Existem muitas maneiras de interagirmos com as si-

tuações e seres com os quais temos contato. Se não es-
tivermos realmente disponíveis e imparciais, nossos 
diálogos transformam-se em perigosos jogos de autoa-
firmação e, sem querer, podemos ingressar nas tramas 
da manipulação. Uma chave para ajudar-nos seria bus-
car compreender o outro por dentro, além do que nossa 
mente possa estar dizendo com seus julgamentos, pre-
conceitos e interesses. 

Podemos chegar a uma relação fraterna à medida que 
a necessidade do outro se torna mais importante do que a 
nossa e a tendência ao convencimento, à competição e aos 
antagonismos, cede espaço para uma observação neutra e 
serena, nascida do silêncio. Tal atitude amplia nossa per-
cepção do que está acontecendo, permitindo inclusive que 
possamos compreender inesperadamente algo que nossa 
mente pensante jamais poderia elaborar sozinha, anteci-
pando soluções, enriquecendo conteúdos e complemen-
tando aspectos em questão.

Estar em silêncio e em paz diante do outro permite que 
o real tenha espaço para emergir e filtrar qualquer super-
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ficialidade. Não apenas estaremos mais sensíveis como 
também poderemos constatar como essa atitude amplia, 
descortina, ilumina os limites da superfície de um diá-
logo, trazendo lampejos de sabedoria e de energias mais 
sutis. Se queremos conhecer o que está por detrás de uma 
ideia, sentir a vibração mais além da forma e transcen-
der memórias que possam interferir na situação presen-
te, podemos encontrar, em uma postura mais silenciosa, 
poderosa chave para transformar as relações. Essas rela-
ções podem chegar a expressar uma sintonia mútua com 
algo mais elevado e ressaltar a presença superior oculta 
em ambos. Sem esse silêncio cultivado, nossas palavras 
e ideias não chegam a expressar a profundidade de nos-
sos ideais, a evidência de nossos valores internos e nem a 
gradual expansão das possibilidades.

Se em nossas relações fica evidente uma busca de com-
preensão mútua, essa interação será a mais harmoniosa 
possível, preservada da curiosidade e das superficialidades 
que em geral norteiam os relacionamentos. Na aspiração 
de compreender o que está sendo dito, abrimos uma porta 
que fecunda o que está por detrás das palavras, tornando 
evidente o plano das intenções. Isso se torna possível na 
medida em que buscamos viver em transparência, tradu-
zindo nossas palavras em atitudes e concretizando nossas 
ideias em atos de serviço. Podemos ver o quão preciosa 
seria uma relação silenciosa, respeitosa, em que cada um 
reconhece a necessidade de cultivar sua joia interior e res-
peitar a presença da alma em todos. 
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Para evitar que os diálogos tendam às banalidades, 
às confirmações humanas e ao desgaste, podemos es-
tabelecer critérios em nós mesmos e o primeiro seria 
perguntar-nos, diante de uma conversa, sobre a sua real 
necessidade de se estabelecer e de quão neutros estamos 
para iniciar algum assunto. Jamais poderemos ter clareza 
sobre a natureza profunda de um diálogo se não cultiva-
mos esse silêncio espontâneo, nascido de uma reverên-
cia pelo que “não se vê”, mas que se pode “sentir” como 
elevado. Lembremo-nos disso na hora de iniciar uma 
conversa.

O silêncio como  
refúgio e proteção
Em algum momento de nossa vida sentimos uma pro-

funda necessidade de estarmos resguardados, recolhidos 
e voltados para algo mais profundo. Seguramente foi nes-
ses momentos que nossas almas nos atraíram e chama-
ram por um espaço interior de paz e serenidade. Quem 
viveu isso sabe que a qualidade e verdade dessas horas são 
inexplicáveis e indubitáveis Como chegar a reconhecer 
esses preciosos momentos? Um princípio que rege nossa 
evolução superior, nossa integração a nosso ser profundo, 
é o que podemos chamar de busca do essencial. Ao afas-
tarmo-nos do supérfluo e desnecessário, permitimos que 
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a Vida organize nossa existência e prepare esses encontros 
que podemos chamar de comunhão interna – momentos 
dos quais nossas almas se valem para atualizar o propósi-
to de vida e lembrar-nos da meta superior. Mas se estamos 
envolvidos com supérfluos e com assuntos que não nos 
dizem respeito diretamente, desperdiçamos nossas ener-
gias e dificultamos o trabalho de nossos seres superiores.

Nesses momentos de comunhão com algo superior, 
sentimo-nos protegidos, resguardados e parece que ne-
nhum mal pode se aproximar. E se realmente estivermos 
participando disso com amor e gratidão, perceberemos 
claramente que os frutos desses momentos, ou seja, uma 
clareza do sentido profundo da vida, abrem portas e oca-
siões para que realidades superiores às quais aspiram 
nossas almas possam se tornar realidade.

Essa região mais profunda de nossos seres poderia ser 
chamada de Templo Interior. Um espaço na consciência 
preparado ao longo de muitas vidas para receber a essên-
cia de nossas experiências evolutivas e onde são guardados 
os tesouros de sabedoria de nossos espíritos. É nessa re-
gião que as Hierarquias espirituais semeiam os padrões e 
energias coincidentes com a meta verdadeira de cada ser. E 
se essa região é onipresente, podemos perguntar-nos: por 
que não acedemos a ela com facilidade e com nosso pró-
prio esforço? A resposta será diferente para cada um, mas 
algumas linhas gerais podem ser ditas sobre isso. Nada 
no universo interior está aí por acaso, tampouco existe 
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para desgastar-se com nossas experiências puramente hu-
manas. Se estamos firmes e determinados a alimentar o 
despertar a uma vida superior e se isso passa a ser uma 
prioridade para nós, seguramente encontraremos nossa 
maneira de “bater à porta” e, como disse Cristo, ela certa-
mente se abrirá.

Ao nos concentrarmos no que é essencial e redi-
mensionarmos nossas prioridades, veremos surgir uma 
necessidade de silenciar, de economizar no sentido espi-
ritual e energético da palavra, dedicando nosso tempo, 
que também é vida, a estarmos mais estáveis nesse Tem-
plo Interior e estabelecer uma relação de colaboração 
com nossa alma.

Outro sentido de proteção é aquele ligado a nossa ca-
pacidade de evitar comentários sobre a vida e ao que esta 
nos traz. Se confiamos que existe uma Vontade superior 
que governa nossa vida, devemos lembrar-nos de que 
tudo que nos acontece está de alguma maneira dentro de 
um plano, de um destino, e que o fato de aceitar e co-
laborar com uma atitude positiva nos daria um gradual 
sentimento de proteção e resguardo, especialmente num 
tempo em que as energias e forças estão muito mescladas 
dentro e fora de cada ser.
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O silêncio e  
a autenticidade do ser
Quem não sente uma profunda necessidade de ser au-

têntico e genuíno em sua vida? À medida que vamos nos 
afastando e até mesmo repelindo a influência da vida 
comum e material e de seus valores, começamos a reco-
nhecer aquele arquétipo traçado para nossa vida atual. 
Essa situação existe porque nosso mundo interior come-
ça a atrair-nos e a lembrar-nos de “algo” superior e que 
sabemos não ter nada a ver apenas com a vida comum e 
humana. O despertar a esse Chamado gera uma saudável 
inquietude que nos guia numa senda de reencontro com 
valores adormecidos em nosso interior.

Existe uma diferença básica entre a autenticidade es-
piritual e a necessidade puramente humana de “criar”. 
Quando encontramos o impulso preciso e certeiro para 
nossa vida, sabemos interiormente que precisamos mais 
do que tudo corresponder a isso, dedicar a essas energias 
todo nosso amor e descobrir a nossa maneira de responder 
a esse Chamado.

Ser autêntico espiritualmente falando, nada tem a ver 
com autoafirmação, que pode ser um impulso inferior e 
humano, mas sim com uma necessidade quase vital de 
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corresponder de alguma maneira àquilo que nos toca, nos 
impulsiona e nos guia a tornarmo-nos algo superior e es-
piritual. E essa autenticidade só existe ao reconhecermos 
gradualmente que nascemos para resgatar uma dignidade 
perdida, restabelecer conexões superiores desgastadas e 
curar-nos de feridas advindas de incontáveis experiências 
puramente humanas e materiais.

À medida que nos dedicarmos a isso, perceberemos 
que algo genuíno começa a brotar de nosso interior: es-
tados e energias que não sabíamos que estavam ali, mas 
que se projetam a partir de nossa abertura. Vibrações 
impessoais que trazem sentido para nossa vida e ativam 
valores ligados ao bem-comum. Uma cautela enriquece 
essa etapa, que seria nós nos lembrarmos de que esses 
estados advêm de regiões impessoais e que se expressam 
por uma meta superior e não para alimentar processos 
de autoafirmação e compensações humanas. E veremos 
desabrochar uma alegria suave e verdadeira ao perceber-
mos que esse mesmo processo pode estar acontecendo 
com outros seres.

Se o que estamos vivendo realmente vem de nossas al-
mas, reconheceremos o quão genuíno é e aprenderemos 
a reconhecer quando esse mesmo processo desabrocha 
nos demais.
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O silêncio para  
ouvir na hora certa
Uma das leis mais atuantes em nosso planeta é a lei do 

ritmo. Para que energias elevadas e superiores ingressem 
na aura do planeta e cheguem a interagir com todas as 
formas de vida existentes, é necessário que essas energias 
se organizem em pulsações, ciclos e ritmos. Nossa vida 
segue esse mesmo padrão de relacionamento com o que 
é superior.

O que chamamos de hora certa nesse contexto é aquele 
momento em que um alinhamento especial está disponí-
vel, permitindo contatar realidades subjetivas e delas par-
ticipar conscientemente. Essa hora certa é definida pelos 
níveis internos que, com sua sabedoria e conhecimento de 
nossos mecanismos, buscam aquele momento justo, nasci-
do de um aparente nada, para enviar seus impulsos. Se es-
tivéssemos mais vigilantes e silenciosos poderíamos criar 
melhores condições para colaborar nesse processo.

Ao compreender esse mecanismo e experimentá-lo, 
poderemos crescer em fé, cientes de que dentro de uma or-
dem maior, guiada a partir de planos superiores, chegará 
à nossa consciência a exata medida de conhecimento in-
terno para ouvir, perceber e reconhecer as indicações para 
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nossa vida. Dessa maneira seremos formados de acordo 
com os valores previstos por nossa alma.

Em geral não nos treinamos para essas situações de 
chegar a ouvir e reconhecer ajuda e guiança superiores. 
Nosso envolvimento com o que é mais imediato ocupa 
a maior parte de nosso tempo e consciência, dificultan-
do que, nestes momentos rítmicos e cíclicos, nossos seres 
superiores possam não apenas contatar-nos mas chegar a 
conduzir nossos passos nos mínimos detalhes. 

Mas podemos mudar de atitude e adestrar-nos nisso. 
Um primeiro passo seria sintonizarmo-nos com essas leis 
que regem a manifestação da energia em nosso universo 
e acalmar-nos em seguida, cientes de que estamos inse-
ridos em ciclos evolutivos, os quais determinam o ritmo 
adequado para que tenhamos a oportunidade de contatar 
nossa realidade interna no momento indicado pelos ní-
veis superiores.

 O homem de pensamento comum cultiva o engano 
de que é responsável por tudo o que acontece e que, se 
não protagoniza ações importantes, desconsidera que 
fatos sutis e mais reais espiritualmente possam mani-
festar-se em sua vida. E esse é um dos maiores empeci-
lhos ao nosso crescimento interior: não redimensionar o 
nível mental preponderante em nossa civilização e não 
confiar que a verdadeira guiança vem dos níveis inter-
nos e invisíveis.
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Outro aspecto de “ouvir na hora certa” está ligado ao 
amadurecimento de todas as etapas que devemos expe-
rimentar e viver. Por mais que queiramos, só poderemos 
realmente perceber algo, escutar uma indicação ou reco-
nhecer um passo a dar, no momento justo e indicado por 
nosso mundo interior. É dessa região da vida que vem a 
abertura e a medida justa para ouvirmos o que nos é ne-
cessário em dado momento: quando esses níveis percebem 
que estamos mais preparados e que existe possibilidade de 
realmente usufruirmos desse contato e obedecermos às 
suas indicações, aplicando-as na vida.

