HAJA LUZ

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 1
De Onde? Por quê? Para Onde?

PREFÁCIO
EM BUSCA DA VERDADE
Os começos básicos destes ensinamentos foram coordenados com muito
carinho e amor pelos Sr. E Sra. EARLE H. FELLOWS.
Isso aconteceu com o consentimento e desejo de ascensionados Mestres,
após uma instrução construtiva para a iluminação da consciência de cada sincero
interessado na busca da Verdade e da Palavra de Deus e sob a orientação de Lord
Divino (antigamente Lord Maitreya), e da Chama Dourada da Iluminação, do
Bem-Amado Kuthumi e de todos os seres do Raio Dourado da Iluminação
Divina que enviam Suas Forças Cósmicas ao campo de forças douradas do Sr. e
Sra. Fellows, em Dayton Beach, Flórida. Estes valiosos, leais e atenciosos
discípulos mantêm e sustentam este campo de forças que agora irradiam e
expandem, fazendo-o em seu próprio idioma.
Foram escritos estes ensinamentos unicamente com o propósito: quem
procura um caminho para libertar-se e libertar toda vida prisioneira sob e sobre a
Terra, a este é dada a possibilidade e a Sabedoria para tal propósito.
Esta sabedoria é necessária. O discípulo deverá realmente assimilar o seu
conteúdo; deverá, antes de mais nada, aplicá-la, e fixá-la em seu pensamento,
mantendo um sentimento de “entusiasmo tranqüilo”; deverá registrá-la em seu
corpo etérico e vivê-la em seu corpo físico, agora já, na Terra. Se este
conhecimento não fosse vivido, então nós não saberíamos que, em breve, a
LIBERTAÇÃO DA TERRA e dos REINOS DE DESENVOLVIMENTO SERÃO
UMA REALIDADE – E QUE ISTO NÃO É UMA ILUSÃO.
Todos deverão ler estes ensinamentos!
Trabalho apresentado e oferecido amorosamente por:
Thomaz Printz (EL MORYA)

TEXTO DESTINADO AO 1o DOS QUATORZE FASCÍCULOS FUNDAMENTAIS
Bem-amados discípulos, vós que estais à procura de iluminação no
caminho espiritual: Apelo por vós à Chama da Iluminação do Coração de todos
os Seres Divinos dos Céus, a fim de que Ela se irradie, agora, em vós e sobre vós.
Um dia devereis sentar-vos à mesa dos Mestres e tomar parte na força das
irradiações de Nossas Luzes. Elas deverão ser atraídas por vós e expandidas em
vossa consciência de vigília aos quatro corpos inferiores (do sentimento, do
pensamento, o etérico e o físico) enviando-as aos caminhos do próximo, aos que
andam nas trevas.
Saber traz responsabilidade! A aplicação da Verdade Divina dos Mestres
determina a medida da iluminação que vos será acrescentada!
Andai na LUZ. Espalhai a LUZ. Enviai a LUZ. SEDE A LUZ DIVINA NA
TERRA, AQUI E AGORA!
“EU SOU” na Luz
Lord Divino

***

AS TRÊS PERGUNTAS
DE ONDE?
DE ONDE VIM?

POR QUÊ?
POR QUE ESTOU AQUI?

PARA ONDE?
PARA ONDE VOU?

1a PARTE: INTRODUÇÃO
A era da Liberdade está à nossa porta! Os primeiros sinais de sua
perfeição já apontam na tênue aurora, no horizonte. A Terra será bela como um
sonho e não suja e feia como hoje. Paz, beleza e felicidade permanecerão com a
humanidade, em cada um de vós, seja homem, seja mulher, seja criança. Miséria,
doença e morte serão banidas da Terra. Credes que isto é possível? Justamente
agora, está nascendo esta época, mesmo que as aparências externas não as
acusem.
Qual é o sentido da vida? Por que viveis? Se vós ignorais, não será mais
sábio refletir sobre este assunto e não perder mais tempo? Podeis consagrar vossa
vida e vossa força a esta finalidade, para que a nossa Terra se torne, novamente,

perfeita – a Estrela da Liberdade e a mais luminosa do nosso Sistema Planetário?
Podeis amar tanto a Deus como a toda a humanidade, auxiliando-a nesta
gigantesca libertação, quer dizer: Podeis atrair, manter e sustentar
conscientemente uma permanente PAZ e LIBERDADE?
PODEIS AUXILIAR A HUMANIDADE!
Se quereis trazer ou atrair mais perfeição ao vosso próprio mundo e ao
vosso próximo, então lede estas páginas com os olhos e o coração bem abertos e
procurai fazer uma experiência. Então vós mesmos ficareis sabendo. Pensai sobre
isto, todos os que se esforçam sempre para auxiliar e sustentar a humanidade: Tudo que
abençoa a vida e que a todos traz beleza, paz, liberdade, abundância, perfeição,
VEM DE DEUS! Vem do único Deus que a todos criou, indiferente à qual das
confissões ou credos possam pertencer.
Todos os dons que alegram os humanos – música, arte ou ciência – em
princípio, não foram um PENSAMENTO, uma visão na mente e no coração dos
homens antes de elas se tornarem realidade como uma bênção aos humanos? Isto
também é válido às visões da LIBERDADE à nossa Terra. A “Ponte para a
Liberdade” veio à Luz para que a humanidade tome conhecimento e confie em
DEUS e em Seus Mensageiros; e também não Seu Plano Divino referente a cada
indivíduo e ao planeta Terra. Vós deveis saber e sereis informados de que a
Grande Hora Cósmica está aí e o céu está aberto: Deveis saber, discernir de que
maneira podereis auxiliar!
Deus – o Soberano de um gigantesco Reino
Só existe um único Deus, esta é a Verdade. Deus está presente em toda
parte, em tudo que existe e, assim, Deus possui muitos mensageiros que O
auxiliam. Cada ser vive e se move, respira e tem sua existência no corpo e no
Amor de Deus, na Sabedoria Divina, agora e em todos os tempos.
Existem cerca de dez bilhões de seres que ocupam nossa Terra como
ambiente de aprendizado: Quando olhardes as incontáveis estrelas no céu,
sabendo que, na Terra, a abundância dos frutos, sementes, flores, árvores e
demais plantas, - tudo é uma parte de Deus – então, podereis imaginar que este
Deus, um Soberano de um gigantesco Reino, necessita de muitos auxiliares. A
cabeça de um dirigente não se ocupa, pessoalmente, de cada trabalho dentro de
sua imensa organização, ao ponto de ele mesmo limpar o soalho e escadarias;
existem muitos e muitos auxiliares, já instruídos para cada departamento, que o
informam, oportunamente, das incumbências recebidas. Estes departamentos de
trabalho têm ainda outros abaixo deles que, por sua vez, também são

responsáveis e ao mesmo tempo distribuem tarefas e orientam. As categorias
sucedem-se até ao menor e aparentemente insignificante trabalho – de acordo
com a grandeza destas organizações.
E assim, a Grande DIVINDADE dispõe de muitos Mensageiros de
distintas categorias; cada um cuida de diversas divisões da Vida e todos
apresentam aos seus superiores o relato de suas atividades “como é em cima,
assim também embaixo...” Cada indivíduo que viveu neste ou em outro planeta e
que conseguiu sua Vitória na Ascensão como Jesus, é um “Mestre Ascensionado”
um verdadeiro mensageiro de Deus. Existem milhares destes Seres! Um Grande
Ser Divino cuida de cada divisão da Vida. Alguns trabalham isoladamente, ou
com um discípulo; outros, em grupos, ou nações, no reino dos elementais e da
natureza, dos animais e de todos os outros vivente; ainda muitos trabalham com
as Legiões de Luzes. Cada um é um “perito” ou “técnico” em sua especialidade
de domínio no “Servir”.

A GRANDE FRATERNIDADE BRANCA
Esqueceu-se a maior parte dos humanos da Grande Lei Cósmica que guia
a Terra e a humanidade? Esqueceu-se esta humanidade de que existe para cada
um, em separado, um Plano Divino? Quando ele é realizado, traz consigo amor,
paz e felicidade. Esqueceu-se a humanidade de que existe uma Grande
Hierarquia Cósmica – pela qual ela é protegida e guiada há eons e que se
encarrega de resguardar a Terra de sua total autodestruição?
Esta notável Hierarquia, conhecida como a Grande Fraternidade Branca
compõe-se de Seres Ascensionados, que já viveram aqui na Terra, em seus corpos
físicos – assim como vós e Eu. Eles, porém, conheciam as leis da Vida e assim foilhes possível trabalhar em esferas mais elevadas. Renunciaram a servir nas
esferas da beleza e da perfeição e tornaram-se os “Prisioneiros do Amor” para
poderem auxiliar a humanidade lutadora – quando os homens dirigissem seus
pedidos a ELES, pois a Lei Cósmica não lhes permitia infringirem a lei do livrearbítrio dos humanos.
Por que foi criada a “PONTE”?
A “Ponte para a Liberdade” foi criada para unir como “ponte” os humanos
com o “Reino Divino”: ela trará a iluminação espiritual aos que assim o desejam,
e lhes mostrará a execução de seus “papéis” até que todas as nações e raças,
todos os seguidores de seus credos, em algum dia, sejam tolerantes e bondosos e se
sintam como uma verdadeira fraternidade e que a todos seja dada a permissão da

liberdade em seguir as batidas de seus corações, irradiar sua própria luz e
cumprir estas palavras: “Teu Reino venha, Tua Vontade se realize assim no Céu
como também na Terra”!
Em todos os tempos, a finalidade de cada verdadeira religião foi, sempre,
auxiliar qualquer sincero pesquisador da Verdade a achar Deus em seu próprio
coração – não inacessível, distante, lá no céu, pois DEUS VIVE em cada indivíduo.
Ele é o causador das batidas de cada coração; Ele dá vida e inteligência. Uma vez
achada a origem, toda a vida é guiada em observância a um Plano Divino e de
preferência para sua realização. E realizar as determinações de Deus traz bênçãos
e felicidade para todos.
Moisés, Buddha e Jesus vivem!
Na religião israelita falam a respeito do que Moisés fez; no budismo
tratam do que fez o Grande Gautama Buddha há 2.500 anos; os maometanos
dizem do que aconteceu há alguns séculos; e no cristianismo falam, em suas
diversas igrejas, sobre o que Jesus realizou há 2.000 anos.
Todas estas Grandes personalidades foram MENSAGEIROS DE DEUS,
isto é: ELES ERAM HUMANOS E TROUXERAM UM MENSAGEM de Deus aos
homens – e todos foram reconhecidos com ENVIADOS. Que foi feito destes
Grandes Homens e de tantos outros como Eles? Deixaram de existir ao
desaparecerem os que tanto bem trouxeram à Terra? Seu amor e misericórdia
pelos humanos esgotaram-se? De forma alguma! Continuam sendo mensageiros de
Deus em esferas mais elevadas; Eles pertencem à Grande Fraternidade Branca, e
continuam auxiliando a humanidade se esta assim o deseja. A maioria trabalha
incógnita e sem ser reconhecida – poucos são os homens que dEles têm
conhecimento. Os Grandes Enviados conquistaram a ascensão assim como Jesus;
um após o outro, entraram no Reino de Deus como mensageiros; são os que
servem e amam a humanidade. Seguirão com Seu trabalho espontâneo até que
cada criatura humana consiga a mesma finalidade, até que a palavra seja
cumprida: “Paz na Terra e Boa Vontade entre os homens”.
A Terra tem hoje outra aparência. O silêncio em que ela viveu centenas de
milhares de anos vem sendo modificado há cinqüenta anos. O que hoje a
humanidade necessita é bem diferente do que necessitava em tempos passados.
Ela pensa e sente de modo diverso, no transcurso de seu desenvolvimento, entre
o tempo das carretas de bois aos carros de cavalos, dos autos aos aviões e até aos
foguetes cósmicos, da vela de cera à iluminação à gás, ou eletricidade, da qual
surgiu a era eletrônica em que vivemos. Crianças pequenas brincam, atualmente,
com objetos cuja existência, no passado, os grandes gênios ainda não
imaginavam.

O que os Mestres fazem.
Não podeis viver no passado e, também, não no futuro; podeis viver
somente AGORA! A considerável diferença entre o que a “Ponte para a
Liberdade” vos traz – em confronto com todas as religiões e caminhos à Verdade
– é a seguinte: “a Ponte” vos diz o que fazem, agora, os Mestres Ascensionados,
de modo que podeis cooperar e ajudá-los, se vós vos decidis a isto. Não vos diz o
que Eles fizeram no passado, porém o que Eles fazem agora. Isto a humanidade
necessita saber e, em união com Eles, proteger a Terra e torná-la feliz.
Na “Ponte para a Liberdade” vos serão esclarecidas e respondidas pelos
Grandes Seres as antiquíssimas perguntas: “DE ONDE VIM”? “POR QUE
ESTOU AQUI”? “PARA ONDE VOU”? Os Mestres Ascensionados conhecem a
resposta, uma vez que Eles aqui viveram. De idêntica forma vos será ensinada a
mesma Verdade: como Eles entenderam, aplicaram e conseguiram a Liberdade.
Eles também sabem que cada um de vós deverá, conscientemente, esforçar-se
para conquistar a Liberdade: alegrar-se-ão com o vosso propósito e vos dirão
como procederdes. Pois esta Verdade será, novamente, conhecida, porque a
Terra está determinada a ser, a manifestar-se como – A ESTRELA SAGRADA DA
LIBERDADE!
Por isto, realmente: “Procurai e achareis, perguntai e vos será respondido,
batei e a porta para a vossa liberdade ser-vos-á aberta”!
Entrai, vós que procurais e estareis em Paz!

2a PARTE
PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. MUITAS PESSOAS PERGUNTAM: - EM QUE CRÊS?
Cremos que Deus é um Pai de Amor, um DEUS BONDOSO e SUA
Vontade é que tudo o que vive sobre a Terra deve ser feliz e contente. Cremos na
Lei do Ciclo: Tudo que uma pessoa SEMEAR em seu pensamento, sentimento,
ação ou palavra, em algum dia, em algum lugar, ela COLHERÁ. Portanto, cada
indivíduo é responsável pelo que criar em seu mundo pessoal, para sua
felicidade ou desgraça.
2. SE A VONTADE DE DEUS É A PERFEIÇÃO PARA TODOS, POR QUE
EXISTE TANTO SOFRIMENTO?
Deus dotou cada filho de Seu Coração com o livre-arbítrio e com os
direitos de ser um criador com Ele o é. Todos têm a liberdade de fazer suas
experiências com sua força vital. Cada criatura pode pensar, sentir, falar e atuar
como bem lhe aprouver. Se seu trabalho for edificante (a semeadura), então
COLHERÁ algo edificante. Se a Lei Divina do Amor e Harmonia for quebrada e
resultar uma dissonância – seja involuntária ou voluntariamente – esta
imperfeição apresentar-se-á em seu mundo: COLHERÁ desgraça de qualquer
modo.
3. O QUE VEM A SER A “PONTE PARA A LIBERDADE”?
Ela nos traz os ensinamentos dos Mestres Ascensionados e dos Seres
Cósmicos, o modo ou a maneira como toda pessoa deverá purificar e harmonizar
seus quatro corpos inferiores (físico, etérico, do pensamento e do sentimento) de
modo que ela só possa colher o que for perfeição em seu mundo, para que
apareça o CRISTO INTERNO e se realize em cada um o porquê de sua existência.
4. COMO DEVE ISTO ACONTECER?
Através do conhecimento da INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRESENÇA
DIVINA “EU SOU” – que se mantém sobre cada pessoa e a envolve – e, através
da compreensão da Lei do Ciclo (causa e efeito) e no uso do instrumento divino
do Amor, o qual transforma todo erro do passado (na Bíblia é chamado de
“pecado”) que perdoa e transforma visando à Perfeição.
5. É POSSÍVEL HAVER “SALVAÇÃO DOS PECADORES, ATRAVÉS DE UM
SUBSTITUTO”?
A ninguém é dada a possibilidade de “salvar” ou “livrar” outras pessoas.
O conceito de uma personalidade salvadora, ou de que Jesus “salvará” todo

aquele que nEle crê, não corresponde à verdade. Jesus dará qualquer
possibilidade de auxílio àquele que O ame e aos que apelarem por auxílio, mas
nem Ele nem qualquer outro nos poderá SALVAR; da mesma forma, outros não
poderão sarar por vós, quando estais doente. Ninguém nasce por vós, ninguém
morre por vós e ninguém vos poderá SALVAR; cada um deverá fazer isto por si
mesmo.
6. PODERÁ ALGUMA RELIGIÃO (OU OUTRAS ORGANIZAÇÕES)
REALMENTE DECLARAR QUE ELAS SÃO “AS ÚNICAS” QUE PODERÃO
SALVAR A HUMANIDADE?
Certamente que não! A Terra existe desde eons e nela já viveram milhões
de humanos. Nem os melhores pais, ou a mais extraordinária pessoa – ainda
menos o BOM DEUS – daria a VIDA a milhões de criatura e as deixaria sucumbir
para somente “salvar” algumas outras.
Diferente aspecto da VERDADE aparece mais ou menos a cada dois mil
anos; entretanto, a Lei Mosaica antecedeu muito antes dos dois mil anos do
nascimento de Jesus. Os Budistas do Oriente e o Maometanos da Ásia Menor
igualmente trouxeram determinados aspectos da VERDADE. Estamos, agora, no
início de uma nova era de dois mil anos, onde a LIBERDADE para cada vida se
apresentará.
7. POR QUE E QUANDO APARECERAM OS ENSINAMENTOS DA “PONTE
PARA A LIBERDADE”?
As primeiras edições dos fascículos da “Ponte para a Liberdade”
apareceram em abril de 1952. Isso teve origem em determinadas mudanças
cósmicas apresentadas não somente sobre nosso planeta, como também em todo
os sistema planetário ao qual pertence a nossa Terra. A humanidade deverá ter
contato com os diversos Mestres Ascensionados e com os Seres Cósmicos de seus
lugares de moradia, centros de Luz, e com a Verdade que é a LEGISLAÇÃO para
os próximos dois mil anos. Estas cidades, os Templos de Luz, os centros de
Irradiação do Fogo existiam outrora, aqui na Terra, em construções materiais no
plano físico, para onde foram atraídos os Poderes Divinos do AMOR e da LUZ e
donde eram irradiadas para abençoar e ajudar a humanidade. Ao serem
destruídas, em épocas passadas, estas construções e suas imagens permaneceram
no plano etérico donde continuam irradiando suas bênçãos sobre a humanidade.
O homem pode, à noite, durante o sono, em sua consciência, visitar estes Focos
de Irradiações, se ele para isto apela. Enquanto lá permanece, é ele carregado
com a virtude daquele determinado Templo de Luz e instruído sobre a
VERDADE. Assim o homem poderá conhecer a Verdade em si próprio, e fomentála, quando ela vier do exterior.

8. QUEM SÃO OS SENHORES PROTETORES DESTAS OBRAS?
São os Mestres Ascensionados e os Seres Cósmicos (aos quais Jesus Cristo
pertence) conhecidos como A GRANDE FRATERNIDADE BRANCA e muito
especialmente o Mestre Ascensionado El Morya, o Grande Maha Chohan (Este
representa o “Espírito Santo” da Bíblia) e o Mestre Ascensionado Saint Germain.
A Ele foi confiada a Terra nos próximos dois mil anos e Ele traz a Era da
Liberdade, ou seja: a liberdade para toda vida. As Ascensionadas Legiões de
Luzes O auxiliam nesta gigantesca tarefa.
9. SE EXISTEM ESTES GRANDES SERES, POR QUE PERSISTE A GUERRA E A
DESGRAÇA?
Deus confere a cada um de Seus filhos o Dom do livre-arbítrio; nem
sequer Deus nem Seus mensageiros (as Ascensionadas Legiões de Luz)
perturbarão, jamais, o livre-arbítrio de cada um. Entretanto, os Mestres
Ascensionados dão a cada humano a possível proteção e auxílio quando a Eles
apelam. Enquanto a humanidade quiser cultivar pensamentos e sentimentos
negativos, que são as causas de infindas desgraças, permanecerão as
conseqüências, os resultados infelizes. Por este motivo, os homens deverão atrair,
por meio de seu livre-arbítrio, as construtivas forças de Luz, de Amor, de Pureza
e tê-las em seu mundo.
10. QUE SIGNIFICA, AQUI, A PALAVRA “PONTE”?
Significa uma força – “PONTE” do Céu para a Terra – constituída pelas
Grandes Ascensionadas Legiões de Luzes e formada pelas orações, pedidos e
apelos dos discípulos, que agora, conscientemente, com Eles trabalham. Todos os
que crêem nos Mestres Ascensionados e apelam para Eles reforçam a PONTE.
Existem discípulos, na América e em todo o mundo, que se reúnem em grupos e
irradiam preces e apelos positivos. Juntam suas forças, enquanto apelam às suas
próprias presenças Divinas e às Ascensionadas Legiões de Luzes, afastando a
CAUSA de inúmeras desgraças, trazem a todos os viventes iluminação, pureza,
curas e aperfeiçoamento.
11. QUANTOS MESTRES ASCENSIONADOS SÃO CONHECIDOS E
QUANTOS SÃO CHAMADOS?
Em cada era têm existido alguns Mestres que são instruídos para este
trabalho especial, que se incorporam para dar a Mensagem ao povo, e através da
“PONTE”, manter o contato com as Ascensionadas Legiões de Luzes. Os
“Profetas” para isto foram convidados e a história relata as ações de muitos
outros Seres que serviram como elo de ligação. Alguns podiam ver os Mestres

Ascensionados quando Suas palavras flamejavam pela inspiração dos mesmos;
outros ouviam suas palavras; ainda muitos, tinham “impressões” que
expressavam com as suas próprias palavras; mas somente aquelas pessoas que são
instruídas para este trabalho, PODEM TRANSMITIR UMA CLARA E FIDEDIGNA
MENSAGEM.
Muitos caminhos da Verdade conduzem às Ascensionadas Legiões de
Luzes e muitas pessoas aspiram a servi-Las e ajudar a humanidade; o mais novo
caminho é a obra da “Ponte para a Liberdade”. Ela traz, constantemente, A
PALAVRA da Grande Fraternidade Branca à humanidade, para que esta,
conscientemente, colabore com os Seres Ascensionados, agora, quando são
necessários os colaboradores – não anos ou séculos mais tarde! A “Ponte” dá,
minuciosamente, ENSINAMENTOS, que nunca antes foram publicados: sobre a
origem da Terra e Seus Diretores, sobre os diversos raios e suas forças, sobre os
Elohim e muitos outros conhecimentos que não ousaríamos, até agora, nutrir
esperança de ouvi-los.
No Plano Divino – no Reino Celestial como sobre a Terra – tudo está
dividido em seções de SETE ou em Sete Raios. A esfera de atividade destes raios
e seus Diretores são:
O 1o raio é azul e representa a Vontade de Deus, fé proteção, força e poder.
O Mestre Ascensionado Ele Morya – que editou a “Ponte para a Liberdade” – é o
Diretor. As pessoas que pertencem a este raio estão, geralmente, na chefia e
possuem ilimitadas forças de poder e capacidade de “executar alguma coisa”.
O 2o raio é cor de ouro e representa Sabedoria, equilíbrio e iluminação.
Exercia esta função o Mestre Ascensionado Kuthumi até a Sua ascensão com
Instrutor do Mundo, juntamente com o Mestre Jesus. O Mestre Ascensionado
Lanto serve agora como Diretor deste raio que é relacionado com professores,
ensinamentos – e pessoas de coração compreensivo. (Nota: Recentemente, o
Mestre Ascensionado Confúcio assumiu este cargo, enquanto o Mestre Lanto
passou a atuar também com Instrutor do Mundo)
O 3o raio é rosa e representa o Amor Divino, adoração, beleza e
fraternidade. A Mestra Ascensionada Rowena é a Diretora deste raio. As pessoas
que a ele pertencem amam a beleza em todas as suas formas de expressão e são
amáveis e compassivas.
O 4o raio é branco e representa a Pureza, a ressurreição e a ascensão. É seu
Diretor o Mestre Ascensionado Serapis Bey. As pessoas que pertencem a este raio
são artistas, músicos, arquitetos e são dotadas de grande perseverança.
O 5o raio é o raio verde da Verdade, da precisão da Lei. É dirigido pelo
Mestre Ascensionado Hilarion; foi Ele o conhecido Paulo, da Bíblia. Em geral
pertencem a este raio os cientistas, médicos, irmãs de caridade e curadores.

O 6o raio é de cores vermelho-rubi e ouro, e representa a paz, colaboração e
dedicação à vida. O Mestre Jesus era seu Diretor até há pouco tempo, quando foi
ascensionado a Instrutor do Mundo, juntamente com o Mestre Kuthumi.
Atualmente é a Mestra Nada que ocupa o cargo de Diretor do 6o Raio. Sua
capacidade especial é o Amor. Freqüentemente, os que pertencem a este raio são
sacerdotes, assim como pessoas com desejos ardentes, no culto divino, em servir
a humanidade, e muitas vezes sem colher reconhecimento pelos serviços
prestados.
O 7o é o raio violeta da misericórdia, transformação e Liberdade. Quem
rege este raio é o Mestre Ascensionado Saint Germain, que o fará durante os
próximos dois mil anos, sobre a Terra. A Chama Violeta é o instrumento que
TRANSFORMA todo erro e forças imperfeitas em Perfeição. Quando a
humanidade usar este instrumento com acerto e ritmicamente, a Terra será salva.
As pessoas que pertencem a este raio possuem muitas aptidões e em todos os
aspectos grande amor pela Liberdade.
A “Ponte para a Liberdade” edita todos os meses livretos com instruções
dos Mestres Ascensionados; também informa em qual dos Templos Etéricos de
Luz a Grande Fraternidade Branca se reúne durante cada período de trinta dias.
12. ATRAVÉS DE QUE CONTATO OS MESTRES ASCENSIONADOS DÃO
SEUS ENSINAMENTOS?
Como já foi explicado, algumas pessoas vêem, outras ouvem, de acordo
com seu antigo aprendizado, mas ninguém entra em transe ou perda de
consciência, ninguém perde o domínio ou controle de seu corpo e inteligência, e,
numa verdadeira inspiração, jamais será glorificado o ser externo (a personalidade
humana).
13. POR QUE NÓS NECESSITAMOS DOS MESTRES ASCENSIONADOS? POR
QUE NÃO PODEMOS APELAR DIRETAMENTE A DEUS?
Ninguém, jamais, conseguiu maestria sobre todas as circunstâncias
externas sem o auxílio das Ascensionadas Legiões de Luzes. Quando os homens
apelam por DEUS estes apelos são percebidos e respondidos pelos Mestres
Ascensionados, que são os Mensageiros de Deus. As vibrações das esferas mais
elevadas são tão sutis e delicadas que somente pouquíssimas pessoas são capazes
de receber impressões com clareza suficiente para agir de acordo com elas.
Quando os Mestres Ascensionados encontram, realmente, um receptáculo
instruído, incorporado numa pessoa física, então se torna fácil transmitir a
VERDADE à global humanidade através destes receptáculos.

14. QUEM SÃO OS MESTRES ASCENSIONADOS SAINT GERMAIN E EL
MORYA?
A presente era de dois mil anos começou em maio de 1954 e é a ERA DA
LIBERDADE. Assim como o Mestre Ascensionado Jesus teve a custódia sobre o
chamado Derramamento da Cristandade nos dois mil anos que se passaram,
assim, o Mestre Ascensionado Saint Germain assumiu a custódia para os dois mil
anos vindouros. Ele promete LIBERDADE a toda vida (humanos, animais,
elementais e anjos prisioneiros) e a Nova Era irá trazer uma impressionante
mudança no pensar, no sentir, enfim na vida que o Conhecimento Espiritual traz
consigo. Saint Germain traz a VERDADE INTERNA que Jesus também conhecia
e aplicava, e que, até agora, só era ensinada nos Templos Etéricos da Luz dos
Mestres Ascensionados. Estes conhecimentos são acessíveis a todos e deverão ser
aceitos, aplicados e experimentados na vida prática. A Verdade Interna deverá
ser VIVIDA, AGORA, - AGORA – em cada momento das vinte e quatro horas do
dia – e não após a chamada morte!
O Grande Mestre Ascensionado El Morya serviu a humanidade por muito
tempo. Foi por Seu intermédio que surgiu a “Ponte para a Liberdade” para ajudar
Saint Germain nesta gigantesca tarefa: livrar toda vida dos antigos grilhões. Todas
as Ascensionadas Legiões de Luzes trabalham, unidas com amor e harmonia,
para dar um grande impulso nesta Grande Obra.
15. ESTAS IRRADIAÇÕES TEM A VER ALGUMA COISA COM ESPIRITISMO?
Não. Em todo caso, o Espiritismo sempre provou que existe uma vida após a
chamada morte; mas os seres com os quais os “médiuns” entram em contato só
alcançam os mencionados “mortos”, os quais não possuem mais sabedoria além
daquela que possuíam no tempo de suas vidas terrenas.
É muito prejudicial para eles chamá-los de volta, quando já deram um
passo à frente, porque o seu desenvolvimento será tolhido. No entanto, a
verdadeira comunicação com os Mestres Ascensionados pode elevar tanto a
consciência que seja possível atingir a esses Seres Elevados. A comunicação com os
Mestres Ascensionados, depois de Eles terem vencido o mundo e, enfim, serem
agora a abundância do amor e da verdade divina, vem dar-vos a convicção de
que Seus ensinamentos também são a VERDADE e, quando estes forem
obedecidos, a humanidade será LIBERTADA. O verdadeiro contato está sempre
sob controle do pensamento e do corpo; os Mestres Ascensionados nunca
trabalham no escuro, sempre na irradiante luz. Nunca glorificam uma pessoa
humana, e executam todo trabalho com a força do Amor Divino; são
completamente ALTRUÍSTAS!
Muitas pessoas vêem e ouvem alguma coisa dos planos internos e
recebem impressões ou inspirações que se apresentam como verdadeiras. Por

isto, essas pessoas deveriam DOMINAR A PRÓPRIA VIDA INDIVIDUAL – mas
na certeza de que não foram escolhidas pelos Mestres Ascensionados como
instrumentos para trazer ao mundo um ENSINAMENTO MUNDIAL para uma
determinada ÉPOCA!
16. DE ONDE VIM, POR QUE ESTOU AQUI E PARA ONDE VOU?
Todo homem surgiu do Coração de Deus, realmente: “Vós sois Deuses” –
numa casca de noz! Desejastes incorporar-vos na Terra para adquirir maestria
sobre todas as forças e sobre a matéria – quer dizer: sobre vossos próprios
pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando tudo for concluído, quando
toda VIDA, que foi emprestada por Deus, for purificada e harmonizada, então
sereis candidatos à ascensão, e podereis tornar-vos Mestres Ascensionados assim
como Jesus Cristo, para sempre livres de imperfeições, ou seja: RETORNAR ao
Coração de Deus de onde viestes.
3a PARTE
APLICAÇÃO
Antes de aplicar em forma prática o que até agora foi dito, dirigi VOSSA
ATENÇÃO para os vossos corações. Sabei: DEUS ESTÁ em vossos corações; do
contrário eles não pulsariam! Procurai sentir que vosso coração é um irradiante
sol dourado de luz que se expande e que preenche todas as partes de vosso
corpo: vede, como a luz sobe e se irradia em vossos cérebros e em vossos
sentimentos e enche todo o ambiente com vosso AMOR e boa vontade; expandivos, irradiai-vos até encher vosso ambiente, e mais e mais, até que todo o mundo
seja envolvido. Depois contemplai a estampa da Santíssima Trindade que
representa vosso parentesco com Deus.
A SANTÍSSIMA TRINDADE
A figura superior representa a INDIVIDUALIZADA PRESENÇA
ONIPOTENTE DE DEUS – A Presença Eletrônica – que paira sobre vós, em volta
de vós e em volta de cada criatura humana sobre a Terra. É Deus –
INDIVIDUALIZADO – O UNO, enviado por Deus Pai no princípio – e vem a ser
A FONTE e origem de vossas vidas – vosso verdadeiro Ser!
A figura mais abaixo representa o corpo físico; ele é vivificado pelo caudal
de Luz e Força da Grande Presença Divina que flui através do ponto vertical, o
assim chamado “cordão de prata” que penetra pela cabeça. No fim deste caudal
de vida repousa uma pequena imagem da Grande Presença Divina. Esta Presença
Divina em vossos corações é que o faz bater, que produz e vos dá o poder do

pensamento, que vos possibilita andar e peregrinar pela vida. Quando esta
Presença Divina se retira, o corpo jaz no estado que tem o nome de morte. Esta
“miniatura” divina está envolta pela maravilhosa Chama Trina do Amor divino,
Sabedoria e Poder. O nome desta Grande Presença Divina é: “EU SOU”. (Deus
falou com Moisés, Exodus, 3.13/14). As palavras “EU SOU” são as maiores
palavras criadoras da vida e as que a seguirem se manifestarão em vosso mundo.
A estas duas palavras, quando pronunciadas, deveriam sempre acompanhar um
pensamento e um sentimento construtivos. Uma afirmação como, por exemplo:
“EU SOU” MINHA PERFEITA SAÚDE – forma uma taça ou molde daquilo que
pedis. Se em vossas vidas preparastes suficientes qualidades construtivas, as que
vós aspirais, vossa taça tornar-se-á “repleta” e vós tereis sua manifestação.
Como Deus vos dá o livre-arbítrio, vós determinareis se em vossas vidas
deveis cultivar qualidades construtivas ou destrutivas. Toda vida e toda força
que carregais com pensamentos, sentimentos, palavras ou ação imperfeitos
tornar-se-ão opressões da criação humana (o que na Bíblia é determinado como
“pecado”). Essa força envolve como aura vossa forma física até ser transformada
pelo Fogo Sagrado.
A Chama Violeta, que chameja a figura mais abaixo, representa o
Instrumento Divino usado pelo Mestre Ascensionado Saint Germain, por meio do
qual todos poderão transformar sem dor seus erros do passado.
Todas as qualidades construtivas que trouxestes à vossa vida farão parte do
grande tesouro do bem e da perfeição – é o que representa o círculo de cores da
Grande Presença “EU SOU” que também é chamado de: CORPO CAUSAL. Nesse
corpo estão acumulados os tesouros, no céu, que jamais enferrujam, nem se
extraviam ou se decompõem.
Através de constantes apelos ao vosso MANTO DE LUZ BRANCA ele vos
envolve e vos protege dos pensamentos e sentimentos que vagueiam na
atmosfera da Terra.
Os RAIOS LUMINOSOS representam a Luz e o Amor de vossa Grande
Presença “EU SOU” que se irradiam por meio de vossos apelos para abençoar e
dar impulso à Vida.
Contemplai essa Grande Presença “EU SOU” que vos envolve e pensai
sobre sua delicada imagem em vossos corações.
Senti: Eu sou o “EU SOU” – mantende isso constantemente ante vossos
olhos: A perfeição divina está à espera de que vós mesmos possais atraí-la ao
vosso mundo – através do Poder Divino que existe em vossos corações.

APELOS

APELO À PROTEÇÃO DO MANTO DE LUZ BRANCA
EU SOU – EU SOU – EU SOU a Vitoriosa Presença do Onipotente Deus
que agora me envolve no meu chamejante e brilhante MANTO DE LUZ
BRANCA, mantendo-me invisível e invulnerável a toda criação humana – agora
e para sempre!
(Visualizai isto em volta de vós)

FOGO VIOLETA
EU SOU (três vezes) a Vitoriosa Presença do Onipotente Deus que
chameja o FOGO VIOLETA DO AMOR PELA LIBERDADE através de cada
partícula de meu ser e em meu mundo. Selai-me num pilar de Fogo Sagrado e
TRANSFORMAI, TRANSFORMAI, TRANSFORMAI na Pureza, Liberdade e
Perfeição todas as criações humanas existentes em mim e em minha volta, bem
como as que são enviadas contra meu ser.

PODEROSO MANDAMENTO DE JESUS:
“EU SOU” a ressurreição e a vida de minha perfeita saúde!
“EU SOU” a ressurreição e a vida de minha ilimitada força e vigor!
“EU SOU” a ressurreição e a vida de minha abundância em dinheiro e de
todas as coisa boas!
“EU SOU” a ressurreição e a vida de minha realização do Plano Divino!

Portanto, queridos discípulos, procurai, diariamente, concentrar vossa
atenção na Presença “EU SOU” em vossos corações. Senti e vede-vos cheios de
LUZ. Então, de pé, pronunciai esses apelos e mandamento.

HAJA LUZ

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 2

A Chama Violeta

1- EXPLICAÇÃO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
O primeiro mandamento reza: "Não deves ter outros deuses além de
Mim!"
Chamamos a atenção do leitor, primeiramente, para a nossa grande
Individualizada Presença Divina "EU SOU" que paira sobre nós e nos envolve.
(Vede a estampa da Santíssima Trindade).
Este grande e maravilhoso Ser divino foi enviado por Deus no princípio
da criação. Sua celestial e radiosa Presença é como o sol ao meio-dia e contém
toda a força do Onipotente Deus, porque possui a verdadeira essência de tudo o
que o Pai tem. Este Ser divino envia uma corrente de forças eletrônicas à forma
física (das pessoas) através de seu "cordão de prata". Este desce do alto da cabeça,
no corpo humano, e coloca uma imagem de seu verdadeiro Ser em vossos
corações, a origem da respiração em vossos pulmões; faz com que levanteis a
mão, andeis nas ruas e possais fazer tudo na vida. Esta imagem divina em cada
coração faz de cada homem, de cada mulher e de cada criança um deus ou uma
deusa "em miniatura".
Portanto, está em cada indivíduo o mesmo poder com o qual Jesus Cristo
realizou suas muitíssimas obras ou revelações.
Sempre foi, em todos os tempos, o motivo de várias
religiões ajudarem almas sedentas a encontrar o Deus
INTERNO e trazer as Forças Divinas à Luz que jaz
oculta até que a chama no coração se expanda e
preencha vosso Ser com Luz e Perfeição. Então
podereis servir nas esferas mais elevadas na Vitória
da ascensão ou seja: "ascensionar" e concretizar as
palavras de Jesus: "As coisas que Eu faço, também
vós devereis fazer"!

O nome desta Individualização da Presença Divina é "EU SOU" - Deus
falou com Moisés. As palavras "EU SOU" são as maiores palavras criadoras da
vida. Elas trazem revelações - de acordo com o modo com são aplicadas - seja
construtivo ou destrutivo. Jesus usou estas palavras em todas as suas afirmações:
"EU SOU" A PORTA ABERTA QUE NINGUÉM PODE FECHAR; "EU SOU" O
CAMINHO, A LUZ E A VERDADE; "EU SOU" A RESSURREIÇÃO E A VIDA". Esta última foi Sua poderosa afirmação e com ela pôde completar a ressurreição e
a ascensão.
Talvez ainda não possais imaginar que possuís, realmente, esta Vitoriosa
Presença "EU SOU" que vos envolve: refleti calmamente sobre isto, quando estais
só. Ela é o SEGREDO DOS SÉCULOS; todos os sábios a conheciam. Apelai
seriamente ao vosso próprio Deus "EU SOU", insisti para que vos seja dada a
Verdade e aceitai-a.
Talvez este pequeno exemplo possa trazer-vos algum esclarecimento:
Imaginai um gigantesco tanque dágua com bilhões de torneiras. Todas elas são
abertas; surgem bilhões de correntes dágua, aparentemente separadas; no
entanto, todas procedem do mesmo reservatório! Imaginai o Onipotente Deus
como o imensurável receptáculo e cada fluxo dágua como uma corrente de vida
que parece ser única, porém todas vêm de Deus.
O homem sempre espera conselhos do exterior: amor, auxílio e curas. No
entanto, a adormecida força está nele para executar tudo que deseja, assim como
nos explica o conto americano do "Pássaro Azul": Duas crianças não se sentiam
felizes em seu humilde lar; então resolveram procurar , lá no exterior, o Pássaro
Azul da sorte. Procuraram-no em toda parte. Perscrutaram o passado e o futuro.
Viviam copiosamente na abundância de tudo; mas também lá não o encontraram
. Desanimadas e triste, voltaram à sua pequena choupana - e lá - NO MEIO DE
SUA PRÓPRIA E PEQUENÍSSIMA COZINHA, estava o "Pássaro Azul" que
tanto haviam procurado. Se o homem não mais buscasse lá fora o que está em
seu coração, não só acharia o "Pássaro Azul" da felicidade com encontraria tudo o
que há tanto tempo deseja.
Os Mestres Ascensionados da "Ponte para a Liberdade" apontam, sempre
e sempre, o Poder divino "EU SOU" em vossos corações, cujo Poder vos dará
conselhos, amor, iluminação, curas e tudo que é perfeito. "PROCURAI
PRIMEIRO O REINO DO CÉU E O RESTO VIRÁ POR ACRÉSCIMO!"
O Mestre Ascensionado Jesus diz:
"Constantemente, Eu visava o PAI EM MIM como sendo o Poder que
realizava todas as Minhas aparentes revelações, durante o Meu trabalho;
foi assim que procurei mostrar aos homens o caminho para que possam
participar da forma natural da capacidade e força divina que jaz no seu
íntimo. Cada indivíduo, cedo ou tarde, precisa reconhecer a Presença

Divina que vem a ser a própria pulsação. Cada humano precisa deste
místico conhecimento antes que, pela sua própria força, possa ser um
representante do PAI ao seu próximo. Quem encontrar Deus em seu
próximo poderá regozijar-se pelo desdobramento desta Chama Divina.
ACHAR DEUS EM SI - é justamente o propósito da encarnação, o
caminho de retorno na forma natural - em benção, paz e força - que vêm
com este conhecimento divino".
Talvez queirais fazer perguntas sobre o fato de existirem tantas
imperfeições no mundo, se somos, realmente, uma parte de Deus, o "EU SOU" Presença Divina - que nos envolve e faz bater o coração. Isto acontece porque vos
foi dado o livre-arbítrio. Tereis de criar o poder - assim como ELE (Jesus) e então
podeis escolher o que quereis criar; aquelas qualidades que desejardes em vossa
vida, virão a vós puras e perfeitas. Sois o guardião desta Vida divina, quer dizer:
Algum dia tereis de dar conta de vossas ações. Toda vida que criais com
pensamentos e sentimentos construtivos contém força positiva, são círculos de
luz construtiva que chamais de "Corpo Causal". Toda força de vida que
carregastes com pouca perfeição permanece em volta de vossa forma física: é
dissonância pesada. A Chama Violeta é um instrumento e está à vossa
disposição; criações humanas ("pecados") poderão ser dissolvidas sem dor e
transformadas em perfeição.
2- A LEI DO CICLO
A Lei do ciclo é uma das maiores Leis Divinas - às vezes, também
chamada de Lei de Causa e Efeito - ou ASSIM COMO SE SEMEIA, ASSIM SE
COLHE. Tudo que passa por vossos pensamentos, sentimento, palavra e ação,
passa primeiramente em vosso próprio ser, em vosso mundo pessoal, e depois
atinge a humanidade, o local, a situação ou coisa - para onde os enviais. Como
em vosso íntimo sois a fonte da vida e do poder do pensamento ou sentimento
enviado, assim que sua meta for atingida retornarão a vós e, no caminho de
volta, ganharão em proporção o aumento de cada qualidade ou vibração com os
quais vós as carregastes. Recebeis portanto, em vosso mundo pessoal, aquilo que
dais de vós - sem dúvida acrescentado e multiplicado - sejam construtivas ou
destrutivas as vossa idéias.
Se criticais, sereis criticado; se feris, sereis ferido; se sois injusto e rude,
recebereis injustiça e rudeza. As causas que são chamadas à vida deverão ser
equilibradas e organizadas antes que se possa estar livres dos efeitos. Quem
planta milho, colhe milho; quem planta discórdia, colhe discórdia; quem planta
flores, colhe flores; e quem plantar amor, amabilidade e gérmens, construtivos,
colhe a mesma coisa! Como podem homens inteligentes crer que continuando a

"plantar" a crítica, a discórdia, a injustiça e muitas outras qualidades destrutivas colherão saúde, amor, abundância, felicidade e todas as coisas boas da vida?!
Todo mundo tem dado de si, ódio, ganância, crueldade, egoísmo - pois bem, em
todo mundo a seara está amadurecendo em desgraças, confusão ou caos.
Se o vosso viver (vibração de energia de vida) prejudicar outra vida (em
pensamento, sentimento, palavra, ação), então será colocada em movimento a
causa da culpa que, em algum lugar, em qualquer tempo, retornará a vós para ser
liquidada.
Muitas vezes, o indivíduo deixa seu corpo (morte) antes que possa
reajustar as injustiças que praticou ou as que praticaram contra ele. Para aquele
equilíbrio será preparada a oportunidade onde os determinados indivíduos se
encontrarão e, de forma mais natural nas circunstâncias da vida, terão
oportunidade para poderem saldar suas culpas HARMONIOSAMENTE. Isto
acontece de maneira que aquele que foi o causador das faltas possa auxiliar e
servir o próximo a quem prejudicou. Esta neutralização só pode ser realizada nas
futuras incorporações, quando a vida os traz, novamente, sempre e sempre, ao
convívio, até que eles aprendem a viver em harmonia.

3- REENCARNAÇÃO
A reencarnação é a verdadeira e a única explicação lógica para inúmeras
injustiças aparentes, o que se verifica quando, por exemplo, se vê tanto destino
pesado em certas pessoas boas e valiosas enquanto outra - as que chamamos de
"más" - gozam de um viver feliz! Podeis estar certos, não há descuido; a não ser
que cada um encontre, novamente, o efeito das antigas causas que, em qualquer
tempo, no passado, haja semeado - mas das quais não possui mais nenhuma
lembrança.
Assim, pois, depende de como cada um irá reagir no decorrer dos fatos e
circunstâncias e desta forma será determinado como cada um viverá no futuro.
Se alguém pode neutralizar seus erros, se ele próprio quer prestar um serviço a
outrem e com isso dissolver o mal, então estará livre da culpa mas se ele não
consegue redimir-se, a vida destas duas pessoas será cada vez mais embaraçosa,
até que em alguma encarnação futura isto seja alcançado.
A maioria das pessoas são levadas a aproximarem-se com o único intuito
de dissolver as "culpas" esquecidas no passado. Quando entre algumas pessoas
reina a atração do amor e da harmonia é certo que, em outra época, já havia uma
união harmoniosa e juntos trabalharam, podendo expandir estas qualidades no
mundo aos que tanto necessitam delas. Quando surgir um sentimento relutante
ao encontrarmos com alguém, quando percebermos que devemos estar em

guarda, isto é recordação de sentimentos desagradáveis e desarmônicos de
ligações do passado.
Deus é um Deus de Amor e - UM BOM DEUS - nunca iria prover seus
filhos - uma metade com amor beleza, alegria, abundância e dotadas de todo bem
- e a outra metade carregada com doenças e coisas impuras da vida. Bons pais
não fazem diferença entre seus filhos, e Deus não o faria, absolutamente.
Imaginai, por exemplo, dois jovens: um deles nasceu numa família de alta
posição, tem pais bondosos e tornou-se um cidadão conceituado da comunidade;
o outro jovem é um filho criado à "margem da vida", é doente e, talvez, ainda na
juventude, entrará em contato com criminosos para terminar sua existência na
prisão. Isto pareceria uma injustiça; mas ele colheu aquilo que em tantas outras
encarnações de suas vidas passadas praticara. O jovem trabalhador a quem
interessa progredir quer seguir o chamado divino que em tantas outras vidas já
havia escutado; ele vivia em existências anteriores de acordo com a melhor
sabedoria e consciência e construiu, pouco a pouco, um bom carma que, agora,
pode usufruir. O segundo jovem fez exatamente o contrário: ele também recebeu
a voz divina, pois DEUS PULSA EM CADA CORAÇÃO HUMANO, mas quis
desconhecer esta voz por sua livre vontade; também no passado agia e sabia que
estava praticando o mal e, assim, carregava, pouco a pouco, o carma que agora
ele vive - E daquilo que fizer de sua vida atual determinará se suas culpas serão
resgatadas ou se continuará aglomerando mais carma negativo, pois de Deus só
vem o BEM. Toda desgraça é obra humana; não é Vontade de Deus que alguns
filhos padeçam, mas é o fruto das "malbaratadas" forças de vida que Deus nos
emprestou. Estas acumuladoras desgraças acontecem há milhões de anos nas
cercanias do homem; se não houvesse qualquer meio de moderar estas
destruidoras causas então a colheita de males seria, realmente, arrasadora. São
abençoados por Deus todos os que conhecem e usam o INSTRUMENTO DIVINO
que está à sua disposição.
É confortante saber a verdade, que o perdão divino às suas malbaratadas
forças está SEMPRE PRONTO para cada pessoa que realmente deseja! A "eterna
maldição", que foi divulgada para, por meio de pavor, superstição e obediência
cega, manter os homens na excomunhão, NÃO É VERDADE! Para cada erro,
cada "pecado" e para todas as causas de impurezas e fraquezas, há um
DETERMINADO CAMINHO ONDE PODERÃO TRANSFORMAR-SE ESTES
ERROS e as criaturas serem libertas deles: o uso diário do Fogo Violeta do Amor
e da Transformação.
Se, finalmente, o homem percebe que ele é a CAUSA de toda desgraça e
toda limitação em seu mundo e se ele, sincera e honestamente, reconhece e deseja
REPARAR TODO ESS MAL, ser-lhe-á dado integral auxílio. Porém, até que ele
consiga atingir este ponto, permanecerá, geralmente, blasfemando contra Deus e

contra o destino ou resignando-se na impressão de que esta é a Vontade de Deus
- que, realmente, não é!
4- O FOGO VIOLETA
O Fogo Violeta é uma corrente de energia capacitada e adequada para
captar e dissolver energias imperfeitas, de modo que elas possam, novamente,
ser carregadas com a perfeição. Esta Chama é uma contínua força operante de
amor, misericórdia e compaixão que afasta causas criadas pelos humanos e cuja
expansão traria as piores desgraças. Quando a humanidade chegar a esta
compreensão e, conscientemente, fizer uso do Fogo Violeta, ela não mais terá que
sofrer, sempre e sempre, pelas causas passadas que geram infortúnios.
Até há pouco tempo, este Fogo Sagrado só era conhecido nos Santuários,
nos Templos Etéricos de Luz dos Mestres Ascensionados. Como o tempo é curto
e determinadas coisas deverão ser concluídas, estes conhecimentos foram
trazidos ao mundo externo, onde TODOS poderão adquirir, usar e viver a
liberdade.
No ano de 1954 começou a ERA DA LIBERDADE para a Terra! Estamos
atravessando, agora, uma época bastante especial na história de nosso planeta,
onde deve e vai reinar, eternamente, a Liberdade. Quer dizer: a energia que
envolve a humanidade e a atmosfera - que está carregada com impurezas,
discórdias e maldades - será TRANSFORMADA pelo Fogo Violeta; quando isto
for conseguido, o homem será, novamente, LIVRE: Poderá receber instruções
diretamente de sua Presença Divina e das Ascensionadas Legiões de Luzes.
Portanto, todos receberão a liberdade, não somente os humanos, mas também o
reino dos elementais, as criaturas quadrúpedes e tudo o que vive, passarão a
existir como era no princípio a Vontade de Deus - em amor, paz, harmonia e
liberdade.
O Grande Mestre Ascensionado SAINT GERMAIN é o Ser que dirige os
dois mil anos já iniciados da ERA DA LIBERDADE. Sua gigantesca missão é
LIBERTAR todos os viventes, com também a Terra, e isto será realizado por meio
do Fogo Violeta. Separadamente e em grupos, os homens apelam desejando
dissolver toda criação inferior que obscurecer a luz dos homens.
Se apelais pela vossa Presença Divina "EU SOU" e ao Mestre
Ascensionado Saint Germain para chamejar o Fogo Violeta através de vós, ele
começará a afastar todas as criações negativas em vossos corpos do sentimento,
do pensamento, etérico e físico; ireis constatar uma acentuada leveza e expansão
em vossos sentimentos, uma notável clareza em vossos sentidos e mudança em
vosso corpo. Alguns discípulos vêem esta chama violeta quando apelam por
auxílio em seus círculos de vida; outros a sentem. Mesmo que vós não a vejais,

ela está operando. Parece ser invisível, mas chegamos a ver as coisas mais
importantes da vida? Não são visíveis aos nossos olhos a vida, a eletricidade, o
amor, o ódio, a guerra (os efeitos de guerra: ódio, vingança, tristezas, dor etc.) e a
paz.; no entanto, são bem reais; podemos, em qualquer caso, ver os seus efeitos.
O uso diário da vivente Chama Violeta pode afastar muita coisa que está
acontecendo em vosso mundo. Mas, talvez deva ser esclarecido que, quando
empregais sinceramente o Fogo Violeta e "acontecem" pequenos efeitos - isto não
quer dizer que a Chama não faça a obra completa; significa que vossas
CRIAÇÕES HUMANAS vêm à luz antes que as tenhais dissolvido.
Sobre isto, alguém, em certa ocasião, disse: Assemelha-se a uma escada
"rolante" trazendo ao mundo atual a ação das forças do passado. Vosso trabalho
é usar, suficientemente, a Chama Violeta para que tais FORÇAS PERMANEÇAM
INERTES OU SEJAM DISSOLVIDAS ANTES QUE POSSAM AGIR. Quando a
Chama age, é com se explodisse uma porção de vossas criações humanas e então
ficásseis livres de determinas qualidades inferiores.
Procurai agir sempre com crescente entusiasmo, para dissolver-se
rapidamente, tão depressa quanto possível, o que se apresenta na superfície de
vossa vida diária.
5- A LEI DO PERDÃO
Enquanto a energia imperfeita é dissolvida e transformada por meio do
apelo da Chama Violeta - se realmente vosso sentimento de perdão, de vossos
erros e erros de outrem estão presentes - então esta Chama Violeta faz milagres.
Se apelais à Lei do Perdão por todas as vossas falhas e ERROS DE TODA A
HUMANIDADE, a Chama Violeta dá considerável ajuda, não só a toda a
humanidade como também a vós.
A Presença "EU SOU" de cada pessoa, por mais corrompidas que sejam, se
estas pessoas desejam, sinceramente, a perfeição, e se apelarem à Presença "EU
SOU" de toda a humanidade e pedirem ao Fogo Violeta chamejar através de
todos e perdoar seus erros, então a Divina Presença "EU SOU" poderá agir,
enfim. Talvez há milhares de anos não mais ela tenha sido apelada nem dirigida
para equilibrar estas energias de vida individuais. Quando os Mestres
Ascensionados nos observam, Eles nos vêem pelas cores que estão ao nosso
redor, pelo que sentimos e pelas formas que nos rodeiam, como também pelo
que havíamos pensado. Eles vêem luz ou sombra: não lhes importa se estas
sombras são originadas pelos erros que atribuímos aos outros. Mesmo que
nossas próprias críticas, nossos próprios ódios, nossas depressões e nosso
desmazelo sejam piores que os da maioria de nossos semelhantes, no ambiente

em que vivemos, as sombras deverão ser transformadas em luz e as cores turvas
e sombrias nas cores luminosas da perfeição.
Dizei diariamente e muitas vezes:
"EU SOU" A LEI DO PERDÃO E DA CHAMA TRANSFORMADORA DE
TODO ERRO QUE COMETI;
"EU SOU" A LEI DO PERDÃO E DA CHAMA TRANSFORMADORA DE TODOS OS ERROS
DE TODA A HUMAIDADE.
Observai: talvez , no passado, não só maltratastes pessoas mas, também, os pássaros, os
animais e outras manifestações de vida; talvez abusastes dos seres elementais da terra, da
água, do ar e do fogo - os quais são todos inteligentes e desejam desenvolver-se e, quem sabe,
atingir maior perfeição, acima da nossa, vossa e Minha.

A era da liberdade está próxima! Aproveitai a oportunidade que está em
vós! Esforçai-vos, sinceramente, em transformar vossos erros que cometestes
contra tudo, no pensar, no sentir, com palavras e ações para que tenhais proteção
em vosso ambiente, na época da crise. Daí o melhor daqui por diante: motivai
somente o que produz a perfeição. Cada fagulhinha de vida que vos foi conferida
(e são toneladas de força vital) deverá ser purificada, harmonizada e imbuída na
perfeição ao retornar a Deus - assim como era ao vir, anteriormente, a vós.
Coisas estranhas estão acontecendo sobre toda a Terra: imperfeições,
quebras de harmonia, invenções maléficas que são criadas pelo HOMEM e NÃO
POR DEUS agem e querem dominar em toda parte. O uso da Chama Violeta do
Amor da Liberdade e o apelo à Lei do Perdão são os verdadeiros caminhos para
afastar as discórdias em vosso mundo. Se as pessoas usarem esta força
suficientemente, poderão evitar as desgraças que ameaçam a todo o mundo.
6- HARMONIA
Harmonia é a Lei fundamental da vida sobre a qual repousam todas as
outras leis. Uma vez quebrada, o homem sofre o castigo na forma de qualquer
infelicidade. Sem manter a harmonia no pensar e no sentir, a energia pura de
Deus não poderá trazer o bem-estar. A religião do futuro será tão simples que
não haverá necessidade de estudá-la, pois ela SERÁ apenas A LEI DA
HARMONIA!
Quando a humanidade compreender que foi a desobediência a esta
simples LEI que criou toda a sua desgraça, então, ela estará mais interessada em

dominar-se e se esforçará, conscientemente, para trazer à sua preciosa vida
somente a perfeição.
A humanidade diz: "queremos paz, queremos liberdade, queremos amor e
felicidade". Mas como poderão manifestar-se todos estes predicados se ao mesmo
tempo não se ouve dizer sobre a Terra: "damos paz, damos liberdade, damos
amor e felicidade para todos e para sempre!"
Imaginai: Maus sentimentos, ódio preconceito, intolerância, ciúme,
imoralidade, depravação, perversidade contra alguma coisa ou algum ser
vivente, necessitam, primeiramente, passar através daqueles que criaram e
sustentaram estes sentimentos em seus cérebros, seus corpos, sentidos e
ambientes. GUERRAS são também acumulações de muitas pequenas guerras
entre marido e mulher, irmão e irmã, pais e filhos, amigos e vizinhos, sociedades
e nações! O que a humanidade precisa não é uma bomba atômica de maior
potência, mas, sim, irradiações suficientes de sentimentos amáveis e boa vontade,
amor divino impessoal de uns para com os outros e levantar os olhos à Presença
Divina "EU SOU" e às Ascensionadas Legiões de Luzes, implorando sua
proteção, paz e orientação. Senti isto e dizei: "QUERO FAZER O COMEÇO".

7- OS SETE CORPOS
Cada indivíduo é revestido de sete corpos: 1) o corpo eletrônico; 2) o corpo
causal; 3) a Sagrada Chama Crística no coração. Estes são os corpos superiores;
estão completamente prontos ou são perfeitos. Os quatro corpos inferiores, cujo
jogo de força deverá transformar-se e ser livre, são os seguintes: 4) o corpo da
emoção - os sentidos; 5) o corpo mental - cérebro; 6) o corpo etérico - o livro das
recordações; 7) o corpo físico.
O Corpo da Emoção (astral) foi criado para que pudesse irradiar as
diversas virtudes divinas através dos sentimentos para abençoar toda vida.
Todos os vossos maus pensamentos, imperfeição, desamor que jamais deveríeis
ter, estão neste corpo. É necessário substituir todas estas forças imperfeitas das
criações humanas pelos predicados divinos, pelo amor transcendente, pela paz,
harmonia, felicidade e todos os outros atributos. A Chama Violeta fará esta
substituição.
O Corpo Mental foi criado para preservar o modelo perfeito, o que vós
quereis divulgar. Ele cria a forma daquilo que desejais, e a mantém para ser
vivificada pelo sentimento e tornar-se uma realidade em vosso mundo. Este
acontecimento foi completamente modificado pelos humanos: estes persistem
nas suas intuições sobre as formas imperfeitas. O homem vê, ouve e fala,
vivificando-as com seus sentimentos e arremessando-as na realidade.

A Chama Violeta as transformará.
O Corpo Etérico é o assentamento das recordações; tudo aí permanece
guardado, o que acontece através de uma Emanação de vida em Bem ou Mal. Se
constantemente vivificais pela lembrança as vossas infelicidades passadas, elas
tornam a aparecer em vosso mundo atraídas pela constante repetição de vossos
relatórios. A Chama Violeta fundirá todos estes apontamentos prejudiciais e os
transformará.
No Corpo Físico foi tudo imposto e cunhado pelas imperfeições dos
outros três corpos! A Chama Violeta que flameja através de cada órgão, cada
célula e cada circunstância da vida as transformará.
O fato de que possuís sete corpos não é de se admirar, nem o fato de que
vosso automóvel possui mais de um elemento, pois vós sois um mecanismo
muito mais complicado; o corpo físico, sozinho, é um maravilhoso "Milagre da
Técnica"! Em vosso auto ou carro existem carburadores, bombas, velas, baterias,
instalação elétrica, refrigeração, etc. Tudo isto deve funcionar em sincronismo,
para que o carro possa andar bem. Todas estas partes deverão estar unidas,
engrenadas e trabalhar perfeitamente. Um mecânico experimentado pode dizervos o que deverá ser feito para que o carro ande melhor. Assim somos alertados
pelos Mestres Ascensionados sobre o que devemos fazer para os nossos vários
corpos "trabalhem" em harmonia.
Por meio de cada pensamento, de cada sentimento, cada palavra e cada
ação criais um carma infeliz ou uma coroa de Luz; pois em cada instante pensais
e sentis algo, dormindo ou em vigília. De que modo usais cada um de vossos
corpos? Que criais? A Chama Violeta é o misericordioso instrumento que pode
transformar tudo em vosso mundo, se a usardes proveitosamente! Por si só, ela
não atua. Até que toda desgraça, limitação de toda forma sejam afastadas de
vosso mundo, não fiqueis parados, mas fazei uma dinâmica e entusiástica
aplicação do Fogo Sagrado que vos libertará definitivamente.

8- PERDOAI-ME (para ler, preferentemente, de pé)
Perdoai, ó minha Presença,
perdoai, eu vos suplico,
pelo que pratiquei
com meus erros contra o amor.
Ajudai, para que o puro amor
reine em meu coração;

que toda culpa se extermine
até que o "EU SOU" seja
divinamente livre.
Perdoai, ó Grande Presença!
Não vejais os HUMANOS
pelo que praticaram
com seus erros contra o amor.
Ajudai: que o puro amor
reine em seus corações;
que toda culpa se extermine;
assim, todos estarão
divinamente livres.

9- APELOS (também de pé)
Bem-Amada Presença "EU SOU" em mim e Bem-Amado Mestre
Ascensionado Saint Germain: eu Vos amo!
Vinde com vossos anjos de Fogo Violeta da Liberdade, da Transformação,
da Misericórdia e do Amor e ajudai-me!
Chamejai Vosso Fogo Violeta através de meus sentimentos! Afastai toda
sensação de dúvida, medo, ciúme, limitação, impureza e ódio de qualquer
espécie - de causas e gérmens - e DAI-ME NOVAMENTE Vossa abundância do
divino Amor, Pureza, Harmonia, Liberdade e Perfeição!
Chamejai Vosso Fogo Violeta através de meu cérebro e meu mundo
mental! Derretei e transformai todas as imagens de imperfeição de qualquer
natureza - causas e gérmens - e dai-me, novamente, a recordação do Bem, da Paz,
Felicidade e Perfeição!
Chamejai Vosso Fogo Violeta através de cada órgão, cada célula, cada
funcionamento, cada parte de meu corpo físico e mantende a chama até que
todas as aparências de velhice, miséria e imperfeição de qualquer natureza se
dissolvam e se transformem em minha eterna juventude e beleza, completa
saúde, ilimitada força e poder. E que a vitória de meu Plano Divino se realize.
Eu Vos agradeço!
10- USO

IDE todos os dias aonde puderdes estar só e permanecei em silêncio.
Dirigi vossa atenção ao vosso "EU SOU" em vós! Irradiai, silenciosamente, amor e
adoração sobre o "EU SOU" para Ele EXPANDIR a sua Luz e seu Amor e
preencher vossos corpos mental e emocional, e vossa boa vontade, para abranger
toda a vida em vosso ambiente. Enviai vosso amor ao Mestre Ascensionado Saint
Germain e procurai senti-Lo sobre vós, envolvendo-vos num Pilar de Fogo
Violeta. Visualizai como são maravilhosas as nuanças de cor violeta, chamejando
sobre vosso corpo físico e afastando toda dor corporal. Visualizai como a chama
se expande e preenche o espaço, a cidade e o vosso mundo.
Procurai perceber, conscientemente, com a Sagrada Chama Violeta
atravessa vossos corpos etérico, do pensamento, sentimento e como ela derrete
todos os maus pensamentos, tensão e qualquer desarmonia. Senti como ela
transforma tudo pela bondade e misericórdia divinas em amor, bondade, glória e
paz.
O Fogo Violeta é VERDADEIRO e trará êxito se, todos os dias, for usado
ritmicamente, três vezes por dia. Absorvei este Fogo, amados discípulos, usai-o e
sede livres.

HAJA LUZ
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 3

A MORTE NÃO EXISTE

1- OS SENHORES DO CARMA
No reino etérico existe um enorme edifício branco de forma quadrada. Ele
é chamado “Corte de Justiça”, mas em verdade é um Templo de Grande Amor e
Misericórdia, o Átrio do Carma. Todos passarão algum dia, ao deixar o corpo
físico, por esta “Corte de Justiça”. Por este edifício, toda alma ao nascer torna a
passar, para receber novas tarefas que deverá realizar na sua vida futura.

