
A Luz (*)

Mais tarde? Destruí todo o edificado... "O que quiser alcançar a vida eterna, negue-se a si
mesmo, tome sua cruz e siga-me" (Mc 8:34)... O que antes foi a renúncia de Gautama o Buda;
com maior poder a Negação, a Obediência de Jesus o Cristo: "Eu obedeço à Vontade de meu
Pai Celestial"... (Jo 6:38) Segui a Ele!!!

Há um grande conhecimento esotérico, que não temerei divulgar para quem possa entendê-
lo... OBEDECENDO À VONTADE INFINITA PARALISA-SE A LEI DO CARMA... Concluiu a cadeia de
renascimentos... Esgota-se o Carma... Terminou o abismo entre Deus e o homem...

Refiro-me a um tema tão imensamente sublime como infinitamente sagrado, que não é
possível aclará-lo mais... temos de evitar a profanação pelos egos pouco evoluídos... "Porque
muitos são os chamados, e poucos os escolhidos" (Mt 22:14)...

Eis aqui o Caminho: Não quero ser dono de mim mesmo, senão Senhor de MIM MESMO. E,
para consegui-lo: Não quero que atue minha vontade senão MINHA VONTADE. Sem pretender
o absurdo de subordinar MINHA VONTADE à minha vontade. ESTA É A PRIMEIRA CHAVE PARA
A OBTENÇÃO DOS PODERES DIVINOS...

Enquadremo-nos dentro do critério que poderíamos chamar perfeito... porque conduz à
PERFEIÇÃO SUPREMA: superior ao Bem e ao Não Bem, aos quais transcende.

Se observarmos o ambiente que nos rodeia, deduzimos que a Natureza toda obedece: tudo
está sujeito a leis... Assim é a Divindade em todos. Nada há livre, absoluto, tanto na ordem
moral como no aspecto material. Esta é a Trajetória que segue o Espírito Único nos formas
ilusórias...

Para chegar ao que poderíamos invocar como Realidade, é imprescindível obedecer, -
OBEDECER É AMAR - estar em HARMONIA com tudo o que existe... sujeito à VONTADE ÚNICA.
Ninguém pode ser LIVRE, se antes não tiver Obedecido ao Ser Infinito. Pela OBEDIÊNCIA chega-
se à LIBERTAÇÃO, que é o Primeiro Degrau Superior...



O homem não deve pensar que ele cria a Unificação, só requer conhecê-la como pré-existente,
como Lei: a UNIDADE. Assim, une-se a Vontade Divina com a vontade humana: a vontade
humana se diviniza... renunciando até a mesma renúncia... negando até a mesma Negação...
Obedecendo até a mesma Obediência...

O que obedece, voluntariamente, à Vontade de Deus, converte-se, algumas vezes em
segundos, em Sua Vontade, imediatamente, dentro dos limites de uma Grande Lei Oculta que
lhe protegerá... Sua vida mudará totalmente, porque começa a VERDADEIRA VIDA; sua
evolução mental lhe preparará a senda da Felicidade Interna; desperta então a Consciência
Superior. O EU aparece no mental. Chega-se a possuir o que não seria possível conseguir com
todo o ouro do mundo: a tranquilidade de consciência. A vida será vista sob dois aspectos,
unidos por um nexo...: o do mundo e o de Deus... A Grande Lei Oculta jamais o abandonará,
por mais que as aparência demonstrem o contrário... A luz irá aumentando...O espírito
humano ficará transubstanciado em ESPÍRITO DIVINO.

Mas "o que perseverar até o fim, este será salvo"... (Mc 13:13) Depois de ouvir, verá –
entrando no Grande Caminho do CONHECIMENTO, o único que conduz à META, o mais rápido,
até onde convergem todos os caminhos; o que seguiu Gautama o Buda, Jesus o Cristo e muitos
outros Sóis de diferentes magnitudes, DIVINOS REFLEXOS do GRANDE SOL UNIVERSAL... Ouvir-
se-á a VOZ DO SILÊNCIO...

Há milhões de almas no mundo que, ansiosamente, buscam Seu Salvador. Ele virá
prontamente, porém somente até Si...: "Não entrará no Reino dos Céus aquele que clame
Senhor! Senhor! Senão o que faça a Vontade de meu Pai Celestial"... (Mt 7:21) O Espírito Santo
será derramado sobre toda a carne... A serpente acariciará a cola... Ser paciente é uma
virtude... Esperai...

(*) Este documento foi escrito por Julio Ugarte y Ugarte, em 1929, na Bolívia. No rodapé do
mesmo constava apenas: "Oruro, Primavera de 1929".