Por isso é recomendado o cultivo do silêncio e da es-
tabilidade da consciência no ponto mais alto, de modo a 
criar um campo de tensão positiva que nos permita estar-
mos sensíveis para aproveitar esses momentos de graça e 
de ajuda para seguir adiante. Mas se estamos distraídos 
e desatentos, não estaremos a postos no justo momento e 
teremos um sentimento de não estarmos corresponden-
do, pois sabemos muito bem, no profundo do coração, 
que ainda não estamos na melhor atitude e consciência. 

O silêncio  
para não recuar
Dentro de um processo equilibrado de evolução existem 

etapas em que aparentemente nada está ocorrendo e pode-
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remos ter um sentimento de estagnação. Mas se olharmos 
mais a fundo e além dessa aparência, poderemos constatar 
que são momentos de assimilação de energias e aprendiza-
gens, muito necessários para que nossos corpos materiais, 
em sincronia com nosso mundo interior, possam se acos-
tumar a novas vibrações. Nessas horas precisamos vigiar 
para não nos deixar atrair pelas forças de etapas anterio-
res, que com sua vibração conhecida por nossos corpos, 
tendem a polarizar sua atenção e eventualmente levá-los a 
manifestar padrões já transcendidos por nossa consciência 
atual, inclusive levando-nos a repetir experiências.

Amando a quietude que advém após um ciclo de apren-
dizagem, encontraremos forças para, entre um impulso e 
outro, reunir energias e qualidades necessárias para estar 
diante de novas etapas de uma maneira renovada. O de-
safio da evolução não apenas significa dar um passo, mas 
sustentá-lo diante do que chamamos de tentação que eta-
pas anteriores exercem, especialmente sobre os corpos da 
personalidade. Sempre teremos que reencontrar estados 
para confirmar-nos diante de nossas escolhas e consolidar 
nossa transformação.

Para que esse processo seja mais harmonioso devemos 
estar inteiros em cada momento de nossa evolução. Estar 
presentes e dedicados para preencher nossos seres e cor-
pos das energias próprias do momento, evitando a mescla 
com situações do passado e as imaginações sobre o futu-
ro. Isso é importante, pois tendemos a não estar inteiros 
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no que fazemos e quando chega a hora de sintetizar uma 
etapa e transcendê-la, sentimos espaços incompletos em 
nossa consciência, e nossos corpos físico-etérico, emo-
cional e mental estranham essa situação, interpretando-a 
eventualmente como uma necessidade de repeti-la. Esse 
é o ritmo da maioria dos seres humanos – uma situação 
causada pela falta de inteireza e que pode nos levar a re-
cuar na hora de dar um passo evolutivo.

Nos tempos atuais, teríamos que renunciar a repetir 
experiências, dado que estamos em uma etapa na qual o 
planeta, enquanto consciência, necessita ajustar sua vi-
bração a novos padrões e todos os seres que estão sobre a 
Terra sentem reflexos dessa profunda transformação. Os 
impulsos trazidos para a vida planetária demandam uma 
atitude nossa mais decidida e todos podem sentir essa 
pressão positiva.

Nossas almas estão sendo atraídas para níveis cada 
vez mais abstratos e precisamos vigiar muito para acom-
panhar e colaborar nesse processo. Recuar nestes tempos 
pode significar uma dissociação de nossa consciência hu-
mana dos níveis mais profundos, pois uma vez que o ser 
interior esteja decidido a seguir sua elevação nem sempre 
ele poderá acompanhar o ego em suas indefinições ou 
em repetições de experiências. Uma atitude vigilante e si-
lenciosa nos habilita a perceber esses jogos de forças e a 
encontrar respostas adequadas e evolutivas coincidentes 
com a vontade de nossas almas. 
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Sempre que reafirmamos nosso compromisso evoluti-
vo diante dos desafios, experimentamos uma segurança 
interna, inexplicável, uma espécie de resposta de nosso 
mundo interior que nos preenche de uma força imaterial e 
podemos nos sentir protegidos e amparados.

Seria oportuno relembrar que as medidas para assun-
tos da vida espiritual diferem em qualidade e conteúdo 
das medidas puramente humanas e materiais, especial-
mente no que se refere à nossa concepção de evolução e 
aos passos em nossa vida. O crescimento interior sempre 
nos levará a uma mudança evidente e vertical em nossas 
atitudes e posturas, cujos reflexos se tornarão visíveis no 
dia a dia. Nenhuma inquietação deveria ganhar espaço 
em nossa consciência quando chegar o momento de viver 
etapas de assimilação e de uma saudável espera por um 
novo impulso. 

Uma atitude silenciosa nos resguarda da ambição hu-
mana, mesmo travestida de aspiração espiritual, e nos 
proporciona uma correta posição interior, ajudando-nos a 
crescer em humildade.





Parte 2

Nosso  
crescimento interior
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O silêncio e  
a liberação da ira
Existem estados latentes na limitada consciência hu-

mana de hoje que necessitam de especial atenção de nos-
sa parte para que possamos estar mais conscientes de sua 
presença e assim aprender a transcendê-los. Alguns des-
ses estados são a manifestação do que conhecemos como 
energias capitais: ira, preguiça, soberba, avareza, inveja 
luxúria e gula. Vamos nos dedicar de forma especial ao 
estado caracterizado pela energia da ira.

De diferentes maneiras e a partir de distintos impul-
sos, todos já experimentamos algum dia a presença des-
sa energia em nossa vida. Vamos nos ater a um enfoque 
positivo que podemos desenvolver para que a ira não nos 
envolva e que influencie cada vez menos. 

 A ira é um estado que emerge com muita rapidez. Se 
não estivermos atentos, sua influência nos absorverá e 
suas vibrações se mesclarão com as nossas demais ener-
gias, dificultando atitudes neutras e positivas. Passamos 
a manifestar descontroladamente reações vinculadas à 
irritação, à intransigência e chegamos a perder a clareza 
sobre as situações.
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Mas de onde vem esse estado e como ele encontra mui-
tas portas abertas em nossa aura para entrar com tanta 
rapidez? Com o tempo, vamos desenvolvendo maneiras 
de pensar e compreender a vida e as situações. Isso, por 
sua vez, gera uma primeira camada em nossa consciên-
cia, que recebe e interage com o que nos chega a partir 
dessas estruturas criadas. Tudo aquilo que não coincide 
com essa forma de pensar passa a ser uma “ameaça” para 
nossa limitada consciência e pode ser considerado como 
uma oposição. 

Tendemos a reagir e, em fases mais imaturas, até mes-
mo a competir, buscando fazer prevalecer nossos pontos 
de vista. Quando isso não acontece, vemo-nos tomados de 
insatisfação e inflexibilidade, portas abertas para estados 
de ira florescerem em diferentes graus e intensidades. 

Além disso, e à medida que avançamos no caminho 
espiritual, reencontramos situações cármicas não resolvi-
das, tarefas inacabadas e compromissos incompletos que 
pressionam nosso processo de transformação para que 
possamos retomar essas pendências. Se algum aspecto da 
consciência se vê pressionado e resiste a responder posi-
tivamente, esse núcleo de “rebeldia” se transforma num 
ambiente propício para o desenvolvimento de energias li-
gadas à ira.

Somamos a isso a falta de entrega que demonstramos e 
a tendência de querer controlar o que acontece, não ofere-
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cendo nossa vida para nossa alma e para o plano evolutivo. 
E assim, a busca de projetos pessoais nos ocupa sem deixar 
espaço para o livre fluir do que nos está destinado.

Ao nos sentirmos contrariados em nossas convicções, 
tomamos isso como uma afronta, uma oposição que de-
vemos resolver a todo custo para que possam prevalecer 
nossas ideias. 

A repercussão de repetidas reações de não aceitação 
pode criar em nossa aura aberturas e fendas por onde a 
energia da ira não apenas poderá entrar com facilidade 
mas estabelecer resistências à harmonia. Um dos resulta-
dos disso é uma crescente sensação de impotência dian-
te da vida, uma incapacidade de colaborar no rumo dos 
acontecimentos de forma positiva, e a paralisante presença 
de um estado de frustração e incompreensão.

Mas como podemos recuperar a neutralidade necessá-
ria para que, quando esses impulsos de ira chegarem, nos 
encontrem mais preparados? Quem cultiva uma silenciosa 
atitude em seu dia a dia sabe que sua margem de recep-
tividade será maior quando não estiver agitado, inquieto 
e com as energias envolvidas todo o tempo com assuntos 
materiais e muitas vezes supérfluos.

Existem espaços em nosso mundo interior que podem 
ser contatados através da energia do silêncio. Buscar esses 
espaços, receber seus códigos, comungar com seus valores 
são passos e vivências que somente podem se estabelecer e 
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perdurar quando cultivamos conscientemente estados de 
calma e quietude que nos levem ao silêncio.

A consciência é livre, frente a qualquer situação, para 
assumir posturas, redefinir pontos de vista e mesmo 
para abrir-se a ângulos desconhecidos. Diante de nossas 
relações com o mundo que nos cerca, podemos afirmar 
essa liberdade sempre que reconfirmarmos nossa inten-
ção de colaborar com a expansão da consciência em si e 
de cultivarmos uma serena abertura para aprender com 
tudo que nos chega e com todos com os quais entramos 
em contato.

Quando a energia da ira começa a ativar-se em nos-
so interior, dispomos só de alguns momentos para rapi-
damente tomar uma posição interna de observação, de 
neutralidade e nos afastar das formas-pensamento que em 
geral acompanham tal situação, quais sejam: agressões, 
condenações, julgamentos precipitados, antagonismos e 
vibrações correspondentes. Buscar essa postura de neu-
tralidade é indispensável para gradualmente discernir en-
tre estados reais e essas formas-pensamento criadas pela 
presença da ira.

Necessitamos aprender sobre esse mecanismo exer-
citando-o, persistindo e incorporando-o em nosso ser. 
Mas, acima de tudo, necessitamos cultivar essa região 
interna de silêncio, calma e quietude, que é um refúgio 
de onde podemos interagir com essas energias que tocam 
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nossa consciência, sem envolver-nos com elas de maneira 
automática como geralmente ocorre.

O silêncio  
e a fidelidade
Podemos refletir sobre a energia da fidelidade a par-

tir de muitos pontos de vista. Nesse contexto em que bus-
camos reencontrar regiões esquecidas em nosso interior, 
vamos nos dedicar àquele ângulo que colabora nessa re-
conciliação de cada um com seu próprio coração.

Sermos fiéis quer dizer sustentarmo-nos diante de 
nossas ofertas, dando prioridade a propósitos elevados e 
renunciando conscientemente àquilo que nos afaste das 
metas superiores estabelecidas por nossas almas.

Ao longo de nossa trajetória evolutiva fomos educa-
dos e impulsionados a viver e buscar objetivos e metas 
materiais e humanas. Essa trajetória demandava que fôs-
semos educados a construir valores em que nossa iden-
tidade humana e egóica seria a base de nossas relações e 
experiência de vida. 

O arquétipo da raça necessitava materializar-se como 
parte de um plano evolutivo, mas o excessivo envolvi-
mento com as forças materiais, somado ao incorreto uso 
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do livre-arbítrio, desviaram desse propósito, abrindo 
portas e ocasiões para que as energias dissociativas se es-
tabelecessem na grande maioria dos seres humanos e das 
instituições.

Mas, na medida em que nos aproximamos de um final 
de ciclo, em que necessitamos sintetizar toda essa trajetó-
ria e nos preparar para novas oportunidades, desperta em 
nosso interior uma lembrança sutil, uma vaga recordação 
de que precisamos encontrar “algo”. 

Essa tensão positiva que vai sendo instalada em nos-
so interior pode representar o magnetismo de nossa alma 
que, em seu despertar, entra em ciclos de síntese e seleção 
interna com relação a todos esses valores que construí-
mos. E o que isso tem a ver com a fidelidade?

Toda alma guarda em seu íntimo energias e ensina-
mentos superiores. A cada encarnação nosso ser superior 
sintetiza a essência das experiências e a parte positiva se 
armazena na alma. Esse núcleo de consciência “sabe” in-
teriormente que, ao desenvolver valores e códigos através 
dessas experiências, passa a ser responsável em certo grau 
por esses estados e energias. 