Não existe quem não esteja familiarizado com este “Átrio do Carma”. As
almas vão a determinadas esferas que lhes correspondem, fato causado pelos
“trabalhos problemáticos” de suas várias vidas. Por este motivo, muitas pessoas
trouxeram consigo o pavor impresso na lembrança de quando transitaram por
este “Tribunal”, acontecendo também que em muitas doutrinas penetrou o
ensino errôneo do castigo e da ira divina. Estes ensinamentos não expressam a
verdade!
Quem conhece o grande campo de trabalho dos “Senhores do Carma”,
quem compreende o grande trabalho que os Poderosos Seres dedicam às almas
desejosas de elevação, observa que, para estas, desaparecem o pavor e susto, da
assim chamada morte, perante a Justiça. O saber sobre o carma ajuda a todos,
quando atravessam o véu da “morte”, e também ajuda aos seus entes queridos
que ficaram na Terra.
O grande processo do mais alto desenvolvimento da Evolução permite que
a alma humana se vista com um corpo físico para que, na Terra, aprenda a
dominar com maestria sua energia de vida. Ela deverá amadurecer dentro do
quadro da totalmente abrangedora Evolução, na qual lhe é determinada a sua
missão espiritual. A maioria dos seres nunca escolhe uma encarnação. Para
simplificar, explanaremos somente sobre a Chispa divina que livremente se
encarna, seja como guardiã do gênero humano, seja para conseguir experiências
e maestria da força de vida, como elo da corrente de evolução. O Conselho
Cármico dos Seres Celestiais regula a entrada da alma no corpo físico e dá-lhe a
oportunidade e a possibilidade do desenvolvimento sobre a Terra. Depois de um
determinado ciclo, afasta-se do planeta para dar a oportunidade às outras
emanações de vida que estão desejosas de receber seu aprendizado sobre a Terra.
O campo de aprendizagem destes Grandes Seres é rico e múltiplo: Eles estão
familiarizados em aproveitar a Terra como ambiente de estudo, para um
desenvolvimento da mais alta espiritualidade e dar a maior possibilidade a cada
uma, entre dez bilhões de almas.
A decisão da Corporação Celeste do Conselho Cármico só é definitiva
tanto quanto são disponíveis os interesses da humanidade. Existem poucas
exceções: por exemplo, quando são apresentados os requerimentos aos Sóis do
Sistema, para que o progresso da humanidade seja acelerado; então poderá haver
a garantia da Dispensação e Anistia.
Atualmente, fazem parte da Assembléia do Conselho Cármico SAITHRU, o
Grande Diretor Divino, Manu da Sétima Raça Raiz. Ele representa o primeiro
raio. LIBRA, Deusa da Liberdade, Grande Ser Cósmico do segundo raio. NADA,
Mestra Ascensionada, Deusa do Amor, do terceiro raio. PALLAS ATHENAS,
Deusa da Verdade, do quarto raio. Elohim VISTA, também chamado CYCLOPE,

do quinto raio. KWAN-YIN, a Deusa da Misericórdia, do sexto raio. PÓRTIA,
Deusa da Justiça e da boa oportunidade, que representa o sétimo raio.

MAHA CHOHAN RECOLHE O ÚLTIMO ALENTO
No mesmo instante em que a alma deixa o corpo físico, o Maha Chohan
está preparado para recolher o seu último alento. Maha Chohan é o Grande Ser
que representa o Espírito Santo para a Terra. É Ele que inala a primeira respiração
no corpo, quando as almas individuais nascem. Quando Ele recebe o último
alento, dissolve-se o Cordão de Prata. Um anjo de um dos Mestres
Ascensionados ESPERA PELA ALMA e a conduz ao maravilhoso reino de
“repouso”, no “céu” da crente humanidade. Após um pequeno repouso, ela
entra em contato com alguns de seus amigos e de seus queridos – se por acaso
estes ainda não encarnaram. Logo após, apresenta-se um mensageiro do
Conselho Cármico, com uma intimação. Falamos agora de casos comuns, de uma
pessoa que somente praticou coisas construtivas, que procurou desenvolver
algumas qualidades divinas, assim como aspirações espirituais, e por
conseguinte mereceu um tratamento individual. A grande massa das almas
adormecidas permanece durante todos estes acontecimentos num estado de
sonhos. Após um julgamento em massa, elas são levadas, delicadamente, pelos
guardiões espirituais a um determinado ambiente, onde serão despertadas.
Ainda existe o terceiro grupo de emanações de vida altamente espiritualizadas:
conquistaram a particular assistência individual do Conselho Cármico. Das
poucas emanações de vida que estão preparadas à Ascensão falaremos
detalhadamente, mais tarde, em outros capítulos.
Ao aproximar-se do pórtico do Salão do Carma, avistamos os portões
abertos de par em par. Acompanhadas pelos anjos, em grupos, as almas
caminham lentamente, atravessando a imensa arcada. Algumas almas isoladas
são acompanhadas por seres de radiante Luz. Todas sobem a escadaria rumo ao
enorme portão. Aproximando-nos, ficamos dominados pela magnífica grandeza
deste edifício e do longo corredor que se estende até onde a vista alcança.
Muitas salas, para diversos países: andando-se pelo corredor, vêem-se
várias arcadas que se ramificam, partindo do corredor central. Sobre cada arcada
lê-se o nome de um país ou nação, por exemplo: China, Índia, etc. Grupos de
seres, isoladamente, dirigem-se do corredor central para estas salas e entram na
pequena antecâmara. Lá esperam a intimação do mensageiro do Conselho
Cármico.

No fim do corredor atinge-se, finalmente, a ampla sala de audiência:
entra-se, silenciosamente, e cada um ocupa seu lugar. Esta sala é uma grande
“câmara” semelhante às das casas térreas da Inglaterra. À frente da tribuna estão
colocadas sete cadeiras de espaldar. Todos os demais assentos do ambiente estão
ocupados por almas individuais acompanhadas pelos seus avalistas, ou melhor,
pelos seus padrinhos. Vêem-se, também, grupos acompanhados pelos seus
zeladores e guardiões.
Um anjo luminosos menciona os nomes das almas, isoladamente, ou dos
grupos. Elas se levantam e vão, acompanhadas pelos seus padrinhos, até a parte
dianteira do salão. Nesse local é lido às almas que deixaram a Terra UM
RELATÓRIO SOBRE SUA RECÉM TERMINADA EXISTÊNCIA; o anjo lê o
relatório com voz audível e imparcial. O próprio Santo Cristo de cada alma
informa o que ela PODERIA TER FEITO de acordo com a sua natural aptidão,
enquanto ainda usava o corpo físico. Estes dois relatórios serão comparados: de
como a alma aproveitou suas possibilidades e como será decidida sua futura
existência. São comuns as possibilidades que se tem aqui sobre a Terra. É muito
tarde querer agarrá-las após a partida, através da chamada morte. AQUI são
decididos os EFEITOS, AQUI devemos encontrá-los e neutralizá-los. Durante a
permanência na Terra, cada alma deverá demonstrar, com maestria, a vida que
lhe foi confiada. Do que aqui se faz depende a decisão sobre o que acontece entre
as encarnações, como também, sobre qual a oportunidade e possibilidade que
nos serão dadas quando voltarmos a nos encarnar em um novo corpo. Certas
almas devem ser conservadas sob controle ao serem lidos os relatórios de suas
vidas perante o Conselho Cármico, ocasião em que elas compreendem O QUE
PODERIAM TER FEITO para auxiliar os humanos, em determinadas
circunstâncias, melhorando-as...
São os MINUTOS DA VIDA DIÁRIA que constróem um mau carma ou
uma coroa de Luz! Não se conquistam diária e constantemente os pontos mais
elevados; mas o dia começa e o trabalho diário é feito com todos os seus diversos
deveres; enquanto isto, pensa-se e sente-se ininterruptamente. Estas são as pedras
construtoras da vida. Fazei vossas próprias perguntas: Como exerço influência
sobre as pessoas? Faço-as felizes e contentes? Ou as influencio de tal maneira que
elas se sentem aliviadas e alegres quando delas me afasto?
Sede diariamente agradecidos pelas batidas de vossos corações, o que vos
dá a oportunidade de conquistar a maestria no vosso mundo. É necessário fazê-lo.
Quando a chama de vossos corações se retirar, será tarde. Quem experimentar,
com toda sinceridade, fazer do mundo de suas vidas diárias um belo ambiente
àqueles que nele vivem; quem experimentar trazer uma sensação de bem-estar e
alegria ao próximo, estes não terão nada a temer ao receberem a intimação; estas
pessoas saberão que fizeram o melhor, e mais não pôde ser feito.

2 – A SENTENÇA
Antes de ser pronunciada a sentença, todos os participantes da Grande
Fraternidade Branca poderão interferir, “falar” a favor de uma alma, oferecer e
assumir por ela a responsabilidade. Quando isto acontece, a alma pode entrar nas
esferas mais altas como recompensa pelos seus esforços. Após a intercessão de
um IRMÃO, a alma é levada a um adequado ambiente especialmente preparado
para a aprendizagem; lá ela aprende a lição que mais necessita para seu
progresso, para sua evolução. A SENTENÇA JAMAIS SERÁ DADA NO
SENTIDO DE UM “CASTIGO” – jamais – porém, de acordo, como seja, dando à
alma a máxima ajuda para o desenvolvimento da Luz oculta em seu coração.

PRECES AJUDAM MUITÍSSIMO – PADRINHOS – AUXILIARES –
AVALISTAS
As preces poderão ser uma poderosa ajuda aos vossos queridos “mortos”!
Porém, quando a atenção de um Mestre Ascensionado é dirigida para uma
destas almas que quer transpor o átrio do “Tribunal do Carma”, então o Mestre
se apresenta pessoalmente oferecendo o encargo de padrinho, ou envia um
representante como avalista. Desta forma, a alma é conduzida a uma esfera
especial onde o Mestre Ascensionado a visita e auxilia em sua evolução.
Mais uma vez é explicado que o Conselho Cármico jamais CASTIGA
QUALQUER EMANAÇÃO DE VIDA! Cada sofrimento que se passa é o rechaço,
a reação ou retorno dos sofrimentos enviados a outros; a alma deve COLHER o
que SEMEOU! E desta forma ela aprende a ser útil e eficiente, na sua vida
construtiva.
Se a humanidade pudesse compreender que Deus é UM DEUS DE AMOR
e que tudo acontece somente para fazê-la feliz e contente, também na
transmutação de seus erros, abrindo o coração ao Grande Amor Divino, receberia
considerável impulso, acelerando o seu progresso.
O Ascensionado Mestre KUTHUMI, ou um de seus representantes,
recebem todos os jovens que na flor da idade deixam seus corpos e dá-lhes todo
o Seu apoio.
O Ascensionado Mestre EL MORYA é padrinho daqueles que mantiveram
suas atividades em cargos de governo, mesmo dos que cometeram faltas em seus
trabalhos.

O Ascensionado Mestre PAULO, o VENEZIANO, quer auxiliar àqueles
que trabalham em prol da paz e para a realização da Fraternidade.
O Ascensionado Mestre SERAPIS BEY fala pelos artistas, músicos,
arquitetos, engenheiros e construtores de belos templos, catedrais e cidades.
O Ascensionado Mestre JESUS intervém em favor de todas as almas que O
serviram no caminho da Igreja.
O Ascensionado Mestre SAINT GERMAIN apelas às emanações de vida –
que consciente ou inconscientemente – se dedicaram e incentivaram as causas da
LIBERDADE: seja por motivos políticos, religião, concepção do universo ou
escravatura corporal.
Daí, é muito bom que todos tenham ao menos um conhecimento
superficial sobre os bem-amados Irmãos. Quando vos apresentardes ao Conselho
Cármico (lá, cada um, em algum dia, deverá comparecer), então UM dos bemamados Irmãos poderá dizer: “Este filho nos serviu” – e Ele (o Mestre) poderá ser
vosso padrinho.
Muitas vezes são chamadas as testemunhas para comprovar o BEM que as
almas praticaram na Terra. Também os que pertencem ao reino dos quadrúpedes
testemunham pelos benefícios recebidos. Tudo isto parece muito protocolar. É
muito raro uma alma comparecer ao Conselho Cármico sem ter no mínimo feito
algum bem a uma emanação de vida, durante a sua existência terrena. Quando
uma alma for avaliada sob o prisma espiritual e sua luz for medida, ela será
levada a uma das sete esferas do interior. Sob a orientação de Seres
especialmente instruídos são as almas conduzidas para receberem os
ensinamentos de desenvolvimento da razão, bom-senso e compreensão. Isto leva
algum tempo até que os protetores espirituais comuniquem ao Conselho
Cármico que as almas estão novamente prontas para receberem uma outra
oportunidade de reencarnação.
Os guardiões do gênero humano e também as almas desenvolvidas estão
geralmente preparadas para renunciar à sua permanência nas esferas superiores.
Assim, o Conselho Cármico deixa, na maioria das vezes, transitar as almas que
têm permissão de se encarnarem novamente. Elas desejam voltar ao corpo físico,
o mais depressa possível, para ajudar a humanidade. Isto esclarece, muitas vezes,
o motivo da deficiência e escassez de forças físicas do corpo nas vidas destas
almas: - é porque elas renunciaram ao repouso que carregaria seus corpos
internos de vitalidade, assim como uma noite de repouso restaura nosso corpo
com a força vital.

PECADO POR ERRO

Qual a razão da maioria das pessoas sentirem medo, quando pensam no
Conselho Cármico e no Tribunal de Justiça? Em princípio, são poucos os que
realmente vivem na Luz. Esse medo provém da incapacidade de manifestarem o
que são: nesse caso, o remorso é a sua própria sentença. Quando um indivíduo,
na libertação de sua alma (corpo etérico), OLHA PARA TRÁS e vê O QUE
DEIXOU DE FAZER, POR INÉRCIA, então lhe vem o remorso, a imagem do
QUE ELE DEVERIA TER FEITO, quando ainda possuía a oportunidade e os
meios físicos de agir nas proximidades dos humanos, com valor espiritual – e
este remorso produz sofrimento. O Conselho Cármico indica sempre ao
indivíduo a classe de estudo onde poderá melhor aprender as lições de que mais
necessita e fazer penitência de seus “pecados” (atos ou ações e omissões) a fim de
preparar-se para uma nova vida terrena. A cada alma é imposta uma
determinada quantidade de deveres correspondentes aos resultados destrutivos
que deverão ser resgatados. Cada um deve reconhecer e dissolver os seus
próprios pensamentos e sentimentos desarmônicos. Ele mesmo os criou, talvez
alguns há muitos séculos! A dissolução se processa por meio do Misericordioso
Fogo Violeta.
Se um discípulo, conscientemente, recebeu uma determinada instrução do
Conselho Cármico, começa logo a reparar o seu carma, possivelmente no plano
inferior dos corpos do pensamento, sentimento e etérico. Segue avante no
determinado reino, põe-se a trabalhar com o FOGO VIOLETA e oferece o mesmo
serviço nas esferas internas, o que VÓS, com preferência, já podeis praticar aqui
na Terra. Um dia isto terá que ser feito!
Algumas igrejas têm chamado a estas vivências ou acontecimentos de
“purgatório”. Não é um lugar de castigo, porém, um lugar onde podem ser
feitas, conscientemente, as penitências relativas às fraquezas que foram
acumuladas nos corpos inferiores. Se, então, a alma está “madura” para um novo
corpo físico e já foram resgatadas e transformadas muitas coisas de seu carma
que o homem teria de enfrentar – ele possui maiores possibilidades em seu
desenvolvimento sobre a Terra.
Existem dez bilhões de almas que ocupam a Terra como “ambiente de
aprendizagem”. De tempos em tempos deverão encarnar-se para compreensão
de suas dívidas. Devido à poderosa e gigantesca acumulação de energias
imperfeitas em seu redor, somente um terço destas almas pode encarnar-se ao
mesmo tempo. É UM GRANDE PRIVILÉGIO RECEBER A REENCARNAÇÃO: a
vida nunca deveria ser levada levianamente, pois não é fácil obter permissão
para uma nova encarnação: de três almas que desejam voltar à Terra, só UMA é
escolhida; às OUTRAS DUAS é recusado este privilégio.

PREPARAÇÃO À REENCARNAÇÃO
Se o Conselho Cármico aprova a reencarnação, então é procurada uma
oportunidade para este fim. O carma do indivíduo deve ser novamente
examinado. É preparada uma adequada encarnação, para que certas culpas do
carma sejam exterminadas, em resumo, é preciso melhorar todos os erros da vida
anterior, neutralizando-os praticando o bem. Cada carma individual
é
cuidadosamente medido e pesado, para que cada alma não receba mais carma
por resgatar, do que sua força e luz, na vida futura, possam dominar com
maestria. “Deus dá-nos o fardo mas Ele também nos ajuda” (Ps. 68,20) e isto é
verdade. Por piedade e misericórdia, a alma não será carregada com maior
quantidade de carmas do que ela pode carregar e compensar. Se o carma já está
distribuído, se já estão determinados o ambiente, a raça, os pais, então a alma e o
ser elemental do corpo físico são instruídos antes da encarnação.
É mostrado ao ser elemental o modelo etérico do corpo carnal do qual a
alma foi merecedora. Os construtores de forma, o próprio Santo Cristo e o ser
elemental deste corpo começam, finalmente, a preparação para a próxima
encarnação. E o milagre do nascimento se realiza. Novamente a alma
ATRAVESSA OS MESMOS PÓRTICOS DO CARMA para mais uma vez
incorporar-se na Terra.
Ao transitar pelos planos internos à Ascensão, os candidatos deverão
também percorrer esses caminhos da purificação, como sejam: pensamento,
sentimento, etérico e físico. Se as criações desarmônicas ainda não foram
transmutadas – eles deverão transmutar tudo agora com o Fogo Violeta. O
período do ajuste da compensação que precede a conquista da Liberdade
abrange meses, muitas vezes, até anos.
Vós, discípulos conscientes, sois os privilegiados de toda a humanidade!
Vós sabeis da existência do Fogo Violeta e fazeis, aqui e agora, uso dele e
do seu poder de purificação!
Não espereis até chegar o momento da liberdade dos vossos corpos
etéricos, quando sereis enviados à presença do Conselho Cármico, para
reparação de vossos erros (visto que propositada e impensadamente usastes e
abusastes das formas de vida e energia divinas).
Por motivo da mui especial Dispensação do Grande Sol Central, e com a
enorme ajuda da cooperação da espontânea energia da humanidade, é de se
esperar que os pórticos da sala de audiências do Conselho do Carma sejam
brevemente cerrados para a Liberdade Eterna da grande humanidade, quando
então a ultérrima emanação de vida será absorvida para “nunca mais voltar”, e
os portões do Tribunal de Justiça serão aferrolhados pelos Grandes Anjos
Mensageiros que, juntamente com Jesus, poderão dizer: “Está consumado – Pai –

em Vossas Mãos depositamos nosso desdobramento e NENHUM SER FICOU
PARA TRÁS”.

3 – O REINO DOS ADORMECIDOS
Quem são os que penetram no REINO DOS ADORMECIDOS? São as
pessoas que não crêem na vida após a morte, os que estão cansados ou
preguiçosos para refletir, que preferem transitar no Nada ou no esquecimento,
ou os que passaram ao lado de lá por motivo de esgotamento, ou através de um
grande susto, ou por meio de uma morte violenta proveniente de guerra ou
catástrofe.
No reino dos adormecidos, cada um tem uma bela cama para descanso,
com maravilhosas flores luminosas que nunca murcham, com lençóis de rosas ou
outras flores, que os envolvem. Os Anjos-Devas guardam-nos com muito carinho
e cuidado, regando os seus corpos etéricos com óleo. Quando acordam, é-lhes
permitido estarem com seus queridos. Num determinado tempo, aparece o anjo
mensageiro com um convite para se apresentarem ao Conselho Cármico.
Até bem pouco tempo, havia, nos reinos inferiores dos adormecidos,
grande resistência por parte daquelas almas, que procuravam escapar ao serem
acordadas. Queriam dormir e negavam-se a acordar! Isto atrasava
consideravelmente o seu progresso, pois não obedeciam ao convite do Conselho
Cármico para receberem suas sentenças, penitenciarem-se de seu carma e assim
poderem preparar-se para uma nova encarnação na Terra. Deste modo, elas
próprias recusavam a oportunidade de se elevarem na escada do
desenvolvimento.
No ano de 1954, o reino dos adormecidos foi desocupado pelos que lá já
permaneciam há séculos e foi por meio dos apelos poderosos dos discípulos de
El Morya e Saint Germain! Quem entrar, agora, neste reino, para descansar,
ficará lá somente seis meses.

4 – ALMAS PRISIONEIRAS DA TERRA
Existem almas que continuam sendo “almas prisioneiras da Terra”. Vós já
ouvistes falar sobre isto na literatura ocultista. São indivíduos com muito amor
ou muito ódio das pessoas ou das coisas da Terra. Defendem-se contra a morte.
Mesmo que já tenham atravessado o reino da morte, ainda assim, não querem
admitir a realidade de não mais pertencer no reino exterior. Agarram-se às coisas
que mais amavam ou odiavam; vivem, como vampiros, da força de vida e

magnetismo vivente das pessoas encarnadas. Destas almas, muitas já foram
libertadas, pela força dos apelos dos discípulos, e retiradas da atmosfera da Terra
– contra sua vontade.
Qual a razão ou porque alguns indivíduos permaneceram milhares de
anos no plano astral da criação dos humanos? Foi por rebeldia, por não quererem
atender ao chamado do Conselho Cármico. Este é um passo voluntário. Até o
momento de sua apresentação perante o Conselho – todos lá deverão comparecer,
quando transitarem pela morte – aquelas almas não aceitaram as penitências que
lhes foram distribuídas, para ao menos redimirem uma parte de seus destroçados
carmas: não quiseram, voluntariamente, apresentar-se nas esferas indicadas pelo
Conselho Cármico e lá permanecer até que houvessem aprendido suas lições.
Enquanto isto não for realizado, elas NÃO PODERÃO RECEBER,
NOVAMENTE, UM CORPO FÍSICO – E A LIBERDADE só pode ser alcançada por
aqueles que em vida souberem ser mestres de seu corpo físico.

5 – MENSAGEIRO CÁRMICO
Os Mensageiros do Conselho Cármico são Seres de aparência
deslumbrante. Usam trajes cor de púrpura, da mesma cor usada pelos antigos
imperadores, semelhantes às cores do traje usado pelo Mestre Ascensionado
Saint Germain. Na altura do busto ostentam a balança da justiça em perfeito
equilíbrio. Trazem coroas sétuplas (sete pontas), e carregam rolos de escrituras
com fitas cor de púrpura: estas escrituras contêm os convites para as almas se
apresentarem ao Conselho Cármico. Cada alma que abandonou o corpo, cedo ou
tarde encontra em seu caminho estes mensageiros, de acordo com sua livre
vontade.
Cada rolo de escritura significa uma OPORTUNIDADE ao indivíduo, para
receber a sentença e um período de penitência, como possibilidade para
compreender a Lei da Vida. O livre-arbítrio é o mandamento do momento atual:
os indivíduos podem penetrar a cada hora no Templo dos reinos internos ou
abster-se, como desejarem – assim como as pessoas na Terra vão à igreja ou
somente na época do Natal ou da Páscoa. Quanto mais aprendem e servem nos
Templos dos reinos interiores, tanto mais rapidamente se libertam de seus
carmas destroçados e podem penetrar em reinos mais elevados. Desta forma
asseguram uma vida terrena em melhores condições, quando chegar a vez de sua
nova encarnação sobre a Terra.

6 – A NOVA ALMA ENTRANTE

Se uma emanação de vida já atravessou os PÓRTICOS do Carma, então
cada alma – ou grupo – será examinada e indicada para uma determinada esfera
que lhe é favorável e que corresponde à sua vibração, seja na cidade ou no
campo, e de acordo com esta emanação de vida, o que ela mais desejar. Lá
permanece o indivíduo. Recebe novas revelações, associa-se em comunidades e
toma parte nos serviços divinos. Seu progresso poderá ser acelerado ou lento, tal
como sucede com os homens sobre a Terra. Suponhamos que duas almas
reencarnaram no mesmo minuto sobre a Terra: uma delas apressa-se durante
este estágio para chegar até o ponto mais alto de sua Ascensão; a outra, porém,
movimenta-se lentamente, ou o que é pior, fica estacionada, de modo que pouco
se tem desenvolvido desde que se encarnou até o momento de deixar o corpo.
Após, a duração do estágio no reino interior depende de vários fatores que se
apresentam. Aí surgem novas amizades. O corpo etérico atua como um espelho
que reflete seu ambiente: paulatinamente afasta de si as impressões de outros
seres que permaneceram mais tempo nesta esfera.
Quando o Conselho Cármico verifica que a alma já dissolveu suficiente
carma e encontrou o necessário alimento e descanso espiritual, então novamente
se apresenta a ela o Mensageiro Cármico e lhe participa que um novo nascimento
a aguarda.
As despedidas são difíceis porque os reinos interiores são lugares de
felicidade – comparados às vidas comuns sobre a Terra. Quando o anjo do
Conselho Cármico aparece, a alma compreende: agora é tempo de regressar a
uma nova vida terrena. Estes mensageiros usam vestes de um maravilhoso azul
celeste profundo, “azul das águas marinhas” e sua presença significa a
possibilidade de uma nova encarnação.
No começo de cada ano, o Conselho Cármico escolhe as emanações de
vidas que nesse ano deverão encarnar-se. Primeiramente as almas que querem
incorporar-se recebem toda consideração; seguem-se as almas que já expiaram
uma certa quantidade de seus carmas e as que, por motivo justo, já podem
receber a encarnação. No mês de maio, a Bem-Amada Maria, Mãe de Jesus,
abençoa em seu Templo do Sagrado Coração todo novo filho da Terra. Ela ajuda
a formação do coração com as substâncias maravilhosas do mundo físico e
envolve o cálice no qual chameja a imorredoura divina Chama Trina.
PORTANTO, NÃO HÁ MORTE, PORÉM VIDA PERPÉTUA
Mas cada alma individual necessita sempre e sempre voltar à Terra até
que se torne um mestre de sua vida, de seus pensamentos, sentimentos, palavras
e ações.

Se cada átomo discordante de qualquer natureza for extinto pela
purificação e existir AMOR e LIBERDADE, então o indivíduo faz realmente sua
Ascensão e retorna ao “lar” para não mais voltar. Portanto, desaparece todo o
pavor da humanidade em relação ao “depois” da vida. Todos deverão saber:
Quem faz o melhor, dentro de seu saber e de sua consciência, e vive fiel e crente,
a estes é acrescentada toda ajuda para o bem – no caminho da Bem-Aventurança!
Milhões de humanos passam anualmente pela porta da “morte”. Milhares
de almas sujeitam-se a todas as categorias das esferas internas. Quereis dar-lhes
vosso maior auxílio? Então APELAI para que se declarem espontaneamente
prontas para atravessar livremente, e com todo respeito, os PÓRTICOS do
Tribunal do Carma e que espontaneamente aceitem a oportunidade para saldar
as suas criações discordantes. Se aqui no mundo fossem feitos apelos suficientes
em favor dessas almas, então poderiam acontecer coisas maravilhosas, mais do
que se possa imaginar. Para moradia dessas almas serão construídos Templos
indispensáveis ou “lares” nos quais poderão residir durante o longo caminho de
preparação. Desde já elas estarão prontas para entrarem conscientemente no uso
das forças e da Chama da Ascensão.

7 – O SER ELEMENTAL DO CORPO
De que forma o corpo de um indivíduo é animado para uma nova
encarnação como alma individual? Pessoa alguma não ascensionada poderá
calcular a impressionante clareza dos vários cursos de trabalho necessários ao
preparo de um conjunto completo do corpo como moradia do espírito durante
uma passagem pela Terra.
Existem já bem conhecidos os quatro corpos: do pensamento, do
sentimento, etérico e carnal ou físico. Estes corpos necessitam de uma estreita
cooperação nos menores trabalhos da matéria dos elementos nos quais deverão
funcionar. O homem admite, simplesmente, que veio à luz através do
nascimento, como por um milagre.
O corpo etérico: Muitos séculos de cuidado e esmero foram necessários para
chegar a tanto no desenvolvimento do corpo etérico, até que ele fosse suscetível
de poder receber as vibrações da essência do ser espiritual. O corpo etérico, após
cada encarnação, não é formado de novo, porém é novamente animado.
O corpo físico: Jamais a Consciência da Presença “EU SOU” penetra numa
encarnação. Somente uma chispa da Presença “EU SOU” age na forma carnal. Ela
sempre antecede o crescimento de um novo manto carnal, sob a orientação da
Presença “EU SOU”. Durante a gestação este caudal de vida, os pais também são
vigiados.

Deus providenciou um “ser elemental” para cada corpo. Seu trabalho
consiste em executar a natural função corporal e trazer a pequeníssima forma até
ao ponto em que a personalidade de ser possa assumir o controle do corpo.
Assim fica explicado porque muitas vezes uma alma encarnada não possui pleno
poder sobre seu corpo antes dos 14, 18 e às vezes 21 anos. Algumas almas
assumem a direção de seus corpos só quando as forças do intelecto estão
suficientemente desenvolvidas, de modo que o bom e prático uso do corpo seja
seguro.
Os construtores das formas escolhem os seres elementais da mesma esfera
e do mesmo raio a que pertencem estas emanações de vida. Portanto, a forma
física se formou onde o próprio Ser Crístico pôde agir e exercer sua função. O ser
elemental foi instruído nos planos interiores. Atraiu luz universal para executar
um modelo – começando pelo modelo mais simples de uma flor – até que lhes
seja confiada a construção de um Templo, no qual a Presença Divina possa
habitar: O Ser Consciente do Santo Cristo e a Chama Trina.
Antes da primeira encarnação, foi dada a cada emanação de vida um ser
elemental. Nesta ocasião, foi realizada uma belíssima cerimônia, perante o
Conselho Cármico e, neste ritual, o ser elemental foi animado para viver com esta
emanação de vida durante todo o tempo em que ela possuir o corpo carnal, e
manter este corpo em condições, enfim, de qualquer maneira prepará-la para ser
um Templo habitável para uso da Presença Divina.
No começo, a criação de um corpo é sempre um acontecimento alegre e
feliz. A Presença Divina irradia de si a imortal Chama Trina ao CORAÇÃO DO
CORPO DE CARNE, e o ser elemental do corpo atrai os necessários elementos
construtivos e forma quase completamente o modelo do projeto do próprio Santo
Ser Crístico. Outrora as formas corporais eram tão belas que não se podia
descrever. Reinava, realmente, uma belíssima Idade de Ouro.
O modelo escolhido pelo ser elemental era o corpo etérico. Ele
representava a plena glória do próprio Santo Ser Crístico. Desta maneira, era
simples copiar as maravilhas. O ser elemental habitava no Templo que ele
construía. Como uma boa dona de casa ou zeladora, mantinha as funções do
corpo em ótimo estado e condições de trabalho (calorias, restauração, circulação,
etc.). Reinava alegria e bom entendimento entre a emanação de vida e o ser
elemental.
Quando o homem começou a experimentar sua força, criou em seu corpo
etérico formas impuras e distorções, e o ser elemental pertencente a este corpo
ficou desorientado por causa da destruição de seu modelo. Em razão disso, o ser
elemental, OBEDIENTEMENTE, transferiu estas deformações ao Corpo de
Carne. Assim fica explicado porque o ser elemental revelou aversão à emanação
de vida com a qual deve trabalhar! Muitos séculos esforçou-se em realizar no ser

da emanação de vida o Próprio Santo Ser Crístico. Esforçou-se muitíssimo contra
o mau uso da vida, contra os vícios e ganâncias que o homem desenvolveu “na
queda” deixando a pureza e misericórdia.
Finalmente, o ser elemental não era mais o cooperador e auxiliar
dedicado. Procurava uma oportunidade contra o bloqueio dos propósitos e dos
planos do indivíduo.
Quando o homem houver atingido a Meta, uma vez que ele se esforça em
viver de acordo com a Lei da pureza e abstinência, renunciando às inclinações ou
tendências que prejudicam ou destroem o corpo físico, então será realizado o
começo para uma nova camaradagem entre o homem e o ser elemental de seu corpo.
Mas isto não acontece num instante – após séculos de maus tratos, leviandades,
descuido, imprudência e abuso do Templo do corpo – que o ser elemental criou e
manteve, o homem terá de esperar por um novo modelo para poder trazer a
perfeição à luz. Se a Chama Violeta for usada suficientemente, de modo que o
corpo etérico receba, novamente, seu Modelo Divino de Luz, então o ser
elemental poderá retratar imediatamente este modelo no corpo.
É evidente que é necessária uma purificação da forma etérica, após vários
usos nas incorporações da substância do próprio corpo etérico. O Fogo Violeta
deverá ser aplicado dinamicamente para que o corpo etérico se torne claro,
transparente e diáfano; só assim, elevará sua vibração. Quando isto for
compreendido e realizado conscientemente, nós teremos novamente “corpos
saudáveis” – sem diagnósticos de doenças, decadência, enfim – morte.
REALMENTE, A MORTE NÃO EXISTE, PORÉM VIDA PERPÉTUA!
Amados discípulos, vós que conheceis os Mestres Ascensionados e a
vantagem do Fogo Violeta: a vós será dado um incomparável esclarecimento
como ainda nunca vos foi revelado: - se ireis fazer vossa Ascensão ou se voltareis
mais uma vez para a última encarnação.
Vós POSSUÍS O DIREITO SOBRE AS POSSIBILIDADES que há milhões
de anos não foram dadas ao mundo externo da humanidade. O que aqui vos é
contado para vossa iluminação e vossa liberdade talvez vos pareça obscuro e
místico. Algum dia – num futuro bem próximo isso será PROVADO pelos
homens da ciência. TODA HUMANIDADE irá, por meio destes ensinamentos,
aplicar e usar diariamente os apelos para sua libertação. Vós possuís o direito e o
ensinamento para começar, agora, os apelos.
Estes ensinamentos vos são dados pelos Mestres Ascensionados. Eles
viveram em tempos idos, sobre a Terra, assim como vós e Eu. Eles CONHECEM
esta Verdade, pois Eles a aplicaram, adiantando-se a esferas mais altas nos
“serviços oferecidos”. Quando fordes ASCENSIONADOS – assim como Jesus

Cristo – não mais necessitareis voltar a uma nova encarnação. Sereis para sempre
livres e podereis viver no reino da perfeição e emprestar vosso amor e vossas
forças aos remanescentes da humanidade, auxiliando-a para chegar à mesma
perfeição.
Abençoados sede vós porque vos foi dado o direito de serdes os
“Pioneiros” em trazer consolo à humanidade.
O maior auxílio que lhe podeis dar é o seguinte: contribuindo para
expandir A LEI DA VIDA com amor, pureza, harmonia, bondade, tolerância e
compreensão; e que toda a humanidade saiba: a VONTADE DE DEUS É O BEM
PARA TODOS!

APELOS
BEM-AMADA PRESENÇA “EU SOU” EM MIM E BEM-AMADO
MESTRE ASCENSIONADO SAINT GERMAIN: MANTENDE O FOGO
VIOLETA DO AMOR E DA LIBERDADE E CHAMEJAI, CHAMEJAI,
CHAMEJAI através de toda energia imperfeita de meu mundo, transformando-a
em perfeição; atravessai imperfeições e dissonâncias que pratiquei contra outra
vida; corporificai-vos através de toda força e matéria impura do universo QUE
TRAZ O MEU SELO E TRANSFORMAI – TRANSFORMAI – TRANSFORMAI
tudo na eterna pureza, liberdade e perfeição dos Mestres Ascensionados. Ó bemamado “EU SOU”; ó bem-amado “EU SOU”; ó bem-amado “EU SOU”.

APELO À PARTIDA DE UMA ALMA
BEM-AMADA PRESENÇA DIVINA “EU SOU” no coração de (... aqui
mencionar o nome), BEM-AMADO ARCANJO MIGUEL e vós anjos da
Libertação: Enviai vossos anjos do amor para esta abençoada alma e levai-o(a)
rapidamente da atmosfera da Terra aos Reinos de Luz. Ajudai-o(a) a estar
preparado para purificar-se com o Fogo Violeta para que esteja livre do carma da
Terra ao se apresentar aos Senhores do Carma. Auxiliai-o(a) perante o Conselho
Cármico! E a Vós, Grandes Legiões de Luz, apelo por um avalista para esta
emanação de vida, quando o seu nome for citado e o livro de sua vida for lido.
Eu ofereço amor e luz de minha própria Consciência Crística para ajudá-lo(la) e
que ele (ela) freqüente a sala de aula da Grande Luz, que ele (ela) aprenda as Leis
da vida para retornar a estar pronto à Ascensão.
Ajudai ................. para se encarnar numa família de grande Luz e dai-lhe
toda possibilidade de auxílio.

Eu vos agradeço pelo atendimento deste meu sincero apelo!

HAJA LUZ
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 4

O Primeiro Raio
FORÇA – PODER (RAIO AZUL)

1 – O PRIMEIRO RAIO
O propósito da “Ponte para a Liberdade”
Cheio de grande amor e bondade, o majestoso Mestre Ascensionado El
Morya foi à Presença de Deus-Pais de nosso Sistema Cósmico e apresentou os
seus planos.
Desejava ajudar o Ascensionado Mestre Saint Germain em trazer à Terra a
Liberdade no menor espaço de tempo. E foi-lhe conferida a permissão de
publicar a “Ponte para a Liberdade”, para que muitíssimas pessoas pudessem
conhecer as Leis da Vida – as Leis dos Ascensionados Mestres e trazer ao público
o conhecimento de que existe uma Hierarquia Divina de Seres Viventes, os quais
querem confraternizar, novamente, com a humanidade, andando e falando com
os povos.
O Mestre El Morya é o guia do Primeiro Raio, ou seja, ou Raio Azul do
Poder. Contém o Pensamento Divino do Coração e Espírito do Pai, e transmite-o
aos seus colaboradores do reino dos Ascensionados e dos não ascensionados. Isto
significa: Ele é a Força-Motriz, o Movimento e Guia de novas idéias. Estas
inovações, em princípio, são sempre renegadas pelas massas da humanidade.

Os dois Mestres Ascensionados, El Morya e Kuthumi, introduziram a
Teosofia. Este movimento espiritualista trouxe ao mundo ocidental a Sabedoria
dos Mestres Ascensionados e seus círculos de trabalho.
Muitas pessoas não têm coragem para serem “diferentes” dos seus
contemporâneos; aceitam novas idéias e novo modo de vida, mas se mantêm na
retaguarda até que estes pensamentos já estejam bem divulgados. A prática e
defesa de novas doutrinas exige pessoas fortes, decididas, corajosas, resolutas em
saberem manter idéias evoluídas perante a resistência e o menosprezo dos seus
semelhantes. As pessoas do primeiro Raio possuem essas qualidade.
Em tempos longínquos, quando reinava a perfeição na Terra, os Mestres
Ascensionados e os anjos mantinham-se junto aos homens, andavam ao seu lado
e falavam com eles. Isto terminou, quando os seus protegidos teceram, pela
criação humana, um véu sobre si.
Era como uma neblina que dificultasse a corrente da consciente ligação. As
Ascensionadas Legiões de Luzes estão à espera de que estas criação humana seja
dissipada ou transformada, para que os Mestres possam, novamente, conviver
com os homens.
Esta separação foi causada pela humanidade: excluiu-se de seus conselhos
e orientação. Agora, a questão é de os homens dissolverem e modificarem as suas
próprias criações, de modo que os ensinamentos dos Mestres Ascensionados
possam ser dados pessoalmente. Até lá, naturalmente, terá de ser usado um canal
físico, o qual possa servir como Ponte, e trazer, do Reino Divino à Terra, A LEI.
Em muitos anos seguidos, o Mestre Ascensionado El Morya esteve
preparando determinada pessoa. Esta já havia, em tempos passados,
demonstrado, com grande competência, em causas semelhantes, poder servir
como Ponte ou Elo de Ligação, entre os Mestres e a humanidade para serem
recebidas as idéias ou novos planos por aqueles que estão prontos para
apresentá-los na Terra, com as bênçãos da Fraternidade Branca; só poderia servir
como canal aquele que fosse bastante leal e forte para apresentar estes
pensamentos aos homens, até que eles próprios estivessem em condições de
cooperar para libertarem a si e aos outros e poderem atrair a proteção e a bênção
dos Mestres.
Em fins do ano de 1951 verificou-se um Fiat Cósmico que estabeleceu: “A
Terra deverá irradiar mais Luz”! Em abril de 1952, em concordância com o plano
de El Morya, surgiu o primeiro número de “A Ponte para a Liberdade”. Essa
publicação contém ensinamentos esotéricos das Ascensionadas Legiões de Luzes
– ensinamentos jamais conhecidos – os quais só eram revelados a uns poucos que
tinham permissão de recebê-los nos Santuários dos Mestres Ascensionados. Com
o auxílio do incansável e esforçado Mestre El Morya, Sua Força Motriz e Seu
agradecimento pela pureza do “canal” ou “contato” em receber as Suas

mensagens – assim como dos outros Mestres Ascensionados, Seres Cósmicos,
Arcanjos e Elohim – foi possível dar um gigantesco auxílio à Terra e aos seus
habitantes.
No concílio de inverno da Grande Fraternidade Branca, que se realizou no
ano de 1951 no Santuário de Rocky-Mountain, foi promulgado um Decreto
Cósmico que teve como base fundamental determinada modificação Cósmica de
nosso planeta e de todo o Sistema ao qual nós pertencemos. Em conclusão: A
Terra deverá irradiar mais Luz, para poder manter-se no Sistema Solar; e isto terá
que acontecer dentro de vinte anos! Para se poder conseguir, neste pequeno espaço
de tempo, o que em séculos não se realizou, foi pressuposto que todo Mestre
Ascensionado, todo Ser Cósmico e seus discípulos deveriam, de qualquer forma,
multiplicar os seus Trabalhos.
Desde épocas muito remotas, a Grande Fraternidade Branca se reúne em
determinado Santuário de um Mestre Ascensionado durante trinta dias (de
acordo com nossa medida de tempo) para recolher certas qualidades ou atributos
Divinos e irradiá-los como assistência ou auxílio à humanidade. Mas quando há
um consciente foco aqui na Terra, quero dizer: uma pessoa em corpo físico que
sabe destes encontros, neste caso o “Serviço” ou o “Trabalho” desta irradiação
em prol da humanidade pode ser ilimitado.
Agradecemos ao nosso Bem-Amado El Morya pelo Seu esforço em
preparar os discípulos da “Ponte para a Liberdade” e de revelar-lhes em qual dos
Santuários a Grande Fraternidade Branca se reúne durante trinta dias.
Desta forma, os discípulos podem atrair, conscientemente, para si, estas
determinadas qualidades e forças e usar estas energias, agora, já, quando forem
necessárias, e não somente anos ou centenas de anos mais tarde, quando a
necessidade já tiver passado. Os discípulos são, realmente, privilegiados e
abençoados por saberem JUSTAMENTE AGORA em qual dos Santuários os
Mestres Ascensionados se reúnem e o que Eles, presentemente, desejam para o
desenvolvimento do homem.
É assim que Eles constróem uma forte PONTE-VIVA do reino celeste ao
reino humano, por onde fluem Luz e Amor do reino da Perfeição, para se
tornarem parte integrante da Terra.
É Lei Cósmica, que os Mestres Ascensionados só poderão fazer
determinadas coisas para a humanidade com a correspondente irradiação de
energia por parte da mesma; esta energia poderá ser reforçada e voltará à Terra
para auxiliar os seus moradores. Como a humanidade é usufrutuária, a LEI
determina que os humanos devem COOPERAR para sua libertação. O que os
Ascensionados fizerem para o bem da humanidade deverá processar-se através
do Canal humano.

Com facilidade Deus é esquecido pelo homem, quando tudo parece sairlhe a contento. Só quando ele sofre – física, moral ou mentalmente – é que se
lembra de Deus. Se alguém, um dia, conscientemente, fizer a pergunta: Que foi
que pratiquei ou ofereci a Deus em dons ou predicados? O que eu fizesse
receberia de volta multiplicado, como uma graça. Isto seria, realmente, uma
Revelação Divina.
São maravilhosos os ensinamentos dados ao público por intermédio da
PONTE PARA A LIBERDADE; e tantas coisas magníficas já têm acontecido à
Terra e aos homens que seria difícil enumerá-las. Muitos esforços foram feitos
para ensinar ao homem que os Ascensionados são, realmente, os nossos Irmãos
mais Velhos; e o homem deve, também, trabalhar com Eles com amor, dignidade
e veneração! Quando algo compreendemos, isto não nos assusta mais: Tudo será
feito para ajudar o discípulo que for digno de confiança para aprender as LEIS
DA VIDA, aplicá-las e sentir-se firme sob seus próprios pés, pois a missão que
Deus e Seus Mensageiros trouxeram é que as Leis deverão ser AMADAS e não
temidas.
Quando a Verdade e a Sabedoria aparecem com evidência para
iluminação dos homens ocorre muitas vezes que alguns se negam a divulgar esta
Luz; outros procuram por diversos motivos menosprezar o auxílio oferecido.
Ainda muitos usam o material da PONTE de outra forma, procurando sacar de
El Morya os direitos e escolher outro padrinho ascensionado das Legiões de
Luzes. O aluno atento necessita de um elevado dom para discernir – e o tempo
ajuda-lo-á a descobrir a verdade.
O Ascensionado Mestre El Morya tem Seu Santuário em Darjeeling, na
Índia. Ele representa a VONTADE DE DEUS: Sua cor é o Azul e Sua melodiachave ressoa na música “Pomp and Circunstance, de Elgar, é uma marcha
festiva. No tempo de Jesus foi Ele Melchior, um dos três Sábios dos países do
Oriente; além do mais Ele foi o lendário Rei Arthur da Sagrada Taça-Gral, bem
como o humanista e estadista Thomas Morus, que escreveu a Utopia; em sua
última encarnação foi o poeta irlandês Thomas Moore, autor de muitas poesias.
Seu poema “Paradies und die Perl” foi musicado por Robert Schumann. As
poesias mais conhecidas, talvez, sejam as canções: “A Última Rosa”, “Halen de
Tara”, “Glaub mir wenn all die süssen Reizen”.

2 – RESIDÊNCIA DE EL MORYA EM DARJEELING, ÍNDIA
Ao pé da montanha do Himalaia, erigiu El Morya, o Ascensionado Mestre,
o Seu Santuário: o Foco de Irradiação da SANTA VONTADE DE DEUS. A
estrada, após várias curvas, conduz ao alto da montanha até as proximidades do

imponente palácio branco; da escadaria avistam-se os picos majestosos das
montanhas do Himalaia, que se levam no horizonte.
De um lado da entrada principal, o Bem-Amado El Morya tem um
confortável salão onde recebe Seus amigos. Pela janela, avista-se um jardim
florido. No Seu piano de madeira de pau-rosa, ao lado da janela, Ele costuma
tocar com Seu Irmão Kuthumi. Há sempre fogo na lareira, cuidado pelo Seu fiel
serviçal. Mesmo que o Mestre não esteja presente, crepita, sempre, um fogo neste
belo e elegante aposento – para alegria e estímulo de Seus visitantes e hóspedes.
Do outro lado da galeria, existe o grande salão de conferência, onde El Morya
regula, com Seus discípulos e pessoas influenciadas do mundo das formas, os
Planos que, pela Vontade Divina, deverão ser realizados aqui, na Terra.
No hall de entrada existe uma estampa de Taj Mahal da Índia. Foi
construído há centenas de anos pelo Seu dileto Irmão de Luz: Kuthumi. Com Ele,
El Morya trabalhou em muitas encarnações para dar, na Terra, o impulso da
Vontade Divina. O cunho atmosférico que o Bem-Amado Mestre Ascensionado
imprimiu ao Seu Lar e Santuário está entre o agradável e o gosto apurado. O
espaçoso Templo de Sua propriedade é primoroso. Seu altar com o Foco de
Irradiação da Sagrada Chama da Vontade de Deus é adornado de diamantes e
preciosas safiras. As paredes são revestidas de um delicado azul elétrico. As
janelas de lindo vidro colorido, onde predomina a cor azul, representam cenas
das vidas de El Morya; por exemplo: os sábios do Oriente, quando seguiam a
estrela para Bethlehem; os nobres das Cruzadas a Jerusalém; a famosa estátua do
tocador de harpa de Tara; e muitíssimas outras representações desconhecidas
para a humanidade de hoje. Uma das janelas tem como lembrança o Elohim
Hércules; em outra janela, o Arcanjo Miguel; estes dois servem ao El Morya, no
primeiro Raio. As outras cinco janelas, ainda, serão preenchidas com futuras
ações do Grande Príncipe do Amor.
El Morya é o Grande Mestre que tem responsabilidade pela orientação de
desenvolvimento da Ásia e seu povo. Ao mesmo tempo, pertence-lhe o controle
dos governos de todo o mundo. Ele é o representante de todo poderio e domínio;
é magnânimo, digno e austero, não só no reino da vida exterior, pois isto
predomina em todos os pontos para onde Ele dirige Sua atenção.
Desde os tempos do Rei Arthur, estão em Seu poder o Gral e a Espada de
Diamantes – símbolo das forças de dois pólos que representam a imanente e
latente Vontade de Deus. O “Gral” (A Taça Sagrada) significa a consciência em
direção ao Alto, para receber ou fluir a Vontade de Deus e a Inspiração do Plano
Divino, para manifestar esta mesma Vontade. A “Espada” significa Ação e o
cumprimento ou consumação da dirigida Força Divina. No Oriente, muitas
pessoas realizaram a determinação do “Gral” (Cálice Sagrado); mas Nós nos
dirigimos ao Ocidente, para que estes povos também possam manipular a

Espada e para que a Vontade de Deus possa manifestar-se através das forças dos
homens, aqui na Terra.
É a criação da consciente Vontade de Deus que magnetiza esse Santuário
de El Morya e é irradiada na atmosfera; oferece resistência a toda concepção
negativa das criações humanas (de formas-pensamentos) que os humanos
pensam que seja a Vontade de Deus. Deste Templo é irradiada,
ininterruptamente, a fé na Misericórdia de Deus; como raios de Sol, ela flui no
sentimento, na mente e no mundo dos homens. Desejar fazer a Vontade de Deus
significa ativar e expandir a Luz do Cristo em cada pessoa. Este é o trabalho de El
Morya e Sua Fraternidade da VONTADE DIVINA: manter acesa a Chama em
Darjeeling.
Procurai ir várias vezes, por meio de vossa consciência, ao Lar e ao
Santuário do Bem-Amado El Morya. Sentai-vos ao pé do fogo, em Seu salão.
Recebei e absorvei os Raios de Sua Fé e o desejo de fazer frutificar na Terra o
Reino Divino. E observai: Poucos sabem, até agora, da existência de Seu
Santuário; poucos conhecem o Seu Trabalho. Poucos são convidados a ir à Sua
Residência e à Sua Presença. Vós sois alguns destes poucos! E pensai sobre isto:
como deveis aproveitar o momento oportuno desta preciosa ocasião; o que vós
hoje quereis aprender e aplicar, isto será decidido sobre as futuras Bênçãos!

3 – O BEM-AMADO EL MORYA DIZ:
“Saudação e Bênção, Amor, Luz, Liberdade, Esperança, Coragem, Força,
Energia de Vida e o Fogo de Darjeeling aos homens – filhos – filhas da Terra, ao
reino dos elementais, aos coros dos Anjos, aos Seres Cósmicos, Mestres
Ascensionados e a todos os que em suas consciências colocarem as atenções no
coração da Índia, e a todos os que queiram abrir, livremente, a porta de suas
consciências, para receber a Força da Vontade dos Seres Divinos.
Para todos os humanos de toda parte, Eu digo: Isto é o FIAT do coração da
Criação que se manifesta pela VONTADE DE DEUS em vossa vida, em vossos
esforços e mentes. Eu digo estas palavras no mundo da Mente e Sentimento de
todo o Planeta, na massa de gemidos desta estrela em trevas, em cada invólucro
que cobre com sombras cada filho e filha do reino das maravilhas, porque os
filhos de Deus esqueceram sua finalidade divina e perderam a conquista de seu
mestrado.
A Vontade de Deus é Boa!
A Vontade de Deus quer dizer: uma criatura livre.

A Vontade de Deus quer ajustar o eixo da Terra e suavizar o desequilíbrio
do clima.
A Vontade de Deus quer que cada pessoa, por si mesma, adquira
provisões e material, para preencher as suas necessidades de cada dia.
A Vontade de Deus quer que desapareçam doenças, mortes, pobreza,
limitações e desequilíbrio da mente e do corpo; que desapareçam a indisciplina, a
impureza, a falta de amabilidade; que, novamente, brilhe a luz elementar; que a
Terra sustente, novamente, as cores claras, a brilhante beleza que ela possuía,
quando se destacou, ao sair do corpo do Elohim.
A Vontade de Deus quer que não haja mais véus entre Deus e o homem e
que os anjos, Devas e o homem e todos os Seres Divinos, livremente, possam
conviver com toda Vida na Terra, falando e andando em harmonia.
Isto é a Vontade de Deus: o coxo deve ser curado, o fraco deve levantar-se,
o doente deve sentir-se bem e achar novamente compensação e equilíbrio. Todos
devem entrar no retiro oculto de seu sagrado coração e contemplar a sua própria e
enaltecida divindade, face a face. Deverá cada um estar tão bem entrelaçado com sua
Luz Divina que a sua própria forma reflita a grandeza da perfeição que no início
da Criação é conferida a toda pessoa.
Já é tempo de que a Vontade de Deus penetre com tal violência e potência
na consciência da humanidade que não haja mais tatear em redor, na sombra e
nas trevas; que limitações não sejam mais reconhecidas como parte integrante
das grandes causas mundiais. Quem quiser ajudar a todos os seres não
ascensionados deverá enviar-lhes, três vezes por dia, estas poderosas frases – se
possível com a palavra falada, audível e tornar-se-á, espontaneamente, o EU SOU
em atividade:
APELO:
A Vontade de Deus é o Bem
A Vontade de Deus é Luz
A Vontade de Deus é Felicidade
A Vontade de Deus é Paz
A Vontade de Deus é Pureza
A Vontade de Deus é Equilíbrio
A Vontade de Deus é Bondade.
Assisti por muitos séculos como a humanidade ignorou a doutrina sobre a
Vontade de Deus e conformou-se em debater as suas situações... ISTO DEVE
CESSAR! A própria vida é o Poder da Maestria; e na Minha total Provedora Força
Cósmica, a pressão é certeza e fé na Realização deste vivo Conteúdo de
Vontade”.

4 - ARCANJO MIGUEL
Dos sete poderosos Arcanjos, Mensageiros de Deus, o Arcanjo Miguel, o
Senhor dos Anjos, é o mais conhecido; ele é o Arcanjo da fé, da proteção e da
libertação do mal. Apelos infindáveis que lhe são dirigidos pelos povos daqui da
Terra e suas prontas respostas fizeram com que Ele mais se aproximasse da
Terra.
Seus cabelos são dourados e os olhos, azuis. Sua magnífica aparência
irradia um brilho deslumbrante de confiança e fé em Deus. O Príncipe Miguel
ouve, muitas vezes, as súplicas dos homens, as quais trazem dor d’alma, mental e
física. Bem no início, quando os homens se encarnavam aqui na Terra, Ele
resolveu acompanhá-los de livre e espontânea vontade, e ser o guardião da fé em
Deus. Sua presença ou Suas Cortes Celestiais dirigem-se à Terra para estar ao
lado de todos aqueles que desejarem seu auxílio.
O Templo do Príncipe Miguel está situado sobre Rocky Mountains, no
Canadá. Por longo tempo, existiu no plano físico. É circular e de considerável
proporção; tem quatro entradas que correspondem aos quatro pontos cardeais.
Este Templo é construído de maravilhoso material dourado. Possui magníficas
incrustações de safiras azuis. Sobre sua cúpula, há uma figura do Príncipe
Miguel.
Ao descerem à Terra os primeiros grupos da humanidade para povoá-la,
Ele foi seu guardião. Estes seres puros e inocentes incorporaram-se, ao princípio,
nas proximidades das montanhas de Teton, em Wyoming, USA Séculos mais
tarde, quando os seus seguidores vieram de outras estrelas e trouxeram trevas e
desarmonias, o Príncipe Miguel e sua Corte de Anjos retiraram-se cada vez mais
da Terra para o seu Santuário da Fé, o qual foi construído com a substância da
Terra.
Deste Foco de Irradiação, Ele e Sua Legião continuaram a guardar, a
proteger e a servir. Isto aconteceu antes que a humanidade começasse a perder
seu vigor por motivos de caprichos, teimosia ou independência (que é sua
natural herança) e perder o direito de estar em companhia dos anjos e seu guia,
conviver entre eles e aceitar os seus conselhos. De todas as partes da Terra
vinham, antigamente, essas pessoas para receberem os Poderosos Raios deste
Grande Arcanjo, haurir novas forças para seus trabalhos particulares e encher as
suas almas com uma forte fé no reino, tão divino na Terra como no Céu.
Deste Templo etérico do Arcanjo Miguel saem, incessantemente, os
auxiliares e mensageiros da Proteção, da Misericórdia, Absolvição e Ajuda. O
Raio do absoluto, da fé ininterrupta em Deus transpassa incessantemente os

mundos mental, sentimental, etérico e físico do planeta e seu reino de
desenvolvimento. Em seus corpos mais sutis ou tênues, à noite, são muitas as
pessoas que vão a este Templo, ou seja: as que desejam libertar-se de qualquer
criação humana, de doenças, males d’alma e de toda limitação e barreira
humanas. Ali, elas encontram novo ânimo ou nova força para continuarem a
missão que escolheram ao virem Servir na Terra.
Quando, conscientemente, se apela ao Arcanjo Miguel e sua Legião, esta
súplica é atendida prontamente e distribuído o socorro em cada necessidade que
oprime e enfraquece. Algumas destas opressões ou tormentos, ou sugestões das
massas, são aglomerações de energias acumuladas. Um indivíduo sozinho, às
vezes, é apanhado e fascinado por estas sugestões da massas ou ele mesmo
cultiva estes pensamentos e sentimentos, mas não possui suficientes forças
espirituais, sabedoria e ânimo para se desvencilhar; mas quando ele apelar ao
Arcanjo Miguel por socorro, por seccionar aquelas forças e libertá-lo delas, então,
virá prestar-lhe auxílio o Arcanjo com Suas Legiões. É necessário, para isto, o
vosso apelo consciente; se este apelo for sincero, então, ele trará, sempre, resultado.
As pessoas que passam pela chamada “morte” levam consigo todas as
suas imperfeitas tendências, maus costumes no pensar e no sentir. Vosso
chamado ao Arcanjo Miguel libertará estas pessoas de suas cargas, de modo que
no plano astral poderão freqüentar uma escola superior.
Todo o que ler ou ouvir falar sobre este ensinamento será
consideravelmente ajudado, se à noite, ao adormecer, dirigir a sua atenção ao
TEMPLO DA FÉ E DA PROTEÇÃO e apelar ao Arcanjo Miguel, para que o
defenda de toda causa e gérmen, de todos os seus sofrimentos, limitações e
grilhões. Assim o poder da luz poderá penetrar em vosso mundo mais
rapidamente e trazer a vós a perfeição que vosso coração almeja.

5 - O BEM-AMADO ARCANJO MIGUEL DIZ:
“Queridos amigos - a qualquer tempo e em qualquer lugar - neste ou em
outro Planeta do Sistema ou em uma esfera interior - em algum dia, cada criação
de seres de inteligência, seus raciocínios, seus sentimentos e suas mentes deverão
ser entregues a Deus! É nosso trabalho o servir como defensor da Fé - manter
viva no coração humano a fé em Deus; a fé em sua própria determinação divina
que deverá elevá-lo sobre a limitação na qual submergiu. Para reforçar e
expandir esta FÉ por entre a humanidade, as Legiões de Meu Reino avivam
constantemente a Luz da Alma. Neste procedimento de se acender,
momentaneamente, a chama, e ao inspirar nossa Fé, damos sempre algo de Nós

mesmos, de Nosso próprio Ser. Assim, ajudamos os homens a “perseverar na
perseverança”.

6 - APELO:
“Em nome da Divina Presença que “Eu Sou” e da Divina Presença de toda
a humanidade, nós apelamos Vossa Presença, BEM-AMADO ARCANJO
MIGUEL E LEGIÕES DE LUZES, seccionar-nos (3 vezes) de toda criação humana,
em nós, através de nós e em torno de nós e também aos que são contra nós - de
todo hábito e tendências imperfeitas! Substituí essas dissonâncias pela Pureza,
Harmonia e Perfeição dos Mestres Ascensionados!
ACEITAI OS NOSSOS QUERIDOS, quando o véu da “morte” os
transpassar e LIBERTAI-OS de suas criações humanas, guiai-os ao Templo do Reino
Interior que, para eles, já está preparado e ajudai-os para que façam sua ascensão
o mais depressa possível. AJUDAI-NOS E SECCIONAI toda e qualquer
tendência maléfica, de toda vida de nossa cidade, de nosso país e do mundo;
CARREGAI TODA HUMANIDADE com vossa fé e misericórdia divinas e
conscientizai-a a esforçar-se, realizando o seu Plano Divino! Nós vos
agradecemos”.

7 – O PODEROSO ELOHIM HÉRCULES, O ELOHIM DO PRIMEIRO
RAIO E SEU COMPLEMENTO DIVINO, AMAZON
O Elohim Hércules e Seu divino complemento Amazon foram os
primeiros que seguraram uma oportunidade de ajudar a Deus-Pais deste Sistema
e, nesse mister, criaram a Terra com material primitivo. Eles obedeceram ao
chamado do Bem-Amado Hélios e de Vesta. Estes dois Grandes Seres viram o
plano ou projeto divino e disseram: “Nós QUEREMOS ajudar, na criação da
Terra e do ‘habitat’ deste planeta para as gerações ainda não nascidas do Coração
de Deus!”
Para cada configuração criadora deve estar presente a VONTADE e com a
força completar ou terminar o que estava previsto para poder expandir o “Limite
do Reino do Pai”. Hércules e Amazon representam a dinâmica Chama Azul da
Força, do Poder e da Ação voluntária. Quando apelais para vos envolverdes
nesta grande proteção, o poder, a força manifestar-se-ão em vosso mundo – pois
nenhum poder disputa, jamais, com o potente Hércules!

8 – O PODEROSO HÉRCULES DIZ:
“Em nome de Deus Eu trago a vós o Fogo de Hércules! “EU SOU” o
Elohim, A PERSONIFICAÇÃO DA DETERMINADA VONTADE DE DEUS! “EU
SOU” o Elohim da DETERMINAÇÃO – e Deus Me poupe de pessoas indecisas!
Tudo que sobre a Terra ou em outros planetas foi conquistado, aconteceu por
meio da força de propósito das pessoas, ou da força de propósito dos anjos e
seres elementais-Devas; de Seres que, espontaneamente, se decidiram com a
força vital a unir a Vontade com a Ação. Sem esta Vontade de Ação não há solidez ou
durabilidade na consumação!
Perante cada ato, em cada manifestação produzida, A VONTADE EM
AÇÃO deve estar na consciência. É Meu privilégio e Minha honra representar,
neste Sistema Universal, o Fogo, o entusiasmo da VONTADE: fazer O QUE Deus
quer. É uma alegria para Mim, um privilégio, uma honra, trazer a vós a Minha
impressão (marca) do Meu Amor, de Minha Chama do Coração e imprimir em
vossa testa Minha Presença e Minha Consciência e FAZER A VONTADE, o que
Deus quer.
Estais satisfeitos com aquilo que sois e que vós hoje representais? Estais
satisfeitos com a metade de uma broa quando poderíeis ter uma inteira? Vós vos
satisfazeis em viver na limitação e num corpo alquebrado? O que vós quiserdes
fazer, isto VÓS CONSEGUIREIS! ATEAI FOGO, ó Deus, a chama da força de
propósito na teste de todos os que querem ser os melhores de Meus Raios e de
Meu reino na Terra! FLAMEJAI-OS com a VONTADE de SER aquilo que VOSSO
GRANDE coração quer! Deixai a chama FLAMEJAR sobre suas testas até que
eles QUEIRAM ser a incorporação merecida da Criança de Deus; até que eles não
QUEIRAM aceitar doenças, prejuízos e morte, e sim – conhecer a VIDA; até que
eles QUEIRAM CORPORIFICAR a ininterrupta Harmonia em seu ser. Ó vós,
queridos discípulos da Luz: Sobre vossa testa chameja a Chama de Hércules! Pensai
nisto todas as manhãs antes de ir ao carregado mundo exterior; e QUEREI SER o
que Deus quer!”

