
A GRANDE INVOCAÇÃO 

Primeira Estância (1935): 

Que as Forças da Luz iluminem a humanidade. 

Que o Espírito da Paz se espalhe por toda parte. 

Que os homens de boa vontade encontrem-se em todos os lugares num espírito de cooperação. 

Que o perdão de todos os homens seja a tónica neste momento. 

Que o Poder acompanhe os esforços dos Grandes. 

Que assim seja e ajudem-nos a fazer a nossa parte. 

Astrologia Esotérica (16 - 570), (5).  

 

Segunda Estância (1940): 

Que venham os Senhores da Libertação, 

Que tragam socorro aos filhos dos homens. 

Que venha o Cavaleiro do Lugar Secreto, 

E ao chegar , que salve. 

Vem, ó Poderoso. 

Que as almas dos homens despertem para a Luz, 

E que possam permanecer com a intenção firme. 

Que o Fiat do Senhor se cumpra: 

O fim da desgraça chegou! 

Vem, ó Poderoso. 

Chegou a hora do serviço das forças da salvação. 

Que se espalhe por todos os lugares, ó Poderoso. 

Que a Luz e o Amor e o Poder e a Morte 

Cumpram o propósito Daquele que vem. 

A VONTADE de salvar está aqui. 

O AMOR de realizar o trabalho está amplamente difundido. 

A AJUDA ACTIVA de todos os que conhecem a verdade, também está aqui. 

Vem, ó Poderoso, e harmoniza estas três. 

 

Constrói um grande muro de defesa. 

O domínio do mal deve acabar agora. 

 
Astrologia Esotérica (16 – 571), (5) 



 

 

 

Terceira Estância (Abril de 1945): 

Do ponto de luz na mente de Deus 

Que  flua Luz na mente dos homens. 

Que a Luz desça à Terra. 

Do ponto de amor no Coração de Deus 

Que  flua Amor no coração dos homens. 

Que Cristo volte à Terra. 

Do centro onde a vontade de Deus é conhecida 

Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens - 

O propósito que os Mestres conhecem e servem. 

Do centro que chamamos de raça dos homens 

Que se cumpra o Plano de Amor e de Luz, 

E possa ele fechar a porta onde habita o mal. 

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