Ao tomar contato com níveis onde diferentes formas de 
amor são expressões da lei, a consciência percebe que faz 
parte de algo além de sua identidade humana. Reflexos de 
uma totalidade imprimem em sua consciência um sentido 
de responsabilidade e de coerência. 
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À medida que o ser evolui, esse sentimento interno de 
responsabilidade cresce e emerge uma profunda necessi-
dade de ser fiel a esses códigos. Uma alma fiel às ener-
gias positivas que já contatou percebe claramente que os 
impulsos para sua evolução começam a vir de regiões 
desconhecidas, fora de seu controle. Por serem fontes ima-
teriais de alta vibração, esses impulsos deixam na alma 
uma sensação de que ela, enquanto um pequeno reflexo 
da totalidade, tem responsabilidade e compromisso por 
desenvolver aspectos dessas energias que conheceu, bem 
como ser guardiã para resguardar esses códigos que são 
contínua e ininterruptamente assediados pelas forças dis-
suasivas e de baixa vibração.

Estando desencarnada, a alma pode chegar a ter certa 
clareza desse compromisso com a evolução e é ajudada 
nesse caminho. Mas, ao reencarnar, entra em outras leis 
e ciclos regidos pelo carma material e sua educação, en-
quanto um ser humano, mescla-se com outros valores. 
Até se reencontrar, o ser terá que enfrentar muitos de-
safios compulsórios e ser muito ajudado para despertar 
dessa situação. 

Ao reconhecer propósitos superiores a consciência co-
meça a ter possibilidades de sustentar seu compromisso 
mesmo estando encarnada e começa um ciclo de controle 
sobre os corpos materiais; isso representa uma longa traje-
tória para todos nós. 
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A alma é muito assistida nos planos superiores e trata 
de refletir para os níveis conscientes as energias adequadas 
para viver de forma coerente. Entretanto, encontra meca-
nismos humanos cristalizados e muito influenciados pelas 
forças materiais.

Se queremos conhecer esses níveis superiores, e real-
mente nos unir a eles, precisamos de coragem para des-
bravar estados desconhecidos, de persistência diante da 
resistência dos nossos corpos materiais e de um amor ao 
silêncio que nos resguarde de influências negativas.

Para que a energia da fidelidade se implante em nossos 
seres, necessitamos enfrentar desafios e provas através dos 
quais reafirmaremos nossa disposição de prosseguir no 
caminho escolhido, colaborando cada vez mais conscien-
temente com o plano evolutivo.

Enquanto seres mentais e reativos, tendemos a res-
ponder, interagir e nos envolver com forças que não cor-
respondem às nossas metas, e o silêncio emerge como um 
verdadeiro escudo de proteção para que possamos chegar 
a nos manter fiéis, firmes e, em etapas mais avançadas, 
inabaláveis e neutros diante das forças antagônicas à 
evolução.
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O silêncio e a  
manifestação da Obra
A manifestação evolutiva, coerente e coincidente com 

um arquétipo imaterial, compõe obras maiores e obras 
menores, proporcionais às possibilidades indicadas pelo 
Plano Evolutivo.

Obras menores são aqueles aspectos superiores que 
chegam a manifestar-se em indivíduos e grupos isolados, 
mas que não chegam a exercer influência nos destinos do 
planeta e da humanidade. Estão mais vinculadas a pro-
cessos cármicos que condicionam e limitam. Assim, com-
põem um nível de equilíbrio dentro da vida planetária. 

As obras maiores correspondem àquelas manifestações 
evolutivas com influências e repercussões planetárias e 
mesmo universais, projetando sua irradiação para aspec-
tos internos da raça humana e dos demais reinos da natu-
reza. Incluem diferentes níveis de manifestação e seres de 
dimensões libertas do carma material. Para estes tempos, 
estamos sintetizando as obras menores e convergindo-as 
para obras mais amplas e de caráter universal, de modo 
que as Hierarquias possam utilizar todas essas manifesta-
ções em benefício das profundas mudanças e desafios que 
o planeta está vivendo.



44

Ao sintonizar e colaborar com um arquétipo evolutivo, 
seja um estado superior a ser vivido pela humanidade ou 
a exteriorização de ambientes e estruturas que permitam 
uma atividade evolutiva e voltada para o bem-comum, es-
taremos nos aproximando de aspectos de uma obra maior. 
Qualquer colaboração que dermos a uma tarefa evolutiva 
abre caminho para que possamos nos integrar na manifes-
tação dessas conjunturas.

A Terra e sua humanidade de superfície são um caso 
de necessidade de redenção. O universo sempre traba-
lhou para reinserir a consciência do planeta e da hu-
manidade em âmbitos mais amplos, como parte de um 
plano maior. 

Despertar para a consciência de que existe um plano 
evolutivo sempre constituiu uma meta dos movimentos 
espirituais e religiosos. O propósito de “que a vontade de 
Deus se cumprisse em algum grau” sempre fez parte das 
melhores aspirações e anseios humanos.

E nestes tempos, o universo está dando um impulso 
especial para que a humanidade, ou alguns de seus repre-
sentantes, possa participar conscientemente de obras evo-
lutivas e dar início a um contato mais próximo com essas 
realidades, baseado na cooperação com as Hierarquias es-
pirituais – seres que conduzem e acompanham a evolução 
da Vontade Maior nos universos.
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Mas como podemos reconhecer a diferença de uma 
obra evolutiva de algo meramente humano e material, 
mesclado com outros valores?

Tudo que se manifesta segue um impulso inicial pro-
veniente de uma fonte de inspiração. Em outras palavras, 
se conhece a árvore pela qualidade dos frutos. E somente 
em uma atitude de silêncio e neutralidade poderemos de-
senvolver o discernimento que nos traga a clareza interna 
sobre esses fatos.

Toda obra inspirada pelo Alto segue sua manifestação 
por ciclos de amadurecimento gradual e contínuo, vivi-
dos conscientemente e sob o acompanhamento das cons-
ciências regentes e responsáveis por dita manifestação. 
Nenhum ser humano conhece o plano evolutivo em sua 
totalidade e precisamos estar silenciosos diante dos ciclos, 
para não nos perdermos em julgamentos precipitados e 
meramente humanos, sem fundamentos reais.

Diante da manifestação de eventuais etapas de uma 
obra maior, é prudente e salutar cultivar uma adesão ba-
seada na fé, para que, à medida que a obra se exteriorize, 
vejamos e experimentemos por nós mesmos as qualidades e 
energias que antes estavam ocultas. Em silêncio poderemos 
participar desse movimento interno, sentir sua energia e, 
mais do que tudo, amá-lo e resguardá-lo dos comentários 
superficiais, mentais e externos que sempre surgem.
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Necessitamos aprender a observar sem interferir, co-
laborar sem se apoderar e servir incondicionalmente sem 
esperar resultados egoístas. Assim, veremos crescer em 
nosso interior e em nossos corpos um espontâneo silêncio 
e uma simplicidade que caracterizam um amadurecimen-
to interior. 

O silêncio e o 
equilíbrio das debilidades
Para que haja evolução é preciso que a consciência se 

abra e esteja disponível para reconhecer, trabalhar e trans-
cender seus limites, sua compreensão e elevar seu padrão 
vibratório. Mas para que isso flua, o primeiro passo é estar 
em estado de humildade, aceitar esses limites e estar dis-
posto a ampliá-los, ou seja, saber que a evolução é contínua 
e acostumar-se ao impulso da energía da transcendência 
que em geral é incômodo para a personalidade.

O que estamos chamando de debilidades são os con-
dicionamentos dos corpos materiais que a certa altura se 
mostram desatualizados para a resposta que um ser deve 
dar aos impulsos da evolução.

Na medida em que a consciência é impulsionada a 
contatar padrões elevados e sutis, uma parte da ener-
gia dos corpos reage e resiste a mudar de vibração. To-
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dos os hábitos cultivados tornam-se verdadeiros focos 
de resistência e precisamos reunir uma energia espe-
cial para lidar com tudo o que emerge dos corpos e do 
subconsciente.

Para que esses momentos de transformação não sejam 
permeados de sofrimento e as debilidades naturais não se 
tornem impedimentos ao crescimento do ser, precisamos 
da energia da aspiração a esse impulso que nos mantém 
numa salutar inquietude e que mobiliza nossa vontade, 
sustentando as transições com a maior estabilidade pos-
sível. A aspiração mantém vivos em nossa consciência 
aqueles ideais para os quais um dia despertamos e isso nos 
ajuda a persistir.

Nenhuma debilidade pode ser transcendida se a cons-
ciência não se abre para reconhecê-la e insiste em susten-
tar estados que não mais correspondem ao que começa 
a contatar. Em geral, a mente orgulhosa busca justificar 
suas debilidades e fraquezas sem aceitá-las como algo a ser 
transformado e transcendido. 

A permanência nesse estado de resistência pode levar o 
ser a cristalizar-se e levá-lo a perder preciosas oportunida-
des de crescimento interior. Esse conflito interno apenas 
se dissolve quando nos rendemos às novas energias e nos 
integramos a novos estados.

Um ponto débil na consciência representa aquele frágil 
elo de um encadeamento de estados por onde a energia se 
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escoa, dispersa e mesmo se dissipa, não permitindo uma 
consolidação dos aspectos mais maduros e tampouco o 
crescimento de algo novo. Se a consciência é forte, segue 
adiante assim mesmo e o ser pode experimentar incômo-
dos advindos dessa divisão.

Se nos adestramos no cultivo do silêncio, veremos que 
essa inevitável tensão criada pelas diferentes vibrações em 
nossos corpos, não chega a ser determinante em nossas 
decisões. Encontraremos forças e inspiração para desen-
volver qualidades potenciais em nosso ser e veremos que, 
ao manter nossa atenção no mundo interior, as resistências 
perdem força, as dificuldades se transformam em oportu-
nidades e a presença de uma clareza emerge, iluminando 
o próximo passo e trechos do caminho.

Silenciar diante das debilidades significa criar um es-
paço na consciência onde os diferentes níveis do ser podem 
conviver em certa harmonia, permitindo que os níveis su-
periores, com sua sabedoria, conduzam as transformações 
com equilibrio. Esse silêncio permite que nosso ser possa 
trabalhar num clima de harmonia e nos dá possibilidade 
de experimentar as transformações com mais neutrali-
dade e sentido de corretas proporções.

Se uma prova chega e nos encontra em um silêncio vi-
gilante, estaremos aptos para discernir e encontrar a cor-
reta medida para o que estamos vivendo, sem deixar que 
pontos débeis e menos maduros cheguem a obscurecer 
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nosso caminho. O silêncio passa a ser nosso maior aliado e 
companheiro, e seu cultivo uma atitude vital para a saúde 
de nossa vida interior.

O silêncio e certo aspecto 
da graça de estado
Para dar passos reais em nossa evolução contamos com 

duas situações complementares: primeiro, estar numa dis-
ciplina externa e interna que possibilite, em momentos cí-
clicos e determinados por nossa alma, receber e assimilar 
energias de vibração superior àquelas que até então conhe-
cíamos. Segundo, receber uma graça especial. 

No primeiro caso, o que se conhece como caminho 
longo precisa estar presente: esse cuidado consigo mes-
mo, dedicando atenção regular, orações sinceras e tempo 
de estudo para leis espirituais que constituam uma base 
firme e sólida de transformação do caráter, das vibrações 
dos corpos materiais e do despertar para leis superiores, 
imateriais.

No segundo caso, conhecedores da onipresença do 
bem e da verdade, nos mantemos em uma abertura contí-
nua e estável baseada na fé, tendo presente que a qualquer 
momento as bênçãos dos níveis superiores podem nos 
tocar. E se estivermos vigilantes, atentos e voltados para 
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nosso mundo interior saberemos acolher essas sementes e 
desenvolvê-las apropriadamente.

Nossa trajetória evolutiva ao longo das encarnações é 
misteriosa e não sabemos ao certo que registros e expe-
riências fizemos, tampouco que vínculos estabelecemos. 
Considerando essa premissa, precisamos levar isso mais 
em conta em nossa vida, pois a qualquer momento “o ven-
to que sopra onde quer” pode nos visitar e trazer algum 
impulso inesperado.

Em encarnações anteriores, asssumimos compromis-
sos com a evolução, escolhemos conscientemente dar pas-
sos no campo da cura e aspiramos profundamente a novas 
oportunidades, ou seja, abrimos as portas para a energia 
da redenção.