9 – OS SETE PLANOS DA CRIAÇÃO
(Precipitação ou formação)

PRIMEIRO PLANO: Para cada ação deve haver um propósito, uma
DECISÃO, uma VONTADE. Antes de ir ao mundo exterior e ao trabalho, deveis,
primeiro, pretender decidir algo ou alguma coisa. Então determinai a aplicai,
resolutamente, todo vosso poder vital para transformar em Ação o vosso
objetivo. Eu represento esta atividade do Elohim.
SEGUNDO PLANO: Depois de Mim, segue o poderoso Elohim
CASSIOPÉIA: Ele vos presenteia com o Dom da PERCEPÇÃO iluminação, isto é,
a capacidade de discernir a idéia, captá-la e meditar sobre o modo e o meio de,
tão depressa quanto possível, realizá-la ou concretizá-la.
TERCEIRO PLANO: Depois da percepção ou graduação, chegamos ao
Serviço do Poderoso Elohim ÓRION e seu AMOR CELESTIAL: É o poder da
Coesão, que forma o informe. Este amor celestial flui na matéria primitiva da
vida, no modelo ou idéia que vós mantendes na mente e aí conservai presa, de
acordo com vossos desejos.
QUARTO PLANO: Segue, agora, a atividade do Poderoso Elohim da
Pureza do Bem-Amado CLAIRE: É Sua função conservar a PUREZA. Os que
alcançarem este plano não deverão receber impressões ou desejos do ser externo,
deverão manter-se limpos e transparentes como o vidro de uma vidraça por onde
este perfeito modelo possa refletir e ser preenchido e completado com a Luz.
QUINTO PLANO: O campo de atividade do Elohim VISTA tem a
incumbência de reunir as forças (concentração) e consagrá-las ou santificá-las até
que o projeto esteja perfeitamente executado. É de Seu dever cuidar de que o
cérebro e o coração não percam o modelo de vista, quando idéias ou sugestões
queiram surgir; além de: guiar a energia e manter firme o modelo até o término.
SÉTIMO PLANO: Na precipitação, os trabalhos do sexto e do sétimo raios
são invertidos. O Poderoso Elohim ARCTUROS apresenta-se com o manejo do
FOGO VIOLETA, o RITMO DOS APELOS E PRECISÃO: lapidar, aplainar, dar o
aperfeiçoamento e simetria da forma.
SEXTO PLANO: Quando tudo está pronto, a mão (ATIVIDADE) do
Elohim da Paz – o Bem-Amado TRANQUILITAS – recebe o modelo e lhe dá a
adicional beleza, harmonia e alegria no servir e SELA-O na Chama Cósmica da
PAZ de Cristo. Isto outorga à Criação eterna existência. Exatamente o contrário,
ocorre em vossos acontecimentos sobre a Terra: Logo que alguma coisa se realiza,
começa a desmoronar ou dissolver-se – ou seja, com vosso próprio ser consciente
ordenai o total conhecimento e aplicação das Leis e resolutamente persisti.
Agarrai-vos às Nossas experiências na Precipitação (formação) de vossa
intenção criativa e de vossos planos. De começo, rogai ao Ser Crístico, EM
VOSSO PRÓPRIO CORAÇÃO, que vos faça uma imagem perfeita do projeto que
quereis executar. E o que o homem QUER RECEBERÁ: pois a VONTADE é a

força magnética do coração divino, suscita ou produz, e cria o que o homem
pede.
CHAMAI-O com o conhecimento: O que vós QUEREIS ser, isto vós
SEREIS! O que QUEREIS executar, isto DEVE e é NECESSÁRIO aparecer, pois
esta é a Lei!
Pensai em Hércules quando seguis para a frente, e não recebais em vosso
próprio Eu limitações exteriores, pois já sabeis: Que só é necessário instrução para
QUERER e executar TUDO O QUE NECESSITAIS!
Dizei: “EU QUERO SER DEUS LIVRE”!
“Em Nome e no Poder de Hércules: EU QUERO SER UM MESTRE
DIVINO! EU QUERO SER UMA INCORPORAÇÃO DIVINA E VÓS SEREIS EU
PRÓPRIO EM AÇÃO”.

10 – ORDEM (DADA EM PÉ)
Eu sou a VONTADE de Hércules
Eu sou Sua plena irradiação
Eu sou a VONTADE de Hércules
Eu sou Sua Paz Cósmica
Eu sou a VONTADE de Hércules
Eu sou Seu Poder Cósmico e Ele reforça
Esta VONTADE em mim a cada hora!
Eu sou a PROTEÇÃO de Hércules
Eu sou Sua plena irradiação
Eu sou a PROTEÇÃO de Hércules
Eu sou Sua Paz Cósmica
Eu sou a PROTEÇÃO de Hércules
Eu sou Seu Poder Cósmico e Ele reforça
Esta PROTEÇÃO em mim a cada hora!
Eu sou a FORÇA de Hércules
Eu sou Sua plena irradiação
Eu sou a FORÇA de Hércules
Eu sou Sua Paz Cósmica
Eu sou a FORÇA de Hércules
Eu sou Seu Poder Cósmico e Ele reforça
Esta FORÇA em mim a cada hora!
... fazer com Amor, Pureza, Saúde, Abundância, Paz, etc..

11 – MENSAGEM
Existem hoje na Terra cerca de três e meio bilhões de pessoas (seis bilhões
em 1999) e são ao todo cerca de dez bilhões de seres que usam a Terra como
ambiente de aprendizagem. Cada uma destas almas pertence a um dos sete Raios
(ou divisões) da Vida. Cada uma destas almas têm, portanto, no seu âmago, um
parentesco com determinadas tendências ou peculiaridades, aptidões ou
inclinações latentes de um destes sete grandes Raios. Todas as pessoas
acumularam grandes tesouros e conquistaram as maiores recompensas de um
determinado rumo, num determinado Raio. Estas pessoas sentem-se satisfeitas e
felizes, quando estão juntas em vibrações e, de certa forma, familiarizadas.
As pessoas do primeiro Raio são muitas vezes mais fáceis de serem
reconhecidas em relação a outras; em geral essas pessoas possuem ilimitada
energia e força. Elas “criam”, “constróem”. São pessoas de Ação, líderes ou guias
natos: são “manager” capazes, nos diversos campos de Ação. Para poucas
pessoas do primeiro Raio pode ser desagradável a pressão desta força.
Quem tiver necessidade de energia, de força e fé em Deus, deverá invocar
os Grandes Seres do primeiro Raio, especialmente o Ascensionado Mestre El
Morya, o Arcanjo Miguel, Elohim Hércules e Seu complemento divino Amazon;
estas pessoas deverão atrair sobre si as acumuladoras forças do Raio Azul e
repetir as frases “EU SOU” a força de Hércules, “EU SOU” minha ilimitada força
e poder. Nunca desanimo!”

BÊNÇÃO
SELADOS NO AMOR, NA FÉ, NA FORÇA, NO PODER E PROTEÇÃO
DO BEM-AMADO EL MORYA, DO ARCANJO MIGUEL, DO PODEROSO
HÉRCULES E DA BEM-AMADA AMAZON, agradecemos às Grandes
Ascensionadas Legiões de Luzes, dos Anjos e do reino dos elementais pela
irradiação de Luz e Amor. Nós vos agradecemos pela cura, providência,
sabedoria, proteção e perfeição e pela bênção em geral. Mantende-a em nós e
através de nós para abençoar toda vida aqui na Terra!
Queira estar em vós a bênção da altíssima Vida de Deus! Reine paz sobre
vós, Sua Paz que está acima de toda compreensão humana. Queira Deus
misericordioso guardar-vos e proteger-vos em vosso caminho espiritual com
iluminação e paz.

BEM-AMADO ARCANJO MIGUEL e BEM-AMADO ARCANJO URIEL e
vós anjos da proteção, das ordens e serviço a Deus: Nós vos amamos por vosso
amor e benefício a nós. Aceitai o nosso humilde esforço e enchei-o com vosso
Poderoso Amor. Levai-o ao norte, sul, leste oeste e envolvei nossa querida Terra
em Amor e Luz, em Paz, Iluminação, Curas, Liberdade, Vitória e Boa Vontade de
Deus, que jaz em cada elétron da Terra e em todos seus reinos de
desenvolvimento. Isto DEVE e VAI acontecer, falo em nome do santíssimo Deus
“EU SOU”.

BEM-AMADA PRESENÇA DIVINA “EU SOU”
Fonte de toda vida, presente em toda parte. Ancorai em cada coração e no
coração da humanidade – nós VOS AMAMOS E VOS ADORAMOS! Nós
sabemos, VÓS estais no princípio e origem de toda vida, nossa razão, nosso ser, VÓS SOIS TUDO! Selai-nos em Vossa Luz, Vosso Amor e Vossa Força da
Vitoriosa Conclusão! Deixai Vossa Luz e Vosso AMOR brilhar sobre nós e zelai a
fim de que andemos sempre no caminho da Luz! Guardai e protegei-nos. Guiai e
conduzi-nos e dai-nos o conhecimento da Verdade que nos libertará. Deixai-nos
SER sempre Vosso Amor Celestial e manifestá-lo e irradiai em nós, a fim de
abençoar toda Vida em que tocamos. Nós Vos agradecemos.
Bem-Amadas Ascensionadas Legiões de Luzes – Mestres Ascensionados,
Seres Cósmicos, Serafins, Querubins e Legiões de Anjos; Reino dos elementais e
Grande Fraternidade Branca – e principalmente Vós Poderoso MESTRE
ASCENSIONADO EL MORYA; ARCANJO MIGUEL e VOSSAS LEGIÕES DA
CHAMA AZUL; ELOHIM HÉRCULES e AMAZON e TODOS que servem no
primeiro Raio. Enviamos todo nosso grande Amor e apelamos por Vós. VINDE e
estai conosco e carregai-nos com Vosso Amor, Vossa Fé em Deus na Sua Proteção
e para tudo que mais necessitamos – nós já estamos sentindo.
Nós Vos agradecemos.

HAJA LUZ
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 5

O Segundo Raio
SABEDORIA (RAIO DOURADO)

1 – O SEGUNDO RAIO
O segundo Raio, de cor dourada, é o raio do educador e do professor. Até
o ano de 1956, o guia deste Raio foi o Mestre Ascensionado Kuthumi. Juntamente
com o também Ascensionado Mestre Jesus, ambos foram elevados à categoria de
Instrutores do Mundo.
Damos aqui uma descrição sobre o abençoado Mestre Ascensionado
Kuthumi, como também sobre Seu Santuário.
Em aprazível colina das cercanias de Kaschmir, norte da Índia, situa-se o
Foco de Irradiação do Bem-Amado Lord Divino (conhecido com Lord Maitreya)
e de Seu Discípulo Kuthumi, que é dedicado ao santificado Amor Divino, assim
como, em todos os tempos, foi ensinado aos professores e doutrinadores da
humanidade. Neste Santuário Espiritual de Paz e de Reflexão, reúnem-se os
irmãos e irmãs dos mantos amarelos. Aos pés do Lord Divino, Kuthumi e outros
grupos dos Ascensionados estudam como trazer aos homens a Verdade, no
caminho das religiões reinantes no mundo.
Seja na luz do Sol ou na suave irradiação da Lua, tudo respira brandura
nos vales de Kaschmir: as flores, as águas azuis dos lagos, o canto das aves;
sente-se na Natureza a presença de Lord Divino e dos discípulos de Kuthumi.
Estes dois Grandes Seres irradiam e fortalecem o Ser do Cristo Cósmico, e todos
os discípulos espirituais recebem cada uma de suas palavras com devoção e
agradecimento. E o Servir do segundo Raio é dedicado ao desenvolvimento da
consciência em toda emanação de vida que está apta e preparada para trazer aos
humanos a Verdade – por diversos caminhos e setores.
Quem serve ao Raio Dourado, esforça-se em aprofundar sua compreensão,
através de instruções e esclarecimentos individual ou coletivo sobre o homem, os
anjos prisioneiros, o pequeno ser elemental, assim como todos os que atravessam
a suposta “morte” e os que estão à espera, ante a porta do nascimento. Quando a
compreensão cresce e a tolerância aumenta, naturalmente aumenta, também, o
Amor, e um coração compreensivo se abre. Quem reconhecer o motivo, por trás da
ação e atividade, reagirá com bondade e sabedoria, e não mais deixará toldar-selhe o pensamento com as idéias comuns das massas, com o pensamento de

medo, superstição ou fanatismo. Esses atributos são próprios para estreitar ou
restringir o pensamento e a consciência, em direção a um único aspecto da
Verdade. E assim não se pode mais compreender os outros, nem em
circunstâncias ou condições especiais, como sejam as suas realidades raciais e
cármicas, etc. que muito cooperaram para fazê-los serem assim como eles são.
Os que servem ao segundo Raio procuram compreender melhor todas as
nações e raças, dar-lhes mais atenção. Só quando na mente externa da
humanidade o “coração compreensivo” falar, realizar-se-á a verdadeira
fraternidade universal.
O Raio da Sabedoria não se ocupa com o exterior, o intelecto, nem se
agarra a coisas ou fatos. A Verdadeira Sabedoria impõe-se, quando se tem em vista
a Presença Divina “EU SOU” no interior, e conscientemente se aceita que toda
Verdade, toda Beleza, toda Sabedoria só é encontrada na Chama do próprio coração
de cada indivíduo. Então é proveitoso escutar em humilde e silenciosa adoração a
Voz do Silêncio. Quanto mais sábio fores, mais se aquieta tua língua; quanto mais
pacífico for o mundo dos sentidos, menos usarás o intelecto discursivo!
O Raio Dourado representa a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade,
também chamada o “Filho”. É o caminho da Sabedoria da escuta e da espera;
embora ele se pareça com um período de paz e de calma, mesmo assim não é
provado pela força, mas sim pela paciência interior. É um dos mais difíceis
degraus do Caminho; antes de que se possa ouvir a Voz do Silêncio, anda-se na
esfera exterior (periferia) da Vida e sintoniza-se com a maioria da voz oca de
hosana, encontrando eco somente no próprio ouvido.
O Bem-Amado Mestre Ascensionado Kuthumi encarnou-se muitas vezes
antes de Sua Ascensão. Foi Gaspar, um dos três Sábios do Oriente que seguiram
a estrela para Bethlehem. Foi o matemático grego Pitágoras e mais tarde São
Francisco de Assis. Juntamente com o Bem-Amado El Morya, fundou a
FRATERNIDADE TEOSÓFICA. Quem quiser conhecer as Leis Espirituais da
Vida e desejar ser um bom professor de seus semelhantes, receberá grande
adiantamento, se dedicar seu amor e suas súplicas ao Mestre Ascensionado
Kuthumi e pedir-Lhe participar do Seu trabalho voluntário.

2 – OS CARGOS DA HIERARQUIA DIVINA
Os cargos e as ordens hierárquicas da Grande Fraternidade Branca, a
Hierarquia Espiritual, estão em movimento, ou melhor, são mutáveis: também os
integrantes desta Hierarquia crescem e se elevam na conclusão, nos degraus da
escada espiritual, assim como tu e Eu.

Existe um Senhor do Mundo; é Ele a Cabeça da Hierarquia Divina. Seguemse: O Budha da Evolução; este alimenta e mantém a Chama Divina no coração de
cada humano. Depois vem o Instrutor do Mundo, que planeja e exercita as
religiões e a força divina da Realização para um período de cerca de quatorze mil
anos. O Maha Chohan (o Grande Senhor oriental) representa o Espírito Santo para
a Terra. Seguem na seqüência os Sete Diretores (Chohans) dos Sete Raios, que
agem nos diversos e múltiplos campos de trabalho do mundo exterior, como nos
planos interiores. Além destes, existem os Sete Grandes Arcanjos: cada qual serve
num determinado Raio. Os arcanjos representam a sensibilidade da vida.
Finalmente, existem os Sete Grandes Elohim; cada qual representa um dos sete
Raios. Estes Grandes Seres são, em verdade, os Arquitetos da Terra.
Existem, portanto, três reinos na Terra: o reino humano, o dos anjos e dos
seres elementais. Estes três deveriam desenvolver-se harmoniosa e mutuamente.
É uma tarefa que deverá ser acrescentada e realizada na determinação vindoura.
O Grande Ser que é conhecido como Sanat Kumara veio, há eons, do
planeta Vênus. Ele é realmente o Salvador da nossa Terra e de toda vida sobre
ela. Há milhões de anos consecutivos foi Ele o Senhor do Mundo, à espera de que
outro Ser Divino viesse ocupar Seu lugar e O possibilitasse a voltar ao Seu
planeta Vênus. No Ano Novo de 1956 conseguiu isso quando o Grande Príncipe
Gautama, que centenas de anos foi o Budha, assumiu o grandioso cargo de
Senhor do Mundo. Em adesão, ascensionaram muitos Seres da Hierarquia do
Poder a cargos de confiança.
O Grande Lord Divino (que há centenas de anos era conhecido como Lord
Maitreya) foi o Instrutor do Mundo, ou o Cristo Cósmico, nesta última época. Ele
assumiu o cargo, que estava disponível, do Príncipe Gautama e é agora o Budha.
Lord Divino foi o Cristo Cósmico que “assessorou” Jesus, o Mestre. Ele era o
CRISTO que agia através de Jesus. Tanto Kuthumi, o Bem-Amado, como ainda o
Bem-Amado Jesus foram instruídos por Lord Divino.
Quando este deixou o cargo de Instrutor do Mundo e de Cristo Cósmico,
assumiram os dois Seres por Ele instruídos, o Ascensionado Mestre Kuthumi e
Jesus, os cargos de Instrutores do Mundo; juntos trabalham com o Cristo
Cósmico. Por algum tempo ficaram o segundo e o sexto Raios sem diretores
(Chohan).
No ano de 1958, o Grande Mestre Ascensionado Lanto tornou-se o Diretor
do segundo Raio. Foi Ele o guardião de um dos mais antigos Santuários do
Rocky-Mountain, U.S.A., na montanha de Teton, em Wyoming. Quem procura
mais iluminação (e todos procuram estas qualidades, desta ou daquela forma)
deve apelar por ajuda ao Bem-Amado Kuthumi e ao Ascensionado Mestre Lanto.

(Nota: Atualmente o Mestre Lanto também exerce o cargo de Instrutor do
Mundo, juntamente com Jesus e Kuthumi, tendo Seu discípulo, o Mestre
Ascensionado Confúcio, assumido o cargo de Chohan do segundo Raio.)

3 – O BEM-AMADO MESTRE ASCENSIONADO KUTHUMI DIZ:
“Dá-se o nome de “disciplina” quando queremos transportar ou levar a
consciência de um cérebro a outro cérebro. A completa e envolvente Verdade é o
pensamento onipotente no Pensamento Universal de Deus. No entanto, cada um,
entre os filhos de Deus, consegue, pela força de sua inteligência, absorver, aceitar
e conservar a Grande Verdade Universal. Todos mergulham seu copo na fonte
do conhecimento e o recebem na medida de sua capacidade. Isto é uma
comunhão espiritual. O ensinamento mais intensivo é provocado por muitas idas
até a fonte. E os que conseguem aumentá-lo em sua taça, oferecem de seu
conteúdo trasbordante a todos os que não podem chegar à Fonte Cósmica, como
sucede no primeiro ano escolar. Preliminarmente, o professor enche sua taça com
o conhecimento e carinhosamente oferece aos alunos, para que eles aprendam a
amar esta preciosa Bebida e voltem a procurá-la na fonte do professor. Talvez até
esteja um deles entre os poucos a reencontrar o professor na Fonte Cósmica.
Quem se negar a beber, nunca expandirá o seu valor. Abençoados são os que
estimulam a fome espiritual e abençoados sejam os que alimentam os famintos!
Quando o conhecimento vem sobre a razão e propósito através de todos os
rituais, aspectos e estudos do “Novo Ensino”, então cada um, ou a comunidade,
poderão estar contentes e felizes em se introduzirem na cerimônia (ritual) que
está preparada para atrair as virtudes ou os dons divinos. Onde não há iluminação
a energia é sem vontade.
Torna-se um ritual de medo e superstição, um ritual de “obrigação”. ISTO
NÃO MAIS DEVERÁ SER ASSIM! Na Nova Idade, na ERA do Mestre
Ascensionado Saint Germain, soou o FIAT da Lei Cósmica. O homem deve
SABER porque purificar seus corpos físico mental, astral e etérico, e porque tornarse harmonioso. O discípulo, em procura de Deus, será guiado a amar e cooperar!
Para poder responder a esse PORQUÊ da consciência externa, muito ajudará a
divulgação da “Ponte para a Liberdade” que foi publicada sob a proteção do BemAmado Mestre EL MORYA.

4 – O ASCENSIONADO MESTRE LANTO

O Ascensionado Mestre Lanto foi, em tempos passados, um grande
governante da China e fez Sua Ascensão há muitos séculos. Na época em que o
Continente Lemúria submergiu (onde hoje é o Oceano Pacífico) foi-lhe dada em
confiança a custódia da Chama da Precipitação e dos tesouros espirituais do
Monte Teton, em Wyoming, U.S.A. (Santuário – Monte Rocky). Pela longa
administração deste Santuário e Sua atividade como governador e zelador,
Mestre Lanto conquistou o direito de assumir maiores encargos. Foi assim que
Ele transferiu a custódia de Seu Templo de Luz ao Seu discípulo Confúcio que,
presentemente, lá trabalha. Mas, no Seu grande amor, o Grande Mestre
Ascensionado Lanto resolveu ficar aqui para ajudar a Terra, nesta época de crise.
Ao deixar Kuthumi o Seu cargo de diretor do segundo Raio, Lanto ofereceu-se
para substituí-Lo e ser o condutor deste Raio, cargo que Ele ocupa
presentemente.
O Bem-Amado Lanto traz para o segundo Raio não apenas a Sabedoria e
Iluminação (qualidades desta esfera), mas também a grande reserva de forças
(momentum) no manejar a Chama da Precipitação, e a grande devoção ou culto
pela Vida: É uma qualidade que aos homens faz muita falta. Mestre Lanto quer
ajudar intensamente aos discípulos que apelam por Seu auxílio, para trazer ao
mundo mais Bondade e Qualidades Divinas. A compreensão pela devoção e o
profundo respeito ou estima pela Vida é uma verdadeira iluminação e capacita o
discípulo a servir melhor. É por meio de Seu Amor grandioso, desinteressado e
abnegado, que os Grandes Seres servem e sentem que Seus serviços são
necessários. Queiram TODOS ser abençoados pelo grande sacrifício que fazem,
para auxiliar a humanidade adormecida.

5 – O BEM-AMADO MESTRE ASCENSIONADO LANTO DIZ:
Existem muitas coisas por dizer sobre a Devoção pela Vida – e muita coisa
por meditar. Mas lembrai-vos: A Vida vem de Deus; por isso aprendi há séculos
a ter Devoção pela Vida. Quando esta devoção for suficientemente grande, a
Sabedoria da Precipitação será facilmente compreendida, pois devoção é
abnegação: ama-se toda Vida harmoniosamente e de forma impessoal.
O passado é o gérmen do egoísmo: portanto, nada mais prende a
libertação dos tesouros de vossos corpos causais para bênção em toda parte, das
vidas prisioneiras.
É muito fácil venerar-se uma ou mais pessoas com quem estamos em
contato durante nossas encarnações. Mas a grande devoção por toda ou qualquer
vida impessoal aparece quando nossos ensinamentos e irradiações são
trabalhados utilmente.

Há eons, já foi ensinada na China a verdadeira lei com respeito à devoção
à Vida, não somente à vida da humanidade mas, também, à vida das plantas.
Todos os que obedeciam a esta lei, jamais colhiam uma flor. Naquela época da
grandiosa beleza e perfeição da China (sabíamos todos), até a vida de uma flor, a
vida que veio de Deus, deveria preencher, através de determinada Lei Divina, a
beleza e o perfume; é que, em algum dia, em determinado tempo, o arquétipo
celestial novamente se manifestaria. E assim vivíamos na sublime devoção à Vida
uns com os outros, também devoção ao próximo, aos que vinham para nos
convencer, querendo converter-nos para diversas religiões, nas quais esta
devoção não era conhecida nem perceptível.
Novamente, vós chegastes ao ponto de reconhecerdes que a devoção à
Vida é impessoal; e que toda a humanidade, tudo o que vive é envolvido por ela.
Tereis os poderes da precipitação de todo Bem quando aprenderdes esta lição. O
que uma pequena rosa pode fazer, certamente um ser humano também pode
realizar. A rosa segue seu plano divino e floresce a seu tempo. Os humanos
deverão manifestar respeito, perante a vida em seu próprio interior, e expandir
este amor, até que o homem por si só manifeste o Cristo, onde quer que ele esteja.
Esta é a maior lição em todo mundo, o maior conhecimento, a maior Lei
espiritual deste universo. Aprendei a respeitar a Vida. Se vós fizerdes assim, não
mais sereis amargurados e infelizes. Sereis cheios de graça como é o
Ascensionado Mestre Saint Germain.

6 – APELOS
1) – Bem-Amada Presença Divina “EU SOU” em mim e Bem-Amado
Mestre Ascensionado Kuthumi. Enquanto esta noite meu corpo dorme, mandaime um mensageiro para me guiar a Vós em meus corpos sutis. Isso feito, ensinaime a mergulhar completamente na Chama Dourada da Iluminação e carregai
minha consciência com tudo que devo saber, para realizar o meu plano divino.
Providenciai, após, a minha volta ao corpo físico com todas as recordações
conscientes dessas instruções a fim de que o saber seja real e prático,
possibilitando-me a maestria no meu próprio mundo, para eu ser um melhor
veículo aos Mestres Ascensionados e aos meus companheiros. Eu aceito
exatamente isto como realizado, Bem-Amado “EU SOU”. (três vezes)
2) – Bem-Amada Presença Divina “EU SOU” em mim e Bem-Amado
Mestre Ascensionado Lanto. Carregai-me com Vossa grande veneração pela Vida
e ensinai-me como posso criar todo o bem em meu mundo. “EU SOU” a visível

Precipitação e visível Presença Divina da iluminação da perfeição, agora, no meu
mundo. EU SOU – EU SOU.

7 – O ARCANJO JOFIEL, O GRANDE ARCANJO DA ILUMINAÇÃO
O Arcanjo Jofiel é o grande Instrutor divino dos anjos, dos humanos e dos
seres elementais, daqueles que desejam aumentar seus conhecimentos sobre a
Vida e sobre as Leis sagradas de Deus. Esses conhecimentos elevam sua
capacidade e os habilitam a servir em maior escala. O grande Arcanjo Jofiel
procurou angariar a oportunidade de servir a Deus integralmente, no coração do
Universo, como instrutor divino. Ele procurou obter o direito de exercer este
cargo depois do estudo e preparo necessários para servir nesta finalidade. O
Templo de Luz do Arcanjo Jofiel localiza-se na esfera interior; é de tom dourado,
o símbolo do segundo Raio. Neste Templo, bondosos seres servem Lord Jofiel e
instruem as legiões de anjos sobre o modo de expandirem seus poderes de Amor
e Luz, para que possam propagar maiores bênçãos para toda a Vida. Eles
também ensinam aos homens, àqueles que desejam desenvolver e difundir o
Saber no campo do ensino, no campo da forma. Estas irradiações de vida são
ministradas à noite no Templo da Iluminação, durante o sono do corpo físico.
No Templo da Iluminação de Jofiel são, também, instruídos os abnegados
e dedicados seres elementais. Todos os colaboradores de Lord Jofiel se dedicam a
dilatar a compreensão de cada ser consciente de inteligência de qualquer vida,
desde que necessite desta ajuda, indiferentemente a qual dos reinos pertença.
Lord Jofiel serve juntamente com sua Chama Gêmea de nome Constantina. Seu
trabalho está firmemente ancorado na consciência dos dedicados alunos, que é o
desejo de trabalhar. Através de sua irradiação da divina virtude - a perseverança
(constância) anima a atividade da chama do Cristo em cada coração humano até
conseguir a consumação. Lord Jofiel e Constantina são instrutores do Templo da
Iluminação. Eles enriquecem cada Consciência que procura assistência e
capacidade para refletir, elevadamente, os maravilhosos ideais divinos.
Do Templo de Lord Jofiel são dirigidos os raios de Luz dourada para todo
local de ensino e educação, como também aos templos e escolas, aqui na Terra.
Os anjos do ensino e iluminação guiam e irradiam estas correntes da educação,
do estímulo e inspiração aos professores destas escolas, templos e locais de
ensino. Os grandes sábios que se interessam pelos diversos aspectos das Leis,
sejam espirituais ou ciências naturais são, igualmente, os receptores dessas
correntes de irradiações de energias dos mesmos Templos. Oportunamente, os
homens recebem na Terra (para si) um instrutor “invisível”, e a instrução lhes é
dada em forma de intuição, inspiração ou sonho.

8 – O BEM-AMADO ARCANJO JOFIEL DIZ:
De um Sol situado por trás do vosso, dos Pais do nosso Sistema e dos Pais
de cada Galáxia Eu vos trago LUZ! LUZ! LUZ! Para vossas almas, para vossas
consciências. Deveis experimentar o que a Chama da Iluminação pode significar
para vós. Algumas pessoas dizem: “Quando eu a realizar, servirei ao Senhor”...
Mas o homem é medido pelo que ele faz no eterno AGORA. Todas as grandes
coisas, em todos os séculos e em todos os planetas, foram realizadas por poucos.
Uma consciência que mede o resultado em números não é durável. Nunca é a
massa dos homens, porém são poucos os que, pela esperança de realizar uma
visão, apresentam um grande plano, projeto ou estudo: somente dois seres no
coração do Sol viram um Sistema Planetário. Sete Elohim criaram os planetas. Só
existem Sete Arcanjos que, através de Suas Consciências, corpos e mundos, fluem
a energia total dos Sete Poderosos Raios para alimentar a natureza espiritual dos
homens, seres elementais e reinos dos anjos. E Sete Diretores (Chohan) regem,
controlam, aconselham e desenvolvem dez bilhões de Emanações de Vida que
ocupam a Terra como ambiente de aprendizagem. Enquanto existir um único
homem (ou uma única mulher) que necessite da manutenção do planeta em que
esteja ancorado no Coração de Deus, terá de sobreviver este planeta, até que o
retardatário atinja, com o PLENO PODER do “EU SOU”, a Presença de DEUS
TODO PODEROSO, onde quer que tenha o seu ponto focal de irradiação.
É Minha Aspiração e Meu propósito na vida ensinar a consciência para
descobrir em si mesma o poder da Luz! Nesta segunda grande esfera são dadas a
todo ser três evoluções e a desejada instrução para tornar-se um Mestre de
energia, a fim de ser capaz de transmitir estes ensinamentos aos que assim o
desejam e necessitam, para elevá-los ao máximo de seu aperfeiçoamento na
escada da evolução.
Na segunda esfera, as idéias se cristalizam. É quase a mesma coisa em
vosso mundo. Vós recebeis uma idéia abstrata e dizeis: “Quero fazer uma
viagem”. Então, diz vossa inteligência, que aqui representa a segunda esfera:
“Bem, vamos usar esta idéia abstrata e fazer algo. Tracemos um plano de viagem
às Ilhas Canárias, ou à Inglaterra ou a algum outro lugar”. Ou recebeis esta idéia
para uma nova casa. Vossa mente a recebe e dizeis: “Quero uma casa com oito
compartimentos, com um jardim de inverno”. Nesta esfera cristalizam-se as
idéias em forma prática e realizadas. Visualizais o plano para uma casa, para um
presente ou qualquer outra coisa e trazeis esta imagem para a Segunda Esfera. Se
vos agrada, nele flui vossa sensação. Carregai estas formas com energia e a
pressão de vossos sentimentos dá a vida para sua manifestação.

9 – APELO:
Bem-Amado Arcanjo JOFIEL, eu Vos amo e Vos abençôo. Agradeço Vosso
grande Serviço prestado a mim e a toda a humanidade. Carregai-me com Vosso
sentimento do Poder Divino em meu próprio coração, para que, com o Poder da
Luz e do Amor, eu seja mestre de todas as circunstâncias da vida, as quais eu
terei de aceitar e com esta Força e este Poder eu seja mestre de toda Idéia Celeste
que recebo do Coração Divino para realizá-la e concretizá-la na Terra.

10- CASSIOPÉIA, O ELOHIM DA SABEDORIA E SEU COMPLEMENTO
DIVINO MINERVA
Foram os Sete Elohim que criaram o Planeta Terra, da substância da Luz
Primitiva – como um belíssimo e iluminado lugar para todas aquelas crianças
divinas que desejassem aprender a manejar a energia vibratória do Planeta,
irradiada através das consciências de Cassiopéia e Minerva, para determinar a
forma da Terra e o número de pessoas que, em seu apropriado tempo, poderiam
povoá-la para trazer a evolução. A Sabedoria Divina determinou o tempo que
cada uma destas pessoas deve permanecer encarnada, aqui na Terra, como
também determinou o tempo necessário para o descanso da alma, e enfim, o
momento oportuno em que, novamente, cada criatura deve encarnar-se para
realizar o seu plano divino.
Os Filhos de Deus sempre foram dotados da verdadeira Sabedoria Divina.
Muitas vezes, já serviram, sem conhecer seus verdadeiros benfeitores, no
concentrado Raio Dourado do Coração do Poderoso Cassiopéia e da Deusa
Minerva ou do Arcanjo Jofiel e Constantina e de Irmãos mais Velhos que são
chamados Instrutores dos MANTOS DOURADOS. Estadistas amigos dos
homens, artistas, homens pesquisadores das Ciência, homens de beca ou toga,
como também instrutores de ocultismo, serão sempre inspirados pelos Seres
Divinos do Segundo Raio, quando seus objetivos forem puros e não apenas
gananciosos, em sua procura de conhecimentos.
O poder de discernir é o dom do Segundo Raio e ajuda todo Filho de Deus
a procurar e encontrar o conhecimento impessoal, meditar sobre a sabedoria
conquistada, aceitar ou rejeitar a verdade que lhe é dada como matéria de
pesquisa.

11 – O BEM-AMADO ELOHIM CASSIOPÉIA DIZ:
“EU SOU” Cassiopéia, o Elohim da Força concentrada da Atenção. Sem
este predicado, a inteligência não pode aceitar nem saber, tanto aqui como
depois. O Poder da Atenção é a porta aberta para vosso pensar e vossa consciência total.
Nosso Raio (o segundo) traz sabedoria iluminada do Plano Celestial de Deus e
Seu propósito, Sua intenção, aos homens da Terra. Por meio de sua atenção para
este projeto, abrem-se as portas e os portões.
A Terra encontra-se na situação cósmica das “dores”. Os raios de energia
inteligente – vós chamais Luz Cósmica – são verdadeiras substâncias de Luz
dirigidas constantemente à Terra pela Força da Consciente Energia dos Seres
Cósmicos. Um destes raios é a Chama Dourada da Iluminação Cósmica, do
coração que pertence a determinada Hierarquia Espiritual. Há eons é dirigida à
Terra. Este Raio da iluminação age constantemente sobre vosso planeta. Os
homens começam, agora, a dirigir suas atenções a Deus, e assim, fecha-se o
círculo dos raios dirigidos da atenção dos homens de volta a seu lar, ao Céu. Meu
campo de trabalho é observar o que determina Deus-Pais, e o que deseja que seja
realizado. O motivo e a meta do Segundo Raio é a PERCEPÇÃO E A
ATIVIDADE ILUMINADA, REFLEXÃO do Plano de Deus e Projetos de Deus. Se
encontrais a solução e vos submeteis à Vontade de Deus, em primeiro lugar
deveis receber a Idéia de Deus e a instrução como a aplicar. Daí, a primeira coisa
é SILENCIAR o pensamento, depois de ter encontrado a solução para FAZER
algo.
No fundo, vossa atenção aceita todos os acontecimentos dos sentidos e do
corpo do pensamento, até onde vossa vista pode alcançar – bem ou mal – em
vosso mundo mental e dos sentidos, formando uma imagem pessoal. Os corpos
dos pensamentos dos homens são como um “BRIC-A-BRIC” onde, durante largo
tempo, é armazenada toda espécie de coisas. São cheias de teias de aranhas e
toda sorte de dissonâncias de representações humanas. Muitos estão cristalizados
e outros estão em movimento de dissolução.
No começo, quando recebíeis o vosso corpo do pensamento do Coração da
Criação, nele havia esferas de cores cristalinas. Nelas vós recebíeis claras e puras
imagens, maravilhosas idéias e formas de vosso Próprio Ser Crístico. Enquanto
ledes e ouvis tudo isto, deixo Minha Chama flamejar atravessando vossa
consciência objetiva. Deixai afastar-se vossa antiga concepção humana.

12 – SETE DEGRAUS DA PRECIPITAÇÃO DO ELOHIM CASSIOPÉIA

Inicialmente, quando Hélios e Vesta Nos chamaram e perguntaram se
estávamos dispostos a criar este Planeta, Nós dissemos:
1o) “Sim, estamos dispostos a ajudar-vos”. Éramos tão humildes para
perguntar o que deveríamos fazer...
2o) Recebemos, então, a capacidade de discernir, observando o Modelo
Divino.
3o) Possuíamos, também, o AMOR DIVINO para atrair a substância da
Luz Eletrônica que devia formar o Planeta.
4o) Possuíamos a PUREZA e a HUMILDADE para não querer modificar o
Modelo Divino.
5o) Possuíamos a ENERGIA DA CONCENTRAÇÃO para permanecer
firmes; e vós sabeis de quantos milhões de anos se necessita para criar uma
estrela habitável.
7o) Mantínhamos o ritmo dos apelos: em certos dias abandonávamos
nosso Trabalho Cósmico para Nos encontrarmos com os outros Elohim, a fim de
derramar Amor e Luz sobre este Planeta que, naqueles tempos, estava em
formação. Nunca faltava um de Nós para essa Hora Rítmica, a fim de que a
Chama de Cassiopéia ou a Chama do Órion não fosse de menor dimensão em
relação aos outros; neste caso, a plena harmonia e o equilíbrio dos Sete Elohim
seria perturbado. Os ritmos vieram séculos após séculos.
6o) Irradiávamos então, por meio do nosso Poder Criador, a Paz e a
Harmonia que deveriam sustentar este Planeta com vida, até que começasse a
manifestar-se sobre ele a evolução – e até os tempos após a criação da
Humanidade que foi convidada a deleitar-se, aqui, sobre a Terra.
Vosso Próprio Ser-Crístico espera que O reconheçais e O aceiteis, mas não como
algo abstrato! Este próprio Ser-Crístico é um Ser real. Ele espera oportunidade para
poder mostrar vosso divino modelo, que envolverá vossa consciência pensante,
se este pensamento se abrir e se oferecer ao Gral do vosso Próprio-Ser-Crístico.
Isto deve acontecer na humildade do contentamento, do conhecimento e da
certeza de que foi este Ser quem vos criou, e é quem vos dá a respiração da vida e
vos mantém há séculos. Este Ser tem, pois, muita coisa a vos dar e transmitir ao
vosso mundo.
EM VOSSO CORAÇÃO ESTÁ A CHAMA DOURADA DA
ILUMINAÇÃO; Ela vos descobrirá a Verdade. Como resposta a Meu apelo, esta
Chama sobe ao vosso cérebro e à vossa consciência externa, revela para sempre a
imagem humana dos tempos passados; esclarece a realidade, ampliando a
Chama Dourada da Atividade dos Sete Elohim, que se encontra ancorada em
vossa testa. Se aceitais isto, cada um de vós será um Gral, onde todo Ser perfeito
depositará a sua caridade para abençoar a todos os humanos.

Quereis VISUALIZAR como sois uma coluna flamejante de LUZ
DOURADA da Iluminação, da Sabedoria e do Amor? Ela flui em vós como
gigantesca e faiscante cascata. Procurai ver e sentir como a Chama de vosso
coração se estende, se expande, semelhante a uma salva.
Este cálice transbordará até que o Fogo Dourado penetre em cada célula e
cada órgão, em cada função e em cada parte de vosso corpo físico; percebei como
a Chama invade vosso corpo etérico, como sobe e transborda de vosso cérebro,
de vosso mundo dos pensamentos e de vosso mundo mental – três metros em
cada direção. Procurai sentir que sois O CRISTO, e com esta Chama Dourada da
Sabedoria, irradiai um pensamento de amor para abençoar tudo que tocar a
“fímbria de vosso manto” (aura).

13- PRECE DO BEM-AMADO KUTHUMI
Bem-Amada Presença EU SOU em mim e Bem-Amado Mestre
Ascensionado Kuthumi...
SENHOR, fazei-me instrumento de VOSSA PAZ
Senhor,
Fazei-me instrumento de Vossa Paz.
Onde haja ódio,
consenti que eu semeie amor;
perdão, onde haja injúria;
fé, onde haja dúvida;
esperança, onde haja desespero;
luz, onde haja escuridão;
alegria, onde haja tristeza!
Ó Divino Mestre!
Permiti que eu não procure
tanto ser consolado, quanto consolar;
ser compreendido, quanto compreender;
ser amado quanto amar;
porque é dando que recebemos;
perdoando, que somos perdoados.
E é morrendo que nascemos para a Vida Eterna.
Amém.

BÊNÇÃO
SELADOS NO AMOR, NA SABEDORIA, NA ILUMINAÇÃO E PAZ DO
BEM-AMADO KUTHUMI, LANTO E CONFÚCIO, DO ARCANJO JOFIEL E
CONSTÂNCIA, CASSIOPÉIA E MINERVA, agradecemos às Grande
Ascensionadas legiões de Luz, aos reinos dos Anjos e dos elementais pela
irradiação de Luz e Amor. Agradecemo-Vos pela cura, pelo suprimento, proteção
e perfeição. Mantende-as em nós, através de nós, a fim de abençoar toda Vida!
Queiram estar em vós a Paz, toda Caridade e as Bênçãos do Altíssimo
Deus Vivente que está além de toda imaginação humana. Queira Deus de
Misericórdia proteger e defender-vos no vosso caminho espiritual à Iluminação e
Liberdade!
BEM-AMADO ARCANJO MIGUEL E BEM-AMADO ARCANJO URIEL,
nós VOS agrademos. E a Vós, anjos da proteção, dos serviços e cerimônias
divinas que nos servem em nossa instrução. Aceitai nossos humildes trabalhos e
fortificai-os com vosso Poderoso Amor. Enviai-o ao norte, sul, leste e oeste e cobri
nossa querida Terra com Amor e Luz, com Paz, Iluminação, Sabedoria, Cura,
Liberdade e com a Vitória completa da Vontade de Deus. Isto tudo vive em cada
elétron que pertence a seus reinos de evolução, aqui na Terra. E isto
ACONTECERÁ, pois Eu falo em Nome do Altíssimo Deus “EU SOU”.

APELOS
BEM-AMADA PRESENÇA “EU SOU” – Fonte de tudo o que existe,
ancorai em nosso coração e no coração de toda a humanidade. Nós Vos amamos
e Vos adoramos. Nós sabemos: toda Vida Vos pertence. Vós nos dais TUDO,
nossa vida, nossa inteligência, nossa substância. Selai-nos em Vossa Luz, em
Vosso Amor, em Vossa Força da completa Vitória. Deixai Vossa Luz e Vosso
Amor iluminar-nos e preparar o caminho, a fim de que possamos andar e
defender-nos: guiai e conduzi-nos e dai-nos a Verdade e a Iluminação que nos
libertará. Deixai-nos ficar sempre com Vosso Amor Divino e deixai que Ele
irradie através de nós para abençoar toda Vida que nós contactamos. Nós Vos
agradecemos, EU SOU – EU SOU – EU SOU.
FERVOROSAS BEM-AMADAS LEGIÕES DE LUZ: Vós Mestres
Ascensionados e Seres Cósmicos, Serafins, Cherubins e Coros de Anjos; Vós
reino elemental e Grande Fraternidade Branca; Vós Elohim Cassiopéia e
Minerva; e todos os que servem no Segundo Raio: Nós Vos enviamos nossas
súplicas. Vinde e estai conosco nestas instruções, carregai-nos com Vosso Amor e
Iluminação, Vossa Sabedoria e Vossa Paz e mantende-as para sempre.

Nós Vos agradecemos.
EU SOU – EU SOU – EU SOU.
Fim do Segundo Raio.

SAGRADA CHAMA CRÍSTICA
(Texto e música dos Mestres Ascensionados)
I
Crística Chama em meu coração.
Oh! Ajudai-me a ser como Vós
E em toda parte Vos encontrar.
À humanidade ajudai a provar
Que Vossa Glória pertence a nós,
Pois vitoriosa a Terra será.
Amado EU SOU, tudo Vós sois!
Amado EU SOU, vinde a nós!
II
- Estou ouvindo, filhos meus.
Peço afastardes o temor.
Sou vossa mente, alma e sentir.
Em cada corpo, eu estou – EU SOU.
EU sou a Terra, o Céu, a Luz.
Queridas almas, espero por vós.
EU SOU em vós... e vós sois em Mim!
Vitória da Terra SOU EU em vós!
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O Terceiro Raio
AMOR DIVINO – FORÇA MAGNÉTICA (RAIO ROSA)

1 – O TERCEIRO RAIO
O Terceiro Raio representa a Força Magnética da Chama Rosa do Amor
Divino, a Atividade que liga a Idéia Divina e a traz à forma física. Realmente, a
substância do Amor Divino une todas as formas. Sem este Amor, os átomos que
pertencem à forma física se desintegrariam.
O Primeiro Raio representa a Vontade de Deus; o Segundo Raio, a
Sabedoria Divina; e o Terceiro Raio, o magnético Amor Divino. Estes três Raios
completam a Trindade, a Atividade da Imorredoura Chama Trina que está localizada
em cada coração humano, que faz do homem um Ser Divino e o capacita a criar de
modo igual a Deus. Esta Chama Trina é, também conhecida como Chama da
Liberdade.
O Chohan, ou Diretor do Raio Rosa, foi até novembro de 1964, Paulo, o
Veneziano, que fora, em sua última encarnação, o artista Paolo de Veronese.
Os trabalhos do Chohan, no Terceiro Raio, são muitos, e a primeira
expressão é a de Espírito Santo, para nossa Terra, o qual é representado pelo
Maha Chohan. O Bem-Amado Mestre Paulo, o Veneziano, foi esse representante;
o Plano Divino expressou-se no plano físico através do Espírito Santo. . Em
novembro de a964, o referido Mestre Paulo assumiu o cargo de Maha Chohan e
tornou-se o representante do Espírito Santo para a nossa Terra. Em Seu lugar,
elevou-se a Bem-Amada Mestra Ascensionada Rowena, Raio Gêmeo de Vênus e
de Mestre Vitória; Seu Templo localiza-se no plano etérico, sobre a Inglaterra. No
ensino, não se deu muita atenção a este Raio, embora seja Ele um Raio de
importante Atividade, que cada emanação de vida deveria aceitar. Podemos,
eternamente, estudar e aprender, mas se o conhecimento não for aplicado, NÃO
TERÁ VALOR. O Chohan do Terceiro Raio é conhecido como Mestre da
delicadeza, da diplomacia e da beleza. Poder-se-ia admitir que Ele fosse idealista
e amasse a vida asceticamente; porém, Ele é a expressão prática do dinamismo,
cheio de forças do Espírito Divino no mundo da forma. Delicadeza e diplomacia
são formas características das pessoas do Terceiro Raio, mudando as aparências

do mundo exterior e adaptando-as ao Plano Divino, indiferente quanto a
pessoas, territórios ou povos. Pode-se conseguir muito mais por meio destes
predicados para o bem de todos os participantes do desenvolvimento humano
do que através de formas bombásticas ou destruidoras. Se há necessidade de
consubstanciar-se, de valorizar-se, O PLANO DIVINO DESCE ATÉ A
EXPRESSÃO FÍSICA E VEM FORMAR-SE NA SUBSTÂNCIA DO PLANO
TERRENO, isto porque o grande Raio Rosa representa a eclosão, pela qual se
completa a Atividade criativa.
O Chohan do Terceiro Raio interessa-se muitíssimo em estimular o
talento, não só o oculto, mas também aquele que está em desenvolvimento, pois
toda emanação de vida foi agraciada, em princípio, com uma determinada
bênção que ela deve oferecer à Terra. A Bem-Amada Rowena, a Irmã Espiritual
do Raio Rosa, está pronta para servir a todos que a procuram. Ela estimula,
mantém e protege, não só os gênios que já conseguiram alcançar o topo da
escada, como também, igualmente, os humildes aspirantes que acabam de
colocar os pés no primeiro degrau, em direção à meta.
O Plano Divino da Chama Trina, QUE JAZ EM CADA CORAÇÃO, é a
Chama da Libertação; ela contém e dá entendimento a cada vida que Deus, pela
Presença “EU SOU” em cada um, deverá desenvolver, numa determinada
atividade, seja qualquer impulso para o bem, seja aquilo que cada emanação de
vida deseje expressar no mundo físico. Os Irmãos e Irmãs do Terceiro Raio estão
à disposição de cada homem, mulher ou criança para a realização de seus planos
divinos.
O Fogo de Luz da Chama da Liberdade guardada por Mestra Rowena e
Sua Fraternidade situa-se no sul da França, em Chateau Liberté, no plano físico.
Foi transladado para esse local, antes de submergir no oceano o continente
Atlântida. O castelo é um maravilhoso Santuário que contém objetos de arte,
requintadas esculturas e aquisições artísticas de todos os tipos ou formas que os
homens adquiriram no decorrer dos tempos. Os jardins são magníficos e repletos
de rosas em grande variedade. O interior do Santuário é impressionante. Foi-nos
descrito como segue:

2 – DESCRIÇÃO DA SALA DA CHAMA
Estais aproximando-vos da Sala da Chama – a que guarda a chama da
Liberdade – por um grande corredor que se parece com os salões de espelhos de
Versailles. A entrada é constituída por duas largas alas e sobre cada uma das
arcadas acha-se uma pomba dourada, sobre fundo branco. Ao percorrer esta ala
podereis ver por entre os espelhos belíssimas pinturas de arcanjos: três à

esquerda, três à direita. Paulo o Veneziano, foi o autor destas obras maravilhosas,
pintando-as nas cores imperecíveis que assinalam as Suas obras, que se seguem:
Vereis, de um lado da ala, o Bem-Amado Miguel em cor azul, Rafael em verde, e
Ezequiel em púrpura, enquanto que, do outro lado, vereis o Bem-Amado Uriel
em vermelho-rubi, Jofiel em ouro e Gabriel em branco, com o fundo do quadro
em cor dourada. A representação do Bem-Amado Samuel, em tamanho natural,
acha-se em uma tapeçaria, no fim do corredor, em frente da arcada de entrada.
Em material como seda cintilante, vemos na cor rosa, a reprodução da figura do
Arcanjo. Esta tapeçaria forma a verdadeira entrada para a Sala da Chama e é
trabalhada de tal forma, que pode ser afastada, desde o meio, quando o visitante
atravessa a Chama Rosada na Presença do Bem-Amado Arcanjo Samuel, se
deseja permanecer na Sala da Chama.
Caminhai, lentamente, em CONSCIÊNCIA, ao longo deste belo corredor;
PERCEBEI a sensação das irradiações do Arcanjo e de Seu Caudal de Energia,
quando vosso corpo atravessar ante a figura do Arcanjo Samuel. NOTAI O
SILÊNCIO – A TRANQÜILIDADE! O Grande Altar existente na sala é de Cristal
lapidado. No centro vereis a mão simbólica de Maha Chohan, segurando a Taça
de Ouro da qual flameja a Chama da Liberdade em cor Rosa, Ouro e Azul. A
Chama é o Foco Sagrado. Sobre o altar vê-se uma figura do Bem-Amado Maha
Chohan com uma pomba sobre o peito, e sobre Sua cabeça a irradiação do Raio
Rosa em formato de leque, mostrando, como vidro colorido, os cinco Raios.
Do lado esquerdo do altar podereis admirar, mais ainda, as obras de arte
do Mestre Paulo, o Veneziano: uma figura do Bem-Amado El Morya em
tamanho natural, na cor azul-safira, preenchida por um extraordinário vidro
colorido; uma reprodução semelhante do Bem-Amado Kuthumi, em ouro, e
sobre este, em rosa, o Mestre Paulo; ao lado direito, num quadro semelhante,
vereis, em cristal, a figura do Bem-Amado Serapis Bey, assim como Jesus em
verde e ouro, Hilarion em verde, e, abaixo da figura do Maha Chohan, a pintura
do Mestre Saint Germain, em púrpura.
Paulo representa não somente as Atividades de Maha Chohan (três), como
também, a dos Chohan, que são sete. Maravilhosas cadeiras estão colocadas (ou
dispostas) em filas de sete cadeiras de cada lado, em sete filas de profundidade,
formando ao centro um corredor.
Muitas vezes, neste Santuário, é erguido pelo Arcanjo Samuel e Seus
Anjos das adoração um anfiteatro de cor rosada, onde os visitantes ocupam os
seus lugares. Quando a Chama da Liberdade entra em atividade, ou melhor,
quando o Santuário está aberto, a Chama intenta penetrar e agir em cada
consciência, a fim de que a Chama da Vida, que jaz em cada criatura, receba a
resposta aos apelos de cada coração suplicante. PROCURAI FIRMAR EM
VOSSOS CORAÇÕES A CONVICÇÃO DE QUE A CHAMA TRINA EXISTENTE

NO ÍNTIMO DE CADA PESSOA É PODEROSA. Quem nela crê, pode perceber
suas palavras: “TUDO ISTO POSSO FAZER POR TI E MUITO MAIS”. Exercitaivos diariamente, procurando a cada instante confiar na Divina Chama Trina de
vosso coração, até que ela vos proporcione o cumprimento de vossos desejos.

3 – O ASCENSIONADO MESTRE PAULO (que desde 1964 é o Maha
Chohan e em Seu lugar está Mestra Rowena) DIZ:
“Nós do Terceiro Raio, ocupamo-nos, principalmente, com o
desdobramento do Amor; representamos a Atividade do Divino Amor no trino
aspecto da Trindade através do Elohim, do Arcanjo e do Chohan. Estamos
esforçando-Nos por baixar até as consciências e o sentimento, - primeiramente
aos nossos discípulos e depois às demais pessoas – o amor de Deus do qual
cresce e surge uma poderosa Fé e invencível Força, que farão o espírito e o corpo,
as recordações e emoções adquirirem, novamente, o seu primitivo e perfeito
estado de pureza.
Analisai a vós mesmos a experimentai descobrir quanta confiança
depositais, em vossa vida deste mundo, na Altíssima Chama Trina de Deus e até
onde vai a vossa passageira crença nas aparências exteriores. Por meio de vossas
emoções ou sentimentos devereis chegar à aceitação de vossa eterna Presença
Divina dentro da Chama Trina da Verdade a qual permite e faculta o pulsar de
vosso coração. Somente hipótese de pensamento não é suficiente. Porém, se o
vosso mundo das emoções aceitar alegre e ativamente a Presença, e, com o
coração cheio de prazer, derdes permissão à mesma para agir por meio de vossos
diversos portadores (os quatro corpos inferiores) então aprendereis a dominar,
primeiramente, a vossa aura e, mais tarde, estareis aptos a prestar serviço ao
vosso próximo, com acentuada satisfação.
Meu Trabalho estende-se ao desdobramento do amor de uma pessoa a
outra, de uma raça à sua similar, de uma religião à sua congênere. Mas Eu vos
digo: na Minha opinião, esta incumbência é uma das mais difíceis entre as
conferidas ao Guia dos Sete Raios, porque os homens, de acordo com seu
nascimento, raça, ambiente e escola, e com suposições oriundas de fontes nem
sempre puras (das quais algumas são verdadeiras, mas outras, realmente, não
exprimem a verdade) estão convictos de que é quase impossível voltar atrás ou
desligar-se de suas enleadas convicções e trazê-las à tona de seu engano.
Para se criar uma Fraternidade Mundial é necessário um sincero interesse
e uma intensiva abnegação pelas massas da humanidade, do reino dos animais,
como também, pelo reino dos seres elementais. Aos Seres Cósmicos, aos Mestres,
Anjos, aos Altíssimos Seres, o Amor abstrato é uma tarefa simples de executar,

porque Suas Auras não contêm a pressão de vossa aura pessoal, que possui uma
energia descontrolada, sempre que agis em vosso mundo.
Vós, Meus queridos discípulos, deveis exercitar a capacidade de amar e
entender os vossos semelhantes. Ainda não tocastes a extremidade da orla de
toda a humanidade.
Até agora, a vossa atenção foi dada a uns poucos, aos que possuem
determinados talentos e dons, mas que não se sujeitam ao vosso modelo. No
entanto, se vós continuardes a desabrochar e alargar ou expandir o vosso Ser,
muitos virão a vós.
Virão os muçulmanos, os hindus, os budistas, os rabinos e os cristãos, e
todos expressarão suas próprias idéias sobre a Divindade; manter-se-ão firmes
naquilo que em algum tempo FOI e não mudarão as suas intenções, enquanto
não conquistarem vossa confiança e reconhecerem vosso trabalho e os vossos
exemplos, e QUE VÓS ESCOLHESTES UM MEIO DE VIDA MELHOR.
A vós, meus amigos, recomendo atrair a tolerância de Minha Presença aos
vossos sentidos, vossos espíritos e vosso invólucro etérico, ao vosso manto
carnal, aos vossos gestos, assim como às vossas palavras e à vossa maneira de
agir, até que os homens possam dizer: “NOS DISCÍPULOS DE SAINT
GERMAIN, ACHAMOS O CALOR, A CORDIALIDADE E A COMPREENSÃO”.
Isto os estimulará para entrarem na atividade de suas irradiações, de modo que
também eles possam libertar suas almas e realizar o Plano Divino em Paz e
Harmonia.
Eu represento, também, o Espírito Santo (o Maha Chohan) nas diversas
atividades das cinco facetas da vida cujas atividades são dirigidas por meio de
canais dos Sete Raios para o bem da humanidade, vindo diretamente do Espírito
Santo e do Coração de Deus.
Quando o Bem-Amado Maha Chohan coloca em minhas mãos, em Meu
Coração e em Minha Consciência a requintada beleza da arquitetura, da música,
ou da ciência e da Natureza, as abnegadas atividades dos devotos das várias
religiões do mundo, e as cerimoniosas manifestações dos Sete Raios à Terra,
então, fico entristecido, ao observar as encarnações das emanações de vida e Me
pergunto onde poderei achar suficientes corpos internos, bastante sensíveis para
receber desde a menor expressão da celestial e gloriosa Revelação que o Eterno
Pai determinou para cada criatura que O ame!
Ao Meu trabalho também pertence que Eu transfira aos Outros Guias dos
Raios os Dons de Maha Chohan. Eles procuram, por Sua vez, à custa de maior
amor e paciência, recipientes capacitados entre os humanos, e são de um esforço
incansável na doação, por exemplo, de uma composição, uma magnífica pintura
ou uma escultura maravilhosa. Estes escassos talentos são tudo o que podemos
dar livremente deste imenso armazém universal, pois falta, na consciência

externa do homem, a faculdade de recepção. Eu mesmo possuo, no Meu Corpo
Causal, melodias de curas, que o Bem-Amado Serapis Bey deixou, em lugar
reservado, aos que estão capacitados a curar doenças, que tanto destroem o
espírito como o corpo dos humanos. Assim mesmo é difícil, na vida turbulenta
do mundo ocidental, encontrar uma aura que permaneça tempo suficiente
inalterada ante a pressão das criações humanas, e que possa apreender a
harmonia necessária e trazer a Melodia ao Mundo exterior.
Esforçar-me-ei por extrair as mais belas idéias e formas-pensamento
emanadas do Espírito e Coração de Deus, para infundi-las em vossa consciência
externa. São idéias que ainda não penetraram no mundo exterior. Quando vossa
consciência estiver suficientemente clara para as apanhar, realizar-se-á isso no
tubo de imagem da vida, sem a menor ação da vontade humana. Eu mesmo
consegui efetuar semelhante prática, antes de passar por Mim o chamamento da
Minha Presença e entrar para sempre no Coração da Eterna Liberdade. Há
setecentos anos, em minha última encarnação, fui discípulo do Budha Divino.
Adquiri grande compreensão sobre a Força que permite “estar profundamente
alerta”. Nessa minha última existência terrena, esforcei-Me para criar um tubo de
imagem da vida futura e perpetuar a beleza que aos homens demonstraria ser
uma inspiração. (No período 1528-1588 fui o artista Paolo Veronese).
Sempre que uma prece sincera é pronunciada, em silêncio ou
audivelmente, em qualquer lugar, esse apelo deve ter uma resposta das oitavas
mais elevadas, seja a prece de uma mãe aflita para proteger seus entes queridos
ou o grito de desespero de uma criança em situação aflitiva. A eficiência de uma
prece depende sempre da sensibilidade emotiva do suplicante. Existem Elevados
Seres-Zeladores ou Zeladores Silenciosos, cujo trabalho consiste em observar
toda força libertada pelas preces. Onde quer que, na Terra, se elevem estas forças,
elas serão colhidas por Eles e, se tais apelos forem fracos, os Veladores
acrescentarão Suas Energias e as guiarão em direção aos céus. Assim, já dotadas
de poder, determinadas ordens e apelos vão diretamente à Presença dos Seres a
quem são dirigidos. Onde quer que haja pessoas rezando, separadas ou em
grupos, lá se reúnem os anjos. Se vossos ouvidos estiverem em sintonia na
vibração interior, então, realmente, podereis sentir como os anjos se reúnem,
vindo do norte, sul, este, oeste e como fortificam os vossos apelos pelo poder de
Sua Presença, bem como expandem a essência da bênção, que vem como
resposta aos vossos pedidos da Terra.
Meu trabalho, no Terceiro Raio, consiste em fazer descer, em cada
indivíduo, o amor do Cosmos assim como a gratidão e a adoração divina, para
que se manifeste na prática o amor ao próximo até a libertação de toda emanação
de vida. Vós próprios podeis ver como a consciência funciona diferentemente.
Quando subirdes a escala ou oitava do Chohan (guia) ao Arcanjo ou ao Elohim,

conhecereis os diversos aspectos da natureza do Amor Divino. Meu trabalho é
pouco compreendido, NÃO É SUFICIENTE amar o Cosmo, Deus e Mestres, QUE
NUNCA VISTES, e os que espontaneamente venerais. Introduzir este amor em
vosso espírito, em vosso sentimento, em vossa ação como um amor verdadeiro e sincero
aos vossos semelhantes, ESTE É O MEU TRABALHO NA VIDA.

4 – O ARCANJO SAMUEL
O Bem-Amado Arcanjo Samuel é o Arcanjo do Amor, da Adoração e da
Dedicação a Deus; Sua infinita Misericórdia é expressada a toda a humanidade.
Ele e Seu divino Complemento, a Bem-Amada Charity (Caridade), oferecem-se
para ampliar e expandir a consciência externa da humanidade, a fim de que as
criaturas despertem para o seu verdadeiro sentimento de gratidão e adoração à
sua Fonte-DEUS. São eles que estimulam o homem filho de Deus para ampliar,
estender a Chama Sagrada que se encontra oculta em seu coração. O Arcanjo
Samuel presta um serviço especial no Terceiro Raio impulsionando os
sentimentos de cada um, para aceitar, alegremente, a Presença Divina. Lord
Samuel é um Ser de Luz sobrepujante. Ele serve há eons no Plano Interno e
ensina as legiões de anjos, como podem por meio de preces, dedicação e
glorificação na divindade de suas próprias e abençoadas chamas, elevar suas
vibrações. Ele serve, também, no Templo dos seres elementais e dá-lhes instrução
sobre como elevar a sua consciência (que a todos foi dada) por meio do louvor e
adoração a Deus.
Lord Samuel e a Bem-Amada Charity possuem, no plano interno, um
precioso Templo, de uma construção circular e cúpula de ouro com incrustações
de rubis de cor rosada. Nesse Templo irradia-se a Chama da Adoração a Deus e
Seus mensageiros. Esta Chama é dirigida por Lord Samuel a todos os seres não
ascensionados, para estimulá-los e impulsioná-los ao cumprimento do plano
divino, estímulos esses que são levados pelas legiões do Arcanjo Samuel a toda a
humanidade.
Toda espécie ou tipo de virtude produz cor e som. Qualquer gratidão que
emane do coração de um indivíduo é de cor rosada. Se esta gratidão é oriunda de
uma associação da raça humana, possui a cor-de-rosa delicada como a da concha.
Se o sentimento de gratidão dos homens for enviado a Deus e a todos os Seres
Celestiais que O servem em consciente adoração e louvor, então, a cor rosa tornase mais forte e eleva-se, simplesmente, em formato de torre que sobe ao Céu. No
retorno dos raios da gratidão e louvor no mundo dos homens que pediram
bênçãos flui mais e mais desta maravilhosa essência rosada.

Através da expressão do Arcanjo Samuel é conquistado este amor divino,
cuja força produz um sentimento de gratidão nos corações dos humanos, anjos e
seres elementais; ela favorece os sentimentos de profundo respeito à Vida e
reconhece a bênção da Primeira Grande Causa Universal e todos os Mensageiros
que A servem. Este amor acorda a adormecida natureza divina do discípulo,
para um consciente sentimento de gratidão pelos benefícios recebidos.
O Arcanjo Samuel esquivou-se, há séculos, do conhecimento das
consciências externas das massas. Por isso, elas não tinham acesso à Sua
Presença. Porém - VÓS, DISCÍPULOS DA PONTE PARA A LIBERDADE, podeis
ligar-vos, em vosso mundo, a este poderoso Arcanjo e sentir, através dEle, o
grande amor que Deus preparou em favor de Sua Criação. Este sentimento flui
do coração do Arcanjo Samuel no mesmo instante em que dirigis vossa atenção a
Ele, mesmo quando vos encontrais em lugares e situações em que não é possível
falar. No mesmo instante em que apelais pelo Seu Nome e pedis Seu auxílio,
vosso mundo e o mundo de Samuel tornam-se UM.
A todos os que necessitam de auxílio, recomendamos fazerem afinidade
com Samuel. Vossa própria Fé, vossos próprios sentimentos saberão qual é a
primeira necessidade ou estoque de apelos que trazem ao vosso mundo a
Presença do Arcanjo Samuel.

5 – O ARCANJO SAMUEL DIZ:
“Eu Sou o Anjo da Adoração, Eu Sou a incorporação desta ordem:
DEVERÁS AMAR O SENHOR TEU DEUS DE TODO CORAÇÃO, COM TODA
A TUA ALMA E COM TODA A TUA MENTE”. O Bem-Amado Paulo, Aquele
que comigo serve no Terceiro Raio, incorpora este mandamento de Jesus - “AMA
O TEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO”. Eu vos advirto sobre a chama que
trazeis em vossos corações; sua verdadeira finalidade (ou natureza) é: ADORAI
A VOSSA FONTE. A volta ao lar em união com Deus realiza-se através da
concretização da vossa natureza divina.
A Chama da Adoração é prática. Ela é, efetivamente, um tratamento do
sentimento e do pensamento; ela é, também, uma terapia para o corpo. Numa
sincera adoração a Deus, não existe egoísmo. É um completo repouso saber
envolver-se com a misericórdia de Deus para O adorar de acordo com SUA
VONTADE. Aqui não existe nenhuma tensão, que muitas vezes acompanha as
preces ou apelos dirigidos pela vontade humana. Alerto a cada pessoa que se
encontrar acorrentada pela depressão ou dor, que suplique à Chama da
Adoração, pois ela pertence, verdadeiramente, à natureza de cada ser. Se uma
pessoa após o uso correto da Chama da Adoração não sentisse o efeito da

LIBERDADE, os sóis e os planetas não mais se moveriam em suas rotas
predeterminadas...
Tudo que vossa energia divina realiza, aumenta, amadurece e se
desenvolve; seja que se trate de um pequeno jardim, da colheita do agricultor, ou
de uma amizade terrena ou celestial. O ato de enviar gratidão, amor e energia de
vida aumenta as coisas e aduba o seu crescimento. Enviar adoração à Presença
Divina estimula o crescimento dela em vosso próprio coração. O “HOMEM
DOURADO” no coração expande-se, amadurece no centro de vosso Ser, como as
plantas no jardim crescem e produzem em atenção a quem lhes oferece amor e
cuidados.
Ó! Quanta bem-aventurança viverá vosso corpo, quantas vibrações
realizareis se deixardes caírem vossas aparências de velhice, miséria e
desconforto. Quando vós conseguirdes estar no centro desta Chama Rosada, a
gratidão, a ação de graça e a brandura farão desaparecer as rugas de vossos
rostos, e o amor substituirá a expressão severa de vosso olhar. Bênçãos iguais a
estas vos serão concedidas se utilizardes muitas vezes a chama da gratidão e
adoração e o Ser espiritual de Meu Complemento, a Deusa Charity (Caridade).
Eu vos aconselho: deixai resplandecer Minha Chama de Adoração através
de todas as situações de vossa vida, para Ela duplicar todo o vosso suprimento,
vosso entusiasmo, vossa capacidade para servir e, também, para Ela atender aos
vossos desejos e triplicar todas as vossas atividades. ISTO PODE SER FEITO.
Ação está na ordem do dia, e não é apenas palavra. Tudo será animado por meio
da atenção ao crescimento. Pensai nisto e multiplicai ou ampliai o BEM. Colocai o
dinheiro em vosso bolso e transpassai-o com a Chama flamejante da Adoração.
Abençoai-o, multiplicai-o e vede o que pode fazer por vós o uso desta Chama. Eu
exijo, queridos filhos de meu coração, que experimenteis.
Vivemos os dias oportunos. A oportunidade não só traz as coisas
novamente em ordem: ela exige, também, o objetivo da liberdade e seu resultado
maravilhoso, perante a face dos planetas e na consciência humana. Assim, a
Terra será livre de toda limitação. Permita Deus que nunca mais surja no coração
dos abençoados discípulos de Saint Germain uma vibração destruidora ou que
expresse algo menos do que alegria, bem-aventurança, louvor, gratidão e
adoração ao Pai da Vida pela Sua Infinita Bondade. Uma prova desta
compreensão é conservar a atenção na consciência celestial, não admitir nada
repreensível, somente louvor, gratidão e ação de graças à Terra. Não aceitar
depressão, julgamento, desalento ou desânimo.
Uma pessoa que aprendeu a adorar a Chama da Vida e reconhece esta
Presença em qualquer parte, pode locomover-se em todos os sentidos sobre a
Terra: ela sente uma alegria constante, porque a sabedoria que flui do coração da
Divina Presença dessa pessoa (embora ela seja considerada de difícil gênio)

prontamente responde ao seu chamado, quando esta brota do sentimento e não
apenas dos lábios.
Meus queridos, a Chama da Adoração está em vossas mãos - SE QUISERDES
APROVEITÁ-LA para atrair à vossa vida o Bem e a Perfeição; ela é, realmente,
magnética! Sempre voltamos a oferecerdes a Chave da Liberdade. Vossos
preciosos corações respondem interessados; porém, facilmente caireis em vosso
velho hábito já secular e ESQUECEREIS de APLICAR este dom que Nos pertence
e que Nós damos e vos lembramos, novamente: DEVEIS REALIZÁ-LO! Deixovos na Chama da Adoração.

6 – APELO:
Bem-Amado Arcanjo SAMUEL, eu Vos amo e Vos abençôo. Agradeço
pela Vossa abençoada assistência a mim e a toda a humanidade! Flamejai Vossa
Chama Rosa de Adoração através de cada célula de meus quatro corpos
inferiores. Eu apelo à Perfeição até que ela preencha todo meu ser e meu mundo!
Flamejai Vossa Chama Rosa de Adoração através do meu suprimento e de
minhas finanças e deixai-a expandir-se para minha merecida liberdade! Flamejai
Vossa Chama Rosa de Adoração através de meus sentimentos, para ela estenda o
Amor Divino, até que, em meu convívio, este sentimento contamine outras vidas!
Mantende-me encerrado no Pilar da Chama Rosa do Amor, da Adoração, da
Consolação e da Perfeição!

7 – O GRANDE ÓRION, ELOHIM DO AMOR DIVINO
É o Poder do Grande Elohim Órion e de Seu Complemento Divino,
ANGÉLICA, que põem em movimento no Cosmo o Amor Divino. Este poder
modificou as esferas interiores, no decorrer das atividades dos apelos em grupo,
conscientes decretos, palavras de poder e determinados modelos de prece.
Realmente, podem ser afastadas pelo poder, acumuladas desgraças e misérias. O
Amor Cósmico põe-se, constantemente, em movimento na forma impessoal. Ele
vê causas e sementes da imperfeição envolta pela Chama DIVINA e torna-as
inofensivas antes que possam causar dano e perturbação no espírito, corpo e
circunstâncias. Este é o trabalho dos Elohim; entretanto, isto é realizado em
esferas tão elevadas que a maioria dos indivíduos não O percebe.
Órion e Angélica têm grande interesse em trazer paz, por meio do Amor
Divino. Sem este irradiante e puro amor nos corações dos indivíduos, não
poderia manifestar-se a paz. Amor é, em si mesmo, uma qualidade positiva, não

sentimentalismo negativo. Seus raios trazem o calor do sentimento da BOA
VONTADE para todas as desgraças e toda vida prisioneira. É uma Ordem Divina
do Pai Celestial que toda a humanidade deve amar AGORA e amar-se
mutuamente. Amor é a força de Coesão do Universo, quer seja posição pessoal
quer se trate da Paz Planetária.

8 – O GRANDE ELOHIM ÓRION DIZ:
EU SOU ÓRION, ELOHIM DO AMOR, do amor celestial que chamou à
existência cada sol, cada Via Láctea, cada estrela, cada planeta, qualquer forma,
desde a Maior Galáxia Solar até o menor elemento, sim, até o insignificante
átomo que pertence a estes planetas.
Amor Divino é uma qualidade positiva, nunca negativa. Na vibração do
Amor, venho até a atmosfera da Terra e trago-vos a concentrada Chama do
Amor comigo. Esta Chama é o poder magnético da coesão que chamou a vida à
Terra na qual estais pisando, ao vosso corpo físico no qual vós funcionais, e a
qualquer outra forma exterior de manifestação. Cada forma, na qual vos alegrais
e que Eu mantenho unida através da Chama do Amor, é uma parte de Meu Ser.
Se o Amor Divino, que se chama coesão, cessasse de existir, desintegraria todo o
Universo, tornando-se informe; ele seria, novamente, apenas uma parte da
substância primitiva. Quereis dar-Me, conscientemente, vossa atenção? Estais
com alguma emanação de vida, nesta encarnação, em desarmonia? Então fixai
em vossos olhos espirituais a imagem desta pessoa e permiti-Me oferecer Meu
sentimento de perdão, de amor incondicional para esta pessoa.
Se aceitais isto, sereis seccionados do retorno desta energia proveniente dos
erros do passado, os quais foram a causa de tal animosidade. Experiências, boas
ou más, que durante as encarnações físicas unem gerações, quando não são
dissolvidas aqui na Terra, mais tarde, em outros planos, nos corpos internos do
etérico, do pensamento e sentimento terão que ser equilibradas ou compensadas.

9 – OS SETE DEGRAUS DA PRECIPITAÇÃO DO ELOHIM ÓRION
1o – O Poderoso Fiat (ordem) do Bem-Amado Hércules passou por todos
Nós que agimos como Um só corpo. Ele disse: “Um novo sistema deve ser
chamado à vida. Um novo Deus-Pais resolveu criar um reino de planetas. Fui
chamado para dar conhecimento aos Sete Elohim desta resolução e saber se
querem ou não cooperar para manifestação deste plano. Estais, Meus BemAmados Coadjuvadores, preparados para contribuir com Vossa parte nesta

Criação?” A resposta desta pergunta foi: “Cada Um de Nós trouxe o
agradecimento pela oportunidade em servir. Cada Um de Nós responde: EU QUERO!
Hércules, na Sua qualidade de porta-voz antecedeu-Nos ao Trono de
Hélios e Vesta, anunciando Nossa Resolução com as seguintes palavras: “BemAmados Deus-Pais, NÓS QUEREMOS criar o universo para Vós - . Como é
Vosso Modelo?”
2o – Foi AMOR que Nos capacitou para aceitar, gentilmente, o Plano
destes Altíssimos Seres, em vez de apresentar os Nossos Planos. Hélios e Vesta,
na Sua Grande Sabedoria e Iluminação, pediram ao Grande Elohim CASSIOPÉIA
flamejar e transpassar a Sua Chama Dourada no Corpo do Velador Silencioso
para que Nos revelasse o modelo divino para este Sistema Solar. Todos Nós
aguardávamos e observávamos com amor, interesse e admiração, a revelação do
Plano. Víamos o tamanho e o número de caudais de vida que em suas
incorporações seriam aceitas. Com AMOR olhávamos para Hope, a Esperança do
Deus-Pais deste Sistema.
3o – Nosso Trabalho de Criação começou com a atividade de Meus Raios
(amor divino). O magnético AMOR do universo a que deve obedecer toda vida,
trouxe à realidade, sob Minhas ordens, do estado de repouso, a vida primitiva,
Esta aceitou, obedientemente, o Modelo que já tínhamos visto no coração do
Velador Silencioso; tornou-se ele uma forma de realidade. E desta maneira criouse cada planeta.
4o – Em seguida começou a atividade do Elohim da Pureza, o Bem-Amado
CLAIRE. Ele manteve, com absoluta precisão, a execução do plano divino
primitivo, a fim de que o mesmo não sofresse qualquer inconsciente alteração
que poderia, talvez, vir de outra Vias Lácteas (ou galáxias) onde, Nós também,
trabalhávamos em outras horas do dia, em sua conclusão. O Bem-Amado Elohim
Claire manteve todo o cuidado na Pureza e Simetria do Modelo Divino e,
gentilmente, Ele o fez perante cada Ser elevado que quis observar seu trabalho.
Nenhum de Nós teria a ousadia de modificar o plano da criação do Sistema
Planetário. Em relação à Nossa obediente Iluminação estávamos prontos a
continuar o modelo já previsto.
5o – Veio, então, a CONCENTRAÇÃO de energia do Poderoso VISTA
(Cíclope) de modo que todo ser elemental, anjos e construtores da forma
pudessem concentrar suas forças e talentos em volta dos planetas, para quando
chegasse o tempo de eles tomarem forma.
7o – Atraímos sobre Nós o derramamento do ritmo da atividade do BemAmado ARCTURUS. Na criação, esta atividade é um dos mais importantes
fatores, pois o Ritmo significa alimento para a forma. Em vosso corpo físico,
vossas batidas do coração determinam o ritmo e a capacidade da respiração da
forma física. Em vossa própria precipitação (criação) é determinada exatamente a

gama do ritmo, da simetria, da beleza, exatidão e perfeição do modelo
manifestado.
6o – O Sexto Raio (Paz e abnegação no Servir) significa a condensação e a
fortificação do perfeito modelo. Ocupa o sétimo lugar. Quando a criação da Terra
terminou e, pela primeira vez, a sua rotação evolucionou sobre seu próprio eixo,
o planeta começou a emitir a música das esferas. Por este motivo, veio ao FINAL
a irradiação do Elohim da PAZ, o Bem-Amado TRANQUILITAS, que mantém
livre de dissolução a configuração da Terra. Lá, onde existe Harmonia, Paz e
Tranqüilidade, acumuladas por Nós, jamais poderão ser tiradas ou dissolvidas esta
qualidades. Assim como a goma laca protege determinadas coisas contra a
ferrugem e seus prejuízos, assim a atividade do Elohim da Paz envolve toda
Criação e a totalidade da disposição planetária e selando-as dentro do tempo
necessário, calculado para cada criação.
Vós e todos os indivíduos que desejam ser Mestres na criação da forma
devereis aprender a aplicar estes mesmos sete degraus da precipitação. Sempre
que desejais aproveitar a atividade do Terceiro Raio, o AMOR DIVINO – cujas
qualidades são: Adoração, Magnetismo e Gratidão perante a vida – pensai,
“EU SOU”
VOSSO SERVO.

10 – O USO DA CHAMA ROSA
A Chama Rosa do Amor é realmente um meio prático para trazer ao vosso
mundo, desejados resultados, principalmente, quando existem dificuldades de
qualquer natureza entre indivíduos ou, também, no uso da aparente existência
dos aparelhos mecânicos. TUDO responde ao amor e à paz da CHAMA ROSA.
FAZEI UMA EXPERIÊNCIA: DEIXAI A CHAMA ROSA ATRAVESSAR CADA
CÉLULA DE VOSSO CORPO FÍSICO; visualizai como ela percorre cada célula,
cada órgão ou cada membro. Deixai-a chamejar através de vosso cérebro, saturai
completamente com essa Chama Rosa os vossos sentimentos e vede como ela se
torna um magneto para atrair criaturas e objetos no vosso mundo.
Por meio da visualização da Chama Rosa, toda criação que está
deprimida, especialmente os pássaros e também os animais quadrúpedes,
naturalmente, bem como os seres humanos, poderão receber consolo e alívio.
Vede como é maravilhosa a atividade desta abençoada Chama Rosa.
Usai-a sobre tudo o que tocardes para ABENÇOAR: vossas máquinas,
vossas descobertas mecânicas e tudo mais que parece não querer adaptar-se à
desejada harmonia. Ela será como “óleo” para trazer a perfeição à superfície
onde parecer que a imperfeição quer resistir.

Chamai os Grandes Seres que servem este Raio e pedi-Lhes a adicional
compreensão de Seu Amor. Vereis a perfeição ser atraída ao vosso mundo. A
Chama Rosa da Adoração é incomparável.

11 – APELOS (a serem recitados de pé)
Bem-Amada Presença Divina EU SOU em mim e em toda a humanidade.
Bem-Amado Paulo, o Veneziano, Bem-Amada Rowena, Arcanjo Samuel e
Charity, Elohim Órion e Angélica, Maha Chohan, Deusa da Liberdade, Nada e
todos os que servem o Raio da Chama Rosa do Amor Divino.
Anjos da Chama Rosa (3 vezes) vinde, vinde, vinde, projetai e flamejai a
Chama Rosa do Amor e Adoração, em cada parte de meu ser e no meu mundo;
atravessai cada pessoa, cada lugar, cada circunstância e cada coisa; atravessai o
reino dos elementais, dos pássaros e animais quadrúpedes da Natureza, e em
todo o mundo e MANTENDE-OS até que TODA VIDA, sobre esta Terra,
manifeste em pensamento e sentimento, nas atitudes, o Amor, a Paz e a Perfeição
de Deus.
Bem-Amado “EU SOU” (3 vezes)
Eu ordeno agora (3 vezes)
Através do Poder dos Mestres Ascensionados (3 vezes)
Multiplicai ISTO a cada hora (3 vezes)

APELO:
Bem-Amada Presença EU SOU em mim e Bem-Amado Maha Chohan,
Bem-Amada Mestra Rowena, Arcanjo Samuel, Elohim Órion, Bem-Amada Nada
e todos OS que servem o Raio do Amor, ensinai-me a amar assim como Vós
amais! Ajudai-me a expressar perante Vós o meu sentimento de gratidão, e
também de toda a humanidade, fazendo do lar de nossas almas um ambiente
feliz e grato, amoroso e harmonioso! Bem-Amado Pai e Anjos do Amor, permiti
conVosco amar livremente toda Vida, assim como fez o Mestre Jesus!
Por Deus, o Grande Amor!
EU SOU – EU SOU – EU SOU!

12 – BÊNÇÃO
Selados dentro de um Poderoso Pilar de Chama Rosa do Amor Divino dos
corações dos Sete Elohim, Sete Arcanjos, Sete Chohan de todos Raios, nós Vos

agradecemos, a Vós, Grandes Legiões de Luz por Vossas irradiações de Amor,
Poder Curativo, Proteção e Perfeição. Ajudai-nos a aceitar VOSSAS dádivas de
perfeição, com toda sua abundância, em nosso ser e em nosso mundo e auxiliainos a abençoar toda vida que tocamos, para harmonizá-la. Que possa estar
conosco toda consagração e bênção do Altíssimo Deus Eterno e a Paz que está
acima de toda compreensão humana!
Queira Deus da Misericórdia proteger-nos e guiar-nos em nosso caminho
espiritual da Iluminação e Liberdade.
BEM-AMADO ARCANJO MIGUEL E BEM-AMADO ARCANJO URIEL,
nós Vos agrademos, e também a Vós, anjos da guarda, do servir e da cerimônia
que nos auxiliam nesta disciplina. Aceitai nossas humildes forças e multiplicai-as
por meio de Vosso Poderoso Amor. Levai-as ao norte, sul, este, oeste e envolvei
nossa querida Terra com Luz, Paz, Iluminação, Sabedoria, Saúde, Liberdade,
Vitória e com a Vontade de Deus, que agora se manifesta por meio de cada
elétron que pertence a este Planeta e ao seu reino de desenvolvimento. Isto
precisa cumprir-se, e deve acontecer, pois falamos no Santíssimo nome de Deus,
“EU SOU”.

APELO
Fervorosa Bem-Amada Presença Divina “EU SOU”, VÓS que sois a fonte
de tudo o que existe, presente em toda parte, ancorada em nossos corações e nos
corações de toda humanidade, nós VOS amamos e VOS adoramos.
Nós VOS reconhecemos como Único Provedor de nossas vidas, de nossa
inteligência e de TUDO. Selai-nos em VOSSA Luz, em VOSSO Amor e Poder da
Perfeição Vitoriosa! Deixai VOSSA Luz e VOSSO Amor chamejar através de nós
e preparai para nós o caminho, a fim de que possamos seguir constantemente a
trilha da Luz. Guardai-nos e protegei-nos; conduzindo-nos e dando-nos a
Iluminação que nos liberta! Auxiliai-nos a reconhecer sempre VOSSA
Manifestação e que todo tempo VOSSO “EU SOU” seja atividade em nós. Todos
nós Vos agradecemos!
Bem-Amadas e Ascensionadas Legiões de Luz, Ascensionados Mestres e
Seres Cósmicos e principalmente Vós Grande Maha Chohan, Bem-Amada
Rowena, Deusa da Liberdade, Samuel e Charity, Órion e Angélica e TODOS OS
que servem o Raio Rosa, nós vos enviamos do coração o nosso amor e as nossas
súplicas! Selai-nos num pilar de VOSSA Chama Rosa do Amor Divino e
mantende-o para sempre. Nós Vos agradecemos.

Fim do Terceiro Raio

HAJA LUZ
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 7

O Quarto Raio
PLANO IMACULADO – PUREZA (RAIO BRANCO)

1 – O RAIO BRANCO DA PUREZA
O quarto Raio nos apresenta a CHAMA BRANCA DA PUREZA, a
CHAMA DA RESSURREIÇÃO, o PLANO IMACULADO e a CHAMA DA
ASCENSÃO. Visto que a Ascensão é a meta final de toda vida, é ela o motivo da
encarnação. Na lição n 13 ocupar-nos-emos em explanar este assunto. O Chohan
do quarto Raio, que criou e erigiu o Foco da Purificação e da Chama da
Ascensão, é o Mestre Ascensionado SERAPIS BEY. À Sua proteção está
subordinada a atual Chama da Ascensão de Luxor, Egito, que foi levada, por Ele
e outros devotos, para lá, antes de submergir, nas ondas do oceano, o continente
Atlântida.
Pureza e manutenção do Plano Imaculado, assim como readquirir e
conservar todo Bem em cada emanação de vida, são os requisitos dos discípulos
no caminho à Luz, antes que sejam capazes de conseguir, de degrau em degrau, a
vitória de sua Ascensão.
Todas as instruções dadas pelos Mestres Ascensionados servem apenas
como finalidade: para purificar e harmonizar, o mais breve possível, todos os
discípulos que aspiram à sua Ascensão, REALIZANDO a Presença “EU SOU”, o
que vem preencher o objetivo de suas vidas. O Bem-Amado Serapis Bey exige
dos aspirantes à Ascensão uma rigorosa disciplina, pois não é fácil conseguir a

abundância celeste, após tantas encarnações devidas ao mau uso das energias
divinas.
A Quarta esfera é o plano onde permanece, em cada humano, o próprio
SER-CRÍSTICO até que o homem seja capaz de, aqui na Terra, ser um “CRISTO”!
O quarto Raio é a “PONTE” entre o reino interior da perfeição e a
manifestação externa do Plano Divino no mundo da forma. Por meio deste raio, o
Elohim da Pureza expressa a sua peculiaridade. É Ele que mantém o Imaculado
Plano de evolução para a Terra, assim como para cada ser humano. O Arcanjo
Gabriel atrai a Chama da Ascensão por meio do Raio Branco. As emanações de
vida que pertencem a este raio são, geralmente, dotadas de talento artístico, com
tendências para música, danças clássicas, teatro de óperas, pintura, escultura e
arquitetura. Tais pessoas são, quase sempre, abençoadas com o poder espiritual e
cheias de ânimo, além de possuírem o dom de “penetrar e ver através das
coisas”. A cor do quarto Raio é a branca e a sua melodia-chave de
reconhecimento é: “Sonho de Amor” de Franz Liszt.

2 – O PLANO IMACULADO
No mundo externo, o “Plano Imaculado”, que, infelizmente, ainda é tão
pouco compreendido, é a atividade da manutenção do pensamento e sentimento
sobre o Modelo Divino para cada Ser e a perfeita cópia para todos, e para cada
energia de vida com a qual entrais em contato. Para cada expressão de vida
existe um maravilhoso modelo divino. Se este modelo – com aparências externas
que, passageiramente, envolvem uma forma – for conservado e mantido com a
bênção de Deus, com a qual toda emanação de vida foi agraciada desde o começo
da Criação, ele poderá manifestar-se. A Bem-Amada Mãe, Maria de Nazaré, fez
isto a respeito do Mestre Jesus. Ela manteve, imperturbavelmente, a imagem do
Deus-homem desde muito tempo antes de Seu nascimento até o dia de Sua
Ascensão. Maria faz a mesma coisa para todo filho de Deus, sobre a Terra, até o
dia de hoje. O Plano Imaculado FORTIFICA O BEM em toda parte para onde a
atenção é dirigida e ao mesmo tempo reduz a aparência de imperfeição. Ele traz
à Terra mais luz onde há trevas. Ensina a ver, em toda parte, somente o BEM e
procura fazer que cada pessoa, com a qual ela própria entra em contato,
reconheça ser ela um Ser divino, como, realmente, o é.

3 – SERAPIS BEY DIZ:
“EU SOU” um dos membros da Grande Hierarquia, os quais são todos
servos de vossas luzes. Nós chegamos e ficaremos um pouco mais, para o
desenvolvimento do planeta Terra, até que toda vida prisioneira seja libertada.
Nós somos os Irmãos e as Irmãs da Ascensão. Atravessadas sobre vosso peito
estão as palavras: “CANDIDATO À ASCENSÃO”. Entre todos os homens,
mulheres e crianças que habitam o planeta Terra, sois os privilegiados, pois
agradou aos Senhores da Lei do Carma, permitir às emanações de vida tomarem
novos corpos e dar-lhes a oportunidade de trazerem, novamente, as coisas em
ordem. Antes de conseguirmos a permissão de FALAR convosco, foi necessário
usarmos as Nossas “irradiações” para poder servir-vos.
Tenho a honra e a primazia de responder a qualquer pergunta, quando é
dada a oportunidade de aproveitamento da poderosa Chama da Ascensão, para
elevar, novamente, qualquer consciência à sua antiga e natural condição divina.
Cada elétron de luz que flui prazerosa e ininterruptamente da Fonte do Universo
ao vosso coração, contém a QUALIDADE do Fogo Sagrado. Em cada elétron está
latente o Fogo, Fogo, FOGO que serve vossa mesa e veste vosso corpo físico;
Fogo que transforma vossa transgressão em energia harmoniosa; Fogo que, como
um elixir de cura, se torna para vós uma realidade, no retorno de vossas forças,
aquelas que conhecestes em tempos passados no Grande Sol Central, na esfera
interna e também neste mundo físico; Fogo que, quando vosso “momentum”
estiver construído, unindo-se com a Chama Cósmica, ele vos presenteará com o
grande acontecimento, que vos é conhecido como ASCENSÃO!
A esmerada disciplina de Luxor onde, no decorrer dos séculos, vós Me
visitastes várias vezes, localiza-se no INTERIOR – no âmago de cada ser, na Chama
e pulsar do seu CORAÇÃO, na consciência dirigida do aspirante à Ascensão, até
que este aprenda, através das batidas de seu próprio coração, a trazer à superfície
TUDO o que necessita, incluindo o alimento para o corpo físico – assim como
Jesus fez cair do céu o “Maná”. As vestimentas, ou a indumentária, com a qual os
iniciados se apresentam no altar deve ser tecida com a própria energia de suas
vidas passadas. Mestrado e perfeição estão na UNIDADE, assim como o carvalho
está na bolota e a galinha está no ovo. Como a menor e insignificante semente
não só contém o fruto mas também é o caminho e o meio para a realização de seu
próprio modelo (a saber: a necessária alimentação e a gravidade magnética dos
elementos para se desenvolver) assim também está no coração dos homens o
modelo divino, a PRÓPRIA VIDA revestida seu próprio poder. Isso exige
somente REALIZAÇÃO, e essa vem com a luz que flui, a cada minuto, para o
vosso mundo. São incontáveis os bilhões e mais bilhões de unidades que contém

toda abundância por vós desejada, como por exemplo: curas, liberdade,
iluminação e outros desejos divinos.
O candidato à Ascensão deverá passar com aprovação plena nos exames
dos Sete Templos; ele deverá aprender a completa abnegação de alma, coração e
espírito, e sentir desejo de cooperar com seu trabalho para ser feita a Vontade de
Deus.

4 – OS SETE TEMPLOS DE INICIAÇÃO
Primeiro: O neófito é levado para uma cela, onde lhe é permitido unir-se,
com o máximo fervor, à sua Santa Presença “EU SOU”. Procurará ele estar em
contato com seu PRÓPRIO DEUS e esforçar-se-á para manter-se em profunda
humildade, perante sua Presença. No primeiro Templo, sob a orientação de El
Morya e Seus assistentes, é exercida a dissolução da rebelião.
Revolta nos corações das emanações de vida foi a causa por que, em
tempos passados, cada homem, cada mulher foram expulsos do estado de graça,
da perpétua união com Deus. Foi a revolta que afastou Lúcifer do Coração
Celeste. Revolta contra disciplina e auto-correção significa barreira para cada
verdadeira evolução espiritual. Isto não quer dizer que devemos praticar a
escravidão contra os nossos semelhantes; isto quer dizer, simplesmente, que a
característica da revolta que se encontra na consciência deve ser dissolvida, desfeita e
desaparecer. Nós dispomos de muitos modos e meios para fazer desaparecer da
consciência adormecida estas características. Grande número de candidatos
abandonaram o Nosso Templo, antes de estarem firmes para a primeira
iniciação. Por este motivo, coloquei em movimento, no Plano Interno, caudais de
irradiações e uma apropriada melodia para dissolver a rebeldia dos
SENTIMENTOS. Por exemplo: revolta contra toda limitação ou contra
determinadas situações. Permiti-Me, especialmente, chamar vossa atenção para o
seguinte: a “SUBMISSÃO” perante limitações não é exigida, porém deverá haver
uma constante vigilância da consciência. Devereis aplicar a lei que se encontra
em vossas mãos para melhorar as situações e, durante este processo, permanecer
harmoniosos, pacíficos e construtivos.
Segundo: Os poucos que passam pela prova do Primeiro Templo são
levados ao Segundo, o Templo da Instrução. Os Santos Irmãos que, antigamente,
estavam sob a orientação de Kuthumi e que, hoje, estão sob a orientação de Lanto
explicam aos discípulos a aplicação da Lei. Eles desenvolvem a compreensão da
Lei de CAUSA E EFEITO e de todas as outras que vós, presentemente, aprendeis.

Este período é muito agradável e feliz. É a época da semeadura, onde a
respiração da vida fertiliza a seara e também é o tempo da colheita deste
trabalho. É a época do término do desdobramento do artista, da agilidade e
perfeição interpretativa de um músico, da eloqüência do professor, que o
capacita a transmitir o seu saber aos outros e entusiasmar os discípulos. Aqui os
estadistas recebem a visão, semelhante àquela que precedeu a inauguração dos
Estados Unidos da América. Nesta época, todo BEM cresce e se desdobra o
entusiasmo dos Irmãos e Irmãs em servir a todos com alegria e felicidade.
Terceiro: A iniciação no Segundo Templo é realizada com êxito para quase
todos os discípulos; assim conseguem passar ao Terceiro Templo, onde os
protege e guia a Bem-Amada Rowena (plano antes ocupado por Paulo, o
Veneziano).
No Terceiro Templo, trata-se da disciplina SABER CONVIVER COM
NOSSOS IRMÃOS, quer dizer: “ser o guardião de nossos semelhantes”. Os
neófitos deverão conviver com as emanações de vida, cujas tendências, para
muitas pessoas, tornam-se “pesadas”. Assim, o número de nossos neófitos
começa a diminuir. Com um sentimento de grande alívio, correm à porta e Nos
abandonam. Isto é lastimável, mas sabemos que a prova de conviver com os
semelhantes é a mais difícil para um não ascensionado. Mesmo que a misericórdia,
a beleza e a bondade desta Bem-Amada Mestra seja tão grande ao ponto de
poder amaciar um coração de pedra, além da disciplina que Ela prescreve no ensino
da tolerância e compreensão, mesmo assim são poucos os que ficam.
Quarto: Do Terceiro Templo passamos ao Quarto, ao Meu Templo. Aqui,
os iniciantes realizam o primeiro contato Comigo, desde o momento em que
pisam o Nosso Santuário. Nesta altura, o neófito deverá possuir acentuada
pureza, pois, pela primeira vez, estará face a face com seu próprio SER
CRÍSTICO. É uma iniciação durante a qual o próprio Mestre deverá estar na aura
do iniciado. Neste momento, o neófito é testado por muitas imagens
pecaminosas que fluem de seus corpos internos à sua consciência e “muitas
vozes” falarão com ele. Porém, discernimento, apelos, abnegação e humildade podem
distinguir a verdadeira Voz do Silêncio. Nesta hora, o ego quer intrometer-se,
estufar e falar à “Voz” de grandes projetos, induzindo o ser humano a realizá-los.
Esta é a hora em que o ser é separado de todas as obstinadas presunções e,
enquanto ele atravessa a iniciação, estou Eu na aura do discípulo: envio a Minha
oração a Deus e o noviço está preparado para a iniciação.
Quinto: O grupo de neófitos, cada vez menor, é levado ao Quinto Templo
sob a proteção do Grande Mestre Hilarion. Aqui se realiza a maravilhosa festa da

Consagração (Iniciação). Os neófitos são iniciados como sacerdotes e sacerdotisas
da Chama do Fogo Sagrado. Até agora não tinham permissão para a vigília da
Chama, se bem que podiam tomar parte no serviço do altar. Mas agora eles
representam uma congregação, aspirantes com cabelos cortados rente, envoltos
com vestes de linho, descalços e de corações esperançosos. Quem foi recebido no
Quinto Templo, já realizou a união com seu próprio SER-CRÍSTICO; portanto,
está apto a servir com abnegação e humildade, bem como receber, em razão dos
direitos adquiridos, o traje da INICIAÇÃO. As vestes de seus cargos são-lhes
conferidas. Os iniciados apresentam-se com vestes de sedas e sandálias
douradas. O Grande Hilarion, o Arcanjo Rafael ou um membro de Sua Corte,
dirigem a cerimônia da Iniciação. A Luz é abençoada antes de ela penetrar nos
corpos dos aspirantes. Logo após, são abençoados os corpos sentimentais,
tornando-os visíveis aos olhos de toda a assembléia. Segue-se a benção dos
corpos etéricos e dos corpos mentais. Após a bênção dos corpos internos é
realizada a consagração das faculdades mentais de cada um, a rigor pela
presidência dos Sacerdotes e de Mim mesmo. Esta é, realmente, uma cerimônia
magnífica na qual, em futuro próximo, também sereis envolvidos, mas somente
quando uma emanação de vida for escolhida para um trabalho especial. Começa
com a consagração das mãos, através das quais penetra a Chama da Cura. Seguese a consagração dos pés, para que se tornem o ancoradouro do Fogo Sagrado,
onde quer que o corpo vá. Também são consagrados os lábios, pois eles deverão
pronunciar somente Santas palavras, para ordenar e comandar a manifestação da
precipitação de forças sagradas. São também consagradas as energias que
passam pelos olhos e capacitam toda emanação de vida a ver, somente, a
perfeição, concretizando-a.
É lindo apreciar os sacerdotes e sacerdotisas, em seus festivos mantos dos
determinados raios que representam a atividade de cada emanação de vida. Os
aspirantes são levados ao Templo da Adoração. Aqui deverão servir por tempo
indeterminado. Alguns não vão além – alcançam somente esta iniciação. Muitos
de vós permanecestes como sacerdotes e sacerdotisas, durante toda uma
encarnação, porque a consagração da abnegação e do santo serviço no Sexto Templo
é de tal forma sublime, que muitos preferiram aproveitar as suas energias não
somente para uma missão que talvez não fosse bem sucedida e que também, sob
certas circunstâncias, poderia fazê-los perderem novamente o bem conquistado
que trouxeram ao Templo da Adoração.
Sexto: No Sexto Templo os irmãos passarão a ser serviçais, frades
mendicantes. Terão que deixar Luxor, voltar ao mundo da forma e pôr sua Luz à
prova. São retirados de seus ombros os belos mantos, dobrados e guardados,
assim como também, as vestes de seda, os belos toucados, as jóias de luz, o cetro

de poder... tudo lhes será retirado! Envoltos em trajes muito simples ou pobres,
de viajor mendicante, partem estes seres, sob o raio de humilde abnegação ao
mundo da forma SEM CARTA DE APRESENTAÇÃO e com o VOTO DO
SILÊNCIO. Nenhum outro caminho lhes é apresentado, nem outro meio de
poderem demonstrar suas virtudes – austeridade e vigilância espiritual. Somente
por meio de seus olhos, de seus gestos e das irradiações de suas auras provarão
quem são.
Este é o degrau no qual Eu, muitas vezes, já vos perdi! Várias vezes Eu vos
vi descer as escadas e sair pelo portão. E logo a desolação vos dominou e também
os vossos sentidos. Mas tudo é uma parte do desenvolvimento. A Lei não permite
que Nós nos deixemos levar por sentimentos de tristeza. Entretanto, podemos
sentir uma fortuita felicidade, quando vós estais de volta, e HOJE VÓS ESTAIS
AQUI!
Sétimo: Aqueles que retornam, trazendo a colheita de seus serviços no
mundo da forma, estão aptos para ingressar no Grande Sétimo Templo da
atividade do Fogo Violeta. Cada átomo, cada célula de seu ser estão prontos para
realizar, de forma festiva, a Vontade de Deus. Cada qual é como uma janela por
onde flui a VIDA DE DEUS, sem a menor parcela de impuras qualidades. Eles só
têm um desejo: a expansão do Reino de Deus. Cada um se iguala a uma Fonte,
sem forma e sem egoísmo. Permanecem neste isolamento até terminar seu
tempo, aqui na Terra, e estarem certos de receberem a Ascensão de Meus Braços
e de Meu Coração.
A vida de hoje, em vosso mundo da forma, submete-vos a muitas
iniciações semelhantes às que vos descrevi. Aprendereis a julgar vossos sucessos
e vossos fracassos, sem o estímulo de um Mestre. Deixai falar a sinceridade de
vossos próprios corações e prontamente reconhecereis onde necessitais
desenvolver mais luz e como conseguireis tornar-vos mestres. Desta forma, cada
qual será seu próprio condutor ou guia. Tereis de atravessar a Chama da
Ascensão com a perfeição dos Grandes Sacerdotes e Sacerdotisas e, no final desta
encarnação terrena, conquistareis a Liberdade.
5 - O ARCANJO GABRIEL
Serve no Quarto Raio o magnífico Arcanjo Gabriel. Este raio ocupa-se,
principalmente, da construção de uma ponte sobre o abismo entre o intelecto
exterior e o da divindade nata no homem. É Gabriel quem traz “as boas novas”.
O Quarto Raio é o degrau da união da consciência externa do não ascensionado com
seu Deus. Mas, qualquer dia, os isolados do caminho da vida procurarão a
UNIÃO COM SEU DEUS, a despeito da religião a que pertençam, na qual

acreditam e à qual rendam sua homenagem. Muitos Seres Divinos oferecem ao
homem da Terra Sua assistência e auxílio, se para isto são apelados. O Poderoso
Arcanjo Gabriel é um destes Seres Divinos.
Ensinaram-vos que o homem foi criado à imagem de seu PAI-DEUS.
Entretanto, se olhamos para trás, devemos reconhecer que o homem se afastou
muito de sua origem divina. O Arcanjo Gabriel conserva a concepção original da
Perfeição - O Imaculado Plano - para toda a humanidade e está pronto a dar Seu
auxílio a todos que O procurarem.
A Chama Gêmea de Gabriel vos foi dada conhecer com Hope (Esperança).
A realização de Seu serviço é exatamente o que o nome expressa. Ela dá aos
corações humanos a ESPERANÇA e entusiasmo para uma próxima melhora.
Suas irradiações são cheias de força de expansão, elevadas, alegres e plenas de
inspiração. Assim como as irradiações de calor de uma aquecedor dão o conforto
em vossa casa, assim também flui em vossa atmosfera a irradiação de cada
inteligência - divina ou humana - através do pensamento ou sentimento, palavras
e atitudes. Isto não é misticismo, porém uma ação científica. A proximidade de
um aquecedor produz uma sensação de calor; a proximidade de um Mensageiro
Divino eleva toda consciência e o mundo daqueles que se carregam e absorvem a
Presença “EU SOU” destes Seres, Suas irradiações cheias de bênçãos, Suas
virtudes e dons espirituais.

6 – O ARCANJO GABRIEL DIZ:
Benditos sede vós, filhos e filhas da vivente encarnação divina! Eu venho
do trono do Rei dos Reis e trago-vos a recordação de vossa identidade celeste.
Trago-vos a herança da recordação que somente está à espera de ser reconhecida
por vós, a fim de que possais, no mundo exterior, efetivar a Glória do Pai, para
libertar e salvar a Terra que, até agora, foi vossa paciente e protetora anfitrioa. Eu
venho do reino da “Luz Divina, que jamais falha” ao limitado e obscuro reino da
Terra e advirto-vos: DEUSES E DEUSAS! Porque vos mantendes nas trevas,
quando em vossos corações arde o Fogo da imortalidade? Tudo está contido
neste Fogo. Ele liberta qualquer poder para transformar e harmonizar, purificar,
curar e providenciar, trazendo em ordem, por meio do pensamento, toda e
qualquer situação.
EU SOU conhecido como o ARCANJO DA RESSURREIÇÃO! É Meu
privilégio e honra cooperar com a Hierarquia Cósmica, para trazer de volta a
maestria à vida das consciências, cuja maestria pertence à evolução de todo
homem mulher e criança, assim como foi determinado, em juramento, por seus
espíritos.

Eu permaneço na Esfera do Quarto Reino e colaboro com o Grande Mestre
Ascensionado Serapis Bey e com o EU SOU - o próprio SER CRÍSTICO de toda a
raça humana. EU SOU bem instruído para levar à perfeição divina, em sua
evolução, a cada uma destas emanações de vida. Executo Minha adoração no
mesmo Templo, isto é: no Templo da Quarta Esfera ou Quarto Raio, o Templo de
Serapis Bey, e estou dia a dia, lado a lado, com vosso próprio SER-CRÍSTICO.
Sinto-me bem preparado para transmitir a SENSAÇÃO de que chegou a hora de
abrirdes as portas e janelas de vossas almas à realidade da preciosa e majestosa
Presença Divina, que foi feita à imagem do Pai-Mãe deste Sistema e que é VOSSA
OBRIGAÇÃO, VOSSA DÍVIDA representar ou corporalizar isto no mundo
externo.
Religião não é apenas o ato externo de uma cerimônia. Ela é, ao contrário,
uma questão da vida diária e de cada hora! É o objetivo perfeito, normal, do
completo bom senso. É a questão da disciplina, do autodomínio, da reflexão; é o
desdobramento do amor e gratidão a Deus, que vos deu a vida e vos mantém no
Universo há bilhões de anos.
Com todo o Poder de Meu Coração EU CARREGO agora, EU CARREGO
agora, EU CARREGO agora: vosso corpo mental, vosso corpo emocional, vosso
corpo etérico e vosso corpo físico, com o gloriosos Poder da Chama da
Ressurreição. Deixai tudo o que é “morto” em vós VIVER: A luz divina, a
juventude divina, a força perpendicular divina, o ouvido divino, a beleza divina,
o amor divino. A ENVOLVENTE NATUREZA DIVINA ESTÁ VIVA EM VÓS!
Existe uma centelha em vossos corações; do contrário não poderíeis ter uma
forma física. Nesta centelha encontra-se a ONIPOTÊNCIA DO TODO
PODEROSO e Eu a alento com a Chama de Meu Espírito: “VÓS QUE ESTAIS
DORMINDO, VINDE TODOS! DESENVOLVEI-VOS PARA A MAESTRIA E
SEDE DIVINAMENTE LIVRES”!

7 – APELO:
“EU SOU” A RESSURREIÇÃO E A VIDA!
DE TODO BEM EM MINHA VIDA!
(3 vezes)
DE MINHA JUVENTUDE E BELEZA! (3 vezes)
DE MINHA PERFEITA VISÃO! (3 vezes)
DE MINHA PERFEITA AUDIÇÃO!
(3 vezes)
DE MINHA PERFEITA SAÚDE! (3 vezes)
DE MINHA ILIMITADA FORÇA ENERGIA E ÂNIMO!
DO AMOR DIVINO!
(3 vezes)
DE MINHA INVENCÍVEL PROTEÇÃO!
(3 vezes)

(3 vezes)

DE MEU ILIMITADO FORNECIMENTO EM DINHEIRO! (3 vezes)
DE TODAS AS COISAS BOAS! (3 vezes)
DA LUZ DE DEUS QUE NUNCA FALHA!
(3 vezes)
DA PAZ E DA LIBERDADE SOBRE A TERRA!
(3 vezes)

8 – O ELOHIM DA PUREZA, O BEM-AMADO CLAIRE DIZ:
“EU SOU” o Elohim da Pureza, “EU SOU” o protetor do imaculado plano
para a Terra, como também para todo o Universo. EU SOU o protetor de vossa
própria e individualizada divindade, que consiste na substância do fogo branco e
vive na esfera da liberdade divina. Este plano é o vosso modelo da perfeição que
originalmente foi criado por Deus. Esta manifestação deveis, EM ALGUM DIA,
ser, novamente, com toda sua perfeição. EU SOU mais do que isto, EU SOU a
Chama da Pureza Cósmica, a NATURAL ATIVIDADE de vossa própria vida e
não algo a angariar ou que deva ser atraído de fora.
“EU SOU” o vivente hálito da pureza dos elétrons que jaz em todos os
átomos, os quais compõem vosso corpo físico; EU SOU vivente em cada célula de
vossos corpos, dos átomos na rotação de seus núcleos. Em verdade vos digo: “EU SOU” sempre em vós, pois EU SOU Vossa VIDA! EU SOU o hálito vivente
da Chama da Pureza da Luz que apelais ao grande oceano do mundo de vossos
sentidos. EU SOU o vivente hálito eletrônico da Luz da Pureza em vossos corpos
mentais. EU SOU a pura luz eletrônica dentro de cada célula do manto etérico
que está a espera de ser libertada das sombras. Eu Me estendo em cada núcleo de
célula e amplio a Minha Pureza em cada átomo de vossos quatro corpos
inferiores! EU EXPANDO, EU EXPANDO, EU EXPANDO Minha verdadeira
natureza, que é a pureza para toda a Terra, a Pureza de tudo o que está sobre e
sob a Terra e em toda a atmosfera.
Se fosse possível, para vós, deter um único elétron enquanto ele flui de
vossa Presença Divina ao vosso coração físico, então poderíeis ver que este
mesmo elétron contém em si toda a natureza divina, todo seu poder, sua
majestade e toda grandeza dos Pais-Deus. O elétron nunca poderá ser maculado,
pois Minha Chama Cósmica da Pureza Crística VIVE dentro de cada elétron. De
onde vêm as trevas, limitações, doenças e os aspectos de velhice e de tantas
depressões? Toda manifestação inarmônica não é nada mais que teias sombrias
do tecido da “veste” que envolve o elétron e que surgiu pelo mau hábito de
fixardes vossa atenção nos pensamentos e sentimentos de vosso eu externo,
dentro do ambiente que o circunda, atenção essa que é originada pela
imperfeição da atmosfera da Terra. Através de vossa consciente aceitação de
Minha atual cooperação do “EU SOU” e através da misericórdia de Deus,

empenho-me tanto quanto possível, em afastar toda substância sombria,
existente em volta de vossos elétrons. Eu expando e amplio minha verdadeira
natureza com o Meu Poder da Chama da Pureza que, aliás, existe em vós.
Eu falo diretamente aos elétrons que se destacaram da causa primeva do
Universo, aos que responderam ao chamado da imortal atração magnética e
obedeceram em seus corações à Chama Trina:
“Pelo Poder de Deus-Todo-Poderoso, Eu ordeno à Chama da
Pureza expandir-se plena e incessantemente em cada célula de vosso
corpo! Eu imponho que se afastem as sombras de cada impura vibração,
visto que são a causa de toda limitação humana, e que se transformem em
luz!
Eu ordeno, agora, que isto seja feito, através da Toda Poderosíssima
Atividade do Raio Azul da Pureza do Cristo Cósmico de Meu Coração! Eu
ordeno ainda que se expanda, expanda, expanda a Pureza, no coração de
todos os vossos elétrons, até que nada mais queira limitar e aprisionar
vossa vida em dissonância e até que cessem todas as trevas”.
Deixai-me lembrar-vos que todo desgosto e todo sofrimento vêm única e
exclusivamente da falta de pureza em vossos corpos inferiores. Má qualidade de
energia modifica a rapidez da vibração dos elétrons que compõem os átomos de
vibração lenta e isso resulta em dor, limitação e infortúnio.
A vibração da substância da pureza acelera a ação dos elétrons e ajuda-os
a expandirem sua luz e expelirem a acumulada substância da desarmonia, por
meio do ritmo e da harmoniosa Presença EU SOU, a Divina Imagem – pela qual
todo indivíduo foi originalmente criado – fazendo retornar, novamente, a sua
vibração de origem, ou seja: a sua vibração mais elevada.
A pureza é muito importante para o aproveitamento do Fogo Sagrado na
precipitação e eterização. Se o corpo-pensamento não está purificado também não
se acha em condições de receber o plano completo da divindade ou dos Mestres
Ascensionados e nem consegue manter e acumular a força condizente a este
modelo, na luta com os poderes corrompidos da dúvida, do medo, da ironia e de
muitas outras qualidades negativas existentes na atmosfera da Terra, as quais
estão sempre prontas para destruir um modelo construtivo.
Se o corpo da emoção não está purificado, então a idéia assim como o
modelo terão acentuada aparência de egoísmo e ambição pessoal, de modo que o
modelo perderá muito de sua perfeição e eficiência.
Se o corpo etérico (onde se assenta a memória) não for suficientemente
purificado, os erros apontados das lembranças do passado muitas vezes serão
prejudiciais e deverão ser anulados, para que possa manifestar-se a bênção da
vida.

É imprescindível alcançar a capacidade ou pureza da substância – quando
esta já preencheu sua finalidade – eterizá-la conscientemente, liberar o
magnetismo que mantém a forma e permitir aos elétrons que constituem essa
forma a sua repolarização, para que retornem ao Sol.
Se, na ETERIZAÇÃO, o corpo do pensamento não estiver purificado, ele fará
todo o possível para lembrar à personalidade egoísta que ainda por algum tempo
ela deve “manter” a emprestada substância e a forma. Se o corpo da emoção não
estiver purificado, ela, a personalidade, se agarrará, pertinazmente, na possessão
do homem e do mundo, através de várias formas-pensamentos para perturbá-las,
embora já tenham preenchido as suas finalidades. Desta maneira, não poucas
emanações de vida ficam ligadas a indivíduos, resultando daí muito sofrimento
inútil. Eles estarão propensos a recordar sempre os antigos prejuízos; estarão
assediados por pavor e malícia e o processo da eterização será prejudicado.
Cada Ser Ascensionado usa a energia de vida somente da maneira
determinada por Deus ao distribuir qualquer bênção! Se a forma criada preencheu a
sua função, então o indivíduo deixa esta vida para poder, no futuro, servir a um
motivo mais elevado. A oportunidade de prestar serviços transcendentes é
conquistada por ele através de sua constante obediência aos Seres Celestiais.
Gostaria de que a humanidade aprendesse a lição de “largar e deixar”. Muitas
vezes fomos testemunhas do grande sofrimento que tem como causa o indivíduo
recusar-se a aprender essa lição e depois ser forçado a fazer a sua própria e
amarga experiência da vida.
Eu peço, sinceramente: chamai a Lei do Perdão para toda energia divina
mal aplicada em vosso tempo passado e colocai em seu lugar a Minha Virtude da
Pureza. Vós sereis e reconhecereis a perfeita expressão de vossa individualizada
Presença EU SOU PLENAMENTE REALIZADA; vosso coração será um amplo
receptáculo do “Sagrado Gral” pelo qual fluirá a Idéia Divina dessa Presença
Purificada ao centro criativo de vossos pensamentos, sentimentos e palavras,
bem como sereis a manifestação de qualquer bênção para vós, assim como para o
vosso próximo.
Cada elétron que é libertado do Coração Divino contém em si o Reino
Celestial e traz o poder de criar, usar, manter ou sustentar, aqui na Terra, o que
for oportuno e admissível, meus confiantes e necessitados discípulos, para vós e
vossa família, para todos os vossos entes queridos ou mesmo para o vosso
mundo! No centro de cada elétron, também vibra e palpita a Minha CHAMA DA
PUREZA. De modo idêntico, no centro de vosso coração sustentais a
concentração de poderosíssimo acelerador atômico. Vós possuís completo e livre
acesso a tudo o que Nós somos e possuímos. Através de concentração em Minha
Chama de PUREZA, libero e dissolvo pela Minha Presença, purificando vossos
corpos internos, como também o corpo físico e, simplesmente, “lavo” toneladas

de impurezas e imperfeições acumuladas em suas consciências atômicas. Aceitai
tudo isto como preparado e dedicado a vós e “EM NOME DE DEUS” segui
avante como seres divinos, puros e livres.
9 – OS SETE DEGRAUS À PRECIPITAÇÃO DO BEM-AMADO CLAIRE,
O ELOHIM DA PUREZA
1) No começo, quando o Grande Hélio e a Bem-Amada Vesta convidaram
os Elohim para criar este Sistema Planetário, o Bem-Amado Hércules trouxe-nos
um convite individual, como também coletivo, e disse: “NÓS QUEREMOS
dedicar-nos a este trabalho”!
Em conexão com a criação do Planeta Terra, posso recordar-Me,
perfeitamente, desta época, quando todos nos reunimos perante o Maravilhoso
Ser, a Veladora Silenciosa dos planetas.
2) Lembro-Me ainda muito bem, quando recebemos a Chama do Elohim
Cassiopéia, a ILUMINAÇÃO para o Modelo de Luz dos planetas que foi
colocado, por Hélios e Vesta, no coração da Veladora Silenciosa e por Ela
mantido.
3) Ao olharmos o belíssimo Modelo de Luz, todos nós recebemos o AMOR
do Grande Elohim Órion e o desejo intenso de cooperar com os Deus-Pais no
sentido de adaptar a perfeição do modelo à forma e à vida correspondente a cada
planeta.
4) A seguir começou a Minha tarefa para a vida.
Eu devia manter imaculado o Modelo de Luz, por meio da Chama
Cósmica da PUREZA, de modo que nada, além da Idéia Divina, pudesse
manifestar-se, a saber – a Perfeição do Modelo assim como está, até hoje, no
Coração da Veladora Silenciosa. Através de todos os tempos, enquanto a Criação
sobre a Terra permanecer, Eu manterei a Chama e o Modelo da PUREZA. Minha
iluminada obediência, Minha atenciosa humildade, geminadas com o amor dos
Elohim (os Quais não permitem que surjam outros modelos ou formas, para
somente ser consubstanciado aquele que o Plano Divino determinou à Terra)
preenchem Meu Coração, com inefável sentimento de felicidade.
5) Em conexão, para manter imaculado o Plano de evolução da Terra,
através do aproveitamento de Minha Chama da PUREZA, o Meu Bem-Amado
Irmão, Elohim VISTA (Cyclope) pôs em atividade Sua Chama de
CONCENTRAÇÃO.
7) Veio, então, o Nosso Bem-Amado Elohim ARCTUROS com Sua
atividade do sétimo Raio, o RITMO DOS APELOS e o PODER
TRANSFORMADOR DA CHAMA VIOLETA.

6) Os “sete degraus” se completaram quando toda a Criação foi selada por
meio da Chama do Bem-Amado TRANQÜILITAS, o Elohim da PAZ.

10 – A BEM-AMADA ASTRÉA
O Grande Ser que vos é conhecido como ASTRÉA é o complemento
divino do Bem-Amado Elohim da Pureza. Ela trabalha no reino astral onde
vivem os gérmens da impureza e da maldade. Seu trabalho consiste na
dissolução e transformação de toda substância física existente sobre a Terra, em
sua atmosfera, assim como a transformação de seus moradores. Este cargo Ela
desempenha de tal maneira que as criações humanas ou as substâncias físicas
que envolvem as pessoas, os locais, as coisas e suas discórdias são purificadas
com SEU CÍRCULO E ESPADA de Chama Azul. As impurezas que há tanto
tempo vêm perdurando são transformadas até a sua completa dissolução.
Quando ASTRÉA e as LEGIÕES ASCENSIONADAS afastarem todos os
gérmens de impureza que permanecem sobre a Terra, então serão bem-vindos ao
Elohim da Pureza todos os povos. De coração alegre apelarão por Ele e por Sua
Chama da Pureza e usá-la-ão contra toda impureza, imperfeição e ganância
terrenas.
Existem homens convictos de que perderão algo se apelarem por PUREZA.
Na realidade, se o fizessem, eles ganhariam muito, como por exemplo: paz,
consolo, curas, suprimento, felicidade e todas as coisas boas e perfeitas que são
desejadas. A perfeição não poderá manifestar-se, enquanto houver impurezas.
(Aqui deixo dito: até uma palavra que não seja amável representa uma
impureza). Nem o sol pode brilhar através de uma vidraça imunda.
Somente através de experiências, podereis entender o grande trabalho que
vos presta a Bem-Amada ASTRÉA, quando, diariamente, apelais para que Ela
vos cerque e ao vosso mundo com o Seu Círculo e Espada da Chama Azul,
mantendo-vos em guarda contra as vossas criações humanas e transformando
tudo em Pureza e Perfeição. Pensai bem: o plano físico eleva-se da superfície da
Terra até cerca de 3.000 metros. Somente mantendo vossa atenção na Luz, na
Divina Presença EU SOU e nas ascensionadas Legiões de Luzes ser-vos-á
possível viver no mundo e manter-vos, relativamente, imunes às criações
humanas.

11 – APELOS

1) Bem-Amada Presença Divina “EU SOU” em mim e Bem-Amada Astréa,
encerrai-me e ao meu mundo em vosso CÍRCULO CÓSMICO E ESPADA DA
CHAMA AZUL! Encerrai! Encerrai! Encerrai! E todas as entidades, todo
temperamento humano, toda substância física, toda criação humana afastai de
mim, como também o que houver em mim em forma de perigo ameaçador.
Encerrai tudo, dissolvei e transformai, substituindo-o pela Chama Cósmica da
PUREZA, HARMONIA E PERFEIÇÃO DE QUALQUER FORMA e assim
mantende-o por toda a eternidade!
2) Bem-Amada Presença Divina “EU SOU” em mim e Bem-Amado Claire,
Vós, Grande Elohim da Pureza, carregai, carregai, carregai cada partícula de meu
mundo de sentimento e pensamento, meus corpos etérico e físico com Vossa
Chama Cósmica da Pureza; PURIFICAI, PURIFICAI, PURIFICAI todo meu ser,
meu mundo e minhas atividades, mantende-me encerrado em Vossa Pureza
Oval, três metros em cada direção. Peço isto, também para os meus entes
queridos, para todos os discípulos da Ponte para a Liberdade e para a
humanidade em geral.

12 – BÊNÇÃO
Selados na Chama da Pureza e da Ascensão do Coração do Bem-Amado Serapis
Bey, do Arcanjo Gabriel, do Elohim da Pureza e da Bem-Amada Astréa, nós
agradecemos às Grandes Ascensionadas Legiões da Luz e ao Reino dos Anjos e
dos Elementais pelo derramamento de Sua Pureza e Perfeição. Mantende-as em
nós e através de nós, circundando-nos e permeando-nos para abençoar toda vida
em qualquer parte.
Bem-Amado Arcanjo Miguel e Bem-Amado Arcanjo Uriel, nós Vos
agradecemos e aos Vossos Anjos pela proteção mantida em serviços e cerimônias
que nos foram ministrados, durante estas instruções. Ampliai nosso humilde
esforço através de Vosso Amor e Pureza e levai-o ao norte, sul este e oeste,
envolvendo nosso bem-amado planeta Terra com Luz, Paz, Pureza e Liberdade.
Queira manifestar-se, através de cada elétron que pertence a este planeta, a
Vontade de Deus. ASSIM DEVE SER, pois nós falamos no Santíssimo Nome de
Deus “EU SOU”.

13 – APELO-INVOCAÇÃO

Fervorosa Bem-Amada Presença Divina “EU SOU”, Vós, fonte de toda
vida, implantada em cada coração, nós Vos amamos! Nós Vos reconhecemos
como Proprietária e Doadora de nossas vidas, nossa inteligência, nosso ser. VÓS
SOIS TUDO PARA NÓS. Mantende-nos selados em Vossa Luz, Vosso Amor e
Vossa força da Vitoriosa Conclusão.
Deixai chamejar em nós Vossa Luz, Vosso Amor, e preparai o caminho
para seguirmos sempre a trilha da Luz; protegei-nos e conduzi-nos! Dai-nos a
Iluminação da Verdade que nos liberta! Que nós possamos a toda hora
manifestar-nos através de Vós e ser VÓS MESMA em atividade, irradiando-Vos
através de nós, a fim de abençoar toda vida que contactamos. Nós Vos
agradecemos!
Bem-Amadas Legiões de Luz, Mestres Ascensionados, Seres Cósmicos e
Legiões de Anjos, reino dos elementais e Bem-Amado Mestre Ascensionado Serapis
Bey, Arcanjo Gabriel e Hope, Elohim da Pureza, Claire e Astréa, a vós e a todos os que
servem no Quarto Raio e na Quarta Esfera enviamos os nossos sinceros apelos!
Vinde e ficai conosco, nesta instrução, e carregai-nos com Vossa Pureza, com Vossa
Chama da Ascensão e com tudo que possibilite nossa elevação espiritual no final
desta existência. Nós Vos agradecemos.

FIM DO QUARTO RAIO

“Momentum”
= Força motriz =
= reservas de forças =
= forças acumuladas =
= forças acumuladas para curar =
= para ensinar =
= capacidades musicais ou artísticas =
= todas as virtudes armazenadas no Corpo Causal =
ou é o átomo permanente que recolhe todas as boas ações de cada
encarnação, trazendo como dom as aptidões dos indivíduos, etc.

HAJA LUZ

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 8

O Quinto Raio
VERDADE – RAIO VERDE

1 – O BEM-AMADO HILARION, CHOHAN DO QUINTO RAIO
Em épocas remotas, antes de o continente Atlântida submergir totalmente
nas ondas do atual Oceano Atlântico, entre os seus remanescentes, muitos
sacerdotes e sacerdotisas das Ordens brancas foram incumbidos da tarefa de
levar, para outros países da superfície da Terra, elevadas ciências da
magnetizada Sabedoria Divina. Uma de tais Ciências posta na segurança da
Sabedoria Divina foi a VERDADE. O Ascensionado Mestre HILARION, naquela
época, ainda não era um Ascensionado, mas encontrava-se no grupo iniciático
das emanações de vida ao qual foi confiada a Chama da Verdade. O grupo
escolhido navegou em direção ao Este, para o local onde hoje se encontram a
península e as ilhas da Grécia. Em festiva cerimônia, com respeitosa e altruística
devoção, fundearam na atual ilha de Creta. Naquele tempo, este istmo era
agregado ao continente, porém através de mudanças na superfície da Terra, com
o decorrer dos séculos, ele foi desligando-se e hoje constitui uma ilha. Desde
aquele tempo, o Fogo Sagrado é constantemente irradiado, de lá para a Terra, nos
sentimentos e pensamentos, etéricos e físicos da humanidade, expandindo-se e
projetando as virtudes da Ciência da Verdade. O atual Guardião da Chama
Sagrada é HILARION, o Chohan do Quinto Raio. Na época da missão de Jesus,
foi Ele o Apóstolo Paulo. Outros grandes Seres de Luz precederam Hilarion no
aludido cargo e o seguiram , hierarquicamente.
Os devotos da Verdade erigiram nesse novo local, em Creta, um
maravilhoso Templo que se assemelhava ao esboço da Catedral de Atlântida.
Mais tarde, esse Templo foi destruído por pessoas que se rebelaram contra os
discípulos da pureza e harmonia. Hoje, só existe no plano etérico, sobre a ilha de
Creta, aquele maravilhoso Templo. Hilarion e a Sua Ordem continuam a ensinar e
expandir a Ciência da Verdade na consciência de todos os visitantes, os que à

noite, durante o sono, comparecem em seus corpos mais sutis, enquanto o corpo
físico dorme.
Este belo Templo da Verdade localiza-se sobre uma elevação e, ao subir, já
se avista a sua preciosa escada de mármore, que consta de quatrocentos degraus.
Em cada lado da subida até a espaçosa entrada, construída de majestosas
colunas, estão postados seletos seres angelicais, ostentando belíssimos mantos
das cores do arco-íris; em suas mãos erguidas, trazem grinaldas de flores
cintilantes, que se assemelham às coroas do advento (*). Desde a entrada,
podereis ver o grande e altíssimo altar, que se eleva a mais de trinta metros. De
cada lado, erguem-se colunas esculpidas; sobre elas estão colocadas as piras de
ouro das quais flamejam as Chamas da Verdade. Entre as duas colunas do altar,
acha-se um trono maciço, de estilo antigo. Na sua configuração, este Templo
assemelha-se ao maravilhoso Partenon, que há muitos anos foi erigido em honra
à Bem-Amada PALAS-ATENA, a Deusa da Verdade. O Partenon foi erigido por
Fídias (que hoje é Serapis Bey) 450 anos antes de Cristo.
PALAS-ATENA, a Guardiã do Templo da Verdade, é a Chama Gêmea do
Bem-Amado AEOLO, o Espírito Santo Cósmico. Em épocas passadas, quando os
Deuses andavam na Terra e conviviam com os humanos, Palas-Atena mantinha a
disciplina, a supervisão e determinado preparativo para o despertar da
consciência naqueles seres que foram escolhidos para serem a “boca falante”, o
porta-voz dos Deuses assim como eram as virgens, as vestais do Oráculo de
Delfos. A Poderosíssima Mãe-Deus Vesta foi, em épocas remotíssimas, a Deusa
da Verdade. Ela tinha a honra deste cargo.
O Oráculo de Delfos, no começo, era perfeito e representava a Verdade; no
entanto, mais tarde apareceram, através de poderes malévolos, outros templos
que eram simples atração para os humanos, ao passo que estes não estavam
suficientemente fortes para se esquivarem da pressão de personalidades
aduladoras que insinuavam vantagens. O Oráculo de Delfos criou má fama por
causa destas forças malignas e de seu procedimento indigno de ludibriar o povo.
As vestes da Fraternidade de Creta são de um branco puríssimo e, sobre o
peito, ostentam um belo bordado com o emblema de uma lâmpada semelhante
às antigas lâmpadas de azeite. Este símbolo foi conferido à Fraternidade de
Diógenes em 412 A.C., época em que Hilarion fazia parte desta Fraternidade, e
representava a constante procura da Verdade, o que constituía um compromisso
que era assumido por todos os discípulos por meio de um juramento.
Todo grande Avatar, todo Messias e professor das diversas religiões aqui
da Terra pertencem a este Templo; cada um dá de si algum tempo e irradiações,
assim como os médicos dedicam seu tempo, sua habilidade e energias à clínica
em que trabalham. Desta maneira, as forças poderosas do Templo da Verdade,

incorporam as irradiações combinadas dos Divinos-Seres-Livres, os quais
trouxeram a Lei aos povos da Terra, no decorrer dos tempos.
Cada inteligência, cujo anseio é aplicado em conseguir a Verdade sobre
qualquer coisa que possibilita trazer ao humano a iluminação, torna-se
usufrutuária do Templo da Verdade. Já houve, em todos os tempos, homens que
devotaram, desinteressadamente, sua máxima expressão ao desenvolvimento de
serviços no mundo da forma – em diversos campos, como governo, educação,
humanismo, artes, ciências, religião ou mesmo cerimônias litúrgicas. Esta
Fraternidade é, portanto, a própria e chamada “Presença Protetora” daqueles
filhos da Terra que se dedicam aos trabalhos de curar os doentes e dar-lhes
assistência como, por exemplo: médicos, irmãs de caridade e missionários, assim
como, naturalmente, os pesquisadores que se dedicam à descoberta das causas e
origens do sofrimento físico.
No santuário etérico da ilha de Creta, acha-se a mais antiga escola que se
incumbe de instruir os discípulos da Verdade para a magnetização da vida no
Universo. Lá, eles aprendem, conscientemente, a atrair Raios de Luz e dirigi-los à
finalidade das criações ou para a dissolução de determinadas situações ou
causas, de acordo com a necessidade de Deus-Inteligência, ao Qual eles apelam e
por Ele são guiados. Aqui é ensinada a precisão matemática, inclusive a cada Sol,
Planeta e Átomo individual e como é controlada a duração da forma em si. Aqui
é desenvolvida a ciência da precipitação, assim como a eterização.
O Bem-Amado Hilarion, na Sua encarnação como Paulo, o Apóstolo, ficou
sabendo o que pode produzir uma consciência em crescente indignação,
convencida de sua própria justiça e de poder fundamentar perseguições, sob
argumento errôneos e dar consistência a um falso relatório. Por este motivo,
depois de Sua Ascensão, ele jurou dar apoio a todo indivíduo que, por sua vez, é
vítima de um julgamento falso. Como vós sabeis, Paulo de Tarso foi perseguidor
dos primitivos cristãos. Mais tarde, converteu-se ao Cristianismo e tornou-se São
Paulo. Ele apela a vós, para recomendar Sua proteção pessoal a todas as
emanações de vida, conhecidas ou desconhecidas, às pessoas que não acreditam
na vida espiritual, assim como a todos os materialistas, agnósticos, cépticos, para
que Ele possa oferecer Sua ajuda e dar-lhes uma exata compreensão da Verdade.
Por isso, orai para que todos os indivíduos que servem nos diversos ramos
profissionais recorram a Ele a fim de serem abençoados, estimulados e
iluminados e assim poderem prestar maior serviço ao preparo da humanidade.
(*) Cintilantes e belíssimas coroas, semelhantes às usadas em vésperas de Natal, por entre
o mundo cristão de hoje.

2 – O BEM-AMADO HILARION DIZ:
Todos Nós nos alegramos pelas conquistas científicas da humanidade e
pela descoberta do movimento perpétuo de toda energia. A descoberta metafísica
deste movimento breve manifestar-se-á em todos os planos. Então, os homens
verificarão a verdade das palavras de Jesus: “Tudo que o homem semear, ele
colherá”. É muito importante chamar-vos a atenção sobre a realidade dos fatos;
toda energia – desde o menor núcleo central até o maior sol – possui
INTELIGÊNCIA; e a energia dos planos mais baixos pertence à criação central do
pensamento e sentimento do homem. A qualificação da energia gera uma
CAUSA; a causa é levada a todo o Universo e cria um EFEITO. Mas este retorna
ao seu gerador ou criador. A reação do mesmo no retorno deste efeito cria
novamente uma causa, de acordo com a qualidade dos pensamentos, sentimentos
ou ações dos corpos etérico e físico. Desta forma resultam círculos dentro de
outros círculos! O autor que aceita e reconhece o retorno desta energia COMO
PARTINDO DE SI PRÓPRIO, aprenderá logo que é mais sábio enviar, para seu
mundo, somente CAUSA CONSTRUTIVA. O efeito das antigas causa deverá ser
recebido por um coração agradecido para evitar, no caminho futuro, as reações
acorrentadas por onde novos atos, causas e efeitos possam, novamente, pôr-se
em movimento. Algumas almas austeras compreendem mal esta lei. Enquanto
recebem, resignadamente, o infeliz retorno de suas próprias e mal qualificadas
energias dizem: “Isto é a Vontade de Deus!”. Outros, no entanto, rebelam-se
dizendo: “Não há Deus!”. Nem este nem aquele expressam a verdade! Estas
extremas reações pessoais devem ser conduzidas, por intermédio da
Fraternidade da Verdade, aos caminhos de paciente instrução, conselho e,
principalmente, por meio de exemplos esclarecidos, para retificá-las.
Cada pensamento, cada sentimento, cada virtude ou vício levam suas
qualidades à “consciência das massas”. Nesta esfera flui, incessantemente, a
energia qualificada de TODA inteligência que pertence a esta evolução. Cada
indivíduo une-se a esta consciência das massas e atrai de lá pensamentos e
sentimentos semelhantes aos seus. Naturalmente, também há uma esfera das
virtudes e qualidades dos Mestres Ascensionados. AMOR é somente UMA
ÚNICA expressão dos múltiplos aspectos da Consciência Divina. Quando um
indivíduo ama, coloca-se, momentaneamente, na esfera do AMOR e torna-se
UM, na Consciência do Amor de todo o Universo. Outro aspecto da Consciência
Divina é a SABEDORIA. Se um indivíduo procura a Sabedoria,
momentaneamente mergulha na onda vibratória da Sabedoria que é alimentada
pelo espírito divino e “sugada” por este discípulo da Terra.
Também o que é dito das qualidades desarmônicas expressa toda a
Verdade. Não se deve cultivar pensamentos de inveja, ou desconfiança, de raiva

ou ódio sem, imediatamente, deixar-se contaminar por estas más qualidades que
se encontram na camada das massas.
O homem torna-se “um” em seus pensamentos e sentimentos com todos
os indivíduos do planeta que geram as mesmas vibrações destrutivas.
Unicamente o livre-arbítrio de cada um é determinante para isto; o homem, de
acordo com a vibração de seus pensamentos e com os sentimentos das diversas
camadas, ELEVA-SE OU DECAI.
Por exemplo: COMPLETA POSSESSÃO de uma pessoa é uma forma
horrível de sentimento que aprisiona a energia divina e sufoca a inclinação dos
sentimentos da vítima para o objetivo de sua vida. FALATÓRIO (tagarelice) é um
entre os vícios maliciosos; solta turbilhões de pensamentos na mente de muitas
emanações de vida, envenenando-as e espalhando a causa, do que prontamente
surge um incêndio interior.
Daquilo que plantais na mente de outros – o que surge como conseqüência –
torna-se vosso carma! Todas as palavras que vêm de vossos lábios e
impressionam mal outras consciências são pecados, mesmo quando elas se
assentam apenas numa crítica ou na chamada realidade dos fatos; é indiferente
serem vossas palavras apenas uma insinuação ou uma acusação direta. Por quê?
Porque desta forma aumentais as sombras deste mundo e além disso vos afastais
da Verdade. Para cada pessoa deste planeta, a Verdade É SOMENTE O BEM!
Cada imperfeição que em outras pessoas observais, ou aquilo que ouvis e levais
adiante, faz de VÓS responsável perante a Grande Lei Cósmica e em algum dia
ou de alguma forma deveis pagar por isso.
Críticas, maldições e condenações são igualmente associadas em estreito
parentesco. Críticas silenciosas, através de olhar que discorda dos erros de
outrem, perturba o próprio corpo sentimental de quem assim procede e deixa
prevalecer a causa de desarmonia que reage e se manifesta em desordens físicas.
A crítica falada transfere-se para outros corpos da mesma vibração e resulta disso
um efeito sem limites. Expressões oriundas de emoções viciosas como ciúme, raiva,
medo ou más intenções são sempre visíveis e por isso mesmo surpreendem
menos os estudiosos do assunto.
Boa saúde – falando fisicamente – depende da capacidade do corpo, ao
aceitar ou não a nutrição que por meio dos alimentos, raios solares, etc. lhe é
acrescentada. Existem muitos indivíduos que são acessíveis aos dons naturais;
mesmo assim sofrem de precária saúde, porque não são capazes de assimilar a
prevista dádiva da natureza para manterem a forma corporal.
Tratando-se de uma alma que não pode assimilar as bênçãos que os
Ascensionados Mestres e Anjos trouxeram à atmosfera da Terra, a qual delas está
impregnada, conclui-se que esta alma está enferma; ela necessita, igualmente, de
auxílio, assim como o seu enfraquecido corpo físico, para que possam penetrar

nela os dons do espírito da Verdade, alimentá-la e desabrochar em seu interior a
natureza divina. Os discípulos têm, muitas vezes, um sentimento de compaixão
para com outras emanações de vida, quando estas sofrem de incapacidade física;
porém, na maioria dos casos, eles são muito intolerantes, quando se trata da
limitada capacidade do homem para combater seus vícios e imperfeições, o que
aos discípulos representa, sem mais nem menos, um dever fundamental. A
incapacidade, nesse caso, não é reconhecida nem aceita pelos discípulos. Mas eles
deveriam compreender que sua missão especial na época presente é a cura da alma
da humanidade. Se uma alma está aberta e em condições de assimilar a Verdade
por meio da misericórdia, bondade, preces e apelos, assim como, na aplicação
das Leis, então não há argumentos nem limitações para os indivíduos que se
propõem ajudá-la. Não deveis empurrar uma alma para Deus, mas podeis,
carinhosamente, GUIÁ-LA!
A Presença Divina será vivenciada imprescindivelmente nas necessidades
pessoais, nacionais ou internacionais. Em geral Ela não é reconhecida
normalmente na convivência pessoal. Está na hora de os discípulos sinceros
solicitarem à Presença Divina para si e para toda a humanidade, para que ELA
preencha o objetivo de SUAS existências! Qual a causa de que a Presença Divina
aparece tão fugaz, tão irreal e por que para Ela é tão difícil prover sua própria
personalidade com a fé? Porque, em seu esforço, a consciência externa há muitos
séculos já se achava preparada para poder viver SEM os conselhos, experiências e amor da
Presença Divina. Em cada esfera da individualização, a PRÁTICA determina o
resultado e o desenvolvimento de certas faculdades e dons de um indivíduo.
EXERCITAI-VOS em adorar a Presença Divina EM VÓS, AGORA! Esperai que
ELA vos responda! Se fizerdes isto, vossa Presença Divina que está em vós – a
natural moradia do reino celestial – começará neste mesmo reino, a desenvolver-se em
vós, através de vós e em volta de vós. Não vos é desconhecido que, neste mundo da
forma, cada indivíduo traz consigo sua personalidade, preferências, aura e
atmosfera, e cria em seu ambiente, o desenvolvimento da consciência interna. Da
mesma forma, faz a Presença Divina, quando é convidada e lhe é dada a
oportunidade de fazê-lo!

3 – O BEM-AMADO RAFAEL – O ARCANJO DA CURA E DA
DEDICAÇÃO
O maravilhoso Ser que vós conheceis sob o nome de Arcanjo Rafael
dedicou uma parte de Sua vida ao serviço de irradiações para curar, nos
gloriosos Templos de Luz dos planos mais elevados da Perfeição Divina, onde
Ele vive. Estes raios de cura não são dirigidos somente aos filhos físicos do

mundo visível, mas também a qualquer necessitada vida do astral - e aos planos
psíquicos que envolvem a Terra. Lord Rafael extrai a sagrada essência do nosso
sol HÉLIOS e VESTA, os Quais criaram o nosso planeta. A palavra “HEILEN”
(curas em alemão) é derivada do nome de HÉLIOS. Da mesma forma como a
bateria de um carro é ligada a um acumulador para que ele receba a carga, onde
é produzida a energia que serve como meio de locomoção, assim também
procedem os Arcanjos, Anjos, Serafins e Querubins. Por meio de Seus ritmos
dirigidos, dedicação e adoração à Fonte Divina, Eles recebem determinadas
qualidades, isto é, as que Eles desejam irradiar sobre outras partes da vida, para
trazê-las, novamente à perfeição.
Lord Rafael é o encarregado das Escolas de Treinamento para as suas
Legiões de anjos. Aqui eles são preparados para servir, aprendem como atrair de
Deus as forças de cura, sustentando-as em si, até que possam enviá-las aos
suplicantes do mundo, àqueles que necessitam delas. Quando já sabem sustentar
e manter esta essência de curas, eles são enviados à Terra para trazer a substância
carregada com a força de cura aos indivíduos necessitados e em situações
aflitivas.
O Plano Divino destinado à Terra e seu povo é o seguinte: As legiões de
anjos, o reino dos homens de Deus e o reino dos elementais deverão servir juntos
em harmonia e criar sobre a Terra a Perfeição do Reino de Deus. Jesus disse:
“VENHA O TEU REINO, SEJA FEITA A TUA VONTADE ASSIM NA TERRA
COMO NO CÉU”.
O Arcanjo Rafael também se dedica àquelas emanações de vida que
desejam servir a Deus e ao homem, no mundo físico das aparências. Através do
aproveitamento da projeção dos raios de luz, a todos os que estão ligados com a
missão de desempenhar certas funções na vida, a todos, Ele e Seus anjos
envolvem com seus sentimentos de fé, amor, constância, sabedoria e tudo o que
ainda é desejado por estas emanações de vida, para que permaneçam fiéis às suas
escolhidas funções.
O Arcanjo Rafael é o complemento divino da Bem-Amada MARIA, a mãe
de Jesus. Além de Seus infindáveis trabalhos à vida humana, é Ela a dirigente
suprema da Atividade de Cura para nossa Terra.

4 – O ARCANJO RAFAEL DIZ:
Posso apresentar-Me? Sou chamado de Arcanjo da Dedicação e
Abnegação. Meu trabalho no Universo põe-Me na vanguarda das gloriosas
Legiões de Seres Celestes, as Quais guiam os raios de Deus Imortal em cada
emanação de vida, cujas energias são dedicadas, principalmente, ao trabalho

humanitário de abençoar todos os povos. A Chama e o Raio de Minhas
Atividades são os mesmos de nosso Bem-Amado Hilarion e têm uma delicada
cor verde. Todos os médicos, enfermeiros, sacerdotes, irmãs de caridade,
irmandades, rabinos e cada aluno e iniciado que, espontaneamente, oferecem
suas forças ao serviço da vida estão, particularmente, sob Minha Benção, Meu
Raio e Minha Proteção.
Foi-me concedido o privilégio de descrever o regulamento da atividade de
Meus Irmãos para que possais compreender melhor os detalhes de cada um dos
Raios.

5 – O REGULAMENTO DOS ANJOS
A – ADORAÇÃO (Arcanjo SAMUEL, Terceiro Raio, cor rosa. Chohan:
Mestra Rowena)
Permiti apresentar Meu dileto Irmão SAMUEL, o Arcanjo da Adoração?!
Seu trabalho é a adoração divina. Sua irradiação atinge todo mensageiro celeste,
anjos e devas e toda força que existe para o bem da humanidade e da Terra.
Quando Nossa atividade começa a manifestar-se no Plano Interno, todos os anjos
e comunidades da adoração, em conjunto, enviam a Chama Rosa. O Bem-Amado
SAMUEL guia a Chama da Adoração a DEUS-PAI e aos SEUS seres de luz; esta
Chama une-se com a ascensionada vibração de energia da assistência e da função
espiritual. Ela carrega a Chama irradiada que de vós sobe até Samuel e então esta
Chama RETORNA A VÓS e estende-se sobre toda a cidade onde é chamada.
Mais tarde ireis conhecer algo mais sobre Samuel e Sua Dádiva da Adoração da
Vida.
B – APELO (Arcanjo EZEQUIEL, Sétimo Raio, cor violeta. Chohan: Saint
Germain).
O Meu Bem-Amado Irmão EZEQUIEL representa o Poder do APELO, o
poder concentrado do Apelo! O Bem-Amado Mestre Saint Germain trabalha com
Ele. Quando a adoração se eleva dos corações às legiões de anjos, ela retorna
carregada de bênçãos para todos os que nesta hora executam os apelos, durante e
após os serviços. Estas grandes irradiações de EZEQUIEL e de SAINT GERMAIN
do poder dos apelos serão cada vez mais sensíveis e evidentes, quando
pronunciais uma ordem ou em razão da intensidade na afirmação de um apelo, ou
no prolongamento da divina Luz vinda de CIMA.
C – DEDICAÇÃO (Arcanjo RAFAEL, Quinto Raio, cor verde. Chohan:
Hilarion).

Minhas irradiações operam por meio do raio verde da Dedicação e
Abnegação de cada emanação de vida, dos anjos, devas, mestres e de todo grupo
de pessoas que trabalham e se dedicam à adoração. Senti, por um momento,
vossa dedicação individual, a da vossa irradiação de vida a Deus. Visualizai a
descida da luz do coração do Universo que anima cada um de vossos corpos
internos. DEDICAI, agora, abnegadamente e em consciência plena, que:
- Vosso ESPÍRITO e vosso CORPO possam receber a Idéia Divina do Pai;
- Vossos SENTIMENTOS ajudem a irradiar somente a bondade e coisas
edificantes;
- Vosso CORPO ETÉRICO seja um esmerado esboço;
- Vosso INVÓLUCRO de carne concretize saúde e harmonia;
- Vossos OLHOS, através do PRÓPRIO-DEUS, somente vejam a perfeição
e que aceitem toda oportunidade e possibilidade de abençoar a vida;
- Vossos OUVIDOS somente percebam a harmonia da Luz interior, a voz
do Mestre e o pedido de auxílio de vossos semelhantes;
- Vossos LÁBIOS somente pronunciem palavras celestiais de esperança, de
fé e confiança na consciência dos humanos;
- Vossas MÃOS sejam usadas para curar;
- Vossos PÉS sigam o caminho apontado por Deus, que tudo envolve;
- Vosso CORAÇÃO seja uma taça do Fogo Sagrado e que todo vosso SER
se dedique, abnegadamente ao Serviço de Deus.
ESTE É O MEU SERVIÇO À VIDA!
D – ILUMINAÇÃO (Arcanjo JOFIEL, Segundo Raio, cor dourada. Chohan:
antigamente, Kuthumi, depois Mestre Lanto, atualmente Mestre Confúcio).
O Bem-Amado Jofiel, o Arcanjo da Iluminação, este Poderoso Ser que dá
instrução aos anjos, apresenta-Se no mesmo momento, quando o próprio grande
Mestre ou quando o Ser Presidente guia na consciência externa da assistência,
através da palavra falada, o motivo e o sentido do serviço individual do
iluminado.
E – VISITAÇÃO (Arcanjo GABRIEL, Quarto Raio, cor branca. Chohan:
Serapis Bey).
O Bem-Amado Arcanjo GABRIEL, que vós conheceis como “o
Anunciador”, apresenta-Se no mesmo instante da Visitação, ou seja, no momento
quando elevais vossa Taça (consciência), e os Arcanjos, Mestres e Grandes Seres
reúnem-se para responder ao vosso chamado. Assim como Ele fez com Maria,
também guia em vossas consciências o Imaculado Plano de vossa própria
divindade que deve SER concretizado.

F – PROTEÇÃO (Arcanjo MIGUEL, Primeiro Raio, cor azul. Chohan: El
Morya).
Agora chegamos a Lord MIGUEL, Arcanjo da Proteção de Defensor dos
anjos e dos homens. Por meio da Chama Azul e do Raio do Poder, Ele colabora,
em íntima união, com o Mestre El Morya e protege os planos do vosso SERCRÍSTICO.
G – SERVIR (Arcanjo URIEL, Sexto Raio, cor rubi e ouro. Chohan:
antigamente, Mestre Jesus, presentemente, Mestra Nada).
Quando terminamos o Nosso Serviço neste Templo Solar e quando
silenciam o canto e a bênção, todos os inumeráveis Grandes Seres que aqui se
acham presentes são liberados pelo Mestre Presidente. Eles vão em direção norte,
sul, este, oeste. Todos estes Seres foram consagrados pelo Bem-Amado URIEL, o
arcanjo do SERVIR e pela Bem-Amada Mestra Nada, sob o raio rubi-ouro. Eles
levam à humanidade a bênção do poder no “servir”. Enquanto Eu libero estes
anjos, conhecereis o PODER DA BÊNÇÃO do Arcanjo URIEL.
Jesus, Maria e Nada percebem, sentem estas bênçãos, Vós também podeis
constatar como estes Seres recolhem vossas energias e vossa Luz AGORA,
conduzindo-as aos homens, a toda parte onde é necessário o auxílio e a
assistência.

6 – APELO:
Bem-Amado Arcanjo Rafael, eu vos amo e vos abençôo.
Agradeço Vosso grande auxílio prestado à mim e à humanidade. Selai-me
e a todas as pessoas na Vossa Chama da Consagração e da Perfeição! Auxiliai-me
a ver somente a PERFEIÇÃO! Eu penso na PERFEIÇÃO, eu sinto a PERFEIÇÃO,
eu vejo a PERFEIÇÃO, eu ouço a PERFEIÇÃO, eu falo a PERFEIÇÃO – EU SOU
e manifesto somente a PERFEIÇÃO, agora e para sempre.

7 – O PODEROSO ELOHIM VISTA (Elohim do Quinto Raio, conhecido
sob o nome de “CYCLOPE” ou Cyclopéia)
O Grande Elohim VISTA é o “Olho Divino que tudo vê” para a Terra; é
simultaneamente o ELOHIM DA CONCENTRAÇÃO DA DEVOÇÃO, DA
CURA E DA MÚSICA! Juntamente com Seu complemento divino, a Bem-Amada
CRYSTAL, o ELOHIM VISTA está empenhando-se, por meio da música, em
carregar o físico, o mental, o emocional e a consciência etérica da humanidade e

manter esta harmonia ininterruptamente, de modo que as forças dos homens
possam contribuir para a música das esferas. O Poder da concentração é
necessário para trazer a manifestação de tudo o que for preciso. O Poderoso
Elohim Vista dará, sempre, toda ajuda se apelardes a Ele.
Assim como Seu nome expressa, a Bem-Amada Crystal derrama a Sua
essência cristalina no cérebro e alma, nos corpos internos e também no corpo
físico para “lavá-los e purificá-los” de toda de toda falsa imagem e aglomeradas
inverdades ou conceitos errôneos.

8 – OS SETE DEGRAUS À PRECIPITAÇÃO DO ELOHIM VISTA
“Quando Eu me encontrava na atmosfera da Terra e observava a Bondosa
Veladora Silenciosa, lembro-Me perfeitamente daqueles dias em que chegou a
nós o primeiro chamado de nossos Deus-Pais HÉLIOS e VESTA determinando
que executássemos o Plano Divino previsto para o planeta Terra. Prontamente
aceitamos participar na criação. Lembro-me, quando unidos com Hércules,
dissemos:
1) “SIM, Nós estamos prontos para servir”.
2) Perante nossos olhos foi apresentado pelo Bem-Amado Cassiopéia o
que cada um de Nós deveria fazer, por meio da sabedoria, capacidade de
percepção e ILUMINAÇÃO.
3) O AMOR do Divino Órion comoveu Nossos Corações e com crescente
vontade de colaborar suspendemos Nossa atividade no Cosmo para, de forma
RÍTMICA, prestar qualquer serviço requerido, a fim de trazer esta pequena
porém belíssima “jóia” (vossa Terra) do informe à forma projetada.
4) Observar por meio dos cristalinos raios da PUREZA o projeto divino, o
Imaculado Plano de Hélios e Vesta e sua evolução. Nós achamos o Plano Divino
ótimo e maravilhoso. Já sabíamos que a Terra seria, efetivamente, uma “jóia”
neste sistema planetário; sua luz, sua fragrância e sua música iriam multiplicar a
beleza desta galáxia.
5) Veio, então, a Minha Atividade. EU SOU conhecido como o Raio da
CONCENTRAÇÃO. Depois de minha função vem
7) o cargo do Poderoso ARCTUROS do Sétimo Raio, que representa o
RITMO DOS APELOS e da TRANSFORMADORA CHAMA VIOLETA.
6) Ao final vem o Elohim da PAZ, TRANQUILITAS do Sexto Raio. Seu
serviço é selar, quando concluída, a criação no raio da proteção e da perfeição, da
PAZ CÓSMICA DO CRISTO.

9 – O BEM-AMADO ELOHIM VISTA DIZ:
“EU SOU VISTA, há muitos anos por vós conhecido por CYCLOPE, o olho
que tudo vê, do Eterno Pai. EU SOU o ELOHIM DA MÚSICA e de muitas outras
atividades. EU SOU o ELOHIM DA CONCENTRAÇÃO E DA DEDICAÇÃO”.
O que é que podereis conseguir sobre a Terra, em vosso viver diário, em
vossas atividades mundanas SEM a concentração, começando pela explicação do
menor e mais simples livro de culinária até a mais elevada e completa destreza
do dedilhado de um grande artista músico? Ou no grande desenvolvimento da
ciência, ou do maravilhoso e perfeito educador, ou de um orador, ou estadista?
Onde falta CONCENTRAÇÃO só existe mediocridade e o alvo só é tocado
levemente, na superfície. Cada um que deseja sobressair-se das massas e
desenvolver com maestria uma das expressões da vida, deve decidir-se a
alcançar a linha da perfeição. A energia correspondente da CONCENTRAÇÃO
determina o desdobramento, a eficiência e a maestria.
Depois que Nós, os Elohim, observamos a beleza, a perfeição do projeto
divino para este planeta, através do Raio do Elohim da Pureza, que mais SERIA
indicado? Somente CONCENTRAÇÃO! Nós magnetizamos esta energia e
concentramos a mesma em volta de convexos raios, que foram preparados com
uma finalidade: a formação da Terra! Logo em seguida foi necessário
CONCENTRARMOS NA SUBSTÂNCIA DA LUZ, para proporcionar ao Planeta
tanto a firmeza como a capacidade de manter os mares, os continentes na devida
forma. Se Nós passássemos por estes quatro degraus e depois nos negássemos a
prosseguir Nossa tarefa da concentração até o instante do Planeta girar sobre seu
próprio eixo, que teria acontecido num caso destes? A Terra nunca teria surgido!
É Lei, absoluta lei científica, que tudo que vós começais também pode ser
TERMINADO, se estiver em concordância com o Plano Divino da Perfeição: seja
uma cura, uma precipitação, libertação financeira, juventude eterna ou
restabelecimento de um membro, TUDO PODE SER FEITO, mas tereis de
MANTER FIRMES a persistência e a qualificação da energia com Minha Vida,
que vem a ser uma das partes mais importantes de Meu Raio. Isto, se quereis ter
resultado positivo.
O desânimo e a dúvida são os obstáculos para o êxito da precipitação. Vi
homens e mulheres, antes de obterem a sua libertação financeira, saírem com
prejuízo, porque não tiveram a firmeza nem a persistência necessária em seus
pedidos. E tratava-se apenas de uma hora a mais. Em curas, processa-se do mesmo
modo. EU IMPLORO A VÓS: deveis escolher um modelo para a manifestação de
um plano e NÃO LARGUEIS este modelo, enquanto não for conseguido o que
desejais, PERSEVERAI, PERSEVERAI, PERSEVERAI! Concentrai-vos em vosso
modelo até que ele se realize!

Concentração de dedicação equiparam-se quase em igualdade, pois se
desejais alcançar o objetivo é necessária a dedicação de vossa energia de vida. É
indispensável toda vossa concentração e energia para a realização daquilo que
desejais obter no mundo da forma por meio de vossa concentração e
perseverança. Vosso desejo de vitória sobre toda sorte de dificuldades
financeiras, ou aparências de miséria física nunca deverá parecer-vos um
egoísmo, pois o acumulado “Momentum” de vossa maestria retornará a vós
como um PRESENTE e na consciência de toda raça humana e no todo!
Sendo Eu, o Elohim da música, o GRANDE MÚSICO, é Meu dever e
Minha alegria dar atenção para que o Som Cósmico e a Sinfonia de todo sistema
planetário seja agradável aos ouvidos do Deus Todo-Poderoso e que esteja em
harmonia com a Sinfonia Cósmica de cada Sistema Planetário que pertence a esta
galáxia. Cabe à Minha tarefa envolver a Terra e seu reino de evolução em uma
substância através da qual a dissonância dos sons desta estrela sem luz (a Terra)
não possa penetrar e nem possa manifestar-se, trazendo desvantagens à música
das esferas.
Vós, que quereis participar do desenvolvimento da perpétua Idade de
Ouro sobre a Terra, vós também desejais esforçar-vos em cooperar com alguma
música?
Eu me refiro à música vinda de vossos corações. Nem sempre é necessário
trazer às músicas das esferas os sons perceptíveis das cordas vocais. Mas também
aquilo que o homem pensa, sente e diz cria em volta da aura de uma pessoa a
elevação salutar, a pacífica harmonia ou cria uma aura que é desarmônica,
mesmo que não seja pronunciada uma única palavra, isto é: aquilo que se sente,
quando se entra em contato com esta aura. Quanto ao que se refere à música,
gostaria que vossa alma cantasse durante vossas atividades da vida diária. Na Luz,
não existe posição mais alta ou mais baixa, só existe o eterno AGORA. O maior
presente que possa ser dado a um dedicado e fiel discípulo que serve e realiza
em sua aura e atmosfera é a canção da alma. O canto de um pensamento puro
eleva-se na atmosfera; a canção de um sentimento harmônico emana como os
raios de um sol. Vede, esta é uma das muitas atividades de Meu humilde EU
SOU.
“Meu servir” estende-se também às curas. Ireis concordar que o efeito da
harmonia e da música está ligado, intimamente, com a permanente cura de todos
os sofrimentos; não faz diferença se se trata de depressão moral, sentimental,
mental, deficiência física ou etérica. Estas curas poderão manifestar-se
incontinentemente se apelardes ao acumulado “Momentum” Cósmico de Meu
SER, da Bem-Amada Crystal, do Arcanjo Rafael, de Maria e Hilarion. Apelai pela
abundante pressão e poder do acumulado “Momentum” de Nossas Forças
Curadoras!

O aproveitamento de Nosso “Momentum” para vós é igualmente eficaz e
utilizável através de vossas próprias suposições. Juntamente com alguns de
Meus esforços em dar-vos auxílio de curas, ofereço da Bem-Amada Crystal Sua
puríssima essência de Seus cristalinos raios que fluem através de vossas
consciências, do sentimento, pensamento, etérico e físico e que permitem, em um
ÚNICO momento, afastar o carma de bilhões de anos. Eu digo, expressivamente:
EM UM ÚNICO MOMENTO, - não aos poucos nem um após o outro, mas de uma
só vez. Chamai o Meu Bem-Amado Raio Gêmeo permitindo que esta substância
cristalina purifique vossas emanações de vidas até que fiquem tão limpas como
foram na origem, ao serem criadas por Deus, como seres divinos.
Cada um de vós está determinado a ser um CRISTO e trazer à realidade
externa a própria Presença “EU SOU”. Quando a maravilhosa essência da BemAmada Crystal vos penetrar, aceitai-a! Quando a maravilhosa essência da Chama
da Dedicação do Arcanjo Rafael consagrar vossos sentidos, aceitai-a! Quando a
Bem-Amada Mãe Maria irradiar sobre vós a Sua Santa Misericórdia, aceitai-a!
Quando o Bem-Amado e Grande Hilarion carregar, carregar sempre e sempre de
novo as Palavras da Verdade com toda Força da Verdade, e projetá-las no vosso
mundo dos sentidos, aceitai-a! Deixai-Me ajudar, para que o vosso Plano Divino
se realize na música, harmonia e paz.

10 – APELOS
a) BEM-AMADA PRESENÇA DIVINA “EU SOU” em mim e BEMAMADA CRYSTAL: CHAMEJAI, CHAMEJAI, CHAMEJAI vossa
cristalina CHAMA através de meus sentimentos, meus pensamentos,
minhas recordações, minha forma física e mantende-a até que estejam
bem purificados de toda criação humana, AGORA e PARA SEMPRE.
b) “EU
SOU”A
CHAMA
DA
VERDADE
DE
“EU
SOU”
Sua
Completa
“EU
SOU”A
CHAMA
DA
VERDADE
DE
“EU
SOU”
Sua
Paz
“EU
SOU”A
CHAMA
DA
VERDADE
DE
“EU
SOU”
Seu
Poder
“EU
SOU”A
CHAMA
DA
VERDADE
DE
e Ele multiplica esta Verdade através de mim a cada hora.
c) “EU
“EU

SOU”A
CHAMA
DA
SOU”
Sua

DEDICAÇÃO
Completa

DE

HILARION
Expansão.
HILARION
Cósmica.
HILARION
Cósmico.
HILARION

RAFAEL
Expansão.

“EU
SOU”A
CHAMA
DA
DEDICAÇÃO
DE
“EU
SOU”
Sua
Paz
“EU
SOU”A
CHAMA
DA
DEDICAÇÃO
DE
“EU
SOU”
Seu
Poder
“EU
SOU”A
CHAMA
DA
DEDICAÇÃO
DE
e Ele multiplica esta Dedicação através de mim a cada hora.

RAFAEL
Cósmica.
RAFAEL
Cósmico.
RAFAEL

d) “EU SOU”A CHAMA DA CONCENTRAÇÃO DE VISTA
“EU
SOU”
Sua
Completa
Expansão.
“EU SOU”A CHAMA DA CONCENTRAÇÃO DE VISTA
“EU
SOU”
Sua
Paz
Cósmica.
“EU SOU”A CHAMA DA CONCENTRAÇÃO DE VISTA
“EU
SOU”
Seu
Poder
Cósmico.
“EU SOU”A CHAMA DA CONCENTRAÇÃO DE VISTA
e Ele multiplica esta Concentração através de mim a cada hora.

11 – BÊNÇÃO
Selados no Poderoso Pilar da Chama Verde da Verdade do Coração dos
Sete Elohim, dos Sete Arcanjos, dos Sete Chohans dos Raios, agradecemo-VOS,
Grandes Legiões de Luz, pela irradiação, iluminação, proteção e perfeição.
ACEITAMOS a plenitude de Vossas Bênçãos que, neste dia de hoje, são liberadas
e pedimos a manutenção e aplicação destas bênçãos, para trazer ao mundo mais
paz.
Queira estar em vós toda bênção do Todo Poderoso Deus Vivente e a Paz
que está acima de toda compreensão do espírito humano!
Que Deus de Misericórdia vos proteja e vos guie ao caminho espiritual, na
elevação da Iluminação e Liberdade!
Bem-Amado ARCANJO MIGUEL e Bem-Amado ARCANJO URIEL, nós
Vos agradecemos e às Vossas Legiões da Proteção, às Legiões do Cerimonial e às
da Dedicação pelos Seus serviços prestados nestas instruções. Aceitai nosso
humilde esforço e enriquecei-o com Vosso grande amor; levai-o ao norte, sul,
este, oeste e abençoai nossa querida Terra e toda vida sobre ela com a CHAMA
DA VERDADE que liberta a todos pela iluminação, sabedoria, vitória e pela
realização da Vontade de Deus!
ASSIM DEVE SER, pois falei pelo Santíssimo Nome de Deus “EU SOU”!

12 – APELO – INVOCAÇÃO
Fervorosa Presença Divina “EU SOU”.
Vós, Fonte de tudo o que existe, presente em toda parte, ancorada em
nossos corações e nos corações de todos os humanos!
Nós Vos amamos e Vos adoramos!
Nós Vos reconhecemos como nosso TODO, como única dispensadora de
nossa vida, nossa inteligência e nossa substância. Selai-nos em Vossa Luz, em
Vosso Amor e preparai o caminho para seguirmos sempre a trilha da Luz.
Protegei e guardai-nos; conduzi e guiai-nos, dai-nos a iluminação que nos
liberta. Deixai, em todas as horas, manifestar-VOS e sermos VÓS MESMA EM
ATIVIDADE!
BEM-AMADAS LEGIÕES DE LUZ,
Mestres Ascensionados, Seres Cósmicos, Sete Elohim, Sete Arcanjos, Sete
Chohans e especialmente Vós Bem-Amado Mestre Ascensionado Hilarion,
Arcanjo Rafael e Mãe Maria, Elohim Vista e Crystal e TODOS OS QUE SERVEM
no Quinto Raio, enviamos a Vós o Amor de nossos corações e apelamos por Vós:
Carregai-nos com Vossa Verdade, com a dedicação de nossas emanações de vida
a Deus e com a poderosa Chama da Concentração e mantende-a para sempre.
Nós Vos agradecemos.
Fim do 5o Raio

HAJA LUZ
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 9

O Sexto Raio
AMOR E PAZ (Vermelho-Rubi)

1 – JESUS – RAIO DA PAZ

O Sexto Raio representa a atividade da devoção abnegada, da humilde
cooperação, do serviço, de cura e de paz. O Mestre JESUS foi o Chohan deste
Raio até pouco tempo, quando, juntamente com o Mestre Kuthumi, foi elevado
ao cargo de Instrutor do Mundo. A Bem-Amada Mestra NADA é atualmente a
diretora do Sexto Raio.
Jesus e Sua Mãe, Maria, são, até o dia de hoje, os protetores do Templo da
Ascensão e, em todas as primaveras, quando a natureza aparentemente “morta”
desperta para a vida, lhe é prestada uma homenagem,
A Bem-Amada Mestra NADA terminou Sua Ascensão no ano de 700 A.C.
Por meio da utilização da Chama Rosa do Amor Divino, Ela construiu um firme
e forte “Momentum”1. A Mestra Nada é também mensageira do Deus Merú e Seu
Templo da Iluminação encontra-se na América do Sul.
Ela prestou à sagrada tarefa da Dispensação Crística considerável
assistência, no decorrer destes últimos anos.
Seu Amor e Cooperação fluem, agora, através do Sexto Raio.
(1) – “Momentum” – Vede final do fascículo no 7.

2 – O TEMPLO RUBI DA CURA
O Grande Templo Rubi está localizado no interior da Sexta Esfera. Desde
a criação da Terra, dele emanam maravilhosas emanações de cura. Desse Templo
emanam chamas de uma delicada cor rosada, de preciosa essência, contendo
uma paz inconcebível à compreensão humana, que flui verticalmente à Terra na
aura, no mental e nos corações dos filhos do planeta. Os anjos que servem neste
Templo de força e de cura estão envoltos em vestes de todos os matizes da cor
rosa, desde a mais delicada e claríssima nuança até o tom profundo, ou rosa
carregado.
A construção da forma do Templo Rubi foi feita juntamente com o Elohim
Cassiopéia, para que Ele tivesse em mira o “Momentum” total de todas as
devoções, preces e esperanças da humanidade. Aqui são respondidos, através da
alquimia divina, os pedidos e orações dos filhos da Terra. A Bem-Amada Maria,
Mãe de Jesus, efetua neste Templo uma parte de Sua variada cooperação no
trabalho de benefício, como também a Bem-Amada Mestra Nada. Todo o Templo
exala perfume de rosas. Se ponderardes que esse Templo existe aqui na Terra
desde as primeiras encarnações humanas, podereis imaginar, talvez, a imensa
força acumulada que há também em Seu “Momentum”.

De acordo com a concepção humana, esse Templo é de tamanho
incomensurável. No centro do átrio, coberto por uma cúpula, está o altar da
Chama, sobre o qual descansa uma gigantesca pérola rosada. O interior desta
relíquia está inundado por suave luz do mesmo tom. O altar é separado da
grande catedral por um reposteiro dourado, e é logo percebido pela luz rosada
que se avista através de suas dobras. Podereis, talvez, ver Maria, Nada ou um
dos Grandes Mestres Ascensionados, recebendo junto aos outros sete Mestres os
elevados pedidos e preces enviados pelos anjos. Estes flutuam constantemente
através do Templo e trazem, em suas delicadas mãos, volátil substância de rosas;
a intervalos rítmicos, conduzem essas irradiações à Terra. O Templo resplandece
como um Sol Rosado, cujos raios envolvem toda a atmosfera, semelhando uma
belíssima aurora. Essas irradiações são acompanhadas por maravilhosos sons
cósmicos que se encontram na inspirada canção “Um Dia Perfeito”.
Nos primórdios da humanidade, quando o primeiro Manú e Lord Miguel
chegaram à Terra com os santos inocentes2, todos se prosternaram em oração de
graças. Nessa ocasião, elevou-se em direção ao céu uma nuvem de energia de cor
rosa delicada. Essa nuvem, que abrigava o doce e puro cântico de louvor dos
inocentes, foi atraída à Sexta Esfera e formou lá o núcleo da Chama do Amor e da
Paz, pela qual, mais tarde, foi erigido o Templo Rubi.
Saindo do Templo flutuam maravilhosos Seres angelicais e, de cada
coração devoto, cada cerimônia religiosa da civilização da Luz, colhem, na aura
do crente, as irradiações da Chama Rosa do Amor Divino. Desde aquela época
até os dias de hoje, são elevados a Deus, pelos anjos, em constante e sempre
crescente espiral da Chama Rosa, todos os apelos das massas do “Momentum”
do agradecimento e de toda glorificação. Essas substâncias são dirigidas à Terra
por Jesus, Maria, Nada e outros grande Seres, como resposta aos apelos por
auxílio, curas e paz. Os anjos que pertencem ao Templo Rubi recebem e enviam a
essência divina aos corpos internos dos suplicantes filhos da Terra, aos que
sabem como devem dirigir os seus apelos para conseguir atendimento.
(2) A ser esclarecido no fascículo no 11.

3 – O MESTRE ASCENSIONADO JESUS DIZ:
Bem-Amados filhos de Deus, Eu vos trago a Minha Consciente Vitória da
Conclusão! Aquilo que Eu, em forma carnal semelhante à que vós estais usando,
fiz e manifestei, não foi milagre! Coisa semelhante está determinada para cada
emanação de vida deste planeta. Através de Meus esforços perante os olhos da
humanidade, para fazer aparecer a manifestação da Perfeição Crística, foi

apresentado um exemplo através do qual cada filho da Terra possa receber um
estímulo e empenhar-se igualmente em conseguir um desdobramento
semelhante ao meu.
Um dos grandes erros, dentre os que fizeram submergir na lama a
Atividade da Dispensação Crística, foi admitir para Mim, SOMENTE PARA
MIM, o direito de Filiação Divina, enquanto todos os demais filhos de Deus eram
rechaçados. Depois que conseguimos ingressar numa época iluminada, foi
possível varrer a superstição e a maneira errônea de pensar as infrutífera
humanidade. Então, através da força enérgica e decidida, abriu-se a porta ao
caminho espiritual e difundiu-se o conhecimento de que a Realização do Estado
Crístico não é possível somente ao Meu humilde Ser, mas também aos outros.
Muito antes de Eu entrar em Minha última encarnação, muitas outra emanações
de vida já haviam conseguido a completa maestria do controle divino e do
Estado Crístico. Esses irmãos usaram a capacidade de elevar seus corpos carnais,
pois eles conheciam a VITÓRIA DA ASCENSÃO! Com a Dispensação Crística,
tive Minha grande oportunidade de manifestar a Ascensão que, em todas as
primaveras, através do reino a natureza, é executada sem esforço. EU TINHA
NECESSIDADE de trazer à substância da Terra a Presença Divina, que primeiro
criou a Mim, “à imagem e semelhança do Pai” e da mesma forma, criou a vós!
Para cada criação divina – seja um anjo, Deva, Serafim ou ser humano –
existe um modelo de Perfeição. Para o ser humano, esse modelo chama-se
“Individualização da Presença “EU SOU”. O modelo divino da Perfeição foi
formado pela Luz Vivente; a Imortalidade pelo descenso da Chama Trina de
Vida ao coração. Nesta Chama, tanto existe inteligência como consciência.
Também para as expressões de menor categoria – as flores, por exemplo –
existe um modelo divino que é formado pelos Devas. Suponhamos que um deles
vai produzir um narciso. O modelo é esculpido pelos seus pensamentos e
sentimentos na esfera interior da substância da luz primitiva, reforçada pela
pressão da vida elementar e ancorada no botão da flor. A incumbência que o ser
elemental recebeu, de bafejar com sua essência de vida o embrião vegetal,
confirma a perfeição do modelo divino (que aliás está presente no botão),
fazendo surgir e desabrochar a manifestação da perfeita imitação da flor. Assim
torna-se visível a expressão do modelo divino do narciso.
Todos vós, Meus missionários da Terra, dar-ME-eis muita honra se
examinardes e elucidardes essa evolução com exemplos, com maior sabedoria e
raciocínio.
Reconhecereis então que cada narciso, ou qualquer outro arbusto ou
árvore que obedece fiel e naturalmente o seu modelo, através do reino da natureza,
segue a mesma trajetória que Eu, através do corpo carnal, realizei, e vós algum dia
igualmente tereis de realizar!

No interior de vossa individualização da Presença EU SOU possuís vosso
modelo divino e vosso plano de evolução. Fostes criados e enviados do Coração
da Primeira Causa Universal, os Deus-Pais. Alguns, dentre os humanos, vieram
do Coração Cósmico de ALFA e ÔMEGA, outros de ISIS e OSIRIS; diversos de
APOLO e DIANA, ou talvez de KRISHNA e SOFIA. Não poucos vieram de
HÉLIOS e VESTA.3
Vossa individualização da Presença EU SOU foi criada à imagem e
semelhança de Deus-Pais; a Chama Trina foi conduzida de Seus corações à
Substância da Luz Universal e em torno desta Chama surgiu o glorioso corpo de
Luz Eletrônica. Mais tarde, uma parte desta maravilhosa Chama foi projetada em
vosso mundo exterior, físico. Trouxe em si o aspecto e a semente da divindade de
vosso próprio Deus, igual à do botão de nosso exemplo, que contém o modelo
perfeito do narciso. Sereis vós de menor valia do que um botão de flor ou uma
semente que traz em si a qualidade e natureza de ser? Sois inferiores a uma folha
de relva, menos que o embrião de um pinto, que descasca seu ovo e fielmente
segue o modelo de seus pais? Oh, não! Vós sois muito mais importantes! Vós possuís
um Dom que não é dado ao reino da natureza: possuís o LIVRE-ARBÍTRIO! Através do
mau uso de vossa vontade livre, preteristes Deus que vos criou, Deus que está
vivo em vossos corações – NÃO permitistes a completa expansão de Sua
Perfeição.
De tempos em tempos vários Seres dos planos interiores foram escolhidos
e enviados à Terra, através da porta do nascimento físico, para mostrar ao
homem o caminho do Mestrado e do desenvolvimento, o completo desabrochar
da flor do “CRISTO”.
Como “SEGUNDA VINDA DO CRISTO” deve ser compreendido o
despertar dos filhos da Terra, que manifestarão a glória do modelo do plano
divino, por meio de sua elevada compreensão. Essa também foi Minha
Mensagem e Minha Missão! Por esse motivo vim à Terra, por esse motivo foi
necessário assumir cada experiência da vida terrena, até a deformação de Minha
forma carnal. Eu permiti que o fizessem para que fosse manifestada a imortalidade e a
divindade do Filho do Homem.
(3) Os acima mencionados Deuses e Deusas Solares são Deus-Pais de cada Sistema que
está próximo do Sol Central. HELIOS e VESTA são os Deus-Pais de nosso sistema. ALFA e
ÔMEGA são os representantes do Grande Sol Central. Ver, a respeito, “O PLANO DIVINO
PARA O NOSSO SISTEMA SOLAR”, publicado pela “Ponte para a Liberdade”.

4 – A LUMINOSA PRESENÇA DE JESUS

A afirmação “Em nome do Ascensionado Jesus Cristo” é de uma vibração
tão forte que todas as pessoas que não pertencem à Luz são rechaçadas por esse
poder. Se algo perturbador quiser aproximar-se de vós, apelai de imediato à
vossa própria Presença Divina EU SOU e ordenai à destruidora aparição afastarse de vós, em nome do Ascensionado Jesus Cristo... e ISSO ACONTECERÁ!
Cada manifestação ou sintonia que não venha da Luz deve ceder perante este
Nome Sagrado. O próprio Mestre diz: “Tudo que pedirdes em ME NOME servos-á dado”. Tudo se manifestará: curas, proteção e perfeição – se
VISUALIZARDES a Luminosa Presença de Jesus, ou de um outro Mestre, e Lhe
dirigirdes o vosso apelo.
Visualizar quer dizer: com vossos olhos espirituais, procurai ver em pé,
atrás de vós, a irradiante Luz Branca do Ascensionado Mestre Jesus Cristo e
sentir que penetra em cada parte de vossos sentimentos a Sua irradiante essência.
Praticai esse exercício e deixai-vos convencer da existência dessa força. Podeis,
também, envolver outras pessoas, se quereis ajudá-las, nessa irradiante e
luminosa Presença de Jesus Cristo e vereis realizar-se a cura e a perfeição,
quando a Luz afastar as trevas!

5 – A BEM-AMADA NADA, AGORA CHOHAN DO SEXTO RAIO
No ano de 1956, quando o Grande Sanat Kumara retornou ao Seu planeta
de origem, Vênus, Lord Gautama elevou-se à categoria de Senhor do Mundo;
Lord Divino (antigamente Maitreya) foi nomeado Buda; ao mesmo tempo, os
Bem-Amados Mestres Kuthumi e Jesus, que eram os respectivos dirigentes do
segundo e sexto Raios, foram elevados ao cargo e dignidade de Cristo Cósmico e
o exercem desde então, juntamente, como Instrutores do Mundo. Lord Divino
transmitiu-lhes Seus conhecimentos. O Mestre Ascensionado Lanto assumiu a
direção do Segundo Raio e a Mestra Ascensionada Nada tornou-se a Chohan do
Sexto Raio.

6 – A ASCENSIONADA MESTRA NADA DIZ:
Eu vos trago as irradiações do puro amor divino, aquele amor que envolve
a qualidade dos sentimentos e penetra no espírito; ele dissolve quaisquer
amarguras etéricas e empresta energia a toda a estrutura do corpo físico.
Era após era, fui instruída no sentido de exercer o desdobramento das
formas da bondade. Muito tempo antes da Minha ascensão, Eu já cooperava sob
a orientação da Bem-Amada Caridade (Charity, Chama Gêmea do Arcanjo

Samuel), em cujo serviço Eu deveria aprender a dominar Meus próprios
sentimentos externos, os quais geralmente estão sempre empenhados em colocar
sob a melhor luz a própria personalidade e não reconhecer o mérito nem
estimular a perfeição do semelhante.
Minhas irmãs e Eu pertencíamos a um grupo de filhas do país da
Mesopotâmia. Elas eram dotadas de especial talento, realizavam grandes coisas,
colhiam muitos aplausos e elogios. Sentia-Me, em comparação com elas, muito
deficiente, quando a Bem-Amada Caridade passou a ajudar-Me e orientar-Me
sobre como poderia aumentar o poder de Meu amor e também incrementar as
possibilidades artísticas de Minhas irmãs.
Recuando a esse tempo, já tão distante, talvez penseis: não foi tão difícil
assim para uma criança, como eu era, permanecer várias horas no silêncio e na
oração, a irradiar para suas irmãs AMOR IMPESSOAL!
Os talentos do canto, declamação e danças cresciam além das tendências
naturais e desdobravam nas belas artistas grandes conhecimentos. NUNCA
FICARAM SABENDO que Eu, por Meu desinteresse real e sincero esforço, dava
Minha Luz para que elas pudessem alcançar os dons que, do contrário, não
teriam conseguido. Aprendi outrora o significado de Meu Nome, “NADA”, que
significa “nada”. Aprendi a dominar o ciúme, que surge da incerteza e do medo.
Enquanto Eu via a beleza e a graça crescente de Minhas irmãs, aumentava em
Mim a capacidade desinteressada de servir humildemente, por meio do qual
tornei-Me um instrumento da Lei Cósmica, servindo e auxiliando as
comunidades.
Por longo tempo dediquei-Me às Ordens espirituais que naquela época
também existiam sobre a Terra. Desde o tempo da Dispensação Crística, que
começou com a grande Manifestação, Vitória e Ascensão de Jesus, foi-Me dada
essa alegria pelos dirigentes de todas as Ordens que se dedicavam à doutrina do
Cristo. Sempre, onde e quando Me fosse possível, eu erguia um foco de
irradiações de Amor, para proteger a comunidade contra a imperfeição e a
opressão pessoais.
Por isso, não Me foi muito difícil aceitar a oportunidade e a
responsabilidade de ser a Chohan do Sexto Raio. Para a indicação ao cargo de
guia de um Raio, após a Ascensão, não é o tempo mais longo que decide, mas
sim se o indicado possui as necessárias condições. Tudo que a Lei Cósmica exige
é que exista no “Momentum” determinada qualidade ou talento no corpo causal;
suficiente força dinâmica do conhecimento relativo ao último Chohan e
capacidade de responder com justiça às exigências do cargo. Talvez sejais de
opinião que alguns de Nós se elevam enquanto outros descem, mas para Nós não
há retrocesso por motivo de idade ou de muitos anos de serviços prestados.
Quando foi oferecida a oportunidade aos Bem-Amados Mestres Kuthumi e Jesus,

sob a tutela do antigo Instrutor do Mundo – Lord Divino, ambos aceitaram esse
cargo. Então, Eu indaguei da Lei se me poderia ser concedido o privilégio de
tornar-Me a Chohan do Sexto Raio, levando-se em conta minha capacidade de
trabalho e conhecimentos sobre a cristandade, bem assim a íntima relação que eu
mantinha com toda a atividade do Terceiro Raio, da Fraternidade do Mestre
Veneziano, e a humilde dedicação ao serviço da compreensão e da misericórdia.
Dei-vos assim alguns esclarecimentos sobre o porquê de Minha admissão
a esse cargo, da qual certamente já tendes conhecimento. Os seres ascensionados
a Chohan mudam de tempos em tempos, quando outros em idênticas condições
são chamados a ocupar esses postos.
7 - O BEM-AMADO URIEL, O ARCANJO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
O Arcanjo Uriel serve no Sexto Raio. Sua função consiste em dar apoio e
colaborar com toda evolução pertencente à Terra (mais ou menos dez bilhões de
almas das quais, no entanto, somente três e meio bilhões encarnam ao mesmo
tempo).
O Arcanjo Uriel veste um maravilhoso manto de cor rubi e acha-se
acompanhado por miríades de anjos. Seu Complemento Divino é conhecido por
vós como DONNA GRAÇA. As legiões de Sua Corte são inumeráveis e acham-se
constantemente presentes nos cárceres, hospitais, prisões e asilos de velhice.
Onde exista uma alma necessitada, lá também estão presentes os Seus anjos.
A natureza peculiar do trabalho concernente ao Arcanjo Uriel é a
MENSAGEM DE PAZ. Esta deve anteceder a completa cura da alma, espírito ou
corpo, ou a melhoria de situações pessoais, pois a Paz é o verdadeiro condutor
dos raios da cura.
8 – O BEM-AMADO ARCANJO URIEL DIZ:
EU SOU o Espírito dos Serviços Prestados!
EU SOU o Espírito da Paz!
EU SOU o Espírito da Misericórdia!
EU SOU o Servo do ÚNICO Deus e EU estou perante cada um de vós com
vosso Servo! SEMPRE QUE O NOME DE DEUS É APELADO, AUDÍVEL OU
SILENCIOSAMENTE. APAREÇO NO MESMO INSTANTE, com a abundância
do Todo Poderoso Amor, com Bênçãos, Forças de Cura, Fé e Poder. A Bênção
fluirá suficientemente para vós, de acordo com a vossa receptividade.
Eu falo às vossas consciências, aos vossos espíritos e a vossos corpos! Em
nome do Único-Todo-Poderoso-Deus, QUE A PAZ ESTEJA CONVOSCO! PAZ
EM VOSSAS CONSCIÊNCIAS QUE LUTAM, PAZ EM VOSSAS MENTES

AGITADAS, EM VOSSOS CORPOS CANSADOS - A PAZ DIVINA QUE TUDO
ABRANGE E ESTÁ ACIMA DE TODA COMPREENSÃO EXTERNA! Deixai-a
penetrar AGORA em cada célula, em cada fibra de vosso ser e aliviai vossa
tensão, compreendendo que estais submersos na Toda Poderosa Presença!
Vós viveis, vos moveis e, realmente, vosso ser está vinculado ao corpo da
inteligência da Divindade Universal. Mesmo com a divagação de vossos
pensamentos, jamais podereis afastar-vos do lugar seguro que é O CORAÇÃO. Nada
mais vos é pedido, a não ser DESPERTAR ante esta oferenda amorosa e este
refúgio seguro que é a Presença Divina!
De todos os anjos que permanecem em volta da Terra, os de Lord Miguel e
os Meus são os que se encontram em maior número. A Nós, servidores divinos,
foi dada a grande possibilidade e alegria de poder amparar, no Universo, os
filhos e filhas de Deus que teceram, por seus pensamentos e sentimentos,
dolorosas experiências, e que em seu grande desespero ao Altíssimo Poder serem
libertados novamente. As Nossas Legiões respondem ao chamado e às preces do
mais humilde ser humano.
O reino dos anjos dos “serviços prestados” projeta-se em escala sucessiva
do Coração do Sol Central, atravessando o reino astral até o plano físico. As
Veladoras Silenciosas chama Nossa atenção no mesmo instante em que se move a
Chama no coração e o apelo da consciência se eleva: “DEUS ESTEJA
CONOSCO”. Neste momento são enviadas, de acordo com a necessidade, uma
ou várias Legiões de Anjos para levar auxílio e amparo às necessitadas
emanações de vida.
Os anjos, humildes servidores, são mensageiros do Todo-Poderoso. Eles
são a encarnação da qualidade mística da “Graça”. O Complemento Divino de
Minha Emanação de Vida no reino interno é conhecido sob o nome de DONNA
GRAÇA. Ela é a “Madona da Misericórdia” no reino dos anjos, assim como a
Bem-Amada Maria representa, na atualidade, a Misericórdia no reino humano.
Existe uma Lei Cósmica imutável e irrevogável: O APELO DEVE VIR
DAQUELAS OITAVAS ONDE SE PERCEBA A NECESIDADE. Se isso não fosse
uma verdade indesviável, Nós que vivemos no Amor e na Misericórdia, já teríamos há
muito tempo elevado a humanidade à Luz.
As Veladoras Silenciosas das grandes cidades estão sempre em seus
postos de observação e dão atenção ao mínimo lampejo da Luz da Alma, uma
vez que S.O.S significa, também para as Legiões Celestiais, um pedido de
socorro. Quando isso ocorre, as Veladoras Silenciosas avisam os Guias das
Legiões de Anjos, em Nossa Esfera. Estes selecionam os anjos capacitados para o
trabalho no mundo interior dos sentidos, para manter a característica do raio que
será a resposta aos apelos. Através desses raios é animada a Chama dos Corações
dos suplicantes. Assim que a Chama e o Raio se encontram, a resposta é

magnetizada pelo próprio suplicante; ela sempre vem a ele na medida de sua
capacidade para recebê-la.
As Legiões de Anjos que conosco atuam muitas vezes partem com os
pequeníssimos anjos, que encarnam as virtudes da fé, esperança, felicidade, etc.
De início, eles não são capazes de sustentar por mais de uma hora as irradiações
necessárias à Terra. Por isso, seus esforços para dispensar auxílio são muito
limitados e de pouca duração. Depois que eles esvaziam seus minúsculos
reservatórios de fé, confiança, etc., no cordão de prata das desanimadas ou
desesperadas emanações de vida, retornam rapidamente aos braços e auras
aconchegantes de seus protetores, pelos quais foram enviados. Quando sua
missão é executada com êxito, adquirem maior certeza e confiança e aprendem o
necessário controle próprio a fim de, na próxima tarefa, poderem carregar
consigo maior quota de virtudes. Através da prática dessas experiências vão
crescendo, desenvolvendo-se e aprendem a conhecer todas as alegrias que jazem
no “servir”.
Atentai bem isto:
Sois instruídos para ser Mestres! A liberdade virá quando, conscientemente e
sob todas as condições, vos tornardes Mestres e souberdes dominar cada situação
através da Chama do coração. Outra liberdade duradoura não existe!
Naturalmente seria mais fácil nesta vida ter sempre perto um Ser que tenha
passado com êxito por esse aprendizado, ao qual pudésseis confiar vossos
problemas para uma rápida solução. MAS O SÁBIO APRENDE AS REGRAS
POR INICIATIVA PRÓPRIA, pois poderia ocorrer que o Instrutor não estivesse
presente quando se apresentasse ao necessitado discípulo a sua grande
oportunidade de resolver por si mesmo, um difícil problema.
Mostrai-Me o que se encontra em vossas auras e o que pretendeis fazer
nos próximos dias. Fazei delas auras utilizáveis para NÓS! LEMBRAI-VOS,
LEMBRAI-VOS, LEMBRAI-VOS, sempre, de que Uriel não está mais distante de
vós do que vosso próprio apelo. Nada mais é preciso senão enviar vossos
pensamentos a Deus e no mesmo instante já estou ao vosso lado. Pois EU SOU
VOSSO AMIGO! EU SOU VOSSO SERVO! EU SOU VOSSO COMPANHEIRO
NA LUZ! EU SOU URIEL, O MENSAGEIRO DO TODO-PODEROSO!

9 – APELO:
Bem-Amado Arcanjo URIEL, eu Vos amo e Vos abençôo. Agradeço-Vos e
aos Vossos Anjos e a todos os Anjos dos Serviços Prestados. Agradeço por Vosso
Abnegado Serviço de tantos eons. Ajudai-me a auxiliar o meu Anjo de Guarda

para que ele me mantenha, constantemente, na senda da Pureza, Harmonia e
Felicidade!

10 – TRANQUILITAS, O GRANDE ELOHIM DA PAZ
O Grande Elohim da Paz, o Bem-Amado TRANQUILITAS e Seu
Complemento Divino, a Bem-Amada PACÍFICA, ajudaram a criar o mundo.
Estes grandes Seres, que servem o Sexto Raio, desdobraram e mantiveram por
eons o atributo da PAZ. É Seu desejo assistir cada indivíduo e o próprio Planeta,
se os humanos, de todo o coração, desejarem esta norma: VIVER EM PAZ. Eles
responderão a cada chamado, envolvendo toda emanação de vida na substância,
nos raios e forças de Sua Divina PAZ e abençoando famílias, comunidades,
nações – enfim, todo o Mundo. A PAZ é um dos mais importantes atributos que,
no futuro, cada ser humano deverá atrair e manter em seu mundo, para evitar
toda a perturbação que posa vir de fora ou esteja oculta em seu coração.
ISTO É MAESTRIA!

11 – OS SETE DEGRAUS À PRECIPITAÇÃO DO BEM-AMADO
TRANQUILITAS
(No processo da precipitação, as atividades do Sétimo Raio se antepõem
às do Sexto Raio; o Raio da Paz constitui o término).
PRIMEIRO: Nada no mundo pode ser criado sem a presença da vontade.
Esta é a atividade do Bem-Amado HÉRCULES e do Primeiro Raio. Se quereis sair
à rua para participar duma aula ou prestar um serviço ao próximo, se projetais
construir quer uma pequena escola ou um grande edifício, a VONTADE deverá
estar sempre presente, para solicitas os bons ofícios da energia de vossas vidas e
atingir um objetivo edificante.
SEGUNDO: Vem agora a atividade do Bem-Amado CASSIOPÉIA. Depois
que em vós tiver surgido a vontade de produzir uma determinada forma, deveis
pedir Iluminação Divina, para que vos esclareça sobre a melhor maneira de agir
para a criação dessa obra. Tratando-se de algo abstrato que queirais atingir,
apelai para a capacidade de percepção do Raio Dourado. Isso é necessário para o
julgamento da capacidade pessoal, do raciocínio perfeito para pesquisar no
“Momentum” as qualidades divinas que estejam em condições e como elas
poderão melhor servir-vos.
TERCEIRO: Chegamos ao Terceiro Raio, que está sob a orientação do
Bem-Amado ÓRION. Deveis agora extrair os sentimentos do Amor Divino de

vossos corações. Munidos daquilo com que desejais servir ao Mestre, ou a um
propósito construtivo, bem como criar através do poder da precipitação,
necessitais ainda no trabalho da bondosa colaboração de todos os vossos corpos,
inclusive o físico. Aprendestes que tudo que é feito apenas por “sentimentos de
obrigação” deverá ser realizado novamente, porém com amor. Assim sendo,
amados, deveis desenvolver-vos, desabrochar constantemente, para que possais
resistir aos vossos limitados propósitos, até atingir a perfeição da obra. E deveis
aprender a trabalhar por gratidão, abnegação e devotamento, sem jamais pensar
em perda de tempo, nem recompensa ou outra forma de vantagem pessoal. A
cada trabalho devem ser dispensados amor e alegria. Esta é uma atividade do
Terceiro Raio e uma das mais importantes entre os Sete Degraus.
QUARTO: O Bem-Amado CLAIRE, o Elohim da Pureza, ocupa, na
seqüência da precipitação, o quarto lugar. Implica em conservar a Pureza do
modelo primitivo que vos foi dado pelo próprio Santo-Ser-Crístico. Manter a
pureza de um modelo não quer dizer que vós pessoalmente ireis trabalhar ou,
talvez, enfeitá-lo, porém que estais cônscio da ação de uma Inteligência mais
elevada que a vossa e de que deveis manter a criação segundo o perfeito modelo,
para bênção de toda a raça humana.
QUINTO: A próxima atividade é a Concentração, a Dedicação do BemAmado VISTA. É a capacidade de manter um projeto até a sua execução. Muitas
vezes isso significa uma grande prova para as emanações de vida. O fogo
irradiante do entusiasmo e um grande ardor brotam do coração do austero
discípulo, assim que ele entra em contato, pela primeira vez, com as Luzes da
Verdade, porém, não raramente, esse fogo de palha tende a ficar reduzido a
cinzas dentro de poucos meses!
Para realizar-se uma precipitação, é sempre de grande importância a
completa concentração no plano-modelo, ou projeto, até a sua manifestação no
físico. Se, por alvo da precipitação, projetastes, por exemplo, um carro, um lar ou
um vestido, então procurai manter vosso modelo até que passeis, e isso é
indispensável, por todos os sete degraus. Esta é uma ciência imprescindível para
realizar as coisas visíveis e palpáveis, de uso externo. Não é tão importante o que
quereis precipitar, mas é muito importante que compreendais com lucidez e
clareza a seqüência dos degraus da precipitação, Quando já houverdes
aprendido esta ciência e fizerdes com vontade e conscientemente o uso dela,
então as coisas deste mundo vos parecerão insignificantes como detritos ou lixo.
É nosso desejo que alcanceis a alegria de realizar a manifestação desejada. No dia
em que conseguirdes isso, o uso desse poder vos pertencerá por toda a
eternidade.
SÉTIMO: Na precipitação consciente e científica, o Raio do Ritmo, que é o
Sétimo, antecede a selada manifestação da substância do Sexto Raio – a atividade divina

da Paz. Assim que concluirdes a concentração do Quinto Raio e permanecerdes o
tempo suficiente mantendo vosso modelo, virá a atividade do Bem-Amado
ARCTUROS, do RITMO DO APELO. Todo o vosso trabalho seria de
pouquíssimo valor, se num só dia dispensásseis excessiva quantidade e energia
e, talvez dentro de um mês, não sentísseis mais interesse! Toda a atividade da
natureza é completa por causa de seu RITMO! Observai as estações do ano, o
nascer e o ocaso do Sol, a maré alta e a maré baixa, ou a pulsação cadenciada do
coração. Constata-se, portanto, a necessidade do Ritmo.
“Estímulos” regulares, sob a forma de pensamentos, sentimentos e apelos
pronunciados constituem uma necessidade imprescindível, se quereis ter êxito
em vossos esforços. Por isso, é muito importante que façais isso diariamente e à
mesma hora – de manhã, ao meio-dia, à tarde ou à noite, em qualquer hora
escolhida por vós.
Se não usardes em vosso modelo de precipitação o ritmo necessário, não
obtereis uma forma de simetria definida – se é que realmente quereis conseguir
trazer algo à concretização! Vossa forma corporal imperfeita é conseqüência
desarmônica, resultado de uma quebra de ritmo. Os artistas conscientes
apavoram-se com os ritmos quebrados ou interrompidos na música. Os ritmos
perturbados de pensamentos, sentimentos ou palavras pronunciadas, bem como
as ações desritmadas, trazem muitas vezes, doenças, dificuldades financeiras,
falta de Paz e outras limitações. Não poderíeis permanecer muito tempo numa
atividade de raiva ou vingança, se procurásseis regular vós mesmos o ritmo da
vida, que como uma respiração cadenciada percorre vosso corpo.
Quanto menor for o objeto que queirais precipitar de início, menor será a
quantidade de energia vital que ele necessita. Começai com algo que seja
perfeitamente realizável e fazei-o nas primeiras horas do dia, quando ainda estais
só e vossos pensamentos ainda não foram tocados por irradiações estranhas.
SEXTO: Oh, Meus queridos filhos, Meu coração suplica a vós: daí com
reverência e abnegada dedicação o último passo, que se prende à Minha
atividade. Depois de adquirirdes uma bela precipitação, selai-a em MINHA
CHAMA DA PAZ! Não permitais que vós ou quaisquer outras emanações de
vida possam destruir a vossa precipitação, produzindo desarmonia! Se vós, no
mundo externo, quereis resguardar do pó ou de outro agente alguma coisa de
valor, colocais um cartucho de celofane sobre o objeto. Fazei o mesmo com a
forma ou modelo da precipitação: protegei-o do contato dos pensamentos e
sentimentos humanos e envolvei-o com a Chama Dourada do Elohim da Paz! O
maior poder de destruição consiste nos maus sentimentos dos homens, assim
como a inveja ou a dúvida.
É importantíssimo que conserveis absoluto silêncio sobre tudo que fazeis!
Selai vossos lábio, não deixeis perceber a mais leve insinuação, sequer o menor

indício daquilo que estais fazendo. Não tendes sequer uma simples idéia da
violência com que os sentimentos de cobiça e os instintos inferiores procuram
prejudicar o vosso desdobramento na Luz.
Após a conscientização do modelo original do Planeta, ARCTUROS,
através do Poder do Ritmo, realizou o último apelo para completar a energia
necessária, e as sete Chamas dos Elohim completaram a perfeição da Obra. O
Planeta começou a mover-se sobre seu próprio eixo e fez ressoar um cântico, uma
melodia de reconhecimento. Oh! Foi um belíssimo espetáculo! Naquela época,
reinava na atmosfera da Terra uma Paz que está acima de toda a compreensão
humana.
Só mais tarde, quando aqui chegaram as almas atrasadas de outro sistema,
trazendo consigo, através da rebeldia, os seus sentimentos de vaidade, ódio,
dúvida e medo, surgiu a desgraça (de dentro para fora, como no cavalo de Tróia)
e a perfeição existente começou a enfraquecer e limitar-se.

12 – O DESENVOLVIMENTO DE UM ELOHIM, DESCRITO PELO BEMAMADO ELOHIM DA PAZ
O desenvolvimento de um Elohim processa-se através do reino dos
elementais (El-e-ment significa “espírito divino”).
Cada um de Nós começou Sua carreira como um minúsculo ser elemental
– e pertenceu, há muitíssimos anos, a diversos sistemas, na Via-Láctea ou
Galáxia. Eu Me encontrava sob a forma de um ser elemental que segue
exatamente a ordem da Criação. Muitas vezes já observastes, na atmosfera
envolta na Luz Universal, os elementais, sem os reconhecerdes. Não vos pareceu
que esses minúsculos elétrons, ao sol, andassem de cá para lá, sem rumo? No
início da Criação lhes é dada completa liberdade, pois eles deverão alegrar-se por
si mesmos. Muitos povos imaginam o céu como sendo um lugar de “eterna
alegria”, de “eterna paz” e, geralmente, de “fazer o que nos agrada”. Essas pessoas
estão distantes da realidade; esse conceito não corresponde a uma visão iluminada e
progressista. Previno-vos com antecedência: o futuro não é estático! Já vão
distantes aqueles supostos ou sonhados dias do Paraíso ou “Jardim do Éden”!
Há muito e muito tempo fui um daqueles minúsculos seres elementais
que, na Minha Galáxia, flutuavam de lá para cá. Sempre que Eu sentia prazer,
alçava-me nos raios de luz que irradiassem de qualquer ser que Eu mal conhecia.
Muitas vezes, flutuei no dorso de um dos grandes raios que intentavam ser parte
de uma estrela ou outra criação divina. Não conhecia qualquer obrigação ou
responsabilidade.

Essa liberdade é concedida a qualquer criação divina, bem como aos
elementais. Após a criação de suas presenças EU SOU, foi-lhes permitido
atravessar as sete esferas de Sua Divindade para poderem descobrir qual das
atividades mais lhes interessava. Era-lhes permitido permanecer em cada
Templo e aos pés de cada Mestre pelo tempo que desejassem. Também foi dada
essa liberdade aos anjos. Após sua criação, participaram da Glória e da Luz do
seu Criador. Talvez façam parte duma qualidade de fé, esperança, bondade ou
uma outra virtude divina, de acordo com seus desejos. Estes anjos vivem em
Templos de sua própria escolha; recebem os raios correspondentes e lá
permanecem.
Um dia, repentinamente, veio-Me uma sensação nova, da qual cresceu o
desejo de ser conscientemente uma parte na Criação. Quando surge ou desperta no
ser um desejo desses, significa isso o nascimento do Primeiro Raio, que eqüivale
a esta resolução: “EU QUERO FAZER ALGUMA COISA”. Assim me aconteceu.
Então procurei alguém que me dissesse o que deveria fazer. Encontrei um
ser que Me indicou o Templo da Natureza, onde tive a permissão de aprender
como se produzem, por exemplo, determinadas formas de flores. Juntamente
com outros seres que, como eu, tinham esse propósito e deveriam aprender sob a
orientação do Devas que se tornaram Nossos instrutores, fui conduzido ao Altar,
onde deveríamos manter ou sustentar as formas-pensamento que Nos fossem
indicadas.
Essa primeira tarefa, após Meu ingresso como discípulo nesse Templo da
Natureza, consistia na formação de uma flor amarela de cinco pétalas. Esse
primeiro trabalho jamais esquecerei! Nessa classe, éramos cerca de duzentos alunos,
e todos igualmente responsáveis como Eu. Ouvíamos, fora do Templo, música
suave; o ar era fresco e agradável. Maravilhosos seres de luz pairavam na
atmosfera. Nós os víamos através das janelas, e posso dizer-vos: a manutenção e
sustentação do modelo da flor era muito monótona. O Deva estava no altar e
manifestava de si o modelo que deveríamos executar. Procurava captar os nossos
pensamentos, para enviá-los à concentração da flor. Logo percebi que somente o
“querer fazer alguma coisa” não era suficiente. Também era necessário estudar o
conteúdo dos outros seis degraus da Criação, para a conclusão da atividade.
Num instante, Meu espírito sentiu uma certa faculdade de percepção e Eu
pensei: si, isto é realmente uma parte da Criação. Repentinamente, compreendi
também o que o Deva desejava: Eu deveria fazer uma experiência. Até aquele
momento, Eu só recebera alegria do aroma, das cores e simetria das formas, mas
nunca tivera a sensação de algum desejo próprio que sobressaísse. Mas quando a
faculdade de percepção tomou conta de Mim, veio-Me o desejo de realizar,
conscientemente, as experiências. A primeira forma que tentei criar tornou-se,
naturalmente, uma deformação: resultou numa coisa quadrada! Não possuía

número suficiente de pétalas, nem o verdadeiro perfume; e assim que Eu
desviava Minha atenção, rapidamente desaparecia a flor. Os outros discípulos
também não estavam muito concentrados nas suas tarefas. Mas aqueles que
realmente a tomavam a sério, podiam finalmente avançar até o espaço mais
próximo do altar.
Continuávamos, procurando assimilar os ensinamentos, e tornávamos a
experimentar até compreendê-los. Um dia surgiu em Minhas mãos uma pequena
flor amarela e Eu fiquei imensamente feliz por esse acontecimento. Dessa vez,
consegui o número exigido de pétalas, o aroma correspondente e a verdadeira
cor. Justamente quando estava pronto para mostrar a flor ao Deva, flutuava pela
janela um arcanjo e Minha atenção foi desviada pela Sua luz irradiante. Quando
olhei novamente para Minhas mãos, para contemplar a flor, ela havia desaparecido!
Como vêem , houve uma falta de concentração.
Os Devas-Instrutores não falam. Dão as suas instruções por meio de
irradiações. O nosso Deva transmitiu-nos o pensamento de que, em todas as
primaveras, em algum Planeta encantador, sob a orientação de um Elohim,
proporcionássemos uma beleza e perfeição adicionais para abençoar a evolução
das almas viventes, o que aconteceria se fôssemos capazes de, conscientemente,
produzir aquela flor. Ao refletir sobre esse caso, nasceu-Me, pelo Meu esforço, o
AMOR. Eu desejei ardentemente criar aquela pequena flor com toda sua
perfeição e dotada de suficiente perfume e beleza! Também desejei preservá-la
por muito tempo, para que Eu, por meio dela, pudesse realmente abençoar
qualquer parcela de vida. Este foi o Terceiro Aspecto da Divindade, a saber, o
AMOR. A seguir, então, esqueci-me de Mim mesmo; nada mais poderia Me
distrair, pois Eu só tinha um desejo: CRIAR A FLOR.
O que aconteceu? Recebi uma incumbência! Aqui quero deixar dito: os
Devas não atribuem tarefa nenhuma a alguém, por menor que seja, sem primeiro
terem a certeza de sua capacidade de persistência para executar o trabalho,
mesmo que se trate de criar uma flor de macieira. Nesta nova tarefa,
participaram cerca de setecentos discípulos. Foi-Nos determinada a
ornamentação de uma árvore. Aquela flor amarela que Eu precisava criar não
existe em vossa Terra; também não possuís a respectiva árvore.
Agora vem uma nova lição que Eu não aprendi imediatamente. Nosso
Instrutor chamou-me a atenção: iríamos ver várias espécies de árvores daquele
Planeta, quando chegasse a hora de irmos até lá, com o grande Deva das árvores.
Ele nos advertiu e nos indicou o critério de observar exatamente nossa flor
individual, para que ela não se assemelhasse à flor duma outra árvore, ou de um
outro arbusto. Eu, porém, esqueci Sua advertência. Via flores cor de rosa, azuis e
brancas; e enquanto Me entregava à contemplação delas, não retinha sob Meus

próprios olhos a flor determinada. Como resultante disso, não consegui realizar
absolutamente nenhuma manifestação.
Portanto, foi necessário aprender Minha Quarta lição: Eu precisava manter
a PUREZA do modelo divino que, no início, me fora dado. Enfim, ao voltarmos
novamente à nossa sala de aula, no Templo da Natureza, nenhum de nós se
sentiu particularmente orgulhoso, pois todos cometêramos erros em nossas
tarefas. Os Devas que distribuem os trabalhos preparam esses eventos por causa
do excesso de seres elementais que constantemente estão presentes, em número
superior ao necessário. Por esse motivo, o trabalho em que falhamos pode ser
efetuado até o fim, por outros seres elementais. Posso dizer-lhes que Eu, livre e
espontaneamente, não Me apresentei às próximas experiências! Porém, Eu estava
resolvido a manter e sustentar o modelo da flor amarela, até que conseguisse
criá-la com inteira perfeição.
Finalmente, não foi preciso apresentar-me. Um dia, disse-me o Meu DevaInstrutor: “Podeis ir novamente e experimentar”. Desta vez, fechei meus olhos e
sentidos e não permiti que Minha atenção fosse desviada. Só queria uma coisa: A
FLOR AMARELA! Mas houve ainda uma falha: por escassez de persistência,
aconteceu que as pétalas da flor caíram antes de terminar a primavera! Portanto,
foi preciso aprender também a Quinta atividade, a PERSISTÊNCIA na
concentração, antes que Eu fosse chamado de volta pelo Deva. Como as pétalas
caíram antes do tempo, por falta de Minha perseverança, atrasei-Me um mês inteiro
em relação aos meus colegas. Devo dizer que, por vergonha, passei algum tempo
sem freqüentar o Templo. Percorria o átrio, de cá para lá e vice-versa, mas não
Me animava a entrar. Finalmente, entrei. Acho que vós também conheceis esta
sensação. Onde quer que estejais e tudo que queirais fazer espontaneamente, um
dia tereis de realizar. Exatamente como entre nós, se dá com os homens, que
também desperdiçam tempo e força; um dia terão e acabar com esse modo de
viver, pois cada um tem um Plano Divino por cumprir. Cedo ou tarde, cada um –
talvez arrastando as penas – terá de voltar para cumprir o primitivo plano.
Ao nos encontrarmos novamente reunidos perante o Deva, no Templo da
Natureza, sentei-Me bem atrás, na última fila. Tinha a esperança de não ser
notado, pois era de pequena estatura. Ao mesmo tempo Eu pensava: nunca mais
irei lá fora para uma nova experiência. Simplesmente ficarei aqui.
Pois bem, disse o Deva-Instrutor, agora teremos de aprender a lição do
ritmo. Assim, aprendi a manter firme a pureza da forma e perseverar no Meu
posto, até que fosse chamado de volta pelo Ser que me enviara. ISSO FOI A
PERSEVERANÇA.
Em seguida, com espanto de Minha parte, fiquei sabendo que, em todas as
primaveras, seria enviado ao mundo externo. Oh Meu Deus! Pensava eu, sair ao
mundo exterior seria a minha maior realização. Mas no aprendizado do ritmo

reconheci e compreendi: flor amarela – flor amarela – flor amarela – sempre e sempre,
em cada primavera! Nem quero insistir em vos dizer em quantas primaveras fui
uma flor amarela. Ser uma flor amarela até dúzias de vezes foi para Mim uma
novidade, e dava-Me grande satisfação. Mas, em todas as primaveras? Por fim, isso
me parecia uma “amolação”! Obediência! Obediência! Obediência até o fim!
O último degrau da criação que Eu deveria aprender foi a
MANUTENÇÃO DA PAZ! Quando o Deva Me disse, pela última vez, que eu
deveria ser novamente uma flor amarela, quase perdi todo o meu progresso
conquistado! Deveis saber que Meus amigos e colegas de classe já se haviam
tornado lindos arbustos, árvores e flores maravilhosos, e outras belas criações,
mas Eu ainda era uma pequena e insignificante flor amarela. Podeis ver como era
necessário que Eu aprendesse a MANTER A PAZ. Então refleti: Eu já havia sido,
numa época muito distante, a própria PAZ. Se fordes uma daquelas modestas
flores amarelas, quero prevenir-vos: MANTENDE A PAZ. Talvez algum dia
sereis o sol de algum sistema! Quem sabe qual o uso que ireis fazer de vosso
livre-arbítrio?
Em minha última saída, abandonei, definitivamente, todas as Minhas
opiniões. Sim, fiz isso realmente, dizendo comigo: se Deus o quer, serei por toda
a eternidade uma flor amarela!
Essa foi a Minha última saída para a natureza. Minha completa resignação
e dedicação trouxeram-Me a liberdade. Ao voltar ao meu Deva, no Templo da
Natureza, ele me coroou com a vitória pelo Meu trabalho secular. Fui elevado à
categoria de Deva.
Longo tempo servi, com crescente eficiência, até que recebi Minha
iniciação como Elohim. Mais tarde, quando Nos foi oferecida a oportunidade,
através de Hélios e Vesta, de contribuir para a criação desta querida Terra, alieime livremente aos outros seis Elohim, a fim de cumprirmos a tarefa. Servíamos
em mútua camaradagem e com a alegria da própria criação.
A trajetória de um Elohim, através da atividade em todos sete degraus,
desde o começo como um pequeno ser elemental até a construção da forma, pela
qual ele aos poucos vai sempre e cada vez mais ampliando sua consciência, é o
mesmo trajeto pelo qual um insignificante querubim se torna um grande Deva da
Luz.
Também as almas não esclarecidas passam pelas mesmas etapas ou
degraus, até que despertem e cada uma consiga tornar-se um Ser Ascensionado
de Amor, Luz e Perfeição. Não há, em parte alguma, possibilidade de fuga desses
“sete degraus”. Existem espécies de seres que logo reconhecem, aceitam e
dominam rapidamente a seqüência deles; outras, porém, precisam de mais
tempo para a conclusão desse aprendizado. Acreditai, Eu posso relatar esses
acontecimentos! Penso que fui um dos mais vagarosos alunos de todos os grupos

que junto comigo começaram os estudos. Porém, se nada mais aprendi, de uma
coisa estou certo: assimilei o que seja MANTER A PAZ E VIVER NA
SABEDORIA DA LEI!
Eu vos agradeço a bondade e amabilidade de vossa atenção e amor! Mas,
por favor, pensai sempre nisto: A PAZ É UM PODER POSITIVO! Eu, que
palmilhei este caminho da evolução muito antes e vós, estou às vossas ordens. Eu
vos dou, agora, o melhor de Minha bênção! Que sejam perfeitas todas as vossas
precipitações! Que vossas “flores” maravilhosas e vosso esforço divino se
realizem no SANTO NOME DE DEUS!

13 – APELOS
EU
SOU
A
PAZ
TRANQUILITAS,
EU
SOU
SUA
COMPLETA
LIBERTAÇÃO.
EU
SOU
A
PAZ
TRANQUILITAS,
EU
SOU
SUA
PAZ
CÓSMICA.
EU
SOU
A
PAZ
TRANQUILITAS,
EU
SOU
SEU
PODER
CÓSMICO.
EU SOU A PAZ TRANQUILITAS E ELE MULTIPLICA
ESTA PAZ ATRAVÉS DE MIM A CADA HORA.
EU
SOU
O
AMOR
DE
URIEL,
EU
SOU
SUA
COMPLETA
LIBERTAÇÃO.
EU
SOU
O
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DE
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SOU
SUA
PAZ
CÓSMICA.
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SOU
O
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DE
URIEL,
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SOU
SEU
PODER
CÓSMICO.
EU
SOU
O
AMOR
DE
URIEL
E
ELE
MULTIPLICA
ESTE AMOR ATRAVÉS DE MIM A CADA HORA.
EU SOU A VITÓRIA DO ASCENSIONADO
EU
SOU
SUA
COMPLETA
EU SOU A VITÓRIA DO ASCENSIONADO
EU
SOU
SUA
PAZ
EU SOU A VITÓRIA DO ASCENSIONADO
EU
SOU
SEU
PODER
EU SOU A VITÓRIA DO ASCENSIONADO
E
ELE
MULTIPLICA
ESTA
ATRAVÉS DE MIM A CADA HORA.

JESUS CRISTO,
LIBERTAÇÃO.
JESUS CRISTO,,
CÓSMICA.
JESUS CRISTO,,
CÓSMICO.
JESUS CRISTO,
VITÓRIA

15 – BENÇÃO
SELADOS NA LUMINOSA PRESENÇA DO ASCENSIONADO MESTRE
JESUS CRISTO, NA CHAMA ROSA DE NADA E DO AMOR DE URIEL, NA
CHAMA DOURADA DA PAZ DO BEM-AMADO ELOHIM DA PAZ,
agradecemos a todas as Legiões de Luz que nesta hora nos acompanharam. Nós
aceitamos: a Vontade divina, a Iluminação divina, o Amor divino, a Cura divina,
a Abundância divina e a Paz divina, aquela Paz que ultrapassa toda
compreensão humana!
BEM-AMADAS ASCENSIONADAS LEGIÕES E LUZ, SETE ARCANJOS
E SETE ELOHIM, aceitai o nosso humilde esforço! Aumentai-o com a libertação
dos raios ao infinito! Derramai os raios através de nós e envolvei cada pessoa,
cada lugar, cada situação e cada coisa, nesta cidade, neste país e em todo o
mundo, até que cada partícula de vida esteja envolvida com esta Paz: AGORA E
PARA SEMPRE! Nós Vos agradecemos!

APELO – INVOCAÇÃO
Fervorosa Presença Divina “EU SOU”, Vós, Fonte de toda Vida, presente
em toda parte, ancorada em cada presença e em toda humanidade. Nós Vos
amamos e Vos abençoamos! Nós Vos reconhecemos como doadora e como o
próprio Ser de nossas vidas, nossa inteligência, nossa substância e tudo que
possuímos! Selai-nos em Vossa Luz, em Vosso Amor e em Vossa Poderosa
Vitória da Perfeição! Irradiai Vossa Luz, Vosso Amor flamejante em nós e
preparai nosso caminho para que sempre andemos na trilha da Luz. Protegei e
guardai-nos, conduzi e guiai-nos e dai-nos a Iluminação que nos libertará!
Deixai-nos manifestar-VOS e ser em cada hora VÓS MESMA EM AÇÃO!
Nós Vos agradecemos.

Fim do Sexto Raio

HAJA LUZ

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 10

O Sétimo Raio
SAINT GERMAIN – ERA DA LIBERDADE (COR VIOLETA)

1 – O ASCENSIONADO MESTRE SAINT GERMAIN
Este maravilhoso Ser que conhecemos como SAINT GERMAIN realizou a
Sua ascensão no ano de 1684. Muitas e muitas vezes Ele aceitou novas
encarnações e esforçou-se muito em estimular nos homens de diversos povos,
neste planeta, o desejo de Liberdade, pois que é a LIBERDADE o seu dom
especial. Foi confiada a Ele, na qualidade de Mestre Ascensionado, a custódia do
já iniciado ciclo de dois mil anos da Era da Liberdade. Assim como Jesus possuía
a custódia do anterior ciclo de Dispensação Crística, o Mestre Ascensionado Saint
Germain usufrui a preferência, o privilégio e a responsabilidade de TRAZER A
LIBERDADE no presente ciclo, a toda criatura – seja homem, ser elemental ou
anjo prisioneiro. Chegará um tempo em que não mais haverá velhice, doença,
pobreza ou males de qualquer natureza; nem mais haverá a chamada morte.
Os ensinamentos editados pela “Ponte para a Liberdade” contêm a
orientação e indicação dos Mestres Ascensionados para melhor compreensão e
aplicação do Fogo Sagrado, a fim de que todos possam obter a Liberdade do
espírito, da emoção, do corpo físico e libertação das recordações. Estando os
quatro corpos inferiores, definitivamente, purificados e harmonizados, e com isto
em verdade “Libertados”, o indivíduo estará, portanto, em condições de ser um
Mestre Ascensionado ao final de sua encarnação; estará LIVRE PARA SEMPRE!
Todas as Ascensionadas Legiões Celestiais ofereceram a Saint Germain seu
auxílio para a solução desta gigantesca obra e Ele aceita qualquer cooperação de
cada corrente de vida que está à procura de mais Luz e Liberdade.
Desde a época de Sua Ascensão, no ano de 1684, Saint Germain prepara-se
para ser o Chohan do Sétimo Raio. No ano de 1786, recebeu o cargo da BemAmada Mestra Ascensionada Kuan Yin e, desde então, até o dia 1o de maio de
1954, Ele se dedica à preparação da imensa responsabilidade de Diretor Cósmico
para o iniciado ciclo. Este abençoado Ascensionado Mestre pede, nesta Hora
Cósmica, por preces, apelos, orações, dedicação e auxílio de todos os que O

amem, Ele que sempre viveu para servir a Vida. Chegou agora o Grande e
propício momento para trazer à Terra Seu presente de Liberdade.

2 – A COROAÇÃO DE SAINT GERMAIN
Em cada dois mil anos, a Terra entra em contato com um novo raio. A
Roda Cósmica necessita, para uma completa rotação, de quatorze mil anos. Cada
Chohan que é escolhido como representante do novo raio é COROADO como
AUTORIDADE CÓSMICA, para continuar a evolução deste planeta e seus povos
dentro este lapso de tempo.
O Sexto Raio, que estava sob a orientação do Mestre Jesus, terminou seu
ciclo no dia 1o de janeiro de 1954. Depois de um tempo transitório (poucos
meses), começou, oficialmente, a Irradiação Cósmica do Sétimo Raio. O período
de 1930 até 1954 é visto como a atividade do caminho preparatório semelhante ao
trabalho antecipado de “João Batista”.
No dia 1o de maio de 1954, celebrou-se em Shamballa a cerimônia festiva
da transmissão da coroa, cetro, espada e manto do Chohan retirante (Mestre
Jesus) ao novo Chohan, Mestre Saint Germain.
O símbolo da autoridade, COROA, veio à Terra sobre a cabeça do Arcanjo
Miguel, com os primeiros homens, que encarnaram sobre o planeta e, desde
então, vem sendo usada sucessivamente pelos Chohans dos Sete Raios, por
transferência a cada um deles, quando já decorridos 2.000 anos. Completara-se,
portanto, 14.000 anos desde que o último Chohan do Sétimo Raio usou essa
Coroa, transferida que fora de seu predecessor – o Chohan do Sexto Raio, que
por sua vez, a recebera do quinto, prosseguindo desse modo a seqüência dos
Chohans e seus Raios até o primeiro deles, no início do ciclo de 14.000 anos.
O próprio Bem-Amado Mestre Jesus colocou nas mãos de Saint Germain o
cetro da autoridade, investindo-o de poder sobre a evolução de todos os anjos,
homens e seres elementais na presente Era, ao ser iniciado o novo ciclo de dois
mil anos. O Maha Chohan entregou-Lhe a espada simbólica que representa o
poder do Espírito Santo. O primeiro gesto de Saint Germain: colocou a coroa
sobre a cabeça de Sua Chama Gêmea, Deusa da Justiça e da Oportunidade, a
Bem-Amada PÓRTIA.
Cada membro da hierarquia aproximou-se na correspondente ordem de
categoria e todos, genuflexos, prestaram juramento perante o Novo Rei, Saint
Germain, trazendo-Lhe as bênçãos de suas próprias emanações de vida. Anjos e
seres elementais seguiram este exemplo, irradiando suas vibrações em direção ao
reino humano e sobre todos os Seres que estavam cientes deste grande
acontecimento cósmico.

3 – AS ATIVIDADES, ou “SERVIÇOS PRESTADOS” DO SÉTIMO RAIO
É tarefa do Sétimo Raio instruir a humanidade de como conseguir por meio
da Chama Violeta da Libertação transmutar os seus erros e ingressar num viver
regenerado, puro e cheio de felicidades. A Chama Violeta com sua poderosa
força transmutadora É UM INSTRUMENTO DIVINO. Já nos foi esclarecido na
Segunda lição (fascículo 2) como a transformação se opera, de uma forma
completamente indolor.
O Sétimo Raio é a Transmutação, a Purificação e a Magnetização. No
interior da Chama pulsante de vosso coração reside o poder de atrair a Luz
magnetizada, que está ao vosso dispor; podeis carregá-la de vibrações tanto para
o bem, como para o mal e enviá-las ao Universo. Condicionareis a luz por meio
de vossos pensamentos e sentimentos, por meio da palavra falada e através de
vossas atitudes. Essa luz purificadora move-se num círculo irrevogável e lança-se
para fora do centro da criação, donde retorna, ao mesmo centro – em vós – com o
fim de libertação. Cada um de vós usa a luz primeva e imprime nela o sinete de
suas peculiaridades. Este retorno à vida terrena é o carma de vossas deficiências
e provações. Podem ser transmutadas estas imperfeições pela aplicação da
Chama Violeta do Amor e da Liberdade.
Os “Serviços Prestados” do Sétimo Raio à evolução do planeta e de seus
povos jazem latentes na consciência humana e O PODER DO APELO guia e
mantém as forças espirituais para a elevação de toda vida.
Qual é verdadeiramente a Causa da Liberdade? Deus! A partícula
espiritual de cada pessoa traz em si a noção de que a Liberdade e a devoção
unificam-se. O mantram divino da vida é: expansão, desdobramento e perfeição.
Estas qualidades necessitam de LIBERDADE, para poderem manifestar-se. Sem
liberdade, não pode haver progresso nem desenvolvimento!

LIBERDADE É DEUS EM ATIVIDADE
É justo e é regra do Plano Divino que TODA VIDA possua liberdade, para
que Ele possa manifestar-se e expressar-se. Isto não só é válido aos homens,
como também o é para o ser vivente, sejam animais, humanos, seres elementais
ou anjos prisioneiros.
O Sétimo Raio não só traz a transformação da malbaratada energia divina,
mas também a organização de vida que, algum dia, todos deverão realizar; de
igual modo, proporciona às criaturas a ajuda da Bem-Amada Pórtia, Deusa da

Justiça e da Oportunidade, que oferece a cada um o ensejo de SER LIVRE, para
poder estabelecer e erguer em si o reino do céu, aqui na Terra. Saint Germain
depende da colaboração de cada um de seus bem-amados discípulos, para que
Ele possa fazer desta Terra uma ESTRELA DA LIBERDADE, na qual, anjos,
homens e seres elementais possam andar de mãos dadas e servir, conjuntamente,
na salvação da Terra. O Fogo Violeta da Misericórdia e da Compaixão é o
“INSTRUMENTO DIVINO” que concretiza esta situação ou condição. Por isto,
Saint Germain vos pede, insistentemente, utilizar de forma dinâmica o Fogo
Violeta, para libertar a vós mesmos e prosseguir com a aplicação do Fogo
Sagrado “por amor da Vontade Divina”, para o bem de toda vida sobre a Terra.
Quanto à sabedoria metafísica, muita literatura já foi escrita, mas a EXIGÊNCIA
DA HORA é o seguinte: Daí orientação simples sobre o uso individual ou
coletivo, para que as energias dos humanos possam ser ligadas com aquelas da
Grande Fraternidade Branca e servir unidas no trabalho em conjunto.

4 – O BEM-AMADO SAINT GERMAIN DIZ:
Pensai em cada UM de Nós que, isoladamente, conseguimos a conquista
da liberdade e da vitória. Séculos após séculos procurávamos refúgio em
cavernas, grutas ou lugares onde pudéssemos Nos abrigar, porque aspirávamos,
com algumas almas, a entrar em contato com as Ascensionadas Legiões de Luz.
Tínhamos o desejo de receber os Seus ensinamentos e de fazer experiências
conduzindo raios de luz por meio de magnetizações e apelos. Não havia
ninguém que pudesse dizer-nos se estávamos no caminho certo. Não possuíamos
outro Guia, além da Chama de Nossos Corações. Se permitíssemos que
impressões negativas de medo se apossassem de Nós, então estaríamos ainda
hoje vivendo entre a massa dos ortodoxos. Digo-vos com toda sinceridade: Se
quereis resultados positivos, deveis ser resolutos e decididos, e Ter confiança em vós
MESMOS. EM VOSSA CÂMARA SECRETA, deveis decidir se quereis ou não
cooperar com os Ascensionados. Se hesitais em auto-realizar-vos, agora, tereis de
esperar por outra oportunidade. Deveis medir tudo o que Nós vos temos dado
correspondente à Lei da Verdade, do Equilíbrio, da Pureza, da Sabedoria e do
Amor. Se já vos decidistes, então permanecei firmes e movei-vos em direção à Luz da
Liberdade.
A maior oportunidade do mundo é: usar a Chama da Liberdade e,
inalteradamente, manter o equilíbrio, permanecendo no centro da própria Chama-Deus.
A Alquimia divina da Chama Violeta é, realmente, uma ciência igual a cada
uma das ciências oriundas das pesquisas eletrônicas no mundo externo. Não há
nada que dependa de casualidade. Vós viveis na era das pesquisas e estais no

mesmo ponto em que, durante minha encarnação, antes de Minha ascensão, Eu
experimentava diversas combinações de pensamentos, sensações e apelos
pronunciados.
Presentemente, vos encontrais no período de transição da vida pessoal e
do mundo e, em poucos anos, do Planeta! Estes períodos de transformação
provocam sentimentos de inquietação nos corpos mental e sentimental dos povos
e, por fim, despertam uma sensação de medo, de pavor na humanidade.
Nestas vindouras transformações mundiais, viveremos dias estranhos nos
quais, número elevado de pessoas cairão na miséria e provações. Todas elas irão
precisar, urgentemente, de vossos apelos junto à Poderosa Força Transmutadora do Fogo
Violeta.
Não deveis limitar vossa Presença “EU SOU”! Meus amados, reconheci,
novamente, em vós como quando fostes criados, a gloriosa Presença, seu
ilimitado poder e boa vontade de agir em vós ou através de vós, a cada hora.
Pessoalmente, não podeis fazer uma tentativa sequer de trazer, novamente, ao
estado de pureza primitiva toda a raça humana: 3,5 milhões de criaturas em
constantes encarnações, MAS VOSSA PRESENÇA PODE FAZÊ-LO! Enquanto
isso, outros 6,5 milhões estão esperando nova encarnação.
Vossa Presença ou a Minha, de modo algum, são limitadas! Ela é
ONISCIENTE e bem capaz de, momentaneamente, projetar milhões de raios
inundados de luz, enviando-os, dirigindo-os para cada situação, a cada lugar e
para cada ser necessitado! Estamos no começo duma Nova Era, cujo Chohan,
através da bondade e amor de Deus, foi possível ser Eu mesmo. Quero estar ao
vosso lado, no vosso trabalho religioso que, com respeito e veneração a Deus, se
manifestará no já iniciado período de dois mil anos. Estas incumbências
pertencem ao Sétimo Raio e são as atividades que se relacionam com o ritual dos
serviços dispensados. Constituem aquela atividade que faz com que anjos,
homens e seres elementais, novamente, andem unidos em consciente tarefa e, de
mãos dadas, percorram o caminho da evolução. Juntos irão servir e juntos
erguerão, aqui na Terra, o reino dos Céus. Reverenciarão e adorarão a Deus
numa belíssima cerimônia de cuja beleza hoje ainda não podeis fazer a menor
idéia.
Um dia, antes de Minha ascensão, quando Me encontrava em profunda
contemplação perante Minha Presença e sob o misericordioso, indulgente e
transformador Fogo Violeta, Minha visão interna se abriu e Eu avistei, num
fortuito momento, um lavrador que andava semeando sua lavoura. Este homem
carregava pesadas mágoas em seu coração e, com a cabeça inclinada, seguia
triste, no seu trabalho. Repentinamente, em direção a ele, vi um raio de luz do
Fogo Violeta projetado de Minha própria Presença, que o envolveu por completo
e, instantaneamente, a causa de sua mágoa foi transformada. Aquele aflitivo

transe fora provocado por Mim mesmo, em outra ocasião, e Eu trazia, por isso, a
responsabilidade de removê-lo. Desta forma, paguei Minha culpa anterior, a
respeito desta emanação de vida. O semeador ergueu a cabeça; sentiu-se livre da
pressão de sua dor íntima; então Eu vi com alegria e felicidade voltou ele à sua
casa. Naturalmente, este lavrador nunca soube donde veio seu alívio, mas Eu
sabia que sua mágoa fora superada e que Eu também havia descarregado mais
uma das culpas de Meu Carma. Acredito que isto vos interessa. Deveis fazer um
esforço para meditar sobre o que foi relatado.
Quero agradecer-vos a espontânea e completa dedicação ao OBJETIVO
DA LIBERDADE. Quero agradecer a cooperação de vossas forças e vossa
lealdade em manter o estandarte da liberdade em tantas encarnações, quase
sempre nas mesmas épocas em que vivemos como contemporâneos. Agora, que
Nós abrimos a porta para um NOVO DIA, vou lembrar-Me de cada um de vós
que, algum dia, estivestes ao Meu lado; e vós pertencereis à corte espiritual que
existirá para todo o sempre!
Ainda há muitas coisas que gostaria de dizer-vos e, em muitas delas,
desejaria ressaltar cada pormenor em relação a vós. Tecidas no fundo de Meu
coração existem recordações pessoais como aliança universal. São lembranças
muito queridas, laços que ligam Céu e Terra, vós “os libertadores de Deus”, que
deixarão de gozar as bênçãos divinas, enquanto permanecerem em trevas, ainda
que seja por uma pequena parte da vida. É realmente maravilhoso o que Nós
podemos alcançar, e também libertar, através de vós, o restante da humanidade.
Tenho esperança e mesmo confiança de que podereis gozar a felicidade da
vinda do Sétimo Raio e alegrar-vos nas irradiações e beleza do reino dos céus.
Deus abençoa cada um de vós e Eu vos agradeço os singelos e
despretensiosos motivos que proporcionam tanta alegria à vida.

5 – CANTAI
Eu
Vos
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Vos
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Vosso
Ó, Bem-Amado Saint Germain

6 – O ARCANJO EZEQUIEL
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O Arcanjo Ezequiel foi incumbido da custódia do Fogo Violeta dos apelos e
da transformação. E a cada interessado em utilizá-lo foi dada a possibilidade de
apelar pelo Fogo Sagrado e atraí-lo a si a ao seu mundo. Toda malbaratada (ou
negativa) energia que possa produzir posteriores males e misérias poderá ser
transformada por meio indolor, sem o equivalente sofrimento, pelo Amor da
Chama Violeta.
Nunca deveis ter receio do Fogo Violeta, pois ele dissolve e transmuta
cada energia que foi usada de forma errônea, por meio de vossos pensamentos,
sentimentos, palavras e ações. Se, com sinceridade em vossos corações, usais o
Fogo Violeta, resultará maravilhosa energia espiritual, desembaraço e alívio.
Toda acumulação humana cria realmente atmosfera pesada e exerce pressão
desagradável em volta de vós. Por este motivo, toda criação humana deverá, em
algum tempo, ser dissolvida e transmutada na Perfeição. Se isto não for
realizado, aqui, conscientemente, deverá acontecer logo após a chamada morte.
Lord Ezequiel ocupa-se com isso nos planos internos; por este motivo foi
erguido, no Astral, um Templo de Fogo Violeta, onde a humanidade poderá
purificar-se.
Vós sabeis que o Complemento Divino do Arcanjo Ezequiel é Santa
Ametista. Se pedires a Eles transpassarem com a Chama Violeta cada parte de
vosso ser e vosso mundo, apresentar-se-ão os anjos do Fogo Violeta e,
imediatamente, começarão seus trabalhos em resposta ao vosso apelo.
Nem vós, nem qualquer outro ser humano poderá imaginar a abundância
da perfeição divina no raio de ação destes anjos sobre a Terra ou após o
fenômeno da morte, enquanto não forem completamente afastadas as criações
humanas e também as energias de vida divina, desperdiçadas por meio de
pensamentos, sentimentos, ações ou mesmo recordações desagradáveis. Deveis,
efetivamente, congratular-vos porque conheceis este INSTRUMENTO DIVINO
que permite oferecer maravilhosos serviços. Naturalmente, não poderá ele
manifestar-se por si só; necessita de vossos sinceros apelos ao Ascensionado
Mestre Saint Germain, ao Arcanjo Ezequiel, à Santa Ametista e aos Anjos do
Fogo Violeta. Sereis mais depressa libertados se deixardes chamejar,
conscientemente, vossos corpos com este Fogo. Quanto mais conscientes fordes
no emprego deste Fogo purificador, tanto mais rápida será a libertação.
O maravilhoso Templo Etérico do Arcanjo Ezequiel e da Santa Ametista
está situado sobre a ilha de Cuba. Em épocas passadas, este Templo foi um
poderoso Foco de irradiações sobre a superfície da Terra. Virá o dia em que ele
tornará a aparecer na face do Planeta: os homens viajarão, banhar-se-ão nos Raios
do Fogo Violeta e estarão LIVRES, IMEDIATAMENTE.

7 – O ARCANJO EZEQUIEL DIZ:
Meu serviço reside na fiscalização ou controle das forças dos apelos. Sirvo
o Sétimo Raio. Para o longo percurso de desenvolvimento de um ser, a Lei
Cósmica planejou o período de 14.000 anos, a fim de cada alma conseguir sua
evolução. Em todos os períodos de dois mil anos, terá de ser animado um novo
centro de gânglio (acumulação de células nervosas) no corpo e um novo centro
espiritual na alma. Após a revolução completa da Roda Cósmica, ao final de
14.000 anos, cada alma, isoladamente, deveria crescer e adquirir a maestria da
Presença, assim como o realizou o nosso Bem-Amado Saint Germain, isto é:
deveria ser Mestre em saber atrair, qualificar e expandir a energia divina, e
tornar-se apta a criar e manter tudo o que o coração ou a mente desejassem.
Em cada período de dois mil anos, manifestam-se um poderoso Arcanjo e
um Chohan; juntos auxiliam a humanidade para elevar sua condição. O atraso da
evolução dos habitantes da Terra não é possível avaliar e, principalmente,
nenhum cálculo humano seria capaz de determinar, com exatidão, o número de
revoluções da Roda Cósmica. Ao término de cada ciclo de 14.000 anos, ou
melhor, no período da Atividade do Sétimo Raio, Eu servia como instrutor e
orientador de almas, ensinando-lhes a maneira como poderiam atrair e qualificar
o Fogo Sagrado e tornarem-se habilitadas para as funções de sacerdotes e
sacerdotisas da Ordem de Ezequiel.
Ciclos e ciclos sucediam-se; um giro seguia a outro giro da Roda Cósmica,
mas a humanidade jamais conseguia sobressair ou destacar-se e a “florescência”
não se manifestava. Porém, cada vez estamos mais próximos do final de um
ciclo, seja ele pequeno ou grande, e o Sétimo Raio já entrou em Ação na
transcorrência de mais um ciclo de dois mil anos. A Lei anuncia que este ciclo
será o da DECISÃO e que, na adormecida seara do coração da humanidade, terá
que crescer a VIDA. Acontece que para este propósito todos Nós estamos
irradiando Nossa Luz e Nossa Chama e desejamos que todos os que agora se
levantam em seu sono d’alma, também auxiliem as outras emanações de vida.
É mais eficaz apelar, diariamente, pelo Fogo Violeta usando ritmo e
trechos curtos. Escolhei uma hora apropriada em que estejais certos de não
serdes interrompidos: de manhã, à tarde ou à noite, apelai pela Chama e pedi
que ela flameje em vosso proveito e se estenda sobre toda a Terra. Deixai cintilar
a Chama Violeta em vós, em redor e dentro de vós e através de vossos corpos
físico, etérico, mental sentimental, especialmente através de vossa estrutura
cerebral e de vosso mundo dos sentidos e comandai-a para transmutar todo e
qualquer ressentimento e o “não querer perdoar”. Justamente estes sentimentos
“obstinados, severos, estas atitudes rígidas” são a causa dos gérmens de vossas
necessidades e tormentos. Colocai, no lugar destes sentimentos, a gratidão, a

alegria, a predisposição para abrir em vosso mundo a Bondade Divina que vos
preparará para serdes um poderoso imã de tudo que é bom e do que Deus deseja
para vós!

8 – A BEM-AMADA SANTA AMETISTA DIZ:
Meus bem-amados, VIVER A VIDA LIVRE representa neste Universo o
maior de Meus trabalhos. São eles a razão de Minha existência, de Meu viver. Eu
incorporo a Misericórdia de vosso Pai-Mãe-Deus que não permite que o mal
permaneça por muito tempo. Refleti sobre esta Misericórdia! Nenhuma palavra,
nenhum pensamento, sentimento ou ação que seja inferior à Beleza Divina e Sua
Perfeição e que se expressem em vosso próprio mundo, até mesmo no mundo
dos planetas, terão maior duração! Observai a Misericórdia da Vida que permitiu
a Mim e a vós usarmos a indulgente Chama Violeta por meio da qual os atributos
de vidas aprisionadas, possam ser transmutados em vibrações harmoniosas e
felizes.
Em vez de manter a presença destas qualidades incompletas demonstrando má vontade, alegrai-vos juntamente comigo, aceitai a oportunidade
para servir e apelai para que penetre, instantaneamente, de forma impessoal, a já
quase qualificada Energia Divina nas respectivas pessoas, nos locais, nas
situações e circunstâncias e pedi que a inteligência deste Fogo Violeta transforme
estas qualidades em vibrações harmoniosas, belas e felizes. Eu peço que a força
da expansão que jaz no Fogo Violeta permaneça dentro de vós e vos circunde, e
que vosso Próprio-Ser-Crístico, através de vós, determine e dissolva toda
depressão e tudo mais que não expresse a harmonia e a felicidade dos Mestres
Ascensionados.

9 – APELO:
Bem-Amada Presença Divina “EU SOU” em mim, Bem-Amado
Ascensionado Mestre Saint Germain, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista,
Poderoso Arcturos, Grande Saithrhu, Bem-Amada Kuan-Yin e todos os Seres que
servem a Terra com o Fogo Violeta:
Enviamos o amor de nossos corações e apelamos por Vós e pelos ANJOS
DO FOGO VIOLETA: VINDE, VINDE, VINDE E CHAMEJAI O FOGO
VIOLETA DO AMOR E DA LIBERDADE, CHAMEJAI O FOGO VIOLETA DO
AMOR E DA LIBERDADE, CHAMEJAI O FOGO VIOLETA DO AMOR E DA
LIBERDADE através de cada parte de meus corpos físico, etérico, mental e

sentimental; através de minha aura, na minha atividade e oportunidade; através
de meu lar e minha profissão. Fazei isto para cada pessoa, cada lugar, cada
situação e para cada coisa: selai, também, o reino dos elementais, o reino da
natureza, dos pássaros e das criaturas quadrúpedes e cada ser vivente na cidade
... no país ... e em todo mundo.
MANTENDE E SUSTENTAI TUDO ISTO ATÉ QUE TODA CRIAÇÃO
HUMANA, TODA CAUSA E GÉRMEN, SEJAM TRANSMUTADOS NA
PUREZA, LIBERDADE E PERFEIÇÃO, BEM-AMADO “EU SOU” (3 vezes o
todo).

10 – O PODEROSO ELOHIM ARCTUROS
O Poderoso Arcturos é o Elohim do Fogo Violeta, da Misericórdia e da
Compaixão, do Apelo, do Ritmo e da Liberdade. Ele serve no Sétimo Raio. Esta
Chama tem a especialidade de elevar a vibração dos elétrons da substância e da
forma de toda criação. O Elohim Arcturos cooperou na criação do planeta Terra.
Seu Complemento Divino é a Bem-Amada DIANA.

11 – O ELOHIM ARCTUROS DIZ:
EU SOU o Elohim do Apelo e do Ritmo. Trago a vós e a toda vida, através
da aplicação e uso da Chama Violeta, a infinita LIBERDADE SE A DESEJAIS
REALMENTE! Do espaço interestelar abranjo com minha vista todos os Planetas
que pertencem a este sistema e procuro os corações que anseiam por liberdade –
isenção de doenças, limitações, penúrias. Onde podereis achar esta liberdade?
Dentro de vossa própria vida!..
No começo de vossa individualização, Deus criou vossa divina e
consciente inteligência – vosso próprio EU SOU individualizado, um Ser de Fogo
Branco, do Universo, da primeira origem, com capacidade de atrair da vida, para
si, os necessários dons divinos e a manifestação da Perfeição. Tudo o que vos é
necessário, tudo, tudo jaz no interior de vossos corações. Eu vos suplico, desdobrai
VOSSAS VIDAS E TODAS AS QUALIDADES QUE ELAS TRAZEM CONSIGO.
Desta mesma origem de vida, desta mesma Luz primeva, Nós criamos o Planeta
no qual agora vós viveis, assim como todos os outros planetas deste Sistema.
Apelai por vossa própria chama de vida, pedindo tudo o que desejais, tudo aquilo
que deverá fluir do Universo e apelai por Mim, se, para manifestação externa,
quereis liberar de vossa vida uma força ou uma qualidade, atributo ou
especialidade, se precisais de um dom ou atividade para aperfeiçoar vosso

mundo, ou ao vosso próximo, apelai! Mesmo onde houver uma única emanação
de vida, com um sincero desejo de liberdade, onde houver um apelo rítmico e
uma ordem para a manifestação, lá Eu estarei, para dar Meu auxílio, até que a
solicitada liberdade se torne fisicamente manifestada.
Sede cautelosos em vossos apelos individuais, cuidadosos em manter
rigorosamente o RITMO. Se vossos apelos diários forem executados sempre na
mesma hora, acumulareis muita força concentrada.

12 – OS SETE DEGRAUS DA PRECIPITAÇÃO DO ELOHIM ARCTUROS
1o) Antes de mais nada é necessária uma VONTADE FIRME de fazer
alguma coisa. Este é o Raio do Poderoso Hércules. Enquanto uma emanação de
vida não possuir em si própria uma resoluta Vontade de realizar algo, um desejo
inquebrantável de vencer ou trabalhar juntamente com alguma inteligência
divina, não conseguirá nada, nem aqui nem em outra parte.
2o) Necessita-se, em prosseguimento, a virtude do Bem-Amado
Cassiopéia: sua Força de ILUMINAÇÃO E PERCEPÇÃO, que vos mostra como é
realizada a obra perfeita e a maneira pela qual recebereis uma imagem clara do
plano a executar.
3o) Tudo que quereis criar necessita de AMOR. Esta é a virtude do
Poderoso Órion. Amor é a Força que mantém o primitivo modelo ou plano, a
visão da obra perfeita, até a definitiva manifestação. Sentimentos de amor Divino
são, efetivamente, o “alimento” para a Precipitação ou Realização.
4o) PUREZA é a dádiva do Bem-Amado Claire, o Elohim da Pureza. O
perfeito modelo deverá manter-se inalterado, em toda sua pureza e simetria, e
concordar plenamente com o plano primitivo.
5o) CONCENTRAÇÃO e DEDICAÇÃO são os atributos do Bem-Amado
Vista. Toda criação necessita concentração em torno do modelo primitivo ou
idéia, até que esta mesma forma seja aceita. Quem permitir que seu espírito
divague daqui para lá, de lá para cá, nunca chegará a manifestar algo; mas quem
seguir a matemática ciência da Precipitação, extrairá resultados esmerados e
precisos.
6o) Como Nosso Bem-Amado Irmão, o Elohim da Paz, serve no Sexto Raio,
Suas atividades ocupam, geralmente, este lugar. Mas tratando-se da atividade da
Precipitação, ocupo Eu, com Meu atributo do APELO e do RITMO, o Sexto Raio.
7o) Como complemento de toda a manifestação estabelece-se a PAZ
Divina, através do próprio Elohim da Paz. Na atividade da Precipitação
invertem-se o Sexto e o Sétimo Raios.

Minha cooperação na criação da forma consiste na atividade do Apelo e
do Ritmo; estes traduzem uma constante provisão de alimentos espirituais que
proporcionam a energia de vida à desejada forma, para que a mesma não
somente se revele, mas também apresente perfeita simetria na manifestação. A
constância ou estabilidade do ritmo empresta à esperada revelação, em primeiro lugar, a
simetria. Ritmo e perseverança nos apelos são imprescindíveis à manifestação do
modelo desejado. Quem observar a natureza, reconhecerá de imediato que, em
todas as criações, de modo infalível está presente o ritmo. O nascer do Sol e o seu
ocaso, fluxo e refluxo das marés, o retorno das quatro estações do ano, tudo
acontece dentro de absoluta perfeição do ritmo. Quando se tratas de coisas que se
relacionam com o bem- estar físico, o homem trata de manter, exatamente, o seu
equilíbrio, ou método de vida; entretanto, nas suas atitudes espirituais que
representam o que há de mais importante, em geral o ritmo é esquecido.
Raras vezes temos oportunidade de observar constância científica na prece
ou nas atitudes abnegadas e devotadas. Para suscitar dos planos interiores uma
Chama visível, necessita-se de um grupo de emanações de vida que sejam
santificadas, de consciente dedicação, iniciados que apelem de forma rítmica e
que tenham a competência de realizar decretos sábios e invocações sinceras, até
que a manifestação seja visível.
Se em vossos usos individuais mantivésseis determinado ritmo –
diariamente, na mesma hora – então conseguiríeis muito mais forças de
concentração e maior e mais rápido resultado sobre vossos objetivos do que
fazerdes apelos no decorrer do dia, quando achais que tereis tempo para isto.
Podeis observar: vossas horas de trabalho e de descanso e também vossas horas
de dormir, estão subordinadas ao ritmo. Tudo concorre para isto. Vede a simetria
que mantém e sustém a natureza adormecida: oito horas de trabalho, oito horas
de descanso e oito horas de repouso. De tudo isto resulta maior harmonia nos
sentimentos, mais saúde ao corpo e maior capacidade para atrair a perfeição.
As dificuldades de conclusão das vossas precipitações provêm apenas de
suspenderdes um projeto antes do seu término. Uma vez que o Ritmo é
estabelecido, ENTÃO PERSEVERAI EM VOSSO PLANO, até que a necessária
energia dos trechos rítmicos penetre no modelo.
Em Nossa Obra, que de Nós exigiu tanto tempo e trabalho, se tivéssemos
interrompido Nossa atividade, antes da conclusão, apenas por uma HORA,
TUDO TERIA SIDO EM VÃO; se não mantivéssemos o ritmo, o planeta se
desintegraria e retornaria ao informe. Mas Nós continuávamos com o Ritmo até
que tudo estivesse terminado e, em determinado dia, a Terra girou sobre deu
próprio eixo. Então, percebemos finalmente estas palavras: “Está concluído”!
Deixai-Nos, novamente, analisar o conjunto dos degraus.

1o) Deve existir a VONTADE (RESOLUÇÃO OU PROPÓSITO) de querer
fazer ou conseguir alguma coisa.
2o) É indispensável a ILUMINAÇÃO, para aquilo que se quer precipitar.
3o) Para criar é indispensável o AMOR.
4o) É necessário haver a PUREZA de consciência para guardar intacto e
inviolável o modelo, a fim de preservá-lo de qualquer imperfeição ou alteração.
5o) É imprescindível a CONCENTRAÇÃO no modelo original.
7o) RITMO na forma dos apelos e manutenção silenciosa da Força de
Pensamento é indispensável.
6o) A manifestação deverá ser envolvida no sentimento de PAZ divina.
Para resguardar a sua perfeição, apelai pelo Elohim da Paz, para Ele selar vossa
manifestação na Chama Cósmica da Paz de Cristo e preservá-la da
desintegração, até que ela preencha sua finalidade.
Quando uma forma que foi uma bênção para o mundo já preencheu a
finalidade para a qual foi criada, começa, então, o processo da sua eterização: no
solene caminho da dissolução, todas as partes integrantes retornam ao Universo
do qual vieram, em seu devido tempo, mas não pelo processo de decadência ou
fermentação. A substância componente deverá ser libertada e levada à
Transmutadora Chama Violeta, com agradecimento pelos serviços prestados.
Assim é que Nós procedemos.
Após a projeção ter sido manifestada e libertada no Coração da Chama
Violeta, a atração magnética dos elétrons perde sua força e eles (os elétrons)
retornam ao sol, de onde partiram inicialmente. Todas as coisas deste mundo
deveriam ser enviadas de volta desta mesma forma à sua primeira origem no
Universo, após terem preenchido os serviços para os quais, em princípio, foram
criadas.

13 – OUTROS CHOHANS E A ATIVIDADE DO FOGO VIOLETA
O Ascensionado Mestre Saint Germain recebeu seu cargo de Chohan da
Ascensionada Mestra Kuan Yin do Sétimo Raio. Ela é a Bem-Amada Deusa da
Misericórdia. São ilimitados Seu amor e Sua compaixão. Misericórdia significa:
conceder mais auxílio do que em verdade a pessoa merece. Kuan Yin está sempre
pronta a atender ao menor desejo expresso por entre a humanidade.
O Grande SAITHRHU, anteriormente conhecido pelo título de “GRANDE
DIRETOR DIVINO”, é o Manu da Sétima Raça Raiz, que está destinada a se
encarnar sobre a Terra em futuro próximo e apoiar o Bem-Amado Saint Germain,
para que Ele possa trazer a este mundo a Liberdade e o desenvolvimento de seu
povo. O Bem-Amado Saithrhu foi o Grande Instrutor (Guru) do Mestre Saint

Germain. Ele é, também, um dos componentes do Conselho do Carma e, no
futuro, muito irá dedicar-se ao planeta Terra.
A Grande Hierarquia Espiritual presta à humanidade, em cada ano, na
noite de São Silvestre, um grande serviço de amor e misericórdia. Nessa noite, no
plano interno, cada emanação de vida passa através do concentrado ponto focal
do Fogo Transmutador e é libertada de toda imperfeita e desarmônica energia
que no decorrer do tempo é acumulada, mesmo sem sua intenção, mas por
ignorância e inadvertência. Por esta misericórdia, cada um poderá, em verdade,
usar a expressão “Novo Ano”, pois estará sendo libertado das energias
desarmônicas que o prejudicam.
O Fogo Violeta é um instrumento cósmico e divino, é usado pelas
Ascensionadas Legiões de Luz, para libertar toda vida prisioneira.
Amados discípulos, trabalhai, diariamente, em vosso “Momentum”
através da aplicação rítmica do Fogo Sagrado e vereis ou sentireis os resultados
em vosso próprio mundo! Ireis viver a felicidade e a satisfação, porque sabeis
que vós mesmos estais cooperando, ajudando com vossa colaboração na salvação
da Terra. Sabeis que se manifesta, agora, a LIBERDADE DA SAGRADA
ESTRELA.

14 – APELOS:
Bem-Amada Presença Divina “EU SOU” em mim, Bem-Amado
Ascensionado Mestre Saint Germain, Arcanjo Ezequiel e Santa Ametista,
Poderoso Arcturos, Grande Saithrhu, Bem-Amada Kuan-Yin e todos os Seres que
servem a Terra com o Fogo Violeta:
Enviamos o amor de nossos corações e apelamos por Vós e pelos ANJOS
DO FOGO VIOLETA: VINDE, VINDE, VINDE e CHAMEJAI O FOGO VIOLETA
DO AMOR E DA LIBERDADE, CHAMEJAI O FOGO VIOLETA DO AMOR E
DA LIBERDADE, CHAMEJAI O FOGO VIOLETA DO AMOR E DA
LIBERDADE através de cada parte de meus corpos físico, etérico, mental e
sentimental; através de minha aura, na minha atividade e oportunidade; através
de meu lar e minha profissão. Fazei isto para cada pessoa, cada lugar, cada
situação e para cada coisa: selai, também, o reino dos elementais, o reino da
natureza, dos pássaros e das criaturas quadrúpedes e cada ser vivente na cidade .
. . no país . . . e em todo mundo.
MANTENDE E SUSTENTAI TUDO ISTO ATÉ QUE TODA CRIAÇÃO
HUMANA, TODA CAUSA E GÉRMEN, SEJAM TRANSMUTADAS NA
PUREZA, LIBERDADE E PERFEIÇÃO, BEM-AMADO “EU SOU”.
(3 vezes o todo)

15 – BÊNÇÃO
Selados na Sétupla Chama dos Sete Poderosos Elohim, dos Sete Arcanjos,
dos Sete Chohans e das Grandes Legiões de Luz, em nome de Deus-Presença
“EU SOU” nós Vos agradecemos pela Vossa Irradiação de Amor e Luz.
Abençoai, através de nós, toda vida que contactamos. Grande Elohim da Paz,
PODEROSO TRANQUILITAS, mantende-nos , sempre envolvidos em Vossa
Chama da Paz. Nós Vos agradecemos.

16 – APELO-INVOCAÇÃO
Fervorosa Presença Divina “EU SOU”, Vós, Fonte de tudo o que existe,
ancorai em nossos corações e nos corações de todos os humanos. Nós Vos
amamos e Vos abençoamos! Nós Vos reconhecemos como Único e Provedor de
Toda Vida, de nossa inteligência, de nossa substância e de tudo que nos foi dado.
Mantende e selai-nos em Vossa Luz, em Vosso Amor e no Poder da VITORIOSA
PERFEIÇÃO! Deixai Vossa Luz e Vosso Amor chamejar-nos e preparai o
caminho, a fim de que possamos andar na trilha da Luz. Protegei e guardai-nos.
Conduzi e guiai-nos; iluminai-nos com a Verdade que nos liberta. Deixai-nos
manifestar-VOS e ser VÓS MESMA EM AÇÃO! Em todos os tempos. Irradia
Vossa Luz em nós para abençoar toda vida que contactamos. NÓS VOS
AGRADECEMOS!
BEM-AMADAS ASCENSIONADAS LEGIÕES DE LUZ, Mestres
Ascensionados e Grandes Seres Cósmicos, Sete Elohim, Sete Arcanjos, Sete
Chohans, Bem-Amado Mestre Ascensionado Saint Germain, Arcanjo Ezequiel e
Santa Ametista, Poderoso Arcturos, Bem-Amada Kuan-Yin e Poderoso Saithrhu,
nós Vos enviamos o amor de nossos corações e apelamos por Vós: VINDE e sede
conosco nesta instrução e carregai-nos com todo poder de Amor do Fogo Violeta,
da Misericórdia, da Compaixão, do Apelo e da Transformação.
NÓS VOS AGRADECEMOS.

Fim do 7o Raio

HAJA LUZ

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 11

O Homem e sua relação com os Anjos e os Seres
Elementais

1 – A GRANDE PRESENÇA DIVINA “EU SOU”
É função da “PONTE PARA A LIBERDADE”, entre outras, prestar
esclarecimentos sobre o objetivo da vida. Ela conduz a atenção dos homens
àquela sabedoria que Jesus possuía e que Ele usava em Sua vida terrena, àquele
conhecimento que Lhe proporcionava a capacidade de ser Mestre em qualquer
condição humana, até mesmo sobre o último inimigo, a que se chama “morte”.
Através de Seus conhecimentos sobre a Lei da Vida, Jesus mostrou ao mundo a
vitória da Ressurreição e tornou-se um Mestre Ascensionado. Ele mostrava a
convicção de que uma parte de Deus estaria ancorada em Seu coração e o fazia
bater. Sabia que era, realmente, um Filho de Deus e, portanto, herdeiro de toda
Força e Poder do Pai. Repetia sempre: “Não sou eu que faço as obras, mas o PAI
EM MIM”.
No coração de cada indivíduo de nosso planeta, vive encerrada uma
“miniatura de Deus” envolta na maravilhosa Chama Trina, Rosa-Dourada-Azul,
que representa toda a Perfeição do Eterno Pai: AMOR-SABEDORIA-PODER.
Assim, as qualidades divinas de cada coração estão à espera de que o homem
encontre a chave para abri-lo e deixar fluir no mundo todo o tesouro da
Perfeição.
Quando chegastes aqui, ao planeta Terra, a forma que naquela época
usáveis era envolvida pela Gloriosa Presença Divina. Esta Presença, também
envolta pela Chama Trina, era visível aos olhos físicos de qualquer pessoa.
Através do ritmo desta Chama, éreis capacitados para atrair e Luz original a
qualquer forma e, através do poder da função unida à Chama, projetar e
precipitar: alimento, roupas, abrigo, templos, santuários, enfim, com a palavra,
obter TUDO o que necessitáveis e desejáveis. Através do Poder de vossos

sentimentos, que dava vida às formas do pensamento, realizavam-se, em um só
instante, quaisquer manifestações requeridas.
Que aconteceu com esta maravilhosa Presença? O homem afastou-a de seu
coração, dando entrada nele às criações humanas e, conseqüentemente, a estas
ficou preso. A Chama do coração PERDEU sua grande influência e aquilo em que
o homem aplicava sua atenção (sombras, trevas) começou a avolumar-se: E foi
assim que a massa cármica e as sombras estenderam-se mais e mais, crescendo
tanto que, ao final, só cabia no coração do ser humano uma pequena centelha da
Grande Presença Divina. Dava-se, naquela época, a esta centelha, com toda
razão, o nome de “Chama não alimentada”; agora, porém, ela é chamada de
“Imortal Chama Trina da Eterna Sabedoria”. Quando esta Chama de vosso
coração for alimentada, em vossa vida diária, com amor e atenção, ela crescerá
tanto que vosso corpo alcançará a perfeição, em sua plenitude.
A Presença Divina “EU SOU”, que outrora encheu todo vosso ser,
diminuiu gradualmente, enfraqueceu-se e definhou, por terdes dado preferência à
aplicação e uso de vosso livre-arbítrio em vossas vidas passadas e presentes, o
que significa: retirastes vossa atenção da Presença Divina e a dirigistes às formaspensamentos e aos sentimentos de vosso ambiente. Entretanto, a Presença Divina
“EU SOU” há de crescer, amplificar-se novamente, assim que retirardes vossa
atenção das criações dissonantes de vosso mundo, trazendo e dirigindo vossa
atenção, novamente, à perfeição da Presença “EU SOU” em vossos corações e ela
se apresentará DESVELADA aos olhos dos humanos.
Se vós reconheceis que é a Presença Divina quem atua através de vós em
tudo que fazeis, então expandis a Luz no Mundo! Mas, se ao contrário, considerais o
intelecto, por exemplo, ou o ser humano como o único autor de tudo que é
realizado (mesmo que seja em vosso íntimo) negais a Presença Divina como sendo a
única e poderosa força operante, multiplicando, portanto, as sombras que existem no
mundo.
Um lenhador, ao reconhecer a força da Presença Divina que flui pelos seus
braços e que o capacita a executar seu pesado trabalho, expande a Presença
Divina que ilumina sua aura, e, com isto, conseqüentemente, aumenta a Luz no
Mundo! O cantor que reconhece Deus através da própria voz, aumenta a Luz no
Mundo! A mulher que, através da realização de sua tarefa no lar, reconhece a
força da Presença Divina com a qual ela executa seu trabalho diário, igualmente,
enche sua aura de Luz e com isto aumenta a Luz no Mundo! A PRESENÇA
DIVINA SEMPRE ENCHE DE LUZ A AURA DO INDIVÍDUO, ASSIM QUE
PARA ISTO É APELADA E RECONHECIDA!
Procurai estar sempre conscientizando o seguinte: “Vivo, movimento-me e
existo unicamente na Presença Divina! Sem a utilização da Vida desta Presença,
não conseguiria eu mover um dedo, nem pronunciar uma única palavra.

Dedicarei minha inteligência e meus sentimentos, lembrando-me sempre, no
andar, falar e pensar que, realmente, a Presença Divina em mim expandirá a
alargará os limites do Reino Divino, para que, em Verdade, eu seja uma
refulgente “tocha de Luz” para o mundo todo”.

2 – CANTAI OU RECITAI O SEGUINTE APELO:
SAGRADA CHAMA CRÍSTICA
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3 – A HISTÓRIA DA TERRA
E Deus disse: “Haja Luz” (Gen. 1, 3) e então realizou-se a criação da
obediente, luminosa e inteligente substância da Luz original que preencheu todo
o espaço e tudo estava bem (Gen. 1, 4). Esta obediente substância de Luz tomou
formas e qualidades daquilo que Deus pensou e ordenou. DEUS é proprietário e
doador de TODA VIDA e é chamado o “GRANDE SOL CENTRAL” e, se
analisarmos, este SOL vem a ser a nossa galáxia. Ele é o SOL além do Sol que

avistamos. O nosso sol físico e seus sete planetas formam um sistema ao qual
pertence nossa Terra.
A hipótese de um Deus-Mãe em conexão a um Deus-Pai não deveria
trazer nenhuma dificuldade de compreensão, pois cada ser humano tem uma
mãe e um pai. “Assim como embaixo, assim, também, em cima”!
Deus-Mãe e Deus-Pai ou melhor Deus-Pais de nosso sistema são dois
Seres Divinos conhecidos pelos nomes de HÉLIOS e VESTA, cujo lugar de
moradia é o nosso sol físico. Deles, cada ser deste sistema recebe a VIDA.
Estes Deus-Pais projetaram, por meio de Seus pensamentos e sentimentos,
a nossa Terra e todos os demais planetas de nosso sistema. Eles determinaram o
número de emanações de vida que deveriam habitar nos diversos planetas,
inclusive em nossa Terra.
Um dos grandes Seres Cósmicos descreve o seguinte acontecimento:
“Quando, no começo, fostes exalados do Coração dos Deus-Pais, chegastes ao
conhecimento e vos tornastes conscientes de vossa identidade individual.
Sentistes e pensastes “EU SOU”, “EU VIVO”! Vivíeis, nesta inocência, na
consciência de vossos Deus-Pais. Sabíeis que a vida original estava à vossa
disposição, para qualquer uso que dela quisésseis fazer. Fostes inocente e santos;
estava à vossa disposição a selecionada e brilhante vida original que fluía à
Chama Imortal de vossos corações”.
Permanecestes muito tempo nesta inocência, criando, por meio de vossa
vida original, tudo aquilo que estava ao alcance de vossos olhos. Continuáveis na
proximidades da esfera de vossos Deus-Pais. Lá só existe o belo. Todos os anjos
irradiam magnificência e todos os Mestres possuem a dignidade de um Cristo.
Participastes na elevação da beleza em vosso ambiente, enquanto criáveis
pequenos querubins e belos Templos. Essas formas minúsculas criadas por vós
eram plenas de alegria e satisfação. Elas fluíam de vós e pairavam em vossa aura.
Acompanhados por um Grande Manu (mais tarde ireis saber algo mais
sobre Eles), foi permitido viajardes através das sete esferas internas, observando
os admiráveis Irmãos e Irmãs em seus respectivos reinos, os quais criaram os
astros e os planetas do Universo. Continuáveis criando (precipitando) vossos
pequenos objetos e observando que vossos pensamentos e sentimentos
obedeciam à vossa vontade. Isto foi o “JARDIM DO ÉDEN”. Força de
discernimento não era necessária, pois não havia modelo destrutivo, como
também não havia forma tentadora. Nada que não fosse belo poderia entrar em
vossa consciência.
Muitos Seres de Luz permanecem nesta esfera interna e nunca manifestam
o desejo de encarnar na Terra.
Num tempo muito incerto, corajosos Seres Espirituais resolveram e
pediram uma oportunidade para se encarnarem na Terra, a fim de poderem criar

algo construtivo nesta densa atmosfera. A substância da Luz original que serve
com absoluta obediência aos pensamentos e sentimentos das esferas superiores
vibra na Terra mais lentamente; portanto, necessita maior quantidade de energia
para trazer as desejadas manifestações. Estes Seres Espirituais pediram e
completaram, aqui, um ciclo de encarnações onde formavam, da substância
terrestre, maravilhosos modelos da Criação Onisciente, os que eles capturavam
de sua própria Presença “EU SOU”.
A Terra foi, especialmente, criada pelos Sete Elohim. Não havia destruição
ou outra qualquer imperfeição. As flores tinham a aparência de chamas
vibrantes; não existiam as fases da decadência, como por exemplo, o murchar, o
desfolhar, o secar. As manifestações, simplesmente, desapareciam ao término de
cada estação do ano. Para preparar esta maravilhosa vegetação sobre a Terra,
foram precisos 900 anos. Mal se percebiam os planos da Terra e do Céu.
Na primeira Idade de Ouro, produziram os mesmos Templos, as mesmas
preciosas e perfeitas obras que eles conheciam das esferas internas. No giro total
de 14.000 anos, não havia uma só emanação de vida que não tivesse completado
seu ciclo de perfeição e harmonia, para retornar ao lar, o mesmo acontecendo no
segundo e terceiro ciclos. Depois surgiu a CONSCIÊNCIA HUMANA, com seus
erros e sofrimentos, na qual hoje viveis, mas, novamente, ela será libertada pela
Consciência “EU SOU” e tudo deverá transformar-se na perfeição da fonte
original.

4 – OS RETARDATÁRIOS
A Terra ofereceu-se para receber e permitir que aqui encarnassem
determinadas emanações de vida, ainda não dotadas de um certo grau de
desenvolvimento, nem preparadas para alcançarem seus próprios planetas e
sistemas, onde continuassem avançando na escala da evolução. O sistema
planetário de onde provinham movimentava-se, avançando numa grande
propulsão cósmica, semelhante à que está determinada à Terra no presente
momento.
O desdobramento completo do plano da criação foi atrasado por motivo
destes retardatários. A Terra e sua evolução possuíam maior densidade e sua
atividade vibratória era mais lenta do que as dos demais sistemas. Por este
motivo, ela estava em condições de receber estes seres, na esperança de que eles
imitassem os bons exemplos de pureza dos filhos da Terra e em breve se
organizassem, acompanhando a evolução da mesma. Até então os filhos da Terra
só conheciam a perfeição.

Talvez ireis fazer a seguinte pergunta: “Como conseguiram vir estes
retardatários para este plano evolutivo, aqui, da Terra”? A resposta é a seguinte:
“Vieram como vêm todas as crianças, através dos corpos puros de mulheres, em
perfeita e harmoniosa evolução”. Estas foram escolhidas pelas suas grandes
forças espirituais, para darem toda ajuda possível a estes seres, de modo que a
maldade de suas consciências fosse suavizada pela influência da luz de suas
mães. Os retardatários só puderam nascer, porque seus pais assumiram o grande
sacrifício de permitir a entrada, em seus lares, dos corpos e consciências desses
extraterrenos. Porém, a irradiação destes indivíduos conduziu a Terra à baixa posição
em que ela se encontra até agora! Todo o mal existente no planeta originou-se
quando os retardatários tomaram corpos, aqui, na Terra.
Naquela época perdestes a consciência do vosso “EU SOU”.
Após o nascimento destas emanações de vida e depois de elas terem
chegado a uma determinada idade, foi necessário que o Santo-Ser-Crístico destes
seres dissolvesse uma parte de seus carmas destrutivos, para dar-lhes a
oportunidade de descarregá-los. Em vez de estes carmas negativos se
dissolverem, os retardatários deixaram levar-se pelas suas más inclinações e
começaram a criar, em seu íntimo, pensamentos e sentimentos nocivos, toda
sorte de formas impuras e desfiguradas.
Por este motivo, espalharam-se na atmosfera a sua execrável neblina e a
sua nefasta exalação, logo absorvidas pelos sensíveis filhos da Terra que até
então só conheciam e expressavam beleza e perfeição. Esta tentação poderia ser
rechaçada se o espírito do povo da Terra tivesse reagido, não aceitando formaspensamentos e sentimentos imperfeito. Mas, infelizmente, havia entre os
terráqueos alguns indivíduos que igualmente mantinham em seu íntimo, em
suas consciências, modelos imperfeitos, o que fez com que surgisse a
manifestação de formas imperfeitas.

5 – A ALMA
Da curiosidade e rebeldia perante a fidelidade ao modelo divino e do uso
do pensamento e sentimento para criar imperfeições, resultou a existência da
ALMA! Ela representa a consciência separada da divina pureza. O primeiro
pensamento imperfeito e impuro que foi produzido pelo homem e vivificado em
seu íntimo, pelos correspondentes sentimentos, constituiu uma CAUSA.
Projetada na atmosfera, esta causa criou ou gerou um EFEITO. Como um
bumerangue, o efeito retorna sempre à consciência do projetor e ali deixa um
apontamento, proporcionando, primeiramente, a impressão da energia que foi
enviada, numa determinada forma, para retornar à emanação de vida com as

conseqüências por ela causadas. Assim foi que entre a Presença “EU SOU” e a
consciência externa, surgiu uma sombra. Quando o homem quis, novamente,
entrar em contato com Deus-Presença, para receber a Idéia Divina, foi-lhe
necessário verificar que os seus pensamentos e sentimentos não interferissem
entre ele e Deus-Presença, tratando-se do papel carbono do Plano Divino, que
essa relação não houvesse sido seccionada, que houvesse independência nos
pensamentos e sentimentos. Anteriormente, tudo que o indivíduo via, que sua
razão aceitava, era MANIFESTADO! Depois, os pensamentos e sentimentos,
desligados de Deus-Presença, agiram na humanidade e criaram quase todas as
tristes condições sob as quais, hoje, viveis!
As formas-pensamentos, que foram criadas e vivificadas por meio dos
sentimentos e, também, pela atitude do corpo carnal, construíram, no decorrer
dos tempos, uma consciência etérica a que nós chamamos de ALMA. Ela é uma
consciência carregada que se formou em vossa vida, oriunda de diversas
experiências ou condicionamento.
A natureza da alma é determinada pela maneira como, durante séculos,
ela foi utilizada e de tempos-em-tempos o carma a traz de volta!
Vossa alma, não só existe durante vossas encarnações, mas também entre
estas, e ela viverá, até que seja transformada pela Chama do Coração, até não
haver mais a “auto-sombra” e ser livre em Cristo, no pensar e no sentir. Vossa
alma vive entre uma encarnação e outra, as quais, aceitastes. Hoje vós usais um
nome e vos integrais numa família. Viveis, mais ou menos, três períodos de vida
e mais dez anos. Então abandonais o plano da Terra, como personalidade, mas a
alma influencia na roupagem etérica da personalidade, todas as vezes que
encarnais.
Se vós possuísseis a possibilidade de voltar vossos olhos à ininterrupta
corrente de, por exemplo, cem encarnações passadas, iríeis constatar que a
ALMA das determinadas encarnações foi sempre, mais ou menos, a mesma.
Agora trata-se de como conseguir dissolver todos os efeitos nocivos de eons
no espaço de tão poucos anos.
Deveis aprender a submeter-vos à autoridade da consciência “EU SOU”,
atrair a vós, novamente, a vossa vida original e encontrar uma diretriz, de modo
que a vossa Presença Divina possa manifestar a perfeição. Deveis aprender a
dominar os desejos dos corpos inferiores, toda raiva etérica, toda tendência
negativa e FAZÊ-LAS SILENCIAR! Deveis começar, novamente, a ser como
vosso Santo-Ser-Crístico deseja e esforçar-vos, até que não existam mais dois seres,
isto é: ALMA e DEUS, mas SOMENTE DEUS.
Então sereis reintegrados na consciência do “EU SOU” e sereis mestres de
vossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Não registrareis mais as impressões

de outras pessoas e nem as situações de miséria que se apresentam:
enfermidades e condições infelizes.
Foi a contaminação que causou a queda da Terra! Esta contaminação se fez
por meio da dúvida, impureza, prazer sensual e tristeza; são forças que,
impreterivelmente, deveis deixar passar, se quereis, por meio do poder, ser
MESTRE de vossa divindade!
Atentai bem a isto: Estais envolvidos, juntamente com a acumulação da
própria alma, num mar de energia constantemente em movimento. Cada frase
que ledes, cada música que ouvis, cada estampa que admirais são registradas
pelo espírito e, assim que forem vivificadas pelos sentimentos, multiplicar-se-ão
as acumulações de vossas deficiências, aumentando vossas limitações financeiras
ou vossas necessidades, se aquelas coisas forem imperfeitas.
Sabíeis que até os sinais das raças não são outra coisa que contaminação de
conceitos? Sabíeis que existem emanações de vida que conseguiram realizar-se,
afastando as imperfeições raciais em seu estado de espírito ainda não
ascensionado, em UMA ÚNICA ENCARNAÇÃO? No mínimo, isto é possível
adquirir-se e deve ser consumado, principalmente no aprendizado dos filhos da
Terra.

6 – PRONUNCIAI AUDIVELMENTE OS SEGUINTES APELOS:
MANTO DE LUZ
“EU SOU” “EU SOU” “EU SOU” a Vitoriosa Presença de Deus-TodoPoderoso que me envolve, agora, em um manto de substância de Luz Branca.
Este Manto mantém e sustém-me invisível e ileso de toda criação humana.
“EU SOU” “EU SOU” “EU SOU” (repetir o todo 3 vezes).
FOGO VIOLETA
“EU SOU” “EU SOU” “EU SOU” a Vitoriosa Presença Divina que me
envolve, agora, no Fogo Violeta do Amor e Liberdade que chameja cada parte de
meu ser e meu mundo e encerra-me em um pilar de Fogo Sagrado e que
TRANSFORMA instantaneamente cada criação humana, tudo que é impuro em
mim, à minha volta, ou que é projetado contra mim, tudo que entrar em contato
comigo, pois o AMOR SAGRADO DO FOGO SAGRADO PROTEGE E
APERFEIÇOA SEMPRE (três vezes) E “EU SOU” ESTE FOGO SAGRADO!

7 – O QUE VEM A SER UM “MANU”?
Os Manus são poderosos e maravilhosos Seres espirituais que foram
previstos para ocuparem os cargos das sete raça-raízes. Cada um é responsável
por uma raça-raiz e pelas sete sub-raças. Existem Sete Manus: por este motivo,
um Manu traz a responsabilidade sobre determinado grupo de seres espirituais,
desde o momento em que surgiram do coração de Deus. Ele os prepara para os
futuros trabalhos e suas encarnações na Terra. O Plano Divino é o seguinte: cada
Manu e todos os que pertencem a Ele virão encarnar-se na Terra. No decorrer do
ciclo de 14.000 anos, deverão ter conquistado a maestria. Os primeiros três
Manus vieram ao mesmo tempo, acompanhados pelas suas emanações de vida e
terminaram seu turno no tempo previsto. O Grande Deus HIMALAIA é o Manu
da quarta raça-raiz e das suas sete sub-raças. A maior parte das emanações de
vida que pertencem a esta raça estão aqui. Já são passados milhares de anos
desde aquela época, o tempo já foi ultrapassado e ainda continuam aqui, na
Terra, onde já deveriam ter completado suas viagens terrestres, voltando aos
seus lares.
Surgiram quase na mesma ocasião, quando os retardatários chegaram
aqui, à Terra. Lord HIMALAIA é responsável pela evolução da Quarta raça-raiz,
de todos os que vieram com Ele.
O Manu da Quinta raça-raiz é o poderoso VAIVASVATA. Sua atribuição é
desenvolver, restaurar e salvar todos os que estão sob Sua égide.
Ao Deus MERU compete a salvação da Sexta raça-raiz e suas sete subraças, das quais, no momento, são poucos os que se acham encarnados. Nas
proximidades do lago Titicaca, América do Sul, está localizado Seu Santuário.
Seu Foco de Luz é um dos mais remotos Centros Focais, assim como o é o do
Bem-Amado Lord Himalaia.
A sétima raça-raiz está sob a orientação do majestoso SAITHRHU,
também conhecido pelo nome de “Grande Diretor Divino”. Devido à
superpopulação da Terra, os grupos de emanações de vida que estão sob a Sua
guarda não terão a permissão de encarnar-se sobre a Terra, nos próximos
milênios. O quarto e o quinto Manus e todas as emanações de vida que a Eles
foram confiadas deverão, o mais breve possível, terminar sua permanência na
Terra, para que os Potentes Seres da Sétima raça-raiz possam estabelecer, aqui, a
ERA DA LIBERDADE! Estes Seres, devido à sua permanência forçada de muitos
milhares de anos nos reinos celestiais, mais do que se esperava, adquiriram
imensas forças de Luz e muito amor, com o qual, em suas próximas vindas, irão
abençoar a Terra. A cultura da Sétima raça-raiz deverá manifestar-se,
primeiramente, no continente Sul-americano1.

Um Manu é um Ser Perfeito. As emanações de vida a Ele confiadas e que
irão receber suas encarnações aqui na Terra, passarão, primeiramente, pelas sete
esferas internas por Ele conduzidas. Durante essa morosa viagem, cada
indivíduo cria seu corpo causal. A largura dos raios de luz de cada corpo causal é
bem variada, dependendo das diferentes permanências destas emanações de
vida em cada uma das sete esferas. A faixa mais LARGA indica o “raio” a que
uma emanação individual pertence e qual a virtude por ela mesma escolhida.
1) Devido a necessidade do rápido estabelecimento da Era da Liberdade, a Lei Cósmica
permitiu que os primeiros indivíduos da sétima raça-raiz começassem a se encarnar a
partir de 1978, principalmente na América do Sul, protegidos pelo seu Manu Lord
Saithrhu e Seu Complemento Divino Lady Mercedes. (Nota de atualização)

8 – OS TRÊS REINOS
Após a criação da Terra, que é de requintada beleza, foi-lhe acrescentado,
cuidadosamente, o reino da Natureza e seus Superiores. A Bem-Amada Virgo
(espírito da Terra), Amarylis (espírito da primavera) e o Bem-Amado Maha
Chohan que representa o Espírito Santo (para este planeta), trouxeram com toda
a perfeição, delicadas flores, árvores e arbustos. O poderoso Netuno trouxe as
águas cristalinas; a Bem-Amada Áries, o ar para a respiração dos filhos da Terra.
Como guardiões das virtudes divinas vieram os anjos. O Plano Divino para estes
três reinos – o dos seres elementais, o dos anjos e o reino humano – é o seguinte:
COOPERAÇÃO MÚTUA, para que cada reino, separadamente, alcance maior
evolução, elevando-se até a máxima perfeição.
Os seres elementais foram criados para servir a humanidade, de acordo
com seus predicados: as Salamandras, por meio do fogo; as Ondinas, por
intermédio da água; as Sílfides, em função do ar e os Gnomos servindo-se da
terra.
Através de grandes esforços e sob o aproveitamento de suas energias de
vida, estes pequenos seres preparam os corpos dos homens, zelam pela água e
pelo alimento que põem à disposição da humanidade com abundância. Eles
providenciam o ar, para que as criaturas de Deus possam respirar e dão-lhes
tudo o que é necessário, para que elas possam viver, aqui, na Terra. O Plano
Divino diz o seguinte: Estes seres devem servir à humanidade por amor, e a
humanidade deve, por gratidão, amá-los e abençoá-los! Intervenções destruidoras
junto à Natureza, que se apresentam na forma de furacões, terremotos e outras
catástrofes são causadas pelos pensamentos e sentimentos negativos dos
humanos. São, em verdade, somente tentativas dos seres elementais, que tentam

SACUDIR as desarmonias acumuladas pela humanidade, durante milhares de
anos.
Os resíduos que são jogados na água, assim como no ar, e toda energia
impura, criada pelos humanos, não só exerce sua influência sobre estes, como
também sobre o reino elemental. Sábio é o homem que age e se esforça em
aplicar a verdade no seu mundo, oferecendo, também, amorosamente, sua
amizade e gratidão, bênção e amor para aqueles incansáveis e desprendidos seres
da Natureza.
Uma das atividades do Bem-Amado Mestre Saint Germain é unir,
novamente, em estreita relação, estes três reinos e movimentá-los em harmonia,
para o proveito e amparo de todos os seres que empregam seus esforços para a
liberdade da Terra.

9 – GRATIDÃO
Um dos meios mais rápidos de ação, para libertar as forças divinas que
jazem latentes em cada coração é um profundo, sincero e verdadeiro sentimento
de gratidão à própria vida e às múltiplas bênçãos com as quais nós nos
deleitamos. Se quereis dedicar um pouco de vosso tempo a enumerar todas as
coisas boas que, em vosso mundo, se apresentam, ireis sentir grande surpresa, ao
ver como sois, realmente, afortunados. O sentimento de gratidão aumenta o
valor das coisas boas e age na multiplicação de todas as bênçãos, de modo que,
inicialmente, só conhecíeis um benefício recebido, porém, se despertais a vossa
gratidão, ela vos fará perceber as contínuas bênçãos, as muitas graças recebidas.
Gratidão é, em realidade, uma corrente de energia irradiada por vós e
acompanhada pelas bênçãos! Por esse motivo, acontece que as inteligências de vida
afluem a vós, sempre e cada vez mais, para, através de vossos sentimentos de
amor e gratidão, no mínimo, serem libertadas das pressões das desarmonias, sob
as quais tanto vós padeceis. É por deficiência em manifestar gratidão ante o bem
recebido, que o discípulo mantém cerrada a porta para todo o bem que tanto
deseja e espera! PARA A GRATIDÃO E O AMOR NÃO EXISTEM
SUBSTITUTOS!

10 – DESENVOLVIMENTO DE UM SER ELEMENTAL
Agora, no final de um ciclo, os Mestres Ascensionados e os Seres
Cósmicos aproximam-se, novamente, para provocar um diálogo com os
humanos. Isto não só acontece para manter um entretenimento com o intelecto

ou para tranqüilizar os sentimentos, mas para instruir a vós, Pastores capacitados
para conduzir a humanidade, a fim de que sejais conscientes do Plano Divino
estabelecido para a nova Era da Liberdade. O Bem-Amado Mestre Ascensionado
Saint Germain irá unir, em maravilhosa e estreita cooperação, os reinos dos anjos
e dos elementais, a fim de dar à Terra a sua perfeição original.
O modelo eletrônico do Mestre Ascensionado Saint Germain é a CRUZ DE
MALTA DA LIBERDADE. A viga vertical indica ascensão às esferas espirituais,
atraindo as forças do Fogo Sagrado, através de Seu corpo, à Terra onde ela é
ancorada para a salvação do planeta e Seu povo. A viga horizontal representa
seus braços estendidos e significa a união dos reinos dos anjos e elementais com a
evolução humana, em maravilhosa harmonia no trabalho mútuo.
O reino elemental age em direção ascendente, começando pela menor das
inteligências até aos construtores das formas, que criam os corpos dos humanos,
alcançando os degraus da Natureza. São eles que constróem montanhas e
cidades e, finalmente, atingem a dignidade de um Elohim ou tornam-se
Veladores Silenciosos de um planeta, de um sistema solar ou de uma galáxia.
O Poderoso Maha Chohan trabalha em estreita colaboração com os seres
elementais. É Ele quem instrui estes pequenos seres até que estejam aptos a
construírem as formas. Em Seu Templo, na terceira esfera, eles recebem os
ensinamentos, enquanto observam um modelo, que talvez represente uma
minúscula flor, uma gota de sereno ou flocos de neve. O construtor de uma
forma, que ao mesmo tempo é o guardião do Templo, objetiva um modelo e o
deixa flutuar na atmosfera, à vista de seus discípulos. Estes esforçam-se em obter
a mesma forma, corporificando-a. Experimentam imitá-la na cor, no molde e no
desenho. No princípio, não são capazes de sustentar a forma por mais de um
segundo ou, no máximo, dois segundos, mas continuam sendo instruídos.
Finalmente, após várias experiências, conseguem, realmente, corporificar a
forma. Talvez ela represente a flor da maçã.
Após o êxito dessas repetidas experiências, o instrutor daquele Templo
põe-se em contato com os Devas da Natureza para participar-lhes que dispõe de
um grupo de elementais já aptos ou capazes de corporificar as flores da macieira,
no pomar que lhes for determinado. Tudo isto soa tão fácil... no entanto, são
necessários anos de esforço e controle, não só aos seres elementais como,
também, ao instrutor. Mas, enfim, chegam a tanto que surge uma delicada
primavera vestida de flores brancas e rosadas.
Flores de macieira exalam um olor e os homens caminham sob as floridas
árvores, deleitando-se e aspirando o seu delicado perfume. O agricultor espera,
no outono, uma bela colheita; as abelhas estão contentes e sorvem diligentemente
o néctar das flores. Também está feliz o ser elemental, pois ele cumpriu sua
tarefa! Ao terminar o curto período da primavera, as flores desfolham e o

invisível obreiro retorna ao seu lar, para receber novas tarefas. Seres elementais
são seres mentais (el-e-mental quer dizer: espírito divino)!

11 – DESENVOLVIMENTO DE UM ANJO
Os anjos desenvolvem-se através de irradiações. Por meio de controle das
energias disponíveis, aprendem como chegar a ser um querubim, serafim,
arcanjo ou outros seres elevados que zelam e protegem os sistemas planetários,
galáxias e o próprio Universo.
O Arcanjo Jofiel trabalha em Seu Templo, auxiliando o reino dos anjos,
assim como o Chohan do terceiro Raio auxilia o Maha Chohan no reino
elemental.
Os pequenos anjos são instruídos para atrair sobre si as irradiações e
aprendem como devem emitir um sentimento. O Deva ou o instrutor encarregado
irradia, por exemplo, um sentimento de fé. A cor e a força desta qualidade surgem
em seu corpo e, momentaneamente, aparecem no mundo dos sentidos dos
pequenos anjos, que se alegram e absorvem esta qualidade e virtude. E com isto
são felizes!
Quando se tornam adultos, tentam afastar-se a uma pequena distância do
Templo.
Então as qualidades e virtudes que absorveram fluem de seus corpos, sem
entrave ou controle e formam pequeníssimas centelhas de luz da cor e qualidade
de determinado sentimento. Quando já aprenderam a manter esta virtude por
mais tempo, então eles são apresentados a um Deva ou a outro instrutor do reino
dos anjos, para descer com eles às esferas mais densas da atmosfera da Terra. Élhes exigido MANTER EM SI as qualidades (fé ou outra virtude) até que o anjo
acompanhante chame sua atenção para alguma emanação de vida, sobre a Terra,
que urgentemente necessite a qualidade conduzida pelos pequenos anjos. As
pessoas que apelarem por uma ou determinadas virtudes são assistidas pelos
anjos que fazem fluir de si as vibrações correspondentes às qualidades
requeridas. Quase sempre são aptos a manter esta irradiação; mas também
acontece que, às vezes, não conseguem realizar a contento, pois ainda estão em
aprendizado. Achando-se suficientemente preparados, capazes de executar esta
tarefa, serão, talvez, enviados à atmosfera de uma cidade, onde a Veladora
Silenciosa, possivelmente, queira incumbi-los de assistir uma mãe que está
vigiando seu filho doente. Nesse caso, são dadas instruções aos pequenos anjos
para irradiarem a qualidade da fé no mundo dos sentimentos da mãe. É assim que o
anjo preenche a finalidade para a qual foi criado.

A fé inerente aos pequenos anjos é um presente à humanidade e o homem
sente, momentaneamente, a sua presença, como uma onda de nova esperança e
confiança, embora não veja nem ouça os pequenos visitantes celestes. Os anjos
voltam, a seguir, à aura de seu protetor: ao sol ou ao Templo de onde vieram.
Desta maneira, os anjinhos crescem e desenvolvem-se, até conseguirem
aumentar os seus poderes do controle da energia. Então, são-lhes confiados um
lar, uma igreja, uma casa de saúde ou outras instituições. Permanecem nestes
locais, atraindo as forças divinas, para abençoar os seus protegidos e colhendo as
energias vibratórias que foram irradiadas através de apelos e preces da
humanidade.
O reino dos anjos dedica-se, em primeiro lugar, a transmitir os dons
divinos. Todos os anjos são externamente individuais. Se forem indicados para
trazerem a fé, então esta qualidade preencherá totalmente as suas consciências.
Eles são a obediência personificada; realizam as suas tarefas e retornam aos seus
lares! As coortes de anjos expandem, também, as virtudes existentes nos homens.
Como já é conhecido, estes serviços, no momento, não são muito grandes. Mas,
através do poderoso auxílio que os discípulos prestam aos humanos, é de se
esperar que as virtudes ocultas sejam despertadas, para abençoar a humanidade.
Seres elementais, anjos das cerimônias e das formas construtoras
cooperam, ininterruptamente, em cada instrução e em cada reunião, para o
erguimento de um edifício espiritual. Já é tempo de os homens reconhecerem
este maravilhoso serviço e darem aos reinos elemental e dos anjos o seu
reconhecimento, o seu amor a todos os seres que prestam, constantemente,
serviços à humanidade. Sem o reino elemental não haveria, sequer, uma única
forma! Sem o reino dos anjos, a humanidade não poderia receber as bênçãos de
Deus!

12 – O HOMEM EM RELAÇÃO A ESTES DOIS REINOS
No próprio homem reside o reino dos espíritos, onde os seres elementais,
que correspondem ao pensamento tomam forma e mantêm-se em seu espírito. No
homem, também, reside o mundo do sentimento, o reino dos anjos, no qual eles
reagem, multiplicando cada virtude, cada menor vislumbre de esperança, cada
pulsação de pureza, de paz, de amor, de bondade e tudo que é animado pelos
sentimentos. O espírito representa o centro magnético para o reino dos
elementais, enquanto o mundo dos sentimentos representa o centro magnético para
os anjos. O homem será MESTRE quando souber unir, conscientemente, estes
dois reinos por meio do controle de energia de seus sentimentos e domínio
consciente do pensamento. A palavra “PONTE” entre estes dois reinos tem

considerável significado. Os demais reinos (por conseguinte, também o reino
humano) estarão unidos por meio de apelos, serviços divinos, desenvolvimento
espiritual e divina Bem-aventurança, por toda a eternidade.
O reino elemental deve aprender a controlar a energia por meio do
pensamento, o que quer dizer: manter um modelo ou um plano construtivo, para
que toda a humanidade possa alegrar-se na perfeição do Templo da Natureza. O
reino dos anjos deverá, por sua vez, aprender o controle do sentimento, para
poder manter uma determinada virtude até o momento de ser enviada a um
necessitado. O homem deverá dominar os dois (pensamento e sentimento) para
poder ser um MESTRE!
Se fosse possível colocar um ser elemental, uma pessoa e um anjo, perante
uma taça, então as consciências de cada um destes seres manifestar-se-iam de
formas diferentes. O Ser elemental iria lembrar seu pequenos amigos, ao ver a
matéria ou substância que eles próprios haviam formado; divisaria os rostinhos
brilhantes de pequeníssimos corpos. O homem examinaria e julgaria a taça pela
sua aparência, fisicamente: se de cristal, porcelana, prata, etc. Apenas quanto à
sua qualidade ou constituição material. O anjo veria as forças do Fogo Sagrado
que foram magnetizadas por meio de “mantrans”, afirmações e apelos, os quais,
em determinadas ocasiões, fluem do interior das taças. Portanto, vós podereis
ver, neste exemplo, que é necessária a atividade dos três reinos, para se conseguir
uma manifestação perfeita, neste mundo das formas.

13 – O MAHA CHOHAN – REPRESENTANTE DO ESPÍRITO SANTO
PARA A TERRA
Três Grandes Seres Cósmicos atuam, paralelamente, no desenvolvimento,
trazendo à Terra auxílio espiritual. São os seguintes: MANU – INSTRUTOR DO
MUNDO – e MAHA CHOHAN.
O MANU é responsável pelos novos nascidos do espírito original, os quais
são por Ele atraídos do Coração do Sistema Solar e levados às sete esferas
internas. De acordo com seu livre arbítrio, os novos espíritos podem escolher em
qual dos sete raios desejam desenvolver-se e evoluir. Estes espíritos originais
recebem as sete pulsações correspondentes às sete raças-raízes e suas sub-raças,
tornando-se aptos à encarnação. O Manu representa, para estes espíritos, o
DEUS-PAI. Sua tarefa consiste em protegê-los, em ajudá-los em sua maturidade.
Presentemente, existem sobre a Terra as atividades de quatro Manus.
O segundo Aspecto da Divindade é representado pelo INSTRUTOR DO
MUNDO ou CRISTO CÓSMICO.
Há muitos séculos esta atividade era exercida pelo conhecidíssimo Lord
Maitreya, que agora é o novo Budha, com o nome de LORD DIVINO. Os Mestres
Ascensionados Jesus – o Cristo, e Kuthumi exercem, conjuntamente, o cargo de
Instrutor do Mundo desde que LORD DIVINO foi elevado a Budha. Pertence ao
círculo de trabalho de um Instrutor do Mundo colaborar com o Chohan que,
durante o decorrer de um ciclo de dois mil anos, preside este período de
atividade. Os Instrutores determinam as formas de religião, sistema de ensino e
as demais atividades que estão previstas para o avanço espiritual dos povos,
neste curto espaço de dois mil anos.
O terceiro cargo é presidido pelo MAHA CHOHAN que extrai a energia
do Coração do Universo e a faz fluir através dos sete raios. Maha Chohan
magnetiza a vida primeva e carrega-a com as qualidades do Espírito Santo, por
meio da qual ela se torna capaz de produzir e vivificar uma forma. Sob a
orientação dos sete Chohans, são elas levadas as estes sete canais e distribuídas
aos discípulos e às emanações de vida que agem no mundo da forma, em um
determinado raio, para realizar uma parte do Plano Divino. Primeiramente, a
Luz aflui à consciência do Maha Chohan; e dEle continua a fluir aos Seus sete
brilhantes Filhos de Luz. Então, irrompem de si milhões e milhões de
pequeníssimos raios de Luz que dão impulso às idéias e a todas as
indispensáveis correntes vitais que estimulam a consciência dos filhos da Terra
para determinadas ações. As emanações de vida encarnadas sobre a Terra
formam uma “porta aberta” aos Chohans; deste modo Eles têm esperança de
realizar uma parte do Plano Divino.

Antes de a “Ponte para a Liberdade” ter sido chamada a atuar, o Maha
Chohan teve pouco contato com os isolados discípulos do mundo exterior, pois
Ele, praticamente, laborava com os Chohans dos sete raios. Os alunos, até agora,
ainda não reconhecem, suficientemente, o grande privilégio: que este majestoso
Ser, o MAHA CHOHAN, lhes tem dado Sua atenção, enviando pessoalmente
mensagens semanais.
O Poderoso MAHA CHOHAN não só é o orientador da energia no reino
dos humanos; Ele, também, dirige a ENERGIA que flui através dos Devas e do
reino da Natureza e que vivifica todas as coisas com as quais os homens se
deleitam.
Vós não conheceis o valor da ENERGIA e não sabeis o que significa a um
Mestre Ascensionado ou a um Ser Cósmico enviar Sua atenção a um ser não
ascensionado, para dar-lhe Sua Bênção! Vós podeis calcular o Poder que vos vem
do Alto com estas doces bênçãos balsâmicas!

14 – O MAHA CHOHAN DIZ:
O cargo do SANTÍSSIMO CONSOLADOR para toda vida abrange várias
atividades. Existem inúmeros caminhos e meios para manter e distribuir consolo.
Cada autoconsciência do ser-inteligência, por Deus criado, absorve. Pelo uso das
vibrações dos seus próprios centros de pensamento e sentimento, e coloca em
movimento a energia do Universo, ao qual ele pertence.
No empenho de colocar as emanações de vida sob os raios ativos da
consciência do ESPÍRITO SANTO, gostaria de chamar vossa atenção sobre o
aflitivo estado de dor e de miséria física e moral de vidas prisioneiras das trevas,
onde se acham sofrendo sem consolo e sem esperanças.
O CONSOLO SOMENTE PODERÁ VIR DA PRESENÇA DIVINA.
Consolo não é aquela sensação negativa produzida por pensamentos e
sentimentos impuros, por uma conduta imperfeita, mas sim o transbordar de
uma consciência positiva, favorável e esclarecida, que se sobrepõe no seu
ambiente através do pensamento, do sentimento e da palavra, animando aqueles
que permanecem nas trevas, para cooperarem com suas próprias consciências
nas leis do amor, harmonia, pureza e perfeição.
Consolo significa, para cada pessoa, algo diferente e é, também,
dependente do grau que ela conseguiu para alcançar o caminho à Luz. Para
alguns, consolo significa, apenas, um estado de calma, livre de preocupações
para a manutenção do corpo; para outros significa a presença de uma pessoa
amada, ou uma ocupação que lhe permita entregar-se ao gozo dos talentos
naturais da alma.

O mandamento místico do Universo assenta-se no princípio fundamental
de que a auto-inteligência deve dar de si o primeiro impulso, quer dizer: as virtudes
que o homem anseia possuir deverão ser, em primeiro lugar, apresentadas por
ele. Um sorriso provoca outro sorriso e um olhar sinistro provoca outro olhar
semelhante.
Gostaria de ajudar-vos, para conseguirdes uma verdadeira atitude de paz,
por meio da qual fôsseis uma Presença consoladora para todas as vidas. Vós mesmos
deveis conhecer a preciosa paz. Então ireis descobrir o retorno da Consolação em
cada forma incorporada. Apelai pela vossa própria Presença Divina, apelai por
Mim e pedi a graça de serdes uma presença de consolo para toda vida e então
tereis, em vossa consciência, uma nova concepção para tudo que circunda vossa
existência. Repentinamente ireis reconhecer que tudo aquilo que, antigamente,
vos parecia ser uma luta pela sobrevivência transformou-se em alegria e leveza.
A cada dia vos surgirá uma nova oportunidade e ireis reconhecer o motivo de
vossa existência, isto é: expandir consolo onde estiverdes.
Cada indivíduo deverá ser a sua própria Presença Consoladora; deverá
aprender a permanecer em harmonia, amor, beleza, bondade, tolerância, pureza
e paz. Cada pessoa, em algum dia, deverá ser, por meio de suas próprias
energias, a Presença Consoladora de seu próprio corpo físico, de seus corpos
inferiores e das forças elementais que estão dentro e fora dela (pessoa), e também
para toda vida que, por diversos motivos e circunstâncias cármicas, (ou pelo
desejo de receber suas bênçãos) são atraídos à sua aura.
Com toda força e abnegação Eu me empenho em motivar o indivíduo para
entrar no ritmo da vibração de Minha natureza e incorporar a própria
Consolação, por meio do amor e harmonia, o que será bem melhor do que
instalar, sobre ele, um dossel protetor à força de MINHA própria essência,
quando esta deve provir de Meus discípulos! Este é o caminho de vosso Pai
Espiritual. Realmente, Ele vos parecerá austero, bem mais do que vossos
complacentes pais terrestres. Mas, em compensação, Ele é PERMANENTE, pois
ficará na consciência das emanações de vida, até depois do sol se dissolver ou as
coortes celestiais deixarem de existir!
Faço-vos a seguinte proposta: Volvei-vos, diariamente, três vezes, por
cinco minutos, ao vosso interior e quedai-vos a contemplar aquele Mestre com O
qual mais vos sentis em sintonia. Deixai, então, fluir por vós a consciência do
Mestre e recebei Seu Sentimento para vós e para todas as pessoas com as quais
estais ligados. Acreditai-Me, ESTE É O ÚNICO CAMINHO PARA
CONSEGUIRDES ALCANÇAR A CONSCIÊNCIA DE UM MESTRE
ASCENSIONADO.
O REINO DO CÉU ESTÁ EM VÓS!

PENETRAI, PENETRAI PROFUNDAMENTE EM VOSSOS CORAÇÕES
ATÉ QUE ACHEIS, LÁ, O VOSSO PRÓPRIO “EU”. Ajoelhai-vos em espírito e
deixai que Ele vos envolva no Seu Divino Amplexo. Aprofundai-vos no pensar e
sentir à Sua maneira. Bem-amadas crianças, sede todas bem-vindas em Minha
Consciência interna de Espírito Consolador.

15 – CANTAI A CANÇÃO “JUNTO AOS ANJOS”, SE POSSÍVEL, OU
RECITAI ESTE APELO E CLAMAI ÀS COORTES DE ANJOS PARA QUE
ESTEJAM PRESENTES
JUNTO AOS ANJOS!
Anjos
do
amor,
Anjos
da
paz,
Apelamos
por
vós;
Anjos
da
beleza,
Anjos
da
misericórdia,
Vossa
perfeição
nos
liberta.
Anjos
da
consolação
do
Raio
Rosa,
Anjos
da
cura,
vinde
todos.
Anjos
da
bondade
e
da
bem-aventurança,
estamos prontos a servir!
Anjos
da
sabedoria,
da
alegria
e
da
apelamos
por
Anjos
da
verdade
e
da
Vossa
iluminação
nos
Anjos
da
compensação
do
Raio
Anjos
da
benção,
vinde
Anjos
da
paz
e
da
estamos prontos a servir!

vitória,
vós;
maestria,
liberta.
Dourado,
todos;
perfeição,

Anjos
da
lealdade,
Anjos
do
poder,
apelamos
por
vós;
Anjos
da
firmeza,
Anjos
da
força
da
Vontade
Divina,
ó!
libertai-nos.
Bem-Amado
protetor
do
Raio
Azul,
Anjos
do
servir,
vinde
todos;
Anjos
da
proteção,
da
unidade,
estamos prontos a servir!

Anjos
da
liberdade,
Anjos
do
apelamos
por
Anjos
da
misericórdia,
do
Vossa
liberdade
nos
Anjos
do
Raio
e
do
perdão,
vinde
Anjos
da
justiça
estamos prontos a servir!
Anjos
da
vida,
Anjos
da
apelamos
por
Anjos
da
Chama
Verde,
Ouro
vossa
superioridade
nos
Anjos
da
pureza
do
Raio
Anjos
do
céu,
vinde
Anjos
da
perfeição
estamos prontos a servir!

amor,
vós.
equilíbrio,
liberta.
Violeta
todos;
divina,

e

ascensão,
vós;
Rubi,
liberta,
Branco,
todos;
divina,

16 – BENÇÃO
Selados no poderoso amor, sabedoria, poder e consolação do Espírito
Santo, Bem-amado MAHA CHOHAN, agradecemos a Vós e aos reinos dos
elementais e dos anjos, às Ascensionadas Legiões de Luz a assistência que
incessantemente nos prestais.
Ajudai cada um de nós a ser a “Presença Consoladora” em ação, para toda
vida que contactamos com nossos pensamentos, sentimentos e palavras ou
atitudes. Expandi nosso humilde esforço e envolvei toda vida de nossa cidade, de
nosso país, do Brasil e de todo o mundo com vosso amor, até que o mundo
inteiro seja feliz, perfeito e livre.
Nós Vos agradecemos.

APELO-INVOCAÇÃO
Fervorosa Bem-Amada Presença Divina “EU SOU”, Fonte de tudo que
existe, sempre presente, ancorada em nossos corações, assim como no coração de
toda a humanidade: Nós VOS amamos, nós VOS adoramos! Nós reconhecemos
que sois nossa vida, nossa inteligência, nossa substância. SOIS TUDO!

Apresentai-Vos e assumi completa responsabilidade, ordem e controle
sobre nós, assim como sobre toda a humanidade e fazei com que VOSSO Plano
Divino se manifeste, através de nós, para que se realizem a Vitória e a Liberdade
de cada vida sobre a Terra.
Selai-nos em VOSSA radiante Luz e em VOSSO Amor; deixai VOSSO Anjo
da Perfeição preceder-nos, diariamente, e indicar-nos o caminho da Luz, do
Amor, da Consolação e da Vitoriosa Conclusão.
Protegei e guardai-nos, conduzi e guiai-nos e dai-nos a necessária
iluminação, para que possamos realizar nesta vida, o dever de servir, que por nós
foi escolhido.
Nós VOS agradecemos!
Majestosos e Bem-Amados Mestres Ascensionados e Seres Cósmicos,
Bem-Amado Elohim, Bem-Amado Arcanjo, Bem-Amado Grandioso Espírito
Santo MAHA CHOHAN e todos Vós, Grandes Ascensionadas Legiões de Luz,
VINDE e permanecei conosco, nestas aulas instrutivas.
Ungi-nos com o Espírito Santo, para que AGORA se manifestem todas as
qualidades divinas que construímos em nosso “momentum”, que nosso mundo
se aperfeiçoe por meio do Poder e Amor Divino e quer sejamos capazes de dar a
máxima cooperação e perfeição, para liberdade de toda vida.
Nós Vos agradecemos!
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Sanat Kumara
O SALVADOR DA NOSSA TERRA

1- COMO A BEM-AMADA VÊNUS AUXILIOU A NOSSA TERRA

Majestosos Seres do planeta Vênus, também integrante do Universo a que
pertence a Terra, renunciaram, momentaneamente, a viver em seu planeta da
felicidade para acelerar o progresso dos habitantes da Terra. Aqueles seres
vieram praticamente para um exílio, quando encarnaram entre os humanos da
Terra, a fim de executar suas tarefas como auxiliares da raça humana.
Uma das atuais limitações do viver na Terra consiste no seguinte: toda a
recém-chegada emanação de vida deve abandonar a “consciência de origem”.
Isto, para um habitante de Vênus, é uma decorrência muito natural. Quando uma
dessas almas se encarna em nosso planeta, esquece o seu magnífico passado; sua
visão é toldada e sua missão é um tanto confusa. Em sua consciência externa ela
desconhece o próprio motivo de seu exílio. Mesmo que, em seu corpo interno,
arda o fogo celeste, tem somente lampejos de recordações ou sentimentos de
saudade, como de um sonho que fizesse recordar seu lar-planeta.
Quando a emanação de vida é suficientemente amparada por seus pais,
ambiente e circunstâncias, poderá crescer, realizar uma missão entre os
habitantes da Terra e levantar um pouco a ponta do véu que, eventualmente,
encobre um glorioso futuro. Dificilmente encontramos, na vida terrena, tais
pessoas; mas, se esta oportunidade é apresentada, elas sentem o ânimo da chama
em seus corações e vêem a maneira dessa luz expandir-se. Estes extra-terrenos
serão os precursores de uma etapa que, num determinado tempo, a Terra deverá
percorrer.
As irradiações do planeta Vênus são um constante derramamento de amor
e beleza. Sua missão é ajudar a Terra a transformar o que hoje se poderia chamar
um grito de desespero, em um canto de harmonia e paz.
A Terra pôde ser salva graças à vinda de um dos maiores regentes do
planeta Vênus, acompanhado por Seus auxiliares e Dignatários Cósmicos. Este
maravilhoso Ser é por vós conhecido sob o nome de SANAT KUMARA!

2 – A TERRA ESTEVE PRESTES A DESINTEGRAR-SE
Com a vinda dos “retardatários” para a nossa maravilhosa Terra e, em
conseqüência da obstinada corrupção trazida por eles, foi determinada a
dissolução do nosso planeta pelos poderes da Luz. A Terra não retribuía ao
Universo a preciosa vibração de vida que recebera no início de sua formação.
Não emitia Luz, nem irradiações de qualquer natureza. Era, portanto, um planeta
escuro, em trevas. A harmonia da música das esferas encontrava-se de tal
maneira prejudicada pelos pensamentos e sentimentos dos povos da Terra, que
os imponentes Senhores dos Sóis, reunidos em um concílio, resolveram dissolver
o planeta e reduzi-lo à substância elementar da qual fora composto. A vida

deveria retornar ao informe original, para surgir uma nova criação construtiva
que quisesse manifestar a Vontade de Deus.
De acordo com a Lei da Vida, o Universo deveria manter, na Terra, uma
forma de inteligência e de equilíbrio: qualquer forma de bênçãos ou de
aproveitamento. A dissolução ou desintegração da Terra faria dos povos deste
planeta “órfãos planetários”, isto é, sem um planeta físico onde pudessem
terminar o seu desenvolvimento.
O Bem-Amado Sanat Kumara, ao participar do concílio e ao saber do
projeto de dissolução da Terra, pelo fato de ela não irradiar Luz, o que a tornava
impossibilitada de permanecer no Sistema Solar, ofereceu-se para vir à Terra e
despender da Chama de Seu próprio Coração a Luz requerida e a expansão de
Amor necessária, até que os habitantes da Terra aprendessem a irradiar
suficiente Luz e Amor de si mesmos. Foi pressuposto, para este trabalho, o
decorrer de alguns séculos. Porém, em conseqüência da grande rebeldia dos
filhos da Terra, foi necessário que o Bem-Amado Sanat Kumara permanecesse
aqui, no exílio, MILHÕES DE ANOS a irradiar Seu Amor. Não Lhe foi possível
retornar ao Seu planeta de origem, antes que a humanidade – ou alguns
colaboradores – fossem capazes de irradiar, por si mesmos, uma certa
quantidade de Luz e Amor que Ele, Sanat Kumara, expandiria livremente, ou
mesmo, até que Ele houvesse preparado um outro Ser que estivesse
suficientemente apto, ou ser mestre, para ocupar o Seu cargo. Na Lei Cósmica
está escrito: quando um indivíduo se oferece, livremente, para desempenhar uma
missão, ele não poderá ser liberado da incumbência, enquanto sua tarefa não for
cumprida ou enquanto outra emanação de vida não estiver em condições de
substituí-lo ou preparada para assumir este cargo de responsabilidade.
Não existem palavras que possam descrever o imenso AMOR que foi
irradiado por esses maravilhosos Seres nem sua paciência e perseverança,
permanecendo neste planeta sem Luz durante infindáveis séculos!
Um dos Mestres Ascensionados auxiliares de Sanat Kumara, referindo-se
a Ele, disse: “Até mesmo aos Mestres é difícil compreender a Sua infindável
paciência e Seu desmedido Amor! Entretanto, este Grande Ser, lançando Seu
olhar sobre o adormecido gênero humano, viu que até os poderosos portadores
de Luz preferiam alhear-se à situação enquanto Ele dava o máximo de suas
irradiações, para salvar a mísera Terra que se encontrava acorrentada, ela, a
pátria desta humanidade.
SANAT KUMARA fez tudo para mantê-la com vida, não somente durante
um ou dois séculos mas por milhões de anos. Nosso mundo é um pequeno globo
giratório que, em nossa Via Láctea, representa apenas minúscula partícula de pó.
É tão insignificante que não seria notada qualquer falta desta cintilação, dentro
das irradiações de nosso sistema solar, se a Terra fosse extinta. Mesmo assim, este

pequeníssimo globo representa o “lar” planetário para dez bilhões de emanação
de vida que só poderão obter sua maestria se a Terra – como berço desta
humanidade – continuar a existir.”
O próprio SANAT KUMARA relata: “Há muito, muito tempo, como usais
expressar-vos em vossas narrativas, fui convidado a participar de um concílio,
juntamente com todos os representantes dos Sóis de nossa Galáxia. Era eu o
único representante do planeta Vênus. Oh! Vênus, Planeta de Luz, minha bemamada pátria! Mal posso pronunciar teu nome, tamanha é a saudade que se
apossa de meu peito, quando penso em ti!”
“Nesse concílio, foi resolvido libertar a substância elementar que formou a
Terra e deixar que ela voltasse ao informe original, dissolvendo-se, uma vez que
ela não mais irradiava harmonia nem luz no Universo.”
“Ao retornar ao meu planeta Vênus, fiquei, constantemente, meditando
sobre os milhares de emanações de vida que seriam condenados à orfandade
planetária, se aquele decreto fosse executado.”
“Assim como nos momentos de maior importância surgem as pequenas
coisas, também aconteceu a mim quando meu complemento divino que era
Vênus – a bem-amada de meu coração, se encontrava passeando em nosso
jardim.”
“Mostrava-me Ela o contorno de uma nuvem que era beijada pelo sol,
enquanto flutuava, suavemente, pelo céu. Não era meu intuito desvendar meus
pensamentos a Vênus, pois eu pensava em servir, voluntariamente, à Terra.
Ainda ouço o murmúrio das águas que brotavam do coração da fonte, soando
como música e precipitando-se sobre as pétalas dos lírios. Lembro-me ainda hoje
de quantas fibras eram tecidas as minhas sandálias, tantas vezes Eu as contei,
enquanto procurava encontrar uma decisão.”
“Finalmente, Vênus me disse, porque, naturalmente, meus pensamentos e
sentimentos não podiam estar ocultos dEla: “Por que não vais à Terra, se teu
desejo é salvá-la por meio de teu sacrifício?” Como poderia vos descrever o
grande alívio que me inundou ao ouvir suas amáveis palavras?! Quando um Ser
ama outro Ser, mais que a própria vida, então significa um grande sacrifício ir
preparar para outros a liberdade e prestar um grande serviço cósmico que se
sabe irá trazer uma separação de centenas de anos.”
“E, assim, cheguei à Terra. Dirigi meu olhar à Chama Divina que continha
o modelo da perfeição para cada emanação de vida e senti que valia a pena
acelerar o seu desenvolvimento com muito amor, paciência e suficiente Luz.
Voltei a Vênus e participei à minha bem-amada o que resolvera. Em seguida,
apresentei-me ao concílio constituído por Seres Governantes. Sem exceção, todos
mostravam-se dispostos a vir à Terra e prepará-la para minha chegada. Deste
grupo, foram escolhidas trinta almas, cujos nomes estarão gravados, por toda a

eternidade, em meu coração. Trabalharam cerca de mil anos e construíram
Shamballa para a minha vinda.”
“Neste meio tempo, a notícia propagava-se no espaço interestelar. De
outras estrelas e sistemas vieram embaixadores da Luz e também mensageiros,
para dar assistência aos Nossos projetos. Enfim, foram escolhidos nove mil seres
dos quais três mil aceitaram a incorporação humana, igual número no reino da
natureza, isto é, servir no reino dos Devas e ainda três mil no reino dos anjos.”
“Dos três mil seres que estavam determinados a servir na forma humana,
como protetores espirituais da Terra, mil entre eles já obtiveram sua completa
liberdade por meio da Ascensão. Os restantes dois mil são os escolhidos por
Serapis Bey. O Santo Ser Crístico de cada uma destas pessoas aceitou a ordem e
suas decorrências: ser um protetor para a Terra. Finalmente, quando Shamballa
estava ultimada e a hora cósmica havia soado, preparei-me para a despedida de
meu povo e de minha pátria, o belo planeta Vênus, e livremente parti para um
exílio de inumeráveis séculos ou mesmo milênios. A estrela, meu símbolo
espiritual, elevou-se sobre o planeta Vênus e os povos perceberam que um
acontecimento muito importante estava prestes a manifestar-se. Dirigindo minha
atenção à Terra, o avistar os diminutos pontinhos de luz dos trinta seres que me
esperavam foi para mim um prenúncio agradável, um contato com o mundo
onde Eu, dali por diante, deveria ficar.”

3 – AS TRINTA EMANAÇÕES DE VIDA QUE VIERAM DE VÊNUS
Entre os abençoados filhos do planeta Vênus que, voluntariamente,
antecederam sua vinda à Terra, para acelerar os preparativos de uma residência
apropriada ao Senhor do Mundo, o Bem-Amado SANAT KUMARA, no primeiro
grupo encontravam-se trinta emanações de vida que se apresentaram aos
Senhores do Carma Universal e foram aceitas pelo Grande Kumara como sendo
os vanguardeiros. Estas trinta emanações de vida aceitaram, livremente, a
limitação cármica de um nascimento na raça humana. Isto não foi previsto
apenas por um ou dois períodos de vida, mas sim por um tempo indeterminado
e talvez por milhares de anos. Elas foram conduzidas à atmosfera superior da
Terra, com a permissão de permanecer na oitava de Luz, sob o amável cuidado e
hospitalidade do Senhor do Segundo Raio, até que o tempo e as condições para
as suas primeiras encarnações tivessem chegado.
Todos possuíam uma vibração elevadíssima e eram tão puras e perfeitas
como a própria natureza. Difícil foi encontrar pais que proporcionassem corpos
perfeitos para estes delicados seres. Os construtores da forma, escolhiam, entre
os terráqueos, as melhores emanações de vida e convidavam-nas a comparecer

perante o Conselho Cármico, para um prévio teste. Examinadas se possuíam as
necessárias qualidades e se eram dignas de servir de “veículo” aos visitantes
cósmicos, eram então aceitas. Doze filhos da Terra possuíam as desejadas
qualidades e condições antecedentes à projetada encarnação. Foi possível
encaminhar e aproximar os futuros pais para travarem conhecimentos e
efetuarem matrimônio, dando às almas a oportunidade de atravessarem o véu
que encobria a lembrança de suas vidas do planeta de origem, tomando forma
física, aqui, na Terra. Cada casal concebeu cinco filhos; estas almas que
representam a “Mão da Atividade Divina”, vieram do planeta Vênus, e seus
descendentes prepararam a vinda do Senhor do Amor.
Cerca de novecentos anos (tanto quanto o véu de Maya lhes permitia, pois
eles também foram atingidos por este, assim como os filhos da Terra) juntos
procuravam e experimentavam descobrir a origem de sua existência divina,
esforçando-se para recordar os votos e as promessas que haviam feito e qual o
seu destino.
Vagarosa e paulatinamente surgiu a “Cidade da Ponte”, que foi
construída com a substância original da Terra: com seus mármores selecionados,
jóias preciosas e ouro puríssimo! As mais belas flores, viçosas árvores frutíferas
foram trazidas dos quatro pontos cardeais da abençoada e reconhecida Terra o
que, positivamente, seria um dever para com estes visitantes, a quem devemos
ser eternamente gratos. Estes seres mantinham, perante seus olhos, a visão da
vinda de seu Senhor e trabalhavam na câmara oculta de seus corações.
Os inumeráveis fluxos e refluxos das marés se sucediam sem que ficassem
concluídas as colunas da Ponte de mármore que emergiam das águas azuis do
mar para ligarem o continente com a Ilha Branca. Isto aconteceu muitos séculos
antes de aproximar-se a hora da vinda do Senhor Sanat Kumara. Inúmeros
descendentes dos venusianos abandonavam, agradecidos, os seus invólucros, os
corpos gastos, para rapidamente espiritualizar-se, ressurgir em um novo corpo
de criança e continuar a obra do Amor, antes de aparecer no firmamento a estrela
polar da Lemúria e ser reconhecido por eles mesmos, através de suas nubladas
consciências, que a hora máxima havia chegado! Com o transcorrer dos séculos,
enquanto uma geração seguia a outra, eram transmitidos os conhecimentos
relativos a esta misteriosa Estrela Polar que, valendo como um símbolo,
anunciaria o grande acontecimento para os quais eles trabalhavam abnegada e
ininterruptamente. TUDO estava preparado, quando a Estrela alcançou o zênite!
Sanat Kumara veio acompanhado, amavelmente, pela Sua guarda de honra;
chegou e fixou Sua residência sobre a Terra.

4 – A CONSTRUÇÃO DE SHAMBALLA

Amados discípulos, ponderai como era desinteressado o Amor daquelas
trinta emanações de vida oriundas de Vênus, que se propuseram a abandonar
seu planeta, onde só existe felicidade, harmonia e perfeição, e aceitar uma
encarnação através de mães da Terra, crescer nesta atmosfera, neste ambiente de
vibração densa junto a esta humanidade que se encontrava tão profundamente
submersa em trevas ao ponto de a Lei Cósmica ante essa materialidade preferir a
dissolução do planeta. Os venusianos aceitaram todo e qualquer sacrifício para
preparar uma moradia adequada ao seu Bem-Amado Senhor Sanat Kumara
quando Ele descesse à Terra.
A cidade de Shamballa, originalmente fora erguida no planeta Vênus com
todo seu requintado esplendor, com maravilhas que estão acima de qualquer
descrição humana. Em um dos mais belos palácios, morava a lindíssima Vênus, a
Bem-Amada de Sanat Kumara, assim como a Bem-Amada Meta e os outros
Kumaras. Deste palácio, Vênus governava as atividades religiosas de Sua Estrela.
Os trinta Seres que se encarnaram na Terra tiveram de impregnar suas
consciências e seus corpos etéricos com a mesma imagem da Shamballa que
existia em Vênus.
Após atravessarem os corpos densos de suas mães da Terra e despertarem
em corpos de crianças, trazendo características de raças e carmas nacionais, mais
tarde foram ainda envolvidos pelo “véu do esquecimento”. Entretanto, ao
atingirem a idade adulta, foi-lhes necessário apresentar, por meio da capacidade
de recordação ou de intuição, o esquema, o plano daquela cidade.
Empolgados pelo mesmo interesse, começaram a obra, após terem, em
primeiro lugar, escolhido o local adequado para a construção da cidade
maravilhosa que estavas destinada a ser a pátria provisória de Seu Senhor. A
próxima realização consistia em arranjar o material que deveria ser usado e
facultar ao espírito a fiel visão do projeto, dar-lhe a forma por meio de suas mãos,
trabalhando o mármore, a pedra.
Suas atividades não eram diferentes da que vós, amados discípulos,
exerceis hoje. Não havia a visibilidade do vaivém dos seres angélicos, das
“Nuvens de Glórias Celestiais”!
Apenas uma coisa existia: manter sempre presente no espírito dos
construtores da cidade a visão (visualização) da obra a ser realizada.
Aquela terra a oeste da Ásia que foi escolhida para a edificação da cidade
de Shamballa é hoje um vasto deserto, conhecido pelo nome de “Deserto de
Gobi”.
Mas naquela época era um grande lago em cujo centro existia encantadora
ilha verdejante denominada “Ilha Branca”. Neste local, foi construída a cidade de
Shamballa, para existir por tempo indeterminado.

Nem sempre os “arquitetos desta metrópole” nasciam nas imediações do
mar de Gobi. Alguns atravessavam mares e continentes, impulsionados por uma
força magnética que eles acreditavam ser um sonho, na esperança de encontrar
corações harmônicos, ou com afinidades espirituais.
Ali, sentiam-se como estranhos, por serem de diferentes raças e famílias.
Contudo, intimamente, eram unidos pelo mesmo ideal. Na crença comum da
visão e na união de suas forças, assumiram a execução da enorme tarefa.
Muitas vezes foram assaltados por hordas selvagens, por vândalos
desenfreados que descendo as colinas arrasaram as obras, apesar de suas
muralhas-fortaleza, destruindo os futuros templos que num constante zelo e
dedicação estavam sendo erguidos, estragando plantações, abatendo frondosas
árvores, calcando aos pés mudas e flores que ladeavam as belas e amplas ruas,
exterminando totalmente a vida, inclusive a dos próprios seres que trabalhavam
abnegadamente e com o maior carinho, para dar corpo ao plano secular da
visualizada Shamballa.
E estes seres, ao reencarnarem novamente, encontravam as ruínas de seus
sonhos. Todavia, embora só lhes restando o modelo da obra, persistentemente
recomeçavam tudo.
Todos labutavam sofrendo o decorrer do tempo, visto que pesava sobre
eles um período cósmico pré-determinado. Além disso, a Lei Cósmica não
permitia desperdício de energia para a Terra, do que resultava ser urgentemente
necessária a vinda de Sanat Kumara, estivesse ou não tudo preparado à sua
chegada. Porém a cidade foi concluída.

5 – A CHEGADA DE SANAT KUMARA
Chegou a hora decisiva da Iniciação da Terra. A natureza e a parte seleta
da humanidade estavam preparadas. Na Terra, a Estrela Polar de Lemúria
anunciava a vinda de Sanat Kumara. O majestoso Senhor despediu-se de Seu
povo, de Seu planeta, e da Sua Bem-Amada Vênus, com mais três Kumaras.
Então elevou-se na atmosfera acompanhado pela sua corte de anjos e
mestres. Da aura de Vênus ergueu-se a enorme Estrela de quíntuplas pontas e
pairou sobre aquele globo. Os venusianos tinham conhecimento das atividades
cósmicas do excelso Kumara através da aparição desse Astro, o que já havia sido
anunciado. Todos os corações estavam concentrados na Estrela e aguardavam
sua mensagem, naquela hora máxima. Vagarosa e majestosamente, elevavam-se
os imponentes Kumaras, seguidos pela corte, derramando Suas bênçãos sobre
planeta Vênus. A Estrela afastava-se e os Senhores do Amor dirigiam-se à aura
da Terra. Todos os habitantes de Vênus prosternaram-se e cantavam um

maravilhoso hino de Amor e bênçãos que se tingiu com as tristezas da
despedida, envolvendo no manto do Amor Sagrado a forma que desaparecia no
firmamento.
Ao se aproximarem da Terra escura, que girava sobre seu eixo e quando já
à vista dos trinta construtores da “cidade da Ilha Branca”, estes, altamente
emocionados, caíram de joelhos, felizes e agradecidos por haverem terminado,
no tempo exato, o magnífico Templo destinado a receber o venerável Santo. Os
Kumaras desceram com dignidade e donaire; neste instante, elevou-se, no alto do
Templo, a Chama da Trindade. Assim começou o longo trabalho do Senhor do
Mundo, ativando no coração dos humanos a Luz espiritual, a Chama Trina, que
os mantinha com vida. O PRIMEIRO Kumara espiritualizava (pôs em
movimento) a Chama Azul, o SEGUNDO Kumara, a Chama Dourada e o
TERCEIRO, a Chama Rosa. Neste instante sagrado para toda a humanidade,
Sanat Kumara penetrou nesta Chama Tríplice unindo as três Chamas em um
único FOCO de LUZ que jaz no coração de cada emanação de vida pertencente à
evolução da Terra. Este acontecimento, que foi o primeiro passo para a salvação
da humanidade, pode ser comparado à reação de um gigantesco fole que anima
o Fogo Crístico em cada emanação de vida sobre a Terra. Sanat Kumara, ainda
hoje, mantém e sustém toda esta atividade que é a identidade libertadora das
emanações de vida vinculadas ao nosso globo.
Quando os abençoados pés de Sanat Kumara tocaram a Terra durante este
transcendente e poderoso acontecimento, o planeta foi envolvido por uma
imensa aura rosada e nesta ocasião todos sentiram em seus corações eflúvios de
consolo, paz e esperança. Também as flores murchas levantaram suas corolas,
reavivando suas pétalas. Ouviu-se, novamente, o gorjeio dos pássaros. As
crianças puseram-se a brincar alegremente, divertindo-se com entusiasmo. De
que se constituía esta maravilhosa e invisível vibração etérica que penetrava na
atmosfera da Terra? Somente o sabiam os trinta seres que aguardavam o Seu
Senhor! A causa desta alegria atmosférica era a Presença do esperado e BemAmado SANAT KUMARA!
Naquele dia, amados discípulos, começou a Era de Ação de Graças na
Terra; pois a sua Chama projetou-se ritmicamente de Shamballa a partir do dia
em que os trinta seres venusianos se ajoelharam cheios de amor e devotamento
cada vez que as emanações de vida reconheciam os benefícios recebidos. Foi
assim como narramos que chegou o Bem-Amado Sanat Kumara com Sua
comitiva. Permaneceram na Terra, não somente alguns séculos, porém milhões
de anos, simplesmente ligados e impulsionados pelo Amor.
Quando vós, amados discípulos, e toda a humanidade fordes
ascensionados e usardes o manto de vossa imortalidade; quando vós, como seres
divinamente livres, estiverdes resplandecentes em plena luz, então

compreendereis que tudo isto só foi possível porque Sanat Kumara possuía
suficiente fé na Luz e na Vida e fez pelos seres humanos o que cada um de vós
deveria ter feito há eons. Se Ele não houvesse realizado Seu Trabalho de Amor,
toda a evolução teria atravessado a Segunda morte e vós não mais teríeis uma
consciência individual.
Refleti! Pagais por vossa vida enquanto servis a Ele, aos Mestres
Ascensionados e à humanidade! Pagais por vossa imortalidade durante todos
estes eons do vosso desdobramento. Se vosso ser foi mantido, é a Ele, unicamente,
que deveis ser gratos, ao contemplar ou sentir cada nascer do sol, cada flor que
vos dá seu aroma, cada amigo ou ser amado que aquece vossos corações. Só
podeis alegrar-vos com a vida, essa vida que é um presente de Sua paciência, de
Seu trabalho, de Seu Amor, um presente de Quem, por vós, aceitou a
responsabilidade perante a Vida Eterna e Divina.
Sanat Kumara e todos os que vieram com Ele do planeta Vênus são
chamados de “Senhores da Chama da Imortalidade”. Por ocasião de Sua descida
ao coração de Shamballa, trouxe Ele um concentrado desta Chama que era
desconhecida na Terra, pois ela apresentava a vibração de Vênus. A Chama que
Ele incorporou em Shamballa desde Sua chegada, fortificou-se durante todos
estes milhões de anos. Irradiava na atmosfera e na consciência da Terra e de seus
habitantes; a melodia chave (Leitmotiv) de Vênus, a vibração desta estrela
superior.
A Chama tem por objetivo criar e gerar, através de cada habitante da
Terra, das conscientes emanações de vida e centros de Luz. A única finalidade da
Presença de Sanat Kumara consiste em criar conscientes portadores de Luz. Cada
homem, cada mulher, cada criança, de acordo com sua aptidão, é um “Portador
da Luz”.

6 – SHAMBALLA!
SHAMBALLA!
Vós,
GRANDE
CENTRO
ESPIRITUAL
DA
ILUMINAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS! Nós nos inclinamos com profundo
respeito perante Vossa Presença e nos aproximamos de Vossa Santidade, de
vossa irradiante aura em humilde gratidão pelo privilégio de poder saber QUE
VÓS EXISTIS! Só PORQUE VÓS SOIS, nosso planeta ainda hoje existe! De Vosso
coração todo santificado, de Vossos suntuosos pórticos vieram TODOS os
mensageiros que trouxeram a Luz aos filhos da Terra! Em Vossos centros
santificados viveu nosso Santo Senhor e Rei, o Bem-Amado Sanat Kumara, o
“Venerável dos Dias”!

Hoje ainda, irradiante de amor celestial, de puríssimo amor divino, sobre
as areias do deserto de Gobi vibra a cidade sagrada de Shamballa, com suas
cúpulas e seus zimbórios que irradiam a Luz das mais elevadas esferas. A vista
interna consegue reconhecer nitidamente a auréola brilhante das cores que se
parecem a um arco-íris cósmico, na mais elevada atmosfera, expandindo-se
amplamente, em todas as direções.
Quando, silenciosamente, o nosso discípulo se aproxima dessa cidade,
percebe a Presença do Amor e, instantaneamente, sente-se envolvido por ele.
Seus sentimentos de gratidão aumentam e tornam-se uma força vibrante que faz
com que seu humilde coração avance no campo espiritual, goza o pressentimento
da alegria que o influencia e penetra, amplamente, na esfera de Shamballa.
Quando os olhos espirituais se acostumarem na intensidade das Luzes
internas e na protetora coroa de Luz, o coração da cidade sagrada não será, por
mais tempo, oculto aos peregrinos.
Tivemos o privilégio de contemplar o trono do Senhor do Mundo, na
cidade de Shamballa, porém no plano etérico. Enxergâmo-la exatamente como
era há milhões de anos, quando foi construída pela substância física, no mundo
das três dimensões. 1
Um mar azul profundo, de puríssimo fogo, circunda a cidade, da qual a
magnífica ponte, toda esculpida de mármore, forma o único acesso. Artísticos
arcos cobrem este mar e ligam a “cidade da Ponte” ao “continente da Ponte”, ao
“continente” etérico. Na cidade, Templos cobertos por cúpulas de ouro
proporcionam, em conjunto, a gigantesca impressão de uma flor de Lótus branca,
fosforescente e suspensa na atmosfera.
Vêem-se inúmeros peregrinos, dirigindo-se para esta cidade com a missão
de mensageiros que desempenham ordens recebidas. Alguns levam missivas ao
Rei, outros esperam d’Ele um decreto, uma ordem que os autorize a servir mais
amplamente os seus irmãos. Do Templo de Shamballa vêm todos os Mensageiros
Divinos que auxiliam a humanidade. Anualmente, antes do término do ciclo de
doze meses (do dia 15 de novembro até 14 de dezembro), estes mensageiros e
discípulos voltam para Shamballa e entregam a “colheita” de seus serviços
prestado à Vida durante o decorrer do ano.
Maravilhosos Seres saem desta cidade, ao encontro dos peregrinos. Suas
auras irradiam tanta Luz que não é possível descrevê-las.
Somos informados de que eles trazem estas irradiações e bênçãos do Sol
da “cidade de ouro” e as levam até os extremos da Terra.
As recordações começaram a despertar, lentas e pouco perceptíveis em
nossa consciência, através do véu do esquecimento, durante o tempo em que
observávamos o vaivém dos mensageiros de Luz: lembranças dos tempos em

que nós também praticávamos aquelas atividades, antes de usarmos corpos
carnais.
Nosso Mestre-Guia observava o nosso interesse. Pacientemente, esperou
por uns momentos e comunicou-nos sua disposição de acompanhar-nos ao
Templo do Rei. Ao pormos os pés na ponte, experimentamos maravilhosa
irradiação, fortíssima para nós, vinda do mar de fogo azul. Grande força de
vontade foi necessária para mantermos nosso controle sobre esta energia. Ao
mesmo tempo, compreendemos que esta capacidade de suportá-la seria o nosso
passaporte para o encontro com o Rei.
SANAT KUMARA! SENHOR DO AMOR! Nossos pensamentos dirigidos
a Ele plenificaram nossa consciência. Por Ele, nossos corações encheram-se de
amor. Todos os pensamentos individuais desapareceram, durante esta silenciosa
adoração. Seguimos avante por uma lindíssima alameda que conduzia ao centro
da ilha, no qual estavam localizados vários chafarizes cuja água tinha colorações
maravilhosas como as do arco-íris. Já nos encontramos, de imediato, frente ao
Templo principal, a sagrada residência do Senhor do Mundo, SANAT
KUMARA. Há muitos séculos foi Ele a cabeça da Hierarquia Cósmica para o
planeta Terra e a máxima autoridade da evolução para todos os povos.
O majestoso Templo estava situado sobre uma elevação. Subimos por uma
magnífica escadaria de mármore, intercalada, de doze em doze degraus, por
terraços gramados com enormes repuxos de águas cristalinas que também
refletiam, sob a luz do sol, as belíssimas nuanças do arco-íris. Os lindos
gramados eram orlados por canteiros repletos de florzinhas multicores. Tudo
respira irradiação de paz e beleza que se assemelhavam a um antegozo do
paraíso.
Enfim, encontramo-nos em frente ao imponente Portal do Templo, o qual
possuía uma impressionante altura. Este portal era obra construída com muito
esmero, com filigranas de ouro entrelaçadas, que refletiam a luz do sol espiritual,
como um gigantesco espelho.
Em um dos lados existia um floreiro de ouro. Cada visitante encontrava,
ali, sua flor predileta que surgia com por encanto! Não havia exceção para nós
sobre este gracioso costume: encantados e felizes cada um adornou-se com a flor
de sua preferência e continuamos a percorrer o átrio. Sobre uma mesa
ornamental avistamos uma salva de ouro de tamanho incomum. Ela continha um
celestial elixir, bebida essa oferecida a qualquer visitante, em uma taça de cristal.
Todos recebiam este símbolo como hospitalidade celestial de refrigerar e
revigorar e, em alegre expectativa, fomos ao encontro da audiência com o nosso
Rei.
Após algum tempo, abriram-se as magníficas portas da sala de audiência.
Seguimos nosso Mestre em sua nobre Presença. Entramos com o olhar baixo e

permanecemos aos pés do Trono. A Presença do Amor penetra cada átomo de
nosso ser; Sua consoladora Paz envolve-nos. Elevamos nossos olhos e nEle
fixamos nosso olhar! Em frente a nós, sorrindo, cheio de amor e misericórdia, Ele
incorpora tudo aquilo que nós, em algum dia, deveremos ser.
Silenciosamente aceitamos a misericórdia de Sua Presença. Reconhecemos
que Ele veio ao mundo para que fosse permitido a nós vermos nEle a imagem de
Deus, e igual a Ele manifestar em nós a Vontade dAquele que criou todos nós
Seus filhos à Sua Semelhança.
SANAT KUMARA, Senhor do Amor! Obediência foi a Vossa Vida, de
acordo com a execução do exemplo divino. Ó Vida, perdoai a nossa até agora
escassa e limitada conquista da revelação divina! Ó Deus, agora que nos foi
permitido VER, dai-nos, também, a força para VIR A SER!
A Presença de Sanat Kumara irradiava o Fogo de Suas Bênçãos, o que era
por nós confirmado e reconhecido, através do desejo ardente ou anseio de
realizar em nós o plano do Amor e de como poderíamos manifestar a grandeza
de DEUS, O UNO, VIVENTE EM TODA A HUMANIDADE.
Assim como nós encontramos o caminho que nos conduziu aos pés do
Senhor, também cada ser que deseja ardentemente encontrá-lo, seja por meio da
contemplação, com o amor e o auxílio de sua Presença Divina, com a ajuda de
um Mestre Ascensionado ou ainda através do Fogo da Purificação, achará o
caminho da salvação de nossa Terra ou o caminho ao nosso Bem-Amado SANAT
KUMARA! Este Ser, certamente, o encontrará!
(1) Segundo Alice A. Bailey (“Tratado sobre Magia Branca”), Shamballa foi fundada há 18
e meio milhões de anos.

7 – A GRANDE FRATERNIDADE BRANCA
Após Ter fixado Sua residência em Shamballa, o Bem-Amado Sanat
Kumara concebeu a idéia de uma Grande Fraternidade Branca. Esperançoso de
encontrar emanações de vida oriundas da fusão de filhos e filhas dos povos da
Terra e de seus protetores espirituais igualmente presos às teias das irradiações
humanas, o Senhor Sanat Kumara procurou os que pudessem ligar-se a Ele nos
planos internos, persuadindo-os a serem portadores da Luz, para ajudá-LO a
atingir algumas consciências que soubessem controlar suas energias. Além da
Luz e do Amor de Seu Coração, Sanat Kumara não possuía nada com que
pudesse agir. Muitos séculos se passaram até que Ele conseguiu encontrar duas
emanações de vida que concordaram em participar da Fraternidade. Uma delas
foi o próprio LORD GAUTAMA, O BUDA, hoje o Senhor do Mundo; o outro Ser

é hoje o CRISTO CÓSMICO ou INSTRUTOR DO MUNDO, Lord Maitreya,
atualmente com o nome de LORD DIVINO.
Esta Fraternidade cresceu no decorrer dos tempo; todos os cargos foram
preenchidos por seres da Terra já evoluídos ou por alguns outros que,
espontaneamente, resolveram ficar no planeta, a fim de cooperarem para o seu
desenvolvimento.
Em normas gerais: quando alguém pretendia ingressar na Fraternidade
Branca, esse candidato era levado à presença de Lord Divino (Lord Maitreya) e
investido na brilhante estrela de Luz e nas bênçãos de Sanat Kumara. Na
cerimônia de iniciação, a consciência externa do ser era ligada ao corpo de Sanat
Kumara por toda a eternidade. Esta cerimônia só era realizada quando, no
próprio coração do discípulo, fosse concretizada a estrela individual, para provar
à Fraternidade que esta emanação de vida estava apta ou preparada para dedicar
sua vida pessoal ao Serviço Divino de caráter universal.
Para Sanat Kumara não existia maior alegria do que levar esta estrela à
aura de uma emanação de vida em cujo coração a Luz acusasse que ela estava
pronta a receber a bênção e a assumir a responsabilidade de ser um portador da
Luz. Em seguida, o indivíduo era dotado com o Poder de transmutar o mundo
das emoções com o qual ele entraria em contato, não com a vontade pessoal, mas
pelo Poder da Chama que jaz em cada pulsação humana.
A instituição da Grande Fraternidade Branca que foi organizada por Sanat
Kumara era necessária para estabelecer uma comunidade consciente, entre as
esferas dos Mestres Ascensionados e a consciência externa da humanidade. Por
meio do véu do esquecimento, tecido pela própria humanidade – em
conseqüência de seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações secretas – estes
seres foram separados da CONSCIÊNCIA de sua própria Presença “EU SOU”,
bem como do reino dos anjos e dos ascensionados Seres Cósmicos, encontrandose, realmente, numa situação de grande confusão e trevas externas. A ordem foi
criada pelo desejo e aspiração de alcançar a mente de ALGUNS que ainda
possuíssem um pouco da recordação de sua verdadeira consciência, para
executarem o plano divino de conviver em íntima relação: os Mestres, os Anjos e
os Seres elementais.
Desde aquele tempo, quando Lord Gautama e Lord Maitreya se
apresentaram a Sanat Kumara, Eles têm caminhado ao longo de vários séculos,
em suas inumeráveis encarnações, na autodisciplina, maestria e abnegação, de
uma encarnação à outra, de uma a outra experiência e tudo isso foi apresentado
ao Conselho Cármico, a fim de que Suas almas obtivessem suficiente força, Amor
e perseverança, para que eles se tornassem aptos a cumprir, a desempenhar Seus
papéis Cósmicos.

8 – OS CARGOS DA HIERARQUIA
De todas as Entidades que estão ao serviço do nosso Sol, a VELADORA
SILENCIOSA da Terra, a Bem-Amada IMACULLATA foi o primeiro Ser que
obteve acesso ao Coração-Espírito-Vontade da Presença de Deus.
Segui-la-á, em futuro próximo, o Senhor do Mundo, cujo cargo foi
exercido pelo Grande Sanat Kumara durante inumeráveis séculos, até o ano de
1956, quando já havia suficiente irradiação de Luz na Terra e, com isto, foi-Lhe
dada a oportunidade de retornar ao Seu planeta Vênus.
O trabalho de um BUDA consiste na incorporação do Amor Divino e na
manutenção do Fogo Sagrado na alma da humanidade, durante o tempo
indispensável de permanência, desenvolvimento e amadurecimento, aqui, na
atmosfera da Terra. O Buda traz à Terra a essência e a vibração do reino celestial,
para que a alma não se sinta completamente banida de outro plano e a centelha
divina continue presente, aqui neste mundo. Esse trabalho foi executado, há
muitos séculos, pelo Grande Lord Gautama, o Qual aceitou o cargo de SENHOR
DO MUNDO, quando no Ano Novo de 1956, Sanat Kumara foi liberado do
compromisso que livremente aceitara e retornou ao seu planeta de origem.
O SENHOR DO MUNDO é a máxima Inteligência-Guia de todos os
integrantes da Hierarquia Espiritual e também a mais alta autoridade no campo
das Atividades Transcendentes. Ele é o verdadeiro doador de todas as Forças
irradiadas do Cérebro Divino e serve também em primeira linha, com o Instrutor
do Mundo, os altos Seres do Conselho Cármico.
O INSTRUTOR DO MUNDO ou o CRISTO CÓSMICO (O Grande
Dirigente) trabalha sob a orientação do Senhor do Mundo. É Seu desejo
desenvolver a consciência dos filhos da Terra, unindo-os com os Raios de Buda
para a evolução deste planeta. É Ele o Grande Ser que traz à manifestação todas
as religiões. Geralmente, Ele serve durante 14.000 anos ensinando a todos os
intermediários da Palavra de Deus a maneira como poderão atingir os centros
espirituais das sete diversas faixas da humanidade. Essa atividade era executada
pelo Grande Lord Maitreya, enquanto Lord Gautama ainda era o Buda. Depois
que Sanat Kumara foi liberado de Seu compromisso (que durou milhões de anos)
e retornou a Vênus, Seu lugar foi ocupado por Lord Gautama, que assumiu o
cargo de Senhor do Mundo. Lord Maitreya elevou-se mais um grau e foi
guindado ao posto de Buda. O cargo de Lord Maitreya foi preenchido pelos BemAmados Jesus e Kuthumi como INSTRUTORES DO MUNDO ou CRISTOS
CÓSMICOS. 2

(2) Posteriormente, o Mestre Ascensionado Lanto, antigo Hierofante do Templo de Royal
Teton (Templo da Precipitação) também foi elevado ao cargo de CRISTO CÓSMICO.

9 – LORD GATAMA, ANTIGAMENTE, O BUDA, HOJE SENHOR DO
MUNDO
Lord Gautama que, em Sua última encarnação terrena, era filho de um
príncipe indiano, foi educado com muito carinho e desvelo por seu pai. Este
procurou afastá-LO de todas as coisas repugnantes e sórdidas da vida. Mas, ao
fazer-Se adulto, repentinamente, o moço tornou-se cônscio da evidência dos
fatos. A triste situação do mundo - conseqüência do mau uso da vida que a
humanidade fazia – deixou-O tão compungido que resolveu abandonar tudo: sua
fortuna e posição social, sua esposa e filhos, para ir à procura de esclarecimento
sobre os males que via e O afligiam. Por sete longos anos, em busca de uma
solução, percorreu todos os caminhos possíveis e acessíveis. Finalmente, cansado
de investigar sem conseguir uma solução para os problemas humanos, voltou-se
para o “Caminho Interno”. Pela meditação, concentração e êxtase, passou por
todos os planos e esferas, até alcançar a “Iluminação”.
Foi Ele o PRIMEIRO de todos os Instrutores que, conscientemente,
penetrou nas esferas mais elevadas desde que o véu da criação humana encobrira
a Presença Divina, e que se tornou um Mestre, acima da visão do homem
comum. Seu maior merecimento consiste em: após ter conquistado as gloriosas
esferas da Luz nas quais poderia permanecer, renunciou a essa glória livremente.
Seu Amor pela vida humana era tão grande que desceu a ela novamente, para
trazer aos homens e por em prática na vida diária os ensinamentos e a maneira
de compreendê-los que havia recebido em Sua Grande Iluminação.
Desde Sua Ascensão à BUDA, Lord Gautama comparece uma vez por ano
à festa de Wesack para, novamente, entrar em contato com a humanidade. Essa
festa realiza-se na época da lua cheia do mês de maio, ocasião em que este
Grande Ser aparece aos Seus discípulos, na Índia, em Sua fulgurante e luminosa
Presença, distribuindo Amor e Bênçãos. 3
Em fevereiro de 1953, quando a Bem-Amada Deusa da Misericórdia Kuan
Yin que em Seu Templo, localizado no plano etérico sobre a cidade de Pequim,
na China, entrou em atividade, após insistentes e reforçados apelos dos
discípulos por misericórdia, foi dado aparecerem as ascensionadas Legiões de
Luz e o Lord Gautama com inteira autenticidade em Seu corpo de Luz. Ele
resolvera permanecer neste Templo, para dar um adicional impulso de Amor e
de Luz em favor da liberdade dos seres da Terra.
Desde aquele tempo até o Ano Novo de 1956, Ele se preparava para
assumir o cargo de Sanat Kumara, pois Sua Aura deveria adquirir a capacidade

de envolver cada partícula de vida sobre a Terra, até mesmo a menor haste de
relva.
Lord Gautama instrui-nos sobre o “caminho intermediário”, que significa:
o equilíbrio da vida (fator tão importante para obter-se o mestrado) e o domínio
dos quatro corpos inferiores.
E Ele nos diz: “Eu vos trago a sensação e a substância da Paz que há eons
formou a minha Aura. Se a quiserdes convosco, ela se tornará parte integrante de
vosso mundo.”
“Há muitos séculos, Eu ensinava na Índia. Quase todos os habitantes
desse país converteram-se à minha doutrina e a veneram, se bem que há 2.500
anos, somente alguns monges empoeirados pelo pó das estradas percorridas e
viajantes curiosos manifestaram algum interesse pelos ensinamentos. Sei o que
significa palmilhar os pedregosos caminhos da Terra e observar as desgraças dos
homens! No meu ardente desejo por liberdade de consciência, investiguei as sete
esferas das consciências mais elevadas, vindo encontrar, lá, a santa Verdade da
Vida, e eu vi que, pela obediência à Lei que a rege, todas as situações de dores,
no futuro, não só serão aliviadas assim como poderão ser completamente
sanadas e mesmo evitadas. Após haver conseguido meu objetivo, isto é, ter
encontrado a Verdade, renunciei aos direitos adquiridos ou que me foram dados
por Deus: permanecer nas esferas da Bem-Aventurança. De tudo abdiquei
livremente.”
“Voltei à Terra e vivifiquei novamente meu corpo, quase inânime, pois
durante esses anos havia sido negligenciado. Hoje, após 2.500 anos, existem
muitos Templos com relicários que trazem o nome de budismo.”
“Como Senhor do Mundo, devo ser cheio de humildade e gratidão. Ao
mesmo tempo, trago o desejo de expandir cada vez mais o amor divino, até que
todos os vossos esforços sejam coroados de perfeito êxito. Não serei, talvez, um
impressionante nem um empolgante Senhor do Mundo; mas, em compensação,
serei mais solícito e liberal! Meu Raio Pessoal está ancorado em cada um de
vossos corações. Ele vos traz meu Amor, pois vós sois a esperança da Celeste
Hierarquia, para vós e todos os povos e também para a Terra!”
(3) Desde 1967 esta atividade é exercida pelo Lord Divino.

10 – LORD DIVINO, O BUDA DA ATUALIDADE, ANTIGO LORD
MAITREYA, O CRISTO CÓSMICO E INSTRUTOR DO MUNDO
Lord Maitreya foi há séculos o Grande Iniciador (ou Dirigente) sempre
pronto a auxiliar o indivíduo que se esforça para realizar o Plano Divino quando,

realmente, existe união e contato entre o Ser Crístico e o ser externo. Esse batismo
espiritual foi realizado através de João e, pelo mesmo batismo, o Mestre Jesus
recebeu o Espírito Santo, unificando Seu Ser externo com Sua própria Natureza
Crística.
O que Lord Maitreya fez com Mestre Jesus, unificando Sua própria
Consciência Crística com o Ser Divino individual de Jesus e emprestando se
“Momentum Cósmico” e o Poder de Sua Energia de Vida à “Custódia” de Jesus
para Sua futura Missão, isso, Ele também quer fazer para TODA A
HUMANIDADE! A segunda vinda do Cristo realizar-se-á quando cada
discípulo, por meio de seu próprio Ser Crístico, possa receber as bênçãos do
Cristo Cósmico, contribuindo na fusão do ser da personalidade com a natureza
divina.
Cada Ser Crístico das emanações de vida que pertencem a este planeta foi
criado por DEUS-PAI-MÃE, muito tempo antes de que a chispa divina
individual encarnasse no físico. Este maravilhoso Ser Crístico tem o desejo de
corporificar, no mundo da forma, seu glorioso modelo e plano, através do ser da
personalidade e desta maneira realizar a Vontade do Pai Eterno, prestando um
serviço especial pelo qual serão elevados à glória, o modelo divino e o Plano do
Universo.
Enquanto cada Ser Crístico não adquirir a capacidade de realizar-se a si
mesmo neste Plano Divino da Perfeição Cósmica, não poderá manifestar-se
plenamente, porque nenhum Ser Crístico poderá responsabilizar-se em prestar
um serviço especial à outra emanação de vida.
Por causa do mau uso do livre-arbítrio, a maioria dos integrantes desta
evolução rejeitou fazer progresso para atingir a perfeição. Mesmo assim, o SantoSer-Crístico manteve a ‘personalidade’ na esperança de algum dia achar
suficiente misericórdia no coração e consciência do ser externo, e o trabalho
mútuo poder alicerçar sua existência e justificar a dispensação de energia divina
dos reinos da natureza, dos anjos e dos seres elementais, os quais conservam, há
eons, a vida de cada personalidade.
Finalmente, neste meio tempo, a Lei Cósmica tomou a iniciativa de, para o
futuro, não mais permitir que a energia divina dos anjos, dos Mestres e dos seres
elementais seja usada para manter e sustentar as tolices dos humanos. No ano de
1952, foi expedido um edital cósmico. Por conseguinte, durante os próximos
vinte anos, o Ser Crístico de cada pessoa humana deverá unir-se com seu ser
externo e servir à sua finalidade cósmica, se este não quiser imergir com a sua
personalidade para outro sistema solar de menor vibração que o nosso, onde
poderá, continuando em seu esforço para servir a Deus e ao homem, um dia
alcançar a perfeição. (*) O certo, porém, é que todo Ser Divino deseja realizar seu
trabalho dentro da evolução a que pertence. Por isso, a Dispensação foi

decretada; o livre arbítrio dos homens será eliminado ou anulado, para que o Ser
Crístico possa irromper através da personalidade externa, obrigando-a à Realização
do Plano Divino.
Lord Maitreya ou Lord Divino, com Ele hoje é chamado, representava, até
pouco tempo, isoladamente para cada Ser Crístico da humanidade não
ascensionada, o PAI DA VIDA. Através de seu “momentum” e de seu Poder,
cada Ser Crístico recebe a capacidade de unir-se cada vez mais com seu ser
externo. Nosso Bem-Amado Maha Chohan relata um maravilhoso serviço de
amor que LORD DIVINO executou visando a humanidade não há muito tempo.
O próprio Santo-Ser-Crístico de todos os integrantes desta evolução estava
presente. Todas as emanações de vida que estavam encarnadas naquela época,
assim como as que se encontravam nas esferas astrais e nas esferas etéricas
achavam-se no recinto, quando o Bem-Amado LORD DIVINO levou a efeito este
maravilhoso ritual de Amor que assim se desenrolou: “Sobre todo o Continente
Asiático flutuaram maravilhosos Seres resplandecentes de Luz formando como
um dossel no firmamento com a cintilação de Suas Presenças, enquanto a
preciosa música das esferas enchia o espaço. O Bem-Amado Sanat Kumara e
Lord Gautama estavam presentes, como convidados de honra sentados em frente
à Fraternidade, sobre lindos e esculpidos tronos de mármore.”
“O ritual tomou seu curso: o Ser Crístico de toda a humanidade fundiu-se
em uma só e brilhante espiral branca de Ser Vivente, no alto da colina. Lord
Divino penetrou no centro desta espiral que foi elevando-se até uma altura de
3.000 metros acima da superfície da Terra, enquanto Ele era envolvido por uma
veste branca e ostentava sobre o peito um colar de resplandecentes e alvas
flores.”
“A Luz da Presença de Lord Divino era de intensidade tão penetrante que
todos os presentes foram por Ele, formalmente, atraídos a banhar-se na
substância do Amor Divino. Seus cabelos resplandeciam por efeito dos raios
emitidos de Seu semblante divino, e Seus lindos olhos de cor violeta eram
repletos de Calor e Amor, demonstrando Sua maneira de ser. Uma pomba,
branca como a neve, pousava sobre Seu ombro e dois amoráveis anjos,
igualmente envoltos no puríssimo branco, O acompanhavam: cada um trazia um
báculo branco, sobre o qual vicejava a flor mística de Shamballa.”
“Todos nos levantamos quando Lord Divino entrou no círculo do Ser
Crístico da global raça humana. Até mesmo Sanat Kumara e Lord Gautama
inclinaram Suas cabeças, prestando assim uma homenagem aos “Serviços
Prestados” e ao cargo elevadíssimo do Cristo Cósmico.”
Com a primeira inalação, elevou-se puríssima Chama Branca, envolvendo
Sua Forma e nela desaparecendo. A própria Chama ergueu-se da Terra como um
pilar de fogo branco até o ponto mais alto onde foi cercada por formas celestiais.

Em seguida ouviu-se uma poderosa melodia, vinda do interior desta chama e
baseada no “Leitmotiv” de Lord Divino. Nós a inalamos e abençoamos,
enviando-a, depois, para que desse a volta por toda a Terra.”
“Ao mesmo tempo, o Santo-Ser-Crístico da raça humana expandia-se,
pairando sobre os corpos físicos nos quais esta Chama se achava ancorada há
séculos. Lord Divino voltou do invólucro da Chama irradiante como o Sol. Em
cada respiração, o próprio Santo-Ser-Crístico inalava em seu coração a Chama do
Poder do Cristo Cósmico, guiando-a para baixo, a fim de ser espargida e atingir
todos os presentes, pois cada Santo-Ser-Crístico dedica toda sua atenção ao Ser
Crístico pelo qual assumiu responsabilidade.”
“Esta foi a primeira libertação do Poder do Cristo Cósmico em cada ser
pessoal, em cada membro da raça humana que se encontra em nosso planeta.
Desta expansão de Poder não foi excluída nem sequer uma única emanação de
vida entre as que pertencem à raça humana.”
“Após a Terra estar envolta, durante quinze minutos, pela Chama, Eu,
Maha Chohan, me aproximei e entrei no ponto focal da mesma, permanecendo
ao lado de Lord Divino. Apelei, então, aos mensageiros de meu cargo.
Instantaneamente apareceram milhares de pombas brancas. Separadamente,
cada uma delas, recebeu a minha bênção, dirigindo-se, em seguida, à aura do
Santo-Ser-Crístico de cada emanação de vida. As pombas então passaram a
multiplicar seus serviços, idênticos aos que em anterior ocasião prestaram ao
Mestre Jesus, quando Este foi batizado, há séculos, por João, na abençoada
Presença de Lord Divino.”
“Ao terminar esta cerimônia, o coro celestial começou a entoar o grande
cântico de louvor ao Coração da Criação. Todos sentiram o palpitar da Harmonia
e permaneceram absorvendo aquela doce Paz que surgia do fundo de seus
corações! Esse Serviço espiritual de Paz que surgia do fundo de seus corações!
Esse Serviço espiritual repetiu-se trinta noites seguidas para dar à humanidade o
seu impulso necessário. Queira cada indivíduo sentir na Presença de seu SantoSer-Crístico a Santa Pomba da Paz!”
(*) Ver o “Plano Divino para Nosso Sistema Solar”, publicado pela “Ponte para a
Liberdade”.

11 – O REGRESSO DE SANAT KUMARA A VÊNUS
Na véspera do Ano Novo de 1956, foi dada ao Bem-Amado Sanat Kumara
a licença de regressar ao Seu planeta Vênus, após longos eons de Sua
permanência aqui na Terra. A cerimônia de despedida foi realizada, somente,

mais tarde, no fim do mês de janeiro do mesmo ano em Shamballa e ato contínuo
no Templo do Arcanjo Miguel, no Canadá. O Bem-Amado El Morya e Seus
discípulos da “Ponte para a Liberdade” cooperaram, bastante, pela liberação da
requerida energia. Por este motivo surgiram muitas mudanças das quais
finalmente resultou ficar Sanat Kumara desobrigado de Seu compromisso.
Naturalmente, Lord Gautama aprimorou-se em especial preparo para assumir o
cargo de Senhor do Mundo.
Foi privilégio e honra do Bem-Amado El Morya entregar o ofício a Sanat
Kumara, no qual anunciava a Sua liberação cósmica do compromisso assumido.
Sanat Kumara retirou a coroa de Sua cabeça e a colocou sobre a do Bem-Amado
Lord Gautama. Em seguida, Sanat Kumara agradeceu à VIDA pela Sua liberação.
Após, expressou o desejo de continuar, aqui na Terra, com Regente, até o término
do prazo dado pela Lei Cósmica.
Por isso, as atividades do Buda (Lord Gautama) e as do novo Buda (Lord
Divino) são conciliáveis. O trabalho do Senhor do Mundo consiste em gerar
suficiente Luz para manter o planeta no Sistema Solar. Lord Divino abrange a
atividade de várias cerimônias, sempre que isto seja possível. Esta cerimônia que
foi descrita representa uma Tríplice Atividade de requintada beleza:
Lord Gautama mantém e sustém o amor, a paz e a iluminação.
Sanat Kumara tem Sua especialidade como Chanceler e Regente.
Lord Divino como coração e cérebro da Fraternidade em todas as
cerimônias dos “Serviços Prestados”.
Amados discípulos, uni-vos estreitamente aos três GRANDES SERES DO
AMOR. Esforçai-vos para ser o canal da expansão e difusão de Seu Amor e Sua
Paz, pois isso significa, AGORA, a liberdade, a paz e a vitória da Luz à Terra.

12 – APELO
Fervorosa Presença Divina “EU SOU”, fonte de tudo que existe, ancorada
no coração de toda a humanidade, nós VOS amamos, nós VOS adoramos, nós
VOS reconhecemos como única doadora de nossas vidas, de nossas inteligências,
de nossas substâncias, VÓS SOIS TUDO! Apelamos pelo nosso Santo-Ser-Crístico
e ao Santo-Ser-Crístico de toda a humanidade para que se apresente AGORA
para assumir toda responsabilidade; ordenai e controlai toda personalidade!
Deixai AGORA manifestar-se, através de nós, o Plano Divino!
GRANDES LEGIÕES DOS MESTRES ASCENSIONADOS E SERES
CÓSMICOS, BEM-AMADO SANAT KUMARA, LORD GAUTAMA, LORD
DIVINO E BEM-AMADO MAHA CHOHAN! Selai-nos em Vossa compensadora
atividade do Amor, da Sabedoria e do Poder da Perfeição; capacitai nosso Santo-

Ser-Crístico através da pressão de Vosso Amor a aceitar por nós, AINDA HOJE,
esta ordem. Nós Vos agradecemos.

13 – BÊNÇÃO
Selados na poderosa e compensadora atividade da Chama Tríplice do
coração dos Bem-Amados Sanat Kumara, Lord Gautama e Lord Divino, nós
agradecemos a Vós, grandes Seres do Amor, pelo Vosso derramamento de Luz,
de Amor e de Poder, de hoje. Deixai-os chamejar através de nós, para que
sejamos capacitados a abençoar toda partícula de vida que contactamos e para
que ela realize o Plano Divino.
Nós Vos amamos, abençoamos e agradecemos, pelo Vosso longo e abnegado
serviço à nossa Terra e a toda a vida.
Apelamos à INFINITA PRESENÇA DE TODA VIDA para nos abençoar,
abençoar, abençoar em nossos presentes caminhos e também nos caminhos que
nos são desconhecidos.
NÓS VOS AGRADECEMOS!

HAJA LUZ
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Nossa Meta é a Ascensão

13.1 – NOSSA META É A ASCENSÃO
A Ascensão ao reino da Luz é a meta destinada a cada homem da Terra.
Esta ASCENSÃO NA LUZ é assaz importante para a completa expressão do
Plano Divino e também para cada ser elemental ou para cada anjo que, por amor
à humanidade, tenha aceitado, passageiramente, a encarnação no âmbito
humano.

A todos os que desejam tomar parte no processo de libertação da Terra é
imprescindível saber que a atividade da Chama da Ascensão pode ser aplicada,
diariamente, na vida prática, para transformar as qualidades de energia dos
elementos inanimados, assim com para agir nas criaturas, em favor de sua
elevação. Apelai pela Chama da Ascensão em favor dos quatro elementos: da
terra, da água, do ar e do fogo e observai a transmutação de energia que se efetua
por meio de vossos apelos.
No mínimo, a meta de cada emanação de vida é a Ascensão ao corpo
eletrônico da Presença “EU SOU”, onde o ser humano estará livre para sempre
de toda forma de limitação, desarmonia e impureza. Se os povos da Terra
quisessem aceitar a possibilidade da Ascensão pessoal, em vez de achar que a
“ordem natural do Plano Divino” seja a velhice, o prejuízo, a limitação e a morte,
então tudo seria mais fácil.
Que vem a ser a ASCENSÃO? - Ascensão significa a retração de TODA
energia de qualidades desarmônicas que tecestes por meio de vossas criações
humanas, durante vossas encarnações, nas vossas próprias auras. Todo
pensamento ou sentimento, toda palavra ou ação, enfim, a menor partícula,
alguma vez usada de forma incorreta, deverão ser libertados e transmutados em
perfeição. Isto se efetua por meio de um espontâneo e vigoroso uso da
Transformadora e Misericordiosa Chama Violeta.
Os abençoados discípulos que estão se preparando para a Ascensão, em
geral, não só transformam seus próprios carmas destrutivos, mas também
ajudam os humanos a se libertarem de seus carmas negativos. Quando um
discípulo tem o desejo de “colocar todas as coisas, novamente, em ordem”, os
Mestres dão-lhe maior assistência. A Ascensão não é tanto um “acontecimento
místico”, é bem mais uma ciência. O discípulo é instruído, por meio da aplicação
do Fogo Sagrado, para ativar as vibrações dos átomos dos quatro corpos
inferiores, de modo que todas as vibrações negativas possam ser alijadas de seus
corpos e de suas auras.
A Ascensão pública de nosso Bem-Amado Mestre Jesus realizou-se com a
finalidade de provar aos olhos humanos a Sua ÚLTIMA DETERMINAÇÃO! A
grande misericórdia da vida tem como finalidade dissolver e transmutar toda
imperfeição que paire em torno de cada átomo por meio da CHAMA VIOLETA,
e que é, realmente, vida qualificada.
Para o vosso uso, a vida providenciou a água. Seria difícil se tivésseis que
precipitar cada gota de água que vos fosse necessária. Igualmente se processa em
ralação ao Fogo Violeta. Ele existe, não necessitais criá-lo! Mas o uso diário e
dinâmico do apelo é indispensável a cada um que deseje usá-lo, para assegurar o
alívio de suas preocupações, alcançar a perfeição e finalmente a Ascensão.

Quanto mais entusiasmo, alegria, bem-aventurança conseguirdes em
vossos apelos, tanto mais depressa manifestar-se-á vossa vitória. Autocrítica,
autocomiseração e autodesprezo por erros passados não estão em concordância
com a Lei. Existem muitas experiências coma as quais os “candidatos à
Ascensão” deverão entrar em contato, até que consigam reconhecer em seus
próprios corações o poder da SAGRADA CHAMA CRÍSTICA e com seu auxílio
aprendam a dominar os seus quatro corpos inferiores.
Toda a vida apoia-se na Lei do ciclo. O próprio Jesus esclarece isso através
da descida do espírito à matéria. Porém, isso somente representa a metade dos
princípios vitais! A luta pela Ascensão das emanações de vida deveria ser um
processo diário. E, por que não dizer, de todas as horas?
A pura energia da Presença Divina é ampliada e multiplicada pela
personalidade, através do uso construtivo da energia de vida. A conquista da
Ascensão deverá ser considerada em cada segundo como uma realidade e fazer
parte essencial da vida diária.
Se o fluxo da energia de vida da Presença Divina “EU SOU” emitido à
forma humana é maior do que o refluxo desta forma à Presença Divina, então o
indivíduo é um “prisioneiro da Terra”, assim como parece ser a maioria da
humanidade. Mas se, ao contrário, o refluxo da energia acumulada com o
aperfeiçoamento da personalidade (onde as qualidades são multiplicadas) for
maior do que o “fluxo”, então a Chama Trina individual será animada e ela
aumentará em crescente atividade até realizar-se a Ascensão!
Esforçai-vos, dia a dia, para receber esta energia da Presença Divina e
carregai-a com a DIVINA-BOA-AÇÃO! Isso aumentará vossas reservas de
origem e vós próprios erguereis a ESCADA na qual ascensionareis para a vossa
liberdade.
O Mestre Ascensionado Saint Germain disse: “Se somente (51%)
cinqüenta e um por cento de vossa energia for usada construtivamente, vossa
Ascensão estará assegurada”! Realmente, isso é um insignificante “superavit”,
um por cento a mais da metade de toda energia divina que retorna carregada de
perfeição.
A média dos indivíduos aproveita mais ou menos (3%) três por cento na
forma construtiva, (25%) vinte e cinco por cento na forma negativa; o restante
(72%) setenta e dois por cento constitui forças malbaratadas! Estes setenta e dois
por cento de energia são esbanjados em sentimentos e pensamentos passageiros.
Todos os dias vós recebeis “toneladas” da mais pura energia vital oriunda da
puríssima vida original de Deus, isto é a “EMANAÇÃO DA IRRADIAÇÃO
DESCENDENTE”. E, diariamente, enviais apenas um tênue “fiozinho” de bons
pensamentos, afirmações, esforços e bons propósitos; isto é a “EMANAÇÃO DA
IRRADIAÇÃO ASCENDENTE”. A Ascensão é pois uma científica realidade

fundamental. A emanação da irradiação ascendente e a emanação da irradiação
descendente deverão equilibrar-se com o saldo favorável deste um por cento!
Analisai-vos! Vosso corpo mental está livre de formas-pensamentos de
miséria e infortúnio? Estará ele livre de distorções em relação à imagem que
fazeis de vossos irmãos? Livre de más impressões sobre a velhice? Vosso corpopensamento é capaz de manter o modelo divino assim como o Plano Celeste de
vossa própria identidade e o de vosso próximo?
Vosso corpo sentimental encontra-se mergulhado na depressão? Ou repleto
de sentimentos negativos que emergem como limitações e suposições, como
sejam de velhice e doença? Ele se encontra carregado com aborrecimentos de
toda espécie? Ou está pleno de entusiasmo, fé, iluminação, entendimento e amor
a Deus e ao próximo? Permanece puro e cheio de desejos, para ajudar nosso
Bem-Amado Saint Germain na iniciação da Era para a Liberdade e por este meio
servir os humanos, através do poder dos apelos e irradiações?
E vosso corpo etérico? Mantém-se isento de todo sentimento de ódios
ocultos e de intolerância? De revoltas ou de injustiças que vos foram impostas
por outros? Estará ele imune de ofensas ou recordações imperfeitas? Ou está
repleto de pensamentos e recordações de Força e de Luz, que são aplicadas pelos
seres ascensionados e que vós mesmos, em algum dia, ireis usá-las?
Vibra vosso corpo físico satisfeito, jovem, cheio de força vital? Desenvolveu
ele a maestria e a austeridade? Recusa a hipótese de decadência, doença e
desenlace? Consegue desenvolver a força da persistência, quando lhe é pedido
desistir do sono e apelar pela Luz, para auxiliar a todos que se encontram em
trevas? Seria bom, desta maneira, pôr em prova vossos quatro corpos!
Não conheceis o dia nem a hora em que sereis convocados para prestar uma
incumbência sigilosa em um grande trabalho cósmico; devereis, talvez, seguir para o
rumo leste ou oeste, norte ou sul! Os Mestres Ascensionados necessitam de
vossas inteligências vigilantes, de vossos sentimentos calmos, equilibrados, de
vossos pacíficos corpos etéricos, de vossas forças de vida revitalizadas e do
otimismo de vossos corpos físicos! Os Mestres estão convocando-vos para que
estejais preparados, quando o chamado for dirigido a vós, seja para completar
vossa Ascensão ou encarregar-vos de maiores tarefas. Por isso, Nós vos
aconselhamos: purificai e harmonizai, CONSTANTEMENTE, vossos quatro
corpos inferiores, para que estes estejam equilibrados e prontos! Os Mestres vos
dizem: “O dia virá e então recordareis as Nossas Palavras”!

13.2 – A CHAMA DA ASCENSÃO EM LUXOR, EGITO

Em tempos primitivos, antes de os povos da Terra se terem deixado
emaranhar nas teias das trevas dos retardatários de outras estrelas, a Ascensão
realizava-se, consciente e solenemente, logo que o indivíduo finalizasse o ciclo de
suas encarnações. As emanações de vida permaneciam algum tempo na Terra,
durante um período de dois mil anos. Um ciclo cósmico consta de quatorze mil
anos.
Porém, a Ascensão CONSCIENTE ao reino dos Mestres Ascensionados
está completamente esquecida pela massa dos habitantes da Terra. Por isso, o
Mestre Jesus trouxe esta compreensão à consciência objetiva da humanidade: a
ASCENSÃO é, para cada um, a ÚLTIMA DETERMINAÇÃO. Ele deu a todos um
exemplo vivo para que O seguissem. Em maioria, a humanidade considera,
ainda hoje, o exemplo de Jesus como uma expressão de maestria fora do comum,
um acontecimento único que só Ele poderia realizar, e esqueceu-se, com sito, Sua
recomendação: “As obras que eu faço vós, também, deveis fazer, e até maiores do
que estas”.
Jesus, Sua Mãe Maria, o Bem-Amado João e outros, que naquela época
completaram a Ascensão, receberam os ensinamentos, a assistência e as
irradiações do Bem-Amado Serapis Bey e de Sua Fraternidade em Luxor, para
consumar o chamado milagre do “domínio sobre a morte”.
13.3 – TRANSFERÊNCIA DA CHAMA DA ASCENSÃO PARA LUXOR
Ao aproximar-se a decadência da perfeita e única cultura atlântea e pelo
mau uso pessoal e fins egoísticos da força das invocações, a Grande Fraternidade
Branca elaborou planos para transferir os diversos Focos de Luz do Fogo Sagrado
para locais protegidos, na superfície da Terra, antes que o continente
submergisse nas ondas do mar. As diversas virtudes divinas representadas pela
Chama eram constituídas de substâncias materiais e muito sensíveis, mas
completamente visíveis. Encontravam-se abrigadas nos maravilhosos Templos
de Atlântida. Estas Chamas eram consagradas à cura, à iluminação, à fé, ao
suprimento e carregadas com todas as coisas boas. Foram sempre diligentemente
visitadas por pessoas que necessitassem destas qualidades divinas. Estes
peregrinos eram então carregados com a essência e substância de determinadas
Chamas, para abençoar seus familiares e amigos. A Chama da Ascensão é UMA
das que outrora existiam no Templo do continente Atlântida.
Antes de submergir um dos últimos remanescentes da Atlântida, a Ilha de
Poseidon, foi dada ordem a alguns sacerdotes e sacerdotisas, que naquela época
ainda não eram ascensionados mas tinham o privilégio de manter ou sustentar
esta Chama no Templo Sagrado, para levá-La a um novo e determinado lugar.
Ao Bem-Amado Serapis Bey (também naquela época um sacerdote ainda não

ascensionado) foi confiada a responsabilidade de trazer a CHAMA DA
ASCENSÃO de Atlântida para Luxor, no Egito.
Serapis Bey e seus auxiliares trouxeram a Chama da Ascensão em um
barco aberto sobre o mar, navegando 480 milhas, depois subindo o Rio Nilo, até
Luxor, onde ergueram um Foco de Irradiação. Durante esta perigosa viagem,
alimentavam a Chama como o seu hálito e a protegiam com os seus corpos.
Navegaram contra o fator tempo, porque sabiam que o momento cósmico não
espera pelo homem. Apenas haviam chegado à margem do Egito, trazendo a
preciosa Chama, a Terra começou a tremer, significando com isso que a Ilha de
Poseidon havia submergido. Junto com sua alegria de contemplar a Chama que
ainda emitia raios luminosos, misturava-se o sentimento de tristeza pela perda
da ilha submersa e de tudo que lá haviam amado, assim como de alguns irmãos e
irmãs que também haviam sido encarregados de retirar a Chama, porém não
conseguiram terminar a sua viagem.
Serapis Bey e Seu grupo recomeçaram o ritmo, em Luxor, magnetizando,
mantendo e expandindo a Chama da Ascensão. Com o passar dos tempos,
construiu Ele um maravilhoso Templo em volta da Sagrada Chama. Séculos se
passaram e o Egito caiu na “era das trevas”. O Templo da Fraternidade Branca,
por motivo de segurança, foi “tornado invisível”, de modo que , atualmente, só é
visível um edifício branco que constitui a entrada da galeria subterrânea da
Chama da Ascensão e conduz à Presença da majestosa Hierarquia de Serapis
Bey.

13.4 – DESCRIÇÃO DO TEMPLO DE LUXOR
Sobre o Templo e Luxor foi-nos dado este relato: 480 milhas acima do rio
Nilo avistam-se os célebres Templos de Luxor. Erguem-se, majestosamente, sobre
o deserto de areia, como que anunciando à humanidade o desdobramento da
pompa e aparato de um esplendor que a civilização moderna mal pode
compreender ou sequer imaginar. Ladeadas por possantes colunas, amplas
galerias circundam a área desses Templos, construídos por Ramsés II. A uma
certa distância, encontra-se um grande edifício branco, no formato de um
perfeito quadrado, que parece estar ainda em bom estado de conservação. É
cercado por uma muralha em cujos quatro cantos certamente outrora se erguiam
gigantescas torres. Portões maciços formam a entrada de um amplo átrio.
Nosso guia chama pelo porteiro, enquanto puxa uma corda! Ouve-se o
som de uma melodiosa sineta e a porta é aberta. Entramos em um paraíso de
beleza e deparamos com um contraste assaz marcante: de um lado do muro – o
deserto de areia, do outro lado maravilhoso jardim com repuxos cantantes,

diversidade de flores em plena floração, pássaros de brilhante plumagem... tudo
isto deixa-nos extasiados e encantados!
No segundo plano vemos um espaçoso átrio, após o qual se distingue o
belo Santuário de Luxor. No mundo espiritual, este santuário é assinalado como
última etapa de todas as pessoas que se encontram no final de sua peregrinação
terrena. Aqui, cada discípulo é recebido em um salão de espera, isolado dos
outros salões e das celas. A mobília destas é muito simples. Constitui-se de um
colchão de palha, uma pequena mesa com uma jarra contendo água, uma cadeira
e um pequeno tapete semelhante aos usados no Oriente pelos devotos, quando
estes praticam suas orações ou meditações. Estas celas não contêm quadros nem
estampas. No alto da parede existe uma pequena janela, bastante alta, tanto
assim, que se uma pessoa deseja olhar através dela terá que fazer uso de uma
cadeira.
Nesta pequena cela, o candidato à Ascensão é obrigado a uma rigorosa
introspecção. Aqui, ele não encontra pontos de referência, nem um pensamento de
estímulo, NADA além de seu próprio mestre espiritual que vive nas profundezas
de seu coração!
Após alguns instantes, o candidato é convidado a apresentar-se perante o
hierofante Serapis Bey. Este momento representa, há séculos a síntese da disciplina
para a humanidade. Esta disciplina é a origem da criação do chamado “espírito
espartano”.
Sigamos o guia até a biblioteca, cujas portas estão abertas e então vemos
SERAPIS BEY, sentado sobre uma cadeira de espaldar artisticamente esculpido.
Seu semblante é sério, justo e imparcial, mas ao mesmo tempo benévolo. O guia
deixa o recinto e vós estais a sós perante o grande hierofante. Admirados vos
perguntais qual seria a causa de serdes trazidos até aqui em Sua Presença.
Enquanto isso, seus olhos perscrutadores penetram no fundo de vossas almas.
Não podeis defender-vos da sensação de que vossos pensamentos e sentimentos
ocultos estejam como que, repentinamente, projetados de vossos corpos,
apresentando-se como se estivessem materializados no meio do salão. Não
somente vossos sentimentos presentes se projetam, mas TODOS os incontáveis
pensamentos e sentimentos de reações confusas causadas por experiências que, há
séculos, ficaram para trás e parece que não sois capazes de as subjugar, flutuam
na sala, enchendo o ambiente com suas impurezas. Finalmente, tudo está
descoberto e vos sentis nus em vossa natureza humana e, angustiados, esperais
para serdes dispensados. Então acontece algo imprevisto. Sentis um indescritível
alívio e alegria; o Grande Mestre sorri!
Como são consoladoras e doces as bênçãos do Bem-Amado Serapis Bey,
dos Senhores do Amor e dos Guardiões de suas Legiões de Anjos e de todos os
que são comandados por Ele! Momentaneamente, desaparecem todas as criações

humanas e bem no fundo de vosso íntimo prometeis que estes carmas negativos
deverão ser dissolvidos e transmutados, para nunca mais virem a superfície.
Assim fazeis a primeira promessa.
O Bem-Amado Serapis Bey esclarece que Luxor oferece a oportunidade ao
desdobramento da natureza espiritual e que aqui não existem disciplinas, mas
somente através de sua própria “Chama de Vida” é que cada um em separado deverá
instruir-se!
Aqui existem grandes bibliotecas de obras valiosas, porém não há, entre
estes livros, algum que ofereça uma disciplina fácil. Cada candidato é deixado ao
critério exclusivo da inspiração intuitiva de seu próprio coração. O artístico tesouro
de símbolos é incomensurável; contém escritos secretos, cifras ocultas,
mensagens misteriosas que dão a entender tudo sobre a imortalidade, mas
ninguém insinua ao candidato para os examinar. Toda fonte de auxílio do
Santuário está ao seu dispor pelo tempo que aqui permanecer; igualmente, é
oferecida a maravilhosa oportunidade da vida diária com a comunidade, caso o
candidato mostre-se competente.
Serapis Bey deixa ao vosso critério a organização de vossos estudos e ao
mesmo tempo vos desobriga de fazê-los. Quando, após um certo tempo,
receberdes o convite para vos apresentardes novamente ao Mestre, se houver, no
mínimo, um pequeno progresso, então vós podereis ficar para continuardes
vossos estudos – ou deveis partir, mas com todo o amor do hierofante. Hoje em
dia, todo candidato encontra no mundo externo da vida diária, experiências
semelhantes, iguais as que ele encontraria neste Santuário, e deste modo a
Chama Divina de seu coração recebe também a oportunidade de expandir-se e as
provas serão coroadas de êxito, levando-o à Iniciação.

13.5 – O TEMPLO INTERNO
Com o auxílio da proteção de nossas consciências, podemos continuar
nossa “viagem” através do Santuário de Luxor.
O Templo compõe-se de várias colunas, assim como eram usuais as
construções no antigo Egito. Sob uma vasta área quadrada, as colunas foram
edificadas enfileirando-se paralelamente e ao mesmo tempo formando
quadrados, um dentro do outro, semelhantes às caixinhas de encaixe que as
crianças usam para brincar. Em direção ao centro, os quadrados tornam-se cada
vez menores. No ponto mais central, acha-se em atividade a Chama da Ascensão.
O material do qual são feitas as imponentes colunas deste Templo
assemelha-se a pedras de arenito quase incolores. No entanto, as fileiras internas
destas colunas possuem maravilhosas cores, formadas pelos sete poderosos

Raios. Como o Sagrado Foco de Irradiação é a Chama da Ascensão, os Raios não
estão organizados na seqüência das cores, assim como é usual. Ao contrário, as
colunas que formam o quadrado do centro cintilam no mais puro branco-cristal.
A fileira de colunas que se acha no extremo externo deste quadrado é de
primorosa cor AZUL-SAFIRA, a seguinte tem a cor de OURO, as demais têm as
cores ROSA, VERDE, RUBI e VIOLETA. Quando abandonais o recinto da
maravilhosa cor violeta, vos encontrais de imediato na Luz BRANCACRISTALINA-IRRADIANTE que envolve o local de permanência da Chama da
Ascensão.
Entre estas divisões e galerias formadas pelas filas de colunas, estão as
celas, onde os diversos candidatos à Ascensão e discípulos são instalados e
alojados.
Os neófitos, os que pela primeira vez vêm a Luxor, são hospedados na ala
externa. A misticidade que reina neste Santuário é algo estranho para um
profano: acontece que não há necessidade de um reposteiro para separar estes
corredores; a Luz que é irradiada de cada corredor emite uma vibração divisória,
de acordo com sua cor ou gama de vibração. Apesar de os hóspedes destas celas
sentirem as vibrações destas Luzes, eles são incapacitados de vê-las ou mesmo
atravessá-las.
O campo visual do candidato, que abrange a galeria externa, apresenta-se
como uma parede de Luz, entre as colunas, na cor azul-safira. Embora sintais
estas irradiações e até possais deleitar-vos com elas, não é possível ver através
das mesmas. Na galeria seguinte, vemos as colunas douradas; estas assemelhamse a uma parede de Luz cor de ouro. Se passardes pela galeria rosada, vereis
também esta cor. Este processo repete-se em cada ala que segue. Quando já
possuirdes determinado desenvolvimento, passareis adiante automaticamente.
Cada degrau vos leva mais para perto da Chama da Ascensão. Vós bem sabeis
que por detrás de cada parede estão em atividade as Luzes de cada cor, mas não
sabeis definir qual a atividade que está em evidência. Assim acontece que o
discípulo vive constantemente em surpresas, quando passa de uma galeria a
outra, presenciando aí, pessoas em franca atividade.
As paredes dos aposentos de cor violeta são revestidas de uma
surpreendente Luz cor de púrpura. Se a entrada ao Sagrado Santuário, que
abriga a Chama da Ascensão, não for permitida a um ser não ascensionado, então
lhe será dado ver, através da Luz Violeta, as magníficas colunas de cristal,
lindamente lapidadas e polidas, que formam o recinto interno. O centro é
formado por um maravilhosos altar arredondado e dividido em três partes
(trinômio). Este altar é decorado por uma lindíssima urna egípcia, total e
maravilhosamente esculpida, da qual se ergue a flamejante, maravilhosa e bemamada Chama da Ascensão.

Quando os imponentes portões do Templo da Ascensão se abrem pelo
prazo de trinta dias e a transmissão da Chama é realizada, toda a Hierarquia
participa, DE PÉ, desta cerimônia. Nestes Templos não existem cadeiras nem
bancos! Aliás, os candidatos e discípulos estão sempre de pé! Este regulamento
está em conexão com o transpassar e percorrer da Luz, pela coluna vertebral. Por
este motivo, toda a assistência participa, de pé, da transmissão da Chama. A
Fraternidade de Luxor aponta, cuidadosamente, cada emanação de vida que
apresente a possibilidade de completar a sua Ascensão no final desta existência.
É esperado que cada discípulo aceite esta atividade, reconheça-a e colabore com
ela, pois foi posta em movimento através de sua força de expansão, pelo seu
próprio mundo dos desejos e que dê o adicional impulso para que se expanda esta
vibração.

6 – O BEM-AMADO SERAPIS BEY DIZ:
A todos os que desejam sinceramente a Ascensão, Eu declaro: “Candidatos
à Ascensão, que é que vos traz ao Meu Santuário? Eu vos dou a bênção da Minha Luz e a
vitória que ela representa”.
É Meu privilégio e honra-Me muito transmitir a expansão de força da
Chama da Ascensão. Ela ascende da Terra como uma escada em crescente Luz e
energia. Por ela todos os seres humanos poderão retornar ao Reino Divino do
qual vieram.
De que consiste a Chama da Ascensão? Ela consiste das forças
magnetizadas dos seres de boa vontade que já poderiam voltar aos seus “lares
divinos”, mas que preferiram, livremente, permanecer aqui na Terra e dar sua
contribuição à evolução da humanidade. São estes seres que magnetizam esta
“escada de Luxor”, o que possibilita a cada emanação de vida que já esteja
preparada, subir por ela. Além disso, é formada das forças dos apelos e do
magnetismo de muitíssimos sacerdotes da Era de Ouro transcorrida há séculos
passados. A Chama da Ascensão, também, contém crescentes energias criadas
por preces, afirmações, palavras de poder, mantrans e de esforços espirituais de
todas as emanações de vida do planeta Terra. Todas estas forças são recolhidas
pelos Irmãos e Irmãs do Templo da Ascensão, assim como pela Veladora
Silenciosa de todas as nações do planeta Terra, que formam uma parte integrante
da Chama da Ascensão.
Esta Chama apresenta, assim como todas as outras, raios de dupla
atividade:

1o – Da corrente de energia descendente que é projetada do Cérebro Divino
e que é sustentada e magnetizada pela Irmandade de Luxor em consciente
trabalho mútuo.
2o – Da corrente de energia ascendente dos filhos da Terra e de toda a vida
que anseia subir à Luz.
Ela contém os caracteres de cada Ascensão que já foi realizada no planeta
Terra. É uma Chama cheia de felicidade! A primeira e a segunda raças-raízes e
suas respectivas sub-raças retornaram aos seus “lares divinos” por meio desta
Chama. A gratidão de uma emanação de vida que foi recebida pela INFINITA
PRESENÇA “EU SOU” e sabe que está livre por toda a eternidade dos grilhões,
do pavor e de toda forma de desespero, é inconcebível à compreensão da
humanidade. Cada ser que conquistou sua Liberdade Divina utiliza a Chama da
Ascensão.
Esta força de expansão da venturosa Chama Violeta nunca deveria ser
considerada sob o prisma de uma consciência cheia de pavor ou qualquer outro
sentimento negativo. O quarto raio é como o primeiro: altamente positivo. Em
determinados tempos, os humanos eram tocados por este raio, mas isto só
acontecia através da rigorosa disciplina de Luxor e porque só haviam sido
registradas anotações dos eventos de fraquezas dos não ascensionados, não da
alegria daqueles que utilizavam a Chama da Ascensão.
Quando uma emanação de vida está preparada para fazer a Ascensão, ela
é levada em seu corpo mais tênue a Luxor, enquanto o corpo físico dorme ou
então um padrinho – um ascensionado – vai a ela e a envolve na corrente da
Chama da Ascensão.
Meus amados, esta Chama é inteligente. É objeto de Meu amor há muito
tempo. Ela vos permite ascensionar em qualquer das situações em que vos
encontreis, porque tem o poder de permitir que toda limitação ascensione em
harmonia, todo desespero em paz, toda pobreza em abundância e toda
dissonância em perfeição. Ela é uma atividade de Alquimia Divina. A maioria dos
discípulos ainda não refletiu bastante sobre a utilidade desta Chama.
Se em vosso mundo reinam situações difíceis, vossa alma se encontra
acabrunhada, se sentis depressão (vossa ou de outrem) em vós ou no grupo de
pessoas com as quais estais em contato, se as preocupações financeiras se
apresentam em evidência, então apelai à Irmandade de Luxor e pedi que vos envie
a CHAMA DA ASCENSÃO, com a qual podereis progredir, ascender em vossa
vida e em vossa força de expansão, retornando tudo para a ordem natural das
situações, na alegria, felicidade e harmonia.
Se vós apelais por Mim, pela Bem-Amada ESPERANÇA (HOPE), pelo
Arcanjo GABRIEL e pelo Poder da Chama da Ascensão, estamos prontos a
auxiliar-vos para elevar imediatamente a vibração a uma duradoura felicidade

que é una com a música das esferas. Esta vibração é hoje urgentemente necessária
à Terra, onde há tantas preocupações, medