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Atravessamos mais um dia, cai a noite e uma nova luz brilha no céu irradiando da
Constelação de Sagitário, de onde emanam as forças espirituais dos Arqueus, os Seres
da Personalidade, também chamados de Principados. Isto significa que eles não só
possuem um Eu como sabem que o possuem e através dessa consciência
intensificada eles criam uma imagem de si no exterior. Eles projetam no exterior a
força de sua luta interna que é a própria luta do centauro, do ser humano emancipado
por um lado na sua inteligência mas por outro lado, em luta constante para superar suas
forças animalescas, seus instintos selvagens, suas forças egoísticas.
Os Arqueus são considerados os Espíritos do Tempo porque essa luta é a própria luta do
desenvolvimento humano no nosso tempo, abrangendo algo que ultrapassa todas as
etnias e se torna uma influência cultural na nossa civilização.
Aqui a tarefa anterior dos Arcanjos, que era proteger a sabedoria cósmica das intenções
egoístas é ampliada pelos Arqueus, estando expressa no desafio da nossa civilização
moderna na luta entre o materialismo exacerbado e a preservação dos recursos naturais.

No portal sul da Catedral de Chartres, a escultura de Micael preside as 3 hierarquias.
Rudolf Steiner constantemente se refere a ele como o Regente desta nossa Época, com
a missão de dominar o Dragão, o ser mítico representado pelo nosso intelecto, quando a
sabedoria cósmica é apropriada através da compreensão das leis, através da ciência
natural e precisa ser colocada no mundo de forma mais ampla para o bem de todos.
Tanto no aspecto pessoal de construção da personalidade como neste aspecto temporal,
esta luta representa um cair e levantar constantes.
Nesta quarta Noite Santa recebemos através do Portal do Sagitário os impulsos
espirituais dos Arqueus, também chamados de Principados, para o fortalecimento da
personalidade, de forma que tenhamos forças de estabelecer e sustentar impulsos mais
abrangentes na nossa vida que nos orientem para o futuro e que contenham metas
espirituais para a nossa existência.
Nesta noite reavalie as suas qualidades pessoais. Da região de Sagitário, os Arqueus,
Espíritos da Personalidade, lhe trarão as forças da inteligência que erguem você, que
sustentam você, e apontam a direção do futuro. Eles injetam clareza no seu pensar para
que você perceba e assuma o compromisso com o que há de melhor em você.