Nestes tempos, os frutos de nossas escolhas são colo-
cados na mesma cesta e retornam a nós, na esperança e 
anseio de que finalmente possamos acolhê-los, cuidá-los 
e especialmente reparti-los com outros seres e o planeta. 
Já não é mais tempo de usar esses frutos apenas em nosso 
próprio benefício.

É nesse contexto que podemos refletir sobre o que co-
nhecemos como “graça de estado”. Vivemos em um uni-
verso de relações onde tudo interage entre si. Consciências, 
seres, reinos e universos continuamente trocam energias e 
estados, influenciando-se mutuamente. Vidas e Consciên-
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cias mais amplas e universais chegam à Terra, trazendo 
ao planeta novas oportunidades e preparando-o para um 
novo ciclo. O mesmo se dá com a humanidade. E como 
podemos participar disso mais conscientemente? Servin-
do. O serviço não é uma energia afim com a dos corpos 
materiais, acostumados ao usufruto e egoísmo. Mas chega 
o momento para a humanidade em que um espírito fra-
terno, de ajuda mútua e livre das barreiras de individuali-
dades, nacionalidades e credos, torna-se uma necessidade. 

Chegar a despertar para isso e colocar-se disponível 
seria uma das metas mais atuais para os seres humanos 
positivos de hoje. Por mais instruídos intelectualmente 
que possamos estar ou nos considerar, apenas quando nos 
colocamos a serviço, certas energias realmente começam 
a fazer parte de nossos seres.

Especialmente em momentos cíclicos de síntese, quan-
do toda a raça recebe uma nova oportunidade e ingressa 
em etapas finais de purificação, como acontece nesta épo-
ca, toda a energia de um ser poderia estar concentrada em 
estar desperto, atento e disponível para as necessidades 
em torno e no planeta. Quando estamos nessa sintonia 
passamos a fazer parte, mesmo que não tenhamos consci-
ência disso, de uma “rede de luz”, onde cada ser doa o que 
tem de melhor e enriquece o conjunto, gerando equilíbrio 
e harmonia. E na medida em que assumimos a postura de 
suprir as necessidades, podemos receber ajudas especiais 
para que as tarefas sejam cumpridas de maneira espiritual 
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e dentro de um plano maior. Essa ajuda que podemos che-
gar a receber quando aceitamos e nos dedicamos a uma 
tarefa evolutiva chama-se graça de estado.

Alguns cuidados são necessários para interagir cor-
retamente com essa situação. Lembrarmo-nos de que 
uma energia superior sempre está em função de conjun-
turas impessoais e evitar atitudes próprias da evolução 
humana, quais sejam, o sentido de posse, a avareza e a ma-
nipulação do que quer que seja.

Para lidar com isso de maneira segura seria necessá-
rio cultivar um silêncio estável e firme, pois todo aquele 
que começa a lidar com energias superiores entra em uma 
etapa de provas específicas em que será testado em seu 
caráter, persistência e coerência. Somente cultivando esse 
silêncio interior e mental poderemos reconhecer jogos de 
forças, desvios e enganos, posicionando-nos fieis ao pro-
pósito evolutivo diante desses desafios.

A graça de estado nos imbui de energias desconhecidas 
por nós e abre portas para interações mais libertas do car-
ma material e humano. Pode chegar a nos levar ao conhe-
cimento e vivência de aspectos de leis superiores, algo em 
geral bem restrito dentro da situação cármica individual.

Existe a graça de estado individual e grupal. Na pri-
meira, um ser desperta e volta-se para a ampliação de 
sua consciência, dedicando-se gradualmente a servir aos 
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demais e onde for necessário. Isso equilibra seu carma 
passado e o prepara para receber tarefas mais amplas e 
de cunho grupal. Quando chega o momento de colaborar 
com conjunturas mais amplas, seus corpos já estão mais 
adestrados e educados para suportar as condições que tal 
situação demanda.

Uma graça de estado grupal é um fato superior que 
se dá na essência de um grupo espiritual, quando esse se 
confirma por meio de uma vida de serviço voltada para o 
bem comum e especialmente quando suas atividades con-
sideram e incluem os demais reinos da natureza. Nenhum 
grupo verdadeiro recebe uma ajuda desse tipo se sua vida 
está circunscrita a seus próprios assuntos internos e de 
funcionamento, onde o centro das atenções são as relações 
horizontais e humanas.

O salto que um grupo dá é justamente sair de si mesmo, 
de suas estruturas, firmando-as em uma ética superior e 
doando o que de melhor desenvolveu para o bem de outros 
grupos humanos e mesmo da humanidade como um todo. 
Com isso abre-se a porta para que a graça de estado atue 
nesse grupo, ofertando-lhe oportunidade de servir e inte-
ragir com energias até então desconhecidas e inacessíveis.

O silêncio não apenas permite o reconhecimento de 
uma graça de estado, mas principalmente proporciona 
que estejamos, como indivíduos e grupos, resguardados 
de desvios e enganos próprios de etapas anteriores. 
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Conhecedores disso podemos cultivar o silêncio, 
amá-lo na fé de que tudo o que é real e superior f lui por 
vias ocultas e silenciosas. Seremos então conscientes de 
que somos um elo a mais numa corrente de luz e reden-
ção que trabalha pelo resgate, cura e redenção do plane-
ta, e que silenciosamente leva adiante um grande plano 
para a Terra e sua humanidade.

O silêncio e a consolidação de 
nossos valores internos
Valores internos são energias, estados, vibrações e 

qualidades com os quais entramos em contato ao longo 
de nossa trajetória e que eventualmente se tornam par-
te de nossa natureza interior. Esses valores podem estar 
guardados em nossas almas como síntese de experiências 
anteriores ou fazerem parte das energias que estamos de-
senvolvendo na atual encarnação.

A alma, ao evoluir, entra em contato com muitas 
energias e desenvolve qualidades que se incorporam em 
sua natureza. A cada encarnação esses valores se ativam 
na medida da necessidade da alma de aprofundá-los. Um 
valor interno cedo ou tarde amadurecerá e poderá ser 
ponte de contato com a energia e aura de uma Hierar-
quia espiritual. 
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Esse importante passo, em que a consciência da alma 
toca a aura de uma Hierarquia, abre uma etapa comple-
tamente nova para o ser. Gradualmente, e a depender de 
sua resposta aos estímulos dessa Hierarquia, começa uma 
colaboração do ser com aspectos do plano evolutivo coli-
gados a essa Entidade. 

Esse momento demarca uma transição fundamental na 
evolução de uma alma – o despertar para realidades mais 
amplas, descortinadas a partir da irradiação de uma Hie-
rarquia em seu interior. A alma dedica-se a esse despertar 
e pouco a pouco começa a identificar uma correspondên-
cia entre as energias que recebe interiormente e estados 
que deve desenvolver para chegar a expressar reflexos des-
sas energias.

A depender de seu grau evolutivo, a alma começa a ir-
radiar para a personalidade e os corpos materiais energias 
afins com o que está interagindo e isso representa um pas-
so definitivo para a consciência humana e uma mudança 
no foco de suas prioridades.

Esse vínculo com a Hierarquia se aprofundará depen-
dendo de muitos fatores: o destino do ser, o resgate de 
compromissos espirituais feitos em outras encarnações, 
o preparo da consciência para começar a contatar seu 
próximo campo de evolução, o desenvolvimento de ener-
gias dos sete raios materiais expressos por essa Hierar-
quia e de eventuais vínculos cármicos estabelecidos em 
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outros tempos no planeta e, em alguns casos, em outras 
partes do universo.

Em etapas mais avançadas e amadurecidas por uma 
vida de colaboração e serviço, a alma pode chegar a criar 
uma condição favorável para o que conhecemos como “os 
dons do Espírito Santo” se projetem em sua consciência 
e estimulem o desenvolvimento de valores coligados com 
esse aspecto da Criação.

Nestes tempos, as qualidades do amor-sabedoria repre-
sentam a maior parte dos valores internos que uma alma 
deve desenvolver, e representantes desse ramo da Hie-
rarquia espiritual, o que conhecemos como Hierarquia 
Crística, se aproximam de maneira singular nos planos 
internos para preencher almas e espíritos com valores su-
periores e de alta vibração.

Reflexos dessa aproximação podem ser experimenta-
dos pela consciência humana. Faz parte da evolução de 
uma personalidade cultivar uma abertura para seu mundo 
interior e se tornar apta a contatar e desenvolver aspectos e 
vibrações correspondentes a esse valores.

Para que todo esse trabalho do universo e suas Hie-
rarquias possa dar os frutos esperados, necessitamos criar 
condições e sustentar uma vida positiva, além dos limites 
da vida humana comum que está baseada em valores de 
baixa vibração e sustentada por interesses meramente ma-
teriais e humanos, todos transitórios e ilusórios. 
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Uma das condições é uma vida silenciosa, resguardada 
de estímulos de baixa vibração que repelem energias mais 
sutis. Vejamos alguns pontos ligados a isso:

Cultivar o silêncio diante de nossa própria situação, 
evitando avaliar o que nos acontece, cientes de que 
tudo que nos chega foi semeado por nós mesmos em 
algum momento. 

Diante do que se passa com os demais, evitar que a 
vibração da curiosidade, oposta à da caridade, mol-
de nosso discernimento e nos conduza às vias do 
julgamento, dos comentários, da condenação.

Ao contatar energias mais sutis, compreender que 
na verdade foram essas energias que nos contata-
ram, evitando a paralisia gerada pela energia do 
orgulho, que estanca esse contato e impede o desen-
volvimento consciente dessas energias em nós.

Cultivar a humildade, para que na simplicidade do 
coração, as qualidades e energias que nos tocam che-
guem a ser assimiladas e incorporadas em nossos 
valores, transformando e redimindo a consciência hu-
mana e os corpos materiais.

Tudo isso está incluído numa ordem interna que per-
meia o universo do qual fazemos parte e está previsto que, 
nestes tempos, a humanidade possa despertar, desenvolver 
e, em alguns casos, chegar a representar energias imate-
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riais naquela medida suportada pela consciência humana 
e pelo planeta.

Se nos mantivermos em silêncio diante das bênçãos 
que recebemos, resguardando-as das vibrações puramente 
humanas, estaremos preservando um dos maiores tesou-
ros imateriais destinados a nossa humanidade: reencon-
trar a dignidade espiritual trazida pelo despertar para os 
mundos superiores. Poderemos colaborar para que todo o 
trabalho de nossas almas possa se dar com mais proteção, 
profundidade e qualidade.

Lembremo-nos de que, para consolidar os valores in-
ternos com os quais entramos em contato, necessitamos 
resguardá-los do egoísmo humano e superficial que se 
apodera dessas qualidades em proveito próprio, desvir-
tuando o verdadeiro caminho destinado a essas energias, 
que é o de colaborar com o resgate e a redenção do planeta, 
da humanidade e dos reinos da natureza.

O silêncio e  
o vislumbre da Meta
O destino de uma consciência humana em evolução é 

despertar para metas cada vez mais amplas até amadure-
cer o suficiente para reconhecer e vislumbrar reflexos de 
Metas Maiores.
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Cada ser humano é educado para crescer, desenvolver e 
alcançar metas. Em geral, nossa educação é voltada apenas 
para a evolução material e pessoal, sem incluir aspectos 
mais essenciais e imateriais. Sabemos que, ao encarnar, 
mergulhamos na densidade da matéria que obscurece e 
distorce a visão que a alma tem da vida e do que devemos 
desenvolver durante a presente encarnação.

Somos estimulados a alcançar metas estabelecidas pe-
los seres humanos comuns e isso ocupa a maior parte de 
nosso tempo e energia. Chegamos a desencarnar sem se-
quer reconhecer o verdadeiro sentido da vida e isso pode 
representar uma grande frustração para a alma. Esse é o 
caso da maior parte dos seres humanos de hoje, quando 
nossa civilização imprime na consciência um conjunto 
de pautas que nos afastam do verdadeiro propósito para o 
qual viemos a este mundo.

Ao despertar para nossa realidade interna, em que se 
encontram os verdadeiros motivos e programas da alma, 
começamos a perceber internamente que existem outras 
possibilidades, outras metas a serem alcançadas que es-
tão muito além dos objetivos da humanidade em geral. Se 
formos fiéis a esse despertar, seremos conduzidos a trans-
formações definitivas e que demarcarão um novo trajeto 
em nossa vida, abrindo possibilidades que renovam por 
inteiro nossas perspectivas.

Uma das primeiras metas da alma é justamente con-
seguir tocar a consciência humana e atraí-la para sua 
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aura de influência direta. Isso ocorre com acompanha-
mento de Hierarquias espirituais e seres que vivem a lei 
do serviço nos planos sutis, colaborando com a elevação 
das consciências.

Quando essa etapa é desenvolvida adequadamente, 
a alma desperta para o que chamamos de alma grupal, a 
consciência de fazer parte de um grupo de energias afins e 
com tarefas semelhantes nos planos sutis. Esses grupos de 
almas podem estar representando uma ou mais energias 
dos sete raios materiais, linhagens espirituais, aspectos de 
civilizações imateriais e evoluídas, e pontes de contato com 
grupos de serviço nos planos internos.

Isso determina uma ampliação da visão da alma 
quanto a sua posição diante da vida, preenchendo-a de 
um sentido mais amplo de responsabilidade que a fará 
amadurecer.

Cada alma desenvolve esse processo à sua maneira, de-
pendendo das energias de raio e coligações com as quais 
interage. A depender da sua própria necessidade de de-
senvolvimento, contatará aquelas situações nos planos in-
ternos que estimulem a ampliação de seus valores, o que 
por reflexo influenciará a cura e a redenção de seus corpos 
materiais e humanos.

Com isso suas metas vão se tornando cada vez mais 
abrangentes. Começa a incluir outros seres e os demais 
reinos e cresce sua responsabilidade. Percebe que sua evo-
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lução está diretamente vinculada ao processo humano em 
si e isso representa um despertar bem específico na evo-
lução da alma. Sabe que tudo que viver será símbolo e re-
presentação do que a humanidade dispõe em potencial e 
deixa de deleitar-se na transitoriedade de realizações pes-
soais e isoladas.

Se a alma persiste, amparada e sustentada por Hierar-
quias espirituais e seres coligados, será conduzida a parti-
cipar nos planos sutis de tarefas e atividades internas que a 
levarão a começar a vislumbrar metas imateriais. 

A primeira meta imaterial que a alma percebe é que 
deve voltar-se para seu interior, onde despertará para a 
consciência do espírito ou mônada. E essa é uma das ati-
vidades mais vitalizadas pelas Hierarquias nestes tempos. 
Que as almas se voltem para uma região superior àquela 
que até então conheciam e aprendam a entregar-se a ela.

Por isso, certo nível de controle sobre os corpos mate-
riais deve estar consolidado na alma, para que esteja mais 
liberada para voltar-se para dentro de si mesma e reconhe-
cer o núcleo que um dia a absorverá. 

Se pudéssemos redimensionar o sentido de posse 
que temos sobre nosso próprio processo espiritual, esta-
ríamos mais aptos e liberados para colaborar com esse 
processo. Para a alma, pode chegar a ser um verdadeiro 
sofrimento ter que lidar excessivamente com os corpos 
materiais e suas “surpresas”. A instabilidade própria da 
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matéria não redimida ocupa muita atenção e energia que 
algumas almas aspirariam aplicá-las na ascensão em di-
reção ao espírito.

Se quisermos colaborar verdadeiramente com nossos 
seres internos, precisaremos assumir a evolução ima-
terial com mais empenho e evitar desviar a atenção da 
alma para cuidar excessivamente de assuntos meramente 
humanos, os quais já estaríamos aptos para resolver com 
simplicidade.

Quando isso for algo vivido, liberaremos nossos se-
res para vislumbrarem aspectos de metas maiores, ima-
teriais e ligadas a posteriores etapas evolutivas previstas 
para nós.

O silêncio nos levará por uma via segura de discer-
nimento para sabermos quais atividades e objetivos 
convergem para as metas superiores, e quais são as re-
petições de padrões que nos mantêm atados a um sem 
fim de objetivos materiais e humanos. Cabe aqui uma 
reflexão. Vivemos um momento cíclico como humani-
dade, quando se abrem caminhos superiores cuja energia 
magnetiza e atrai as almas e os espíritos de maneira sin-
gular. Se insistirmos além da medida prevista por nossas 
almas numa atitude inferior, arriscaremos sentir uma 
espécie de dissociação, que nesse contexto seria um afas-
tamento da consciência interna dos corpos materiais e da 
personalidade. 
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Nosso mundo interior tomou decisões definitivas 
para sua evolução, e sua firmeza pode requerer um afas-
tamento de vínculos cármicos insistentemente mantidos 
pela personalidade. Se quisermos experimentar reflexos 
da grandiosidade de nosso mundo interno, precisaremos 
aprender que renunciar a algo desatualizado para nosso 
grau evolutivo representa, nestes tempos, muito mais do 
que simplesmente evitar a repetição de experiências. Algo 
ainda mais vital é poder receber impulsos e compartilhar 
de toda uma imaterialidade que envolve o planeta, esti-
mulando-o a liberar-se das influências menos positivas às 
quais ainda está sujeito.

Nesse ambiente de silêncio e resguardo, complemen-
tado por uma vida doada ao serviço à humanidade e ao 
planeta, encontraremos um salutar equilíbrio, base segura 
e firme para vislumbrar metas maiores destinadas a nos-
sos seres e ao planeta, sem os riscos do fanatismo e das 
atitudes extremas e desequilibradas.

O silêncio diante do 
Desconhecido
Enquanto seres mentais, temos uma tendência de asso-

ciar o que contatamos com alguma referência anterior já 
vivida ou experimentada. Somos adaptáveis e moldáveis 
até mesmo para receber algo que seja fruto da experiência 
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de outros seres, mas quando nos deparamos com algo que 
desafie nosso entendimento, que nos leve a um vazio de 
referências e nos chame a novos estados, tendemos a re-
cuar e a resistir. O que é desconhecido mobiliza energias e 
estados aos quais ainda não estamos acostumados. E com 
isso a mente se sente insegura. 

Nossa mente tem muitos níveis e vivemos a maior 
parte do tempo nos níveis mais concretos, onde os pre-
conceitos, definições e processos racionais tornaram-se a 
base de nosso entendimento. Mas a mente tem níveis mais 
abstratos, rarefeitos e sutis, longe do plano dos conceitos 
e explicações baseadas em teorias. E para contatar esses 
níveis precisamos ativar em nossos seres algumas energias 
e estados adormecidos.

Seria necessário lembrar que é a “consciência” que en-
tra em contato com o que nos cerca ou com algo que venha 
de nosso interior. Isso já existe, está aí e em geral a iden-
tificamos como a mente. A consciência do plano mental 
nos é familiar e convivemos nesse plano com certa flui-
dez; entretanto, a consciência dos planos superiores ainda 
é misteriosa para a maioria de nós.

Porém, antes de a mente atuar, existe algo presente que 
sempre está e, por ser expressão e reflexo de algo mais am-
plo, manifesta silêncio e neutralidade, algo que desafia a 
mente com seus estados mais inferiores e envolvidos com 
pensamentos concretos. 
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Se vivêssemos mais a energia da fé, encontraríamos 
uma estabilidade interna e estaríamos mais conscientes do 
momento presente, antecipando-nos à atuação da mente 
concreta e de seus julgamentos, e portanto criando novas 
possibilidades de compreensão da vida e dos fatos.

Seria oportuno lembrar que nossa vida interior se de-
senvolve nesse espaço da consciência, nesse campo fértil 
e fecundo que é a porta para contatarmos e desenvolver-
mos energias mais sutis. E isso já está aí, faz parte de nossa 
constituição. Mas como resgatar essa relação?

Precisamos nos lembrar de que em geral estamos des-
pertos na terceira dimensão, quase que ignorando o nível 
da alma, a quarta dimensão. Aproxima-se o momento em 
que o planeta e a humanidade ingressarão nesse plano de 
consciência e para isso todos estão sendo profundamente 
preparados.

É nesse contexto que podemos tratar do Desconheci-
do, estado latente na consciência e no universo, que pode 
ser contatado pela energia da fé, resgatando nossa abertu-
ra mental e interna, fortalecendo-nos na estabilidade de 
nosso mundo subjetivo. Essas são metas e impulsos muito 
atuais para a maior parte dos seres humanos de hoje.

Se permanecermos no âmbito da mente concreta, com-
preenderemos cada vez menos o que se passa conosco, nos 
confundiremos com a força das aparências e nos desviare-
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mos da possibilidade de colaborar mais amplamente com 
nossa vida e com os fatos sutis que nos chegam.

Esse “algo”, que estimula o planeta e a humanidade em 
sua evolução, pauta-se em outras leis para atuar e se proje-
ta em nosso interior numa região mais profunda do que a 
dos pensamentos concretos e das justificativas mentais. Se 
quisermos participar mais conscientemente dos abençoa-
dos tempos que vivemos, precisaremos aprender a silen-
ciar e acalmar nossos pensamentos. 

Mas podemos achar que isso não é atual, que o con-
trole mental é algo de disciplinas do passado e que nossas 
mentes não necessitam disso. O fato é que nos atrasamos 
em muitos aspectos de nossa maturidade espiritual e a 
educação que recebemos em geral cultiva o oposto, e isso 
demanda uma necessidade de darmos mais atenção a 
nossa vida espiritual e a dedicarmos mais amor à prática 
da oração.

Constatamos o limite de nossa compreensão como 
humanidade, mas sequer chegamos a perceber que nossa 
evolução, enquanto raça, está agora sujeita a uma transi-
ção definitiva, caracterizada pelo despertar das almas na 
quarta dimensão e das mônadas ou espíritos no plano es-
piritual. E um dos maiores obstáculos para a fluidez desse 
processo é o orgulho mental que nos impede de aceitar 
e interagir com energias e seres provenientes de outras 
regiões do universo, com um grau evolutivo muito mais 
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avançado do que o da nossa atual civilização. A mente e 
o ego humano sentem-se ameaçados de perder o controle 
das situações e isso bloqueia a necessária ajuda para a cura 
desses estados inferiores.

O que para a mente é desconhecido pode ser um im-
pulso imaterial que busca estimular nossa consciência 
interna a despertar para novos estados, preparando-a 
para conhecer e se relacionar com outras leis. Podemos 
chegar a contatar isso através do silêncio, da reverência 
e da paciência. Esses três estados podem permear nossa 
mente e o nosso coração de valores mais sutis, criando 
um campo fértil, aberto e protegido, para que por meio 
da energia da fé possamos saber internamente, sem ne-
cessitar de maiores explicações mentais. 

Os estados que ultimamente vêm permeando o plane-
ta estão pressionando a humanidade no sentido positivo e 
gerando altos campos de energia imaterial, cuja influência 
benéfica e purificadora já pode ser sentida por muitos. 

Esforçar-se no cultivo do silêncio representaria para 
nossos seres uma atitude salutar, necessária e quase vi-
tal para podermos interagir com o Desconhecido, sem 
perdermos o equilíbrio, tampouco ficarmos atados e 
presos aos conceitos e explicações que, de forma inócua, 
buscam tratar dos assuntos da evolução do planeta e da 
humanidade.
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Ao nos elevarmos da mente concreta e pensante, sen-
tiremos que um grande processo de reconciliação está em 
andamento e encontraremos a vontade e a firmeza neces-
sárias para nos entregarmos cada vez mais à Vida. 

Que tenhamos a coragem e o valor de silenciar, e sen-
tiremos uma profunda paz e amor por “Isso” que nos des-
pertou e nos chama à ascensão.

O silêncio e nossa  
verdadeira identidade
Estamos chamando de verdadeira identidade a desco-

berta de vínculos internos e o despertar para a união com 
nossos níveis superiores e com os do universo.

Para interagir com o mundo em torno, a consciência 
cria identidades, baseada em afinidades e metas comuns. 
É um longo percurso para o ser identificar-se com algo, 
relacionar-se e ampliar esses vínculos. Após ciclos de ex-
periências nesse campo, a consciência é chamada a desa-
pegar-se e buscar um ideal superior ao já alcançado.

À medida que despertamos para a vida espiritual, so-
mos impulsionados a selecionar mais a qualidade dos vín-
culos, pois sentimos que as metas puramente humanas 
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começam a perder força sobre nossa consciência e causar 
desinteresse em nossas iniciativas.

É um momento delicado discernir o que é atual para si 
e o que deve ser deixado para trás, pois a mente e os corpos 
materiais se acostumam com estados, relacionamentos e 
energias, resistindo a elevá-los quando chega o momento 
de viver uma purificação. Porém, será através dessa trans-
formação que sínteses poderão ser feitas e novos caminhos 
descobertos.

 A identidade puramente humana nos atrai para aque-
les estados cuja vibração nos conduza à realização pessoal, 
em que a vontade própria, os desejos e os objetivos giram 
em torno da personalidade e do ego.

É uma etapa de esforços e conflitos baseada na lei do 
carma material e sujeita a muitas influências que vêm de 
fora, do mundo exterior. A tendência à autoafirmação 
nos separa dos demais e o sentido de competitividade se 
ocupa de nos levar a uma vida artificial, baseada na pre-
valência de nossos interesses, em detrimento do benefício 
e bem-estar dos demais. Esse é o estado da maioria da 
humanidade e das nações.

Quando chega o momento cíclico de recebermos uma 
oportunidade de entrar em contato com impulsos espiri-
tuais, a identificação com a personalidade começa a ser 
curada, pois valores mais amplos e livres de interesses 
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pessoais chegam até nossa consciência, ajudando-nos a 
repolarizar a atenção em aspectos mais amplos da vida. 
Ao dedicar-se a esse despertar, a consciência se vê diante 
de outro tipo de identidade: reencontra-se desperta dentro 
de um novo estado além da mente e do intelecto e isso traz 
certa paz ao ser.

Quando chegam esses momentos de expansão é es-
perado que a consciência viva alguns conflitos e tensões 
cujas raízes estão na forte atração que os níveis internos 
exercem sobre o ser e que encontram um material rígido e 
inerte nos corpos materiais, que resistem a esse movimen-
to de elevação.

A mente concreta tende a rejeitar a luz interna e a intui-
ção, pois se sente insegura diante de “algo” que desconhe-
ce e, para ajudá-la em sua cura, podemos assumir um ciclo 
de maior silêncio mental, evitando conceitos, definições e 
justificativas embasadas em experiências anteriores e no 
modo de pensar comum e material.

Um silêncio saudável, restaurador e sereno, que per-
mita não apenas a aproximação das energias de núcleos 
superiores, mas também o estabelecimento de uma nova e 
mais verdadeira identidade com “aquilo” que começa a se 
mostrar para a consciência, fará sentirmos um reencontro 
com estados há muito adormecidos, e isso é renovador.

O silêncio prepara a consciência para estar diante de 
realidades inusitadas de maneira neutra, transparente e 
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não filtrada pelas ideias e preconceitos mentais. Podemos 
experimentar os novos estados com menores interferên-
cias e aos poucos reconheceremos que estamos misterio-
samente sendo ajudados nesse processo.

Se permitirmos que esse processo se aprofunde, per-
ceberemos novas energias circulando em nossos seres, 
reflexos do contato com fontes imateriais com as quais 
estabeleceremos uma nova identidade. A partir daí pode-
remos interagir com conjunturas mais amplas, tornando 
nosso serviço mais abrangente e impessoal, e nossa busca 
mais próxima de uma das metas mais importantes para 
um ser humano: reencontrar sua verdadeira identidade.

Essa etapa, com suas possibilidades, abre caminho 
para que possamos reconhecer valores internos ligados 
às Hierarquias espirituais que eventualmente estejam 
sustentando as tarefas com que entramos em contato. Es-
ses novos vínculos superiores preparam o despertar para 
identificações ainda mais profundas, aquelas que nos 
levarão, a certa altura, a despertar para o contato com 
nossas mônadas.

O modelo previsto para nossa vida poderá projetar-se 
com mais fluidez, dado que a consciência não apenas des-
pertou para sua realidade interna, mas deixou-se elevar 
em silêncio e paz a níveis onde esse contato possa se dar 
mais resguardado e protegido das forças negativas. 
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Aspirando a nos identificar com a realidade interna, 
vamos nos adestrando num alinhamento superior, para 
que nossas energias estejam reunidas em torno de um 
mesmo eixo e iluminadas pela luz de nossa alma e de nos-
so espírito.



Parte 3

Hora de  
amadurecer
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O silêncio e nossa  
resposta ao universo
Ao despertarmos para a vida superior, passamos a 

reconhecer que nossa vida interage com outras vidas, 
seres e universos. A partir dessa constatação, entramos 
em um caminho de cura para que esse relacionamento 
se desenvolva com maior liberdade e menor interferência 
de forças negativas. Isso implica um esforço e dedicação 
da consciência para definir-se em muitos setores de sua 
atual experiência.

Enquanto seres humanos normais, consideramos que 
nossas interações se limitam aos vínculos familiares, pro-
fissionais, sociais e nacionais estabelecidos pela atuação da 
lei do carma, que reuniu nesta vida as melhores condições 
para equilibrarmos débitos de encarnações anteriores. 
Dedicamo-nos então a depurar ambientes, participando 
deles de maneira mais coerente e de acordo com nossa 
educação e valores.

Essa situação recebe um grande impulso quando o ser 
desperta para a vida superior. Descobre que existem inte-
rações mais amplas a serem desenvolvidas, laços internos 
adormecidos que começam a despertar, potenciais latentes 
na iminência de desabrochar e uma profunda necessidade 
de se dar um passo além.
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Tudo aquilo que pertencia a etapas anteriores virá a 
nosso encontro, buscando confirmar e fortalecer seus 
vínculos conosco e precisaremos de novas atitudes e cui-
dados para estar diante disso da maneira mais neutra e 
positiva possível. À medida que nos aprofundamos nas 
energias da nova etapa, estaremos mais aptos a lidar com 
o que corresponde ao passado, com mais sabedoria e equi-
líbrio, liberando-nos gradualmente na proporção que le-
vamos energias de cura e harmonia a essas conjunturas. 
Nenhuma experiência superior pode se abrir e sustentar, 
se deixamos para trás vínculos mal resolvidos, aspectos 
imaturos sem atenção e situações inacabadas. Mas se esse 
processo é vivido com maturidade, recebemos uma gran-
de ajuda do universo e começamos a sentir e experimentar 
novas possibilidades para nossa vida.

Se essa trajetória é seguida com paz e harmonia, as 
etapas se sucedem com fluidez e podemos sentir “algo” 
guiando os processos, num grau de precisão e ordem que 
pessoalmente não poderíamos engendrar por nós mes-
mos. Colocamos em prática as indicações que recebemos 
e testemunhamos nossas vidas tomarem um rumo desco-
nhecido até então.

Na transição entre essas situações, começamos a reco-
nhecer uma espécie de chamado, um impulso profundo e 
misterioso que nos toca e atrai de maneira singular, sem 
deixar dúvidas de que sua origem está muito além do que 
até então experimentamos. Passamos a dar atenção a esse 
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chamado e buscamos contatar a fonte de inspiração desses 
impulsos através de uma vida de oração e abertura a algo 
superior.

Se cultivarmos o silêncio diante desses impulsos, nos 
sentiremos mais protegidos e guiados. Poderemos receber 
ajudas internas e externas para que o ingresso em novos 
ciclos se dê da maneira mais harmoniosa possível e acom-
panhado por seres com mais experiência.

Nossos seres serão instruídos interiormente e introduzi-
dos gradualmente em leis espirituais superiores, que neste 
mundo desconhecemos. Nossa vida será conduzida a um 
novo círculo de relações e, para que isso flua, necessitamos 
de um maior silêncio interior para aprender a viver ao mes-
mo tempo duas situações: a definição dos processos pura-
mente cármicos e o início do reconhecimento de que não 
apenas existe uma vida superior, mas que ela nos chama 
para restabelecer vínculos perdidos, assumir tarefas evolu-
tivas e resgatar valores adormecidos ancestralmente.

A depender da habilidade em lidar com essa aparente 
dualidade, nossa resposta encontrará muitas novas portas 
abertas e poderemos dar passos seguros em um caminho 
que nos conduzirá ao resgate do que chamamos “sentir-se 
digno filho de Deus”. Então nos perceberemos parte de 
um universo em cura e redenção, colaborando na medida 
em que aplicarmos em nossas vidas as leis espirituais com 
que entramos em contato. 
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Nossa responsabilidade aumentará, pois estaremos 
mais conscientes da atual situação da humanidade e do 
planeta, dispondo de novos instrumentos, como a oração, 
o serviço e o estudo, para lidar com isso de maneira evolu-
tiva e num espírito de colaboração com o universo e suas 
Hierarquias.

Se tudo isso puder ser vivido em silêncio, testemu-
nharemos, em nossa vida e em nossos círculos de intera-
ções, mudanças imprevistas, transformações irreversíveis 
e uma grande oportunidade de poder servir e colaborar 
com a época especial e única que estamos vivendo.

O silêncio e a educação  
do livre-arbítrio
A humanidade optou no início de seu atual ciclo evo-

lutivo pelo caminho do livre-arbítrio. Tal escolha deter-
minou que sua experiência estaria diretamente vinculada 
a suas escolhas e decisões. Isso foi e é vigente para indiví-
duos, grupos, nações e raças. 

Dentro dessa abordagem, ao longo do tempo forma-
ram-se maneiras de pensar de povos inteiros, determi-
nando que suas escolhas recebessem fortes influências dos 
padrões do grupo em questão e de suas crenças.
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Hoje podemos constatar que, enquanto raça, formamos 
tendências de pensamento, influenciando-nos na hora de 
fazermos escolhas e discernirmos caminhos, individual-
mente e como grupos.

Essas tendências se voltam em sua maioria para a ma-
terialidade e determinam que as escolhas sejam feitas ba-
seadas em resultados visíveis e palpáveis, sem levar em 
conta a verdadeira existência, interior e subjetiva.

No âmbito dessas reflexões, trataremos do livre-arbí-
trio como um potencial positivo de resposta onde, através 
do discernimento, as escolhas possam ser feitas de manei-
ra reflexiva e ponderada, coerentes com o grau evolutivo 
de quem as faz e consequentes com os resultados que pro-
duzem. Isso demanda um crescimento da consciência e a 
capacidade de sustentar nossas escolhas e assumir a res-
ponsabilidade e o destino de nossa vida, influenciando em 
certo sentido toda a vida do planeta.

Chamamos de educação do livre-arbítrio a possibili-
dade da consciência estar menos condicionada pelas ten-
dências da mente inferior, e do mundo externo, ao mesmo 
tempo que mantém uma abertura estável com níveis abs-
tratos de onde possa receber ajuda e orientação. 

Estar diante de escolhas indica a presença de opções, 
de possibilidades, e discernir se torna um primeiro exer-
cício para a consciência e a mente. Para discernir, precisa-
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mos ir além das aparências e adestrar nossa sensibilidade 
em reconhecer que valores estão em jogo, para que nossas 
escolhas favoreçam que as situações tomem rumos conso-
nantes com nossa consciência mais alta.

Para que a possibilidade de escolha seja vivida de ma-
neira madura é preciso que o ser superior esteja desperto 
num certo grau e inspirando a mente para que as decisões 
que venha a tomar sejam coincidentes com verdades mais 
amplas da alma ou mesmo de núcleos superiores, como a 
mônada ou espírito. Além disso, é importante que as deci-
sões não recebam influências inferiores e humanas, como 
a ambição material e mesmo espiritual, os apegos de todo 
tipo e da maneira comum e corrente de pensar; ou, em 
outras palavras, da opinião pública e dos conceitos e prin-
cípios adotados pela maioria.

Se diante dos momentos de escolhas pudermos estar 
mais silenciosos, estaremos criando uma condição míni-
ma para receber inspirações, ajudas e indicações para que, 
mesmo dispondo da possibilidade de escolha, possamos 
lembrar-nos que nosso ser superior tem outra perspectiva 
dos fatos e possibilidades, permitindo que sua luz guie nos-
sas escolhas e as consequências estejam mais protegidas.

Educar o livre-arbítrio é uma delicada tarefa, espe-
cialmente nos tempos atuais, quando recebemos muitas 
influências e estímulos que se mesclam em nossa consci-
ência, e nem sempre estamos treinados para acalmar-nos 



81

e sustentarmos um alinhamento suficiente com nosso 
mundo interior, de modo a medir corretamente as situ-
ações, com base não apenas em leis e situações materiais 
e humanas, mas contando com a luz advinda de nossa 
consciência superior, para tomar decisões de maneira 
neutra, equilibrada e positiva.

Se as situações nos encontrarem mais silenciosos e ali-
nhados, teremos muito mais oportunidade de perceber e 
discernir corretos caminhos daqueles que nos conduzem a  
desvios, e assim escolher opções coincidentes com a von-
tade de nossa alma, evitando consequências das escolhas 
feitas de forma prematura e irrefletida.

Quando chega o momento de aprofundarmos a qua-
lidade de nossas escolhas, somos levados a escolhas mais 
sutis, cujos valores em questão já não tratam entre algo 
positivo e algo negativo, mas sim entre opções de mesmo 
valor e de caráter positivo. É um momento importante 
aprender a reconhecer que, mais além do que possa ser 
bom e positivo, existe uma vontade ainda maior envol-
vida e, então, seremos provados em nossas aspirações e 
prioridades. 

Se chegarmos a sustentar o silêncio interior e mental 
nesses momentos, seremos ajudados a encontrar forças 
para tomar decisões que muitas vezes contrariam nossas 
preferências e escolhas pessoais. Veremos claramente um 
forte jogo de forças em nossas consciências, e confirmar 
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nossa adesão à luz representará um importante passo na 
educação da capacidade de escolha.

Para chegar a isso, podemos fortalecer-nos nas peque-
nas decisões, sustentando a coerência em nossas escolhas, 
para que nos mencionados momentos de aprofundamen-
to estejamos adestrados e fortalecidos para tomar não 
apenas decisões positivas, mas aquelas que confirmem a 
prevalência de uma vontade maior. Com isso experimen-
taremos um outro sentido de liberdade, aquele que nos le-
vará a liberar-nos de nós mesmos e de nossas tendências 
inferiores.

O que se segue é um caminho de profunda cura e re-
denção, em que o universo, unido à vontade de nossos se-
res superiores, nos apresentará muitas oportunidades de 
aprofundar esse princípio de união, e esse é um dos pri-
meiros passos no caminho da paz interior.

O silêncio e  
o valor de renunciar 
Faz parte de nosso processo evolutivo experimentar e 

tomar iniciativas. Em ciclos preparatórios isso tem como 
base os desejos de realização pessoal e de cunho material 
e humano apenas. Ao amadurecer, a consciência é levada 
a ser mais cuidadosa em suas iniciativas, pois sabe que 
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existe um plano evolutivo que inclui sua existência, e ao 
fazer experiências que não coincidam com esse plano 
para si e para a vida como um todo estará sujeito a puri-
ficações e aprenderá que deve consultar seu interior antes 
de levá-las adiante.

Temos forte tendência para repetir experiências, pois a 
mente ainda é muito ativa e influente na maioria dos seres 
de hoje. Para quebrar o ciclo automático da mente e dos 
corpos humanos podemos nos predispor a renunciar, es-
pecialmente quando sentimos em nosso coração que uma 
voz silenciosa está nos indicando outra decisão que não a 
de nossa mente e hábitos.

Renunciar ao que se mostra desatual e negativo é ape-
nas um preparo para o momento em que teremos que re-
nunciar a situações, pessoas e coisas que nos fazem bem e 
que são positivas, e até mesmo a benefícios espirituais, do-
ando nossas energias para o bem-comum de outros seres.

Chegaremos ao ponto em que a renúncia representará 
uma atitude preventiva de desvios, e só poderemos renun-
ciar se em algum grau estivermos em contato com nosso 
mundo interior e decididos a obedecer suas indicações.

Ao entrar nesse caminho veremos que temos muitos 
apegos e teremos que ser firmes e pacientes na reeducação 
de nossos corpos materiais. Mas, à medida que nossas al-
mas enviarem impulsos para nossa cura interior, seremos 
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ajudados a sustentar essas renúncias em nossas vidas e es-
taremos no caminho de um dia renunciar a nós mesmos 
em prol do serviço ao planeta e à humanidade.

Para que isso chegue a amadurecer, devemos estar 
unidos a uma vontade maior e sábia que nos fala todo o 
tempo, mas de cuja presença só poderemos compartilhar 
se estivermos quietos e em silêncio interior, redimensio-
nando nossas prioridades e resguardando nossas energias 
para a tarefa evolutiva com uma serenidade confiante de 
que nada nos faltará.

O silêncio que equilibra  
o caos do mundo
Nossa humanidade afastou-se do arquétipo original 

previsto para sua manifestação e o resultado reflete-se em 
uma vida desordenada e longe de uma ordem universal e 
interna, que influencia toda a vida planetária. Dia a dia 
produzimos situações e fatos que confirmam esse distan-
ciamento, ao mesmo tempo em que energias superiores 
estão ativas nos planos internos da Terra e do universo, 
trazendo um impulso de redenção e resgate para o planeta 
e para os reinos que nele evoluem. Essas energias e seres 
vêm em auxílio do planeta para resgatar e elevar tudo que 
puder ser curado e entrar em novo ciclo de oportunidades.
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Uma preciosa colaboração que podemos dar é não ali-
mentar maneiras de viver que agravem ainda mais essa 
situação já estabelecida na superfície da Terra. E muitas 
vezes não é exatamente o que podemos fazer que ajuda, 
mas sim o que podemos deixar de fazer para aliviar a in-
tensa tarefa de transmutação necessária para manter o 
planeta em um equilíbrio mínimo. Trata-se, portanto, de 
evitar os conflitos, as desarmonias e quaisquer atitudes 
de vibração semelhante a essas. Qualquer atividade que 
leve à agitação, ao tumulto e a ações inconscientes é para 
ser evitada. 

Ao nos dedicarmos à vida interior, reencontraremos va-
lores adormecidos, incluiremos cada vez mais níveis supe-
riores e a estes poderemos confiar o destino de nossa vida, 
colaborando com uma atitude positiva e sentindo-nos cor-
responsáveis pelo que nos aconteça.  

Estados de caos apenas podem prevalecer em ambien-
tes carentes de luz espiritual, uma vez que a presença dessa 
energia superior tende a ordenar e harmonizar as situa-
ções, ajudando a dissolver o caos alimentado por metas 
materialistas nos indivíduos, países e mesmo em escala 
mundial, que sufocam a luz interna da maioria dos seres 
que já se encontram próximos a intensos processos de 
purificação. 

Estando polarizados nessa situação, a maioria se vê 
sem perspectiva e tende a se entregar às forças involutivas, 
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sem encontrar forças para reagir positivamente. Portanto, 
a presença de seres despertos, silenciosos e servidores da 
Luz pode atuar beneficamente sobre esse quadro, agindo 
invisivelmente e proporcionando novas oportunidades e 
esperanças para permitir que energias superiores sigam 
acompanhando e assistindo o planeta em sua transição. 
Para isso trabalham as Hierarquias espirituais.

O silêncio e a  
criação pelo verbo
Ao emitirmos sons fazemos vibrar os éteres do plane-

ta, ativando energias de vibração correspondente. Quan-
do isso é feito de maneira consciente e com determinada 
intenção, os efeitos se desdobram e condições anormais 
podem ser criadas.

Ter consciência disso é especialmente importante para 
os seres despertos espiritualmente, pois a humanidade 
em geral emite ruídos dissonantes que desorganizam os 
éteres, dificultando ao planeta assimilar as energias supe-
riores que lhe chegam por vias internas. 

Nossos seres vivem imersos num oceano de vibrações 
com as quais interagem continuamente. E para gerar vi-
brações elevadas, os sons e as palavras que emitimos de-
vem estar permeados com as melhores intenções, evitando 
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palavras descontroladas que representem estados inferio-
res como a crítica, a condenação, a incompreensão e ou-
tros estados semelhantes. 

A força do verbo humano ainda é algo desconhecido 
para nós. Para aprender sobre isso, necessitamos de mo-
mentos de serenidade e calma que permitam a um esta-
do de silêncio implantar-se em nosso interior e em nossa 
mente. A partir daí estaremos mais preparados para focar 
nossa consciência no ponto mais alto, e organizar nossas 
palavras e sons de maneira que sejam coerentes com os 
estados internos que começamos a descobrir.

Quando pronunciamos orações ou mantralizamos, es-
tamos plasmando nos éteres do planeta estados afins com 
aquelas emissões, e se isso vem de regiões superiores de 
nossos seres e permeado de intenções de servir, as influ-
ências serão benéficas e evolutivas, coincidindo com o que 
as Hierarquias espirituais estão irradiando para o planeta 
e a humanidade.

O som cria estruturas sutis através das quais seres 
construtores, do reino angélico e elemental, plasmam as 
formas que devem se manifestar, e isso inclui estados in-
ternos e ritmos sutis. Portanto, que o silêncio nos ajude 
a estarmos mais conscientes do que emitimos e, sobretu-
do, que seja o canal estável por meio do qual poderemos 
emitir energias que sirvam a um propósito evolutivo 
superior.
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O silêncio que une
Estamos acostumados a sentir aparentes uniões atra-

vés de afinidades humanas e superficiais, mas ao ama-
durecer veremos que verdadeiras uniões se baseiam em 
estados mais internos e de caráter superior. À medida que 
nos elevarmos, nossa consciência contatará vibrações de 
diferentes matizes e sentiremos que energias diferentes 
daquelas com que estamos acostumados a sentir afinida-
des nos tocam, trazendo paz e harmonia. Isso nos acalma 
e ensina muitas coisas. 

Nos planos superiores existem valores, estados e ener-
gias imateriais que não podem se expressar nos planos 
mais densos e somente reflexos podem ser percebidos in-
teriormente. Através da oração e do cultivo consciente do 
silêncio, podemos contatar essas energias e começar a per-
ceber estados de união sem necessidade de associar isso 
com pessoas e situações externas.

Quanto mais inferior é um plano de consciência, mais 
limitadas são as possibilidades de se manifestarem estados 
de união verdadeiros. As realidades superiores se rami-
ficam em outras energias para que a manifestação esteja 
permeada de muitos matizes de fontes imateriais, e ten-
demos a nos sentir atraídos por aqueles aspectos menos 
desenvolvidos em nós mesmos, para sentir reflexos de 
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complementaridade. Mas a verdadeira união apenas se dá 
quando nossas almas amadurecem o suficiente e, em seu 
caminho de ascensão, começam a receber códigos de fu-
são das polaridades masculina e feminina. 

A partir daí estaremos mais íntegros e preparados para 
enfocar nossa busca de união com energias imateriais, 
sem nos perder em buscas de complementaridade nos pla-
nos humanos, desatualizada em certos casos.

E é na medida em que comungarmos com estados 
superiores através de nossa elevação que daremos um 
importante passo na compreensão sobre a unidade, que 
começa na consciência e em estados mais avançados, po-
dendo chegar a incluir nossa união com Hierarquias espi-
rituais. Mas tenhamos presente que a mais completa união 
a ser considerada e buscada é com o Único, com Deus ou 
o Universo.

Apenas no silêncio do ser interno poderemos experi-
mentar toques sutis que prenunciam caminhos para uni-
ões ainda mais amplas. Mas existe um ponto de equilíbrio 
a ser considerado: as energias sutis e imateriais vivem sob 
Leis Evolutivas Superiores; portanto, somente podem ser 
contatadas quando nossa vida, além das práticas artificiais 
de elevação de energias, como alguns tipos de exercícios 
respiratórios, chegar a dedicar-se ao serviço aos demais e 
ao planeta. Sem isso, não se justifica que uma energia ima-
terial e de caráter superior chegue a apresentar-se a um 
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ser. Até mesmo para efeito de seu equilíbrio interno e espi-
ritual, contatar esses estados, e unir-se em certo grau com 
eles, demanda uma atitude bem clara em nossas vidas, le-
vando para o dia a dia reflexos daquilo com que estamos 
em contato. Tudo isso é uma atividade de caráter interno 
e o silêncio é nosso melhor companheiro de caminho, e 
guardião por excelência.

O silêncio e  
o serviço caridoso
O verdadeiro serviço se aproxima de nossa consciên-

cia quando estamos no caminho de reconhecer o plano da 
alma como uma realidade em nossa vida. A partir disso, 
estaremos mais preparados para nos sentir incluídos em 
tudo que acontece e colaborar com as demandas que se 
apresentem de uma maneira mais impessoal e real.

Servir é a vocação de nossa alma e, ao amadurecer, co-
meçaremos a interagir com as situações e com os demais, 
buscando sempre dar prioridade àquilo que proporcione 
bem estar e harmonia aos outros e à evolução em geral, 
redimensionando nossas necessidades.

A tendência humana de pensar em si mesmo será 
transformada em uma doação ao bem geral e, ao servir, 
veremos que muitas situações humanas e externas de nos-
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sas vidas foram tocadas por energias de cura que traba-
lharam silenciosamente a partir de nossa doação. Isso não 
significa que devemos servir com a intenção de sermos 
beneficiados, mas devemos saber que alguns entraves que 
temos em nossos processos evolutivos apenas se destra-
vam quando nos colocamos a serviço dos demais e do 
planeta, dispondo nossos dons em benefício da evolução 
em geral.

Nesse aprendizado do serviço, trilharemos por eta-
pas de crescimento e de provas em que encontraremos 
aqueles estados mais limitados da natureza humana, que 
devem passar por uma cura gradual para que as energias 
de nossas almas cheguem a influenciar positivamente 
nossas vidas.

 Nesse processo, precisamos aprender a silenciar diante 
do que emerge dentro e fora de nós, para que possamos 
ver além das aparências e, portanto, estar preparados para 
servir sem julgamentos e preconceitos.

Se persistirmos nessa atitude, chegaremos ao ponto de 
vislumbrar a neutralidade em que vive nossa alma e nos 
educaremos na arte do serviço, permeando tudo com um 
sentimento saudável, compreensão e caridade.

No caminho espiritual, encontraremos muitas situa-
ções cármicas que apenas recebem energias de cura e li-
beração quando o elemento sutil e amoroso da energia da 
caridade está presente – uma energia de leveza e de alegria 
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que serve sem julgar e ampara sem condenar –, fluindo de 
maneira invisível entre os seres e situações.

A real caridade apenas surge quando estamos isentos 
da superficialidade dos julgamentos e dispostos a servir 
incondicionalmente às demandas que se apresentem em 
nossa vida. É um dos arquétipos da humanidade a ser 
resgatado nestes tempos de intensas purificações que nos 
conduzirão à redescoberta dos valores da alma. 

Se quisermos colaborar com isso, poderemos nos dis-
por a estar alinhados com nosso mundo interno e, em si-
lêncio, pedir luz e clareza para que sejamos conduzidos 
para servir onde for mais necessário, se possível de ma-
neira amorosa e caritativa.

O silêncio e a  
transparência na vida
O que chamamos de transparência é uma atitude de 

coerência e sinceridade com nosso mundo interno, que 
nos permite estar na vida material e humana manifes-
tando valores superiores. Ser transparente significa um 
esforço constante para entregar-se em confiança à alma, 
permitindo que sua energia permeie a vida diária, trans-
formando-a e redimindo muitas situações.
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A sociedade de hoje impõe padrões de conduta e mé-
todos que praticamente impedem as consciências serem 
elas mesmas, de chegarem a manifestar energias e estados 
sutis, reflexos de sua realidade interna. Por isso, grupos 
humanos que se reúnam para atividades evolutivas de ora-
ção, serviço e estudo de leis espirituais, representam uma 
preciosa oportunidade de criar ambientes para que as al-
mas possam se expressar com maior liberdade, longe dos 
condicionamentos da vida comum.

Essas atividades evolutivas permitem o contato com 
leis superiores e energias imateriais, antecipando conjun-
turas que só estarão implantadas planetariamente depois 
que a Terra viver uma purificação global.

Esse estado de transparência permite que possamos 
não apenas manifestar energias de nossas almas, mas ver 
isso desabrochar nos demais sem necessidade de competi-
ções e comparações, aceitando com pureza a realidade de 
que o bem e a verdade são onipresentes e, portanto, podem 
se manifestar dentro e fora de nós sempre e quando sejam 
criadas condições adequadas para isso.

Que tenhamos coragem de assumir uma vida simples e 
no caminho da pureza, longe das interferências das forças  
involutivas, para que possamos chegar a ser transparentes 
o suficiente de modo que nossos seres superiores projetem 
suas energias e estados nos planos materiais do planeta. 
Assim, auxiliaremos a Terra em sua purificação e apren-
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deremos a irradiar estados mais elevados, mesmo em meio 
ao caos da vida material.

No silêncio aprenderemos a conviver com essas duas 
realidades, interna e externa, sem que isso implique mes-
cla de valores, mas sim numa oportunidade de curar os 
níveis inferiores através de atitudes elevadas e sentimen-
tos superiores, possíveis apenas quando temos uma meta 
evolutiva clara e a consideramos uma prioridade em nossa 
vida. Sem isso, não encontramos sustentação interna para 
sermos transparentes e puros diante dos obstáculos trazi-
dos pela atual situação do planeta e da humanidade.

O silêncio e a  
cura da instabilidade
Chegará uma etapa em nossa evolução em que a alma 

já poderá permear e guiar os corpos materiais com maior 
continuidade, sem precisar se ocupar das iniciativas hu-
manas desvinculadas de sua vontade, pois o ser terá ama-
durecido o suficiente para manter-se fiel e persistente em 
suas escolhas evolutivas a partir do reconhecimento e 
aceitação de que existe uma vontade superior e um plano 
para sua vida. A isso chamamos de estabilidade.

Somos educados na atual sociedade a buscar crescimen-
to material através de experiências e empreendimentos 
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que nem sempre fariam parte do programa da alma para 
a presente encarnação. Até certo ponto, a alma observa o 
desenvolvimento disso e até mesmo se vale das situações 
para instruir o consciente, preparando-o para assumir o 
verdadeiro propósito da vida, no momento oportuno.

Mas até que isso aconteça, a personalidade estará no 
comando aparente de suas iniciativas e inevitavelmente 
experimentará, cedo ou tarde, que necessita de uma ajuda 
superior para reencontrar seu caminho. Perceberá que os 
corpos materiais variam de estado de forma muito des-
controlada e essa instabilidade, própria dos planos mate-
riais, pressionará positivamente a consciência a dar certos 
passos mais definitivos em sua abertura ao Alto e poste-
rior processo de entrega.

Podemos chegar a esse ponto experimentando e tendo 
iniciativas próprias ou observando e estudando a vida em 
si e nos demais. A maioria escolhe a primeira opção, que 
em geral é acompanhada de sofrimentos e desilusões. Aos 
poucos o ser aprende a observar mais e a perguntar a seu 
interior, ou coração, sobre seu caminho. Esse é um primei-
ro passo para sermos curados da instabilidade humana.

Enquanto nossas iniciativas, projetos e metas não par-
tirem de um reconhecimento de que são parte da vontade 
da alma, estaremos sujeitos a experimentar em nossos cor-
pos materiais, e na personalidade humana, uma oscilação 
típica de uma consciência dividida entre a vontade huma-
na e a vontade superior.
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Ao persistirmos na fé que seremos ajudados a encon-
trar o verdadeiro sentido na vida, iremos nos encontrar 
um dia servindo a um plano evolutivo superior e veremos 
emergir em nossos corpos materiais energias e estados de 
estabilidade, sinais evidentes de que estamos alinhados 
com um propósito maior e então temos que persistir.

Mas para chegar nesse importante momento evolutivo 
necessitamos aprender a silenciar os projetos humanos, 
algo que será vivido por todos de maneira singular, a de-
pender da decisão da alma, de seu compromisso superior 
e do carma dos corpos materiais e da personalidade. Seja 
qual for a situação de cada um, devemos nos lembrar que 
toda oferta sincera para seguir os ditames da alma condu-
zirá à cura da instabilidade, pois a atração que a energia 
superior exerce sobre a personalidade e os corpos imprime 
outros códigos, muda os ritmos naturais e ilumina a cons-
ciência e o discernimento para que os passos evolutivos se 
consolidem na direção da união interior.

Portanto, se quisermos conhecer a estabilidade da 
alma, que abracemos o silêncio e a humildade, e segura-
mente um dia nos sentiremos fluindo em harmonia com 
ritmos superiores, sem saber como chegamos aí. Veremos 
desabrochar uma suave entrega e um amor compassivo 
que regenera nossa consciência e mesmo os corpos mate-
riais, estabilizando-os na fé no que é superior.
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O silêncio nas relações
Ainda estamos numa etapa evolutiva baseada na lei 

do carma material e nossas relações podem se estabele-
cer dentro desse contexto. Nesses casos, reencontramos 
pessoas, grupos e situações com os quais temos que esta-
belecer equilíbrio; encarnamos em uma nação específica, 
escolhemos a família humana que proporcione as melho-
res oportunidades para que esse equilíbrio se estabeleça; 
somos conduzidos a profissões que ofereçam campo para 
que a vida cármica passe por uma transformação. Até 
mesmo no campo da espiritualidade somos levados a re-
encontrar os grupos afins com nossas energias e tudo isso 
transcorre por etapas.

Entretanto, há situações cármicas no campo das rela-
ções que são compulsórias, em que não sabemos exata-
mente como chegamos a elas e tampouco percebemos de 
início como as resolveremos. E essa é a realidade da maio-
ria dos seres humanos.

Para abrir caminho para a energia da liberação agir 
em nossas relações, precisaremos ter alguns cuidados para 
que isso seja feito dentro de certas leis espirituais e, tam-
bém, depois que tivermos aprendido o que nos correspon-
dia dentro dessas relações.
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Precisamos relembrar que nossa verdadeira rela-
ção deveria ser com o Único. Todas as demais relações 
seriam decorrentes dessa, mas sabemos que isso não é 
tão simples assim, dada nossa condição humana atual. 
Ademais, a aproximação da consciência ao que lhe seja 
superior decorre através de ciclos de amadurecimento e 
despertar cada vez mais amplos, e cada ser vive isso de 
maneira singular, a depender de sua necessidade e ponto 
evolutivo.

Para viver isso corretamente, precisamos redirecio-
nar nossa identidade para algo superior, pois as relações 
humanas e materiais estão baseadas na maioria das vezes 
na identidade que sentimos com a personalidade e com 
o exercício do egoísmo. Não poderemos contatar níveis 
imateriais e abstratos mantendo a identidade humana e 
pessoal como base desse contato. Isso precisará ser cura-
do para que a consciência possa experimentar reflexos de 
estados de unidade advindos de sua relação com o que lhe 
é superior.

Quando estamos no caminho de buscar esse contato 
interno, somos muito ajudados a curar nossas relações hu-
manas, pois a partir do momento em que começamos a 
contatar energias e seres de dimensões superiores, nossos 
valores se ampliam e isso se reflete nessas relações, condi-
cionadas por vínculos, apegos e compromissos, na maior 
parte das vezes desvinculados do propósito superior para 
nossas existências e para a vida em geral.
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Mas como viver isso sem comprometer ainda mais a 
qualidade das relações cármicas e humanas? Sabemos que, 
quando um ser se alinha com níveis superiores, suas ener-
gias se elevam, mudam de vibração, e isso se reflete em sua 
maneira de pensar e sentir. A partir disso perceberá que 
suas relações têm um ritmo, uma vibração e uma energia 
diferentes do que está contatando e precisará amadurecer 
na vivência de certas leis para que não seja levado a tomar 
decisões precipitadas e unilaterais, cujos resultados mais 
complicam do que liberam as situações.

A sabedoria do silêncio pode nos auxiliar muito nes-
se delicado momento. Chegar a ser neutro e compassi-
vo, compreendendo com profundidade que cada ser tem 
seu momento de encontrar-se com sua realidade interna.
Mesmo que estejamos na hora de viver isso, lembrar que 
cada um deve amadurecer esse encontro interno a seu 
momento. Além disso, tornar-se capaz de silenciar diante 
das demandas dos nossos corpos materiais, às quais nos 
acostumamos e que estão vinculadas a etapas anteriores a 
nosso despertar espiritual.

No silêncio de julgamentos, na neutralidade das rea-
ções e na calma dos sentimentos elevados, encontraremos 
o fio de luz que nos guiará para estabelecermos paz, cres-
cimento interno e harmonia em nossas relações aqui na 
Terra e em outros níveis da consciência. 
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Por isso, grupos humanos que se reúnam  

para atividades evolutivas de oração,  
serviço e estudo de leis espirituais, 

representam uma preciosa oportunidade  
de criar ambientes em que as almas  

possam se expressar com maior liberdade, 
longe dos condicionamentos da  

vida comum.

Essas atividades evolutivas permitem 
o contato com leis superiores e energias

imateriais, antecipando conjunturas
planetárias que só estarão implantadas 

depois que a Terra viver uma  
purificação global.

ó amado silêncio...
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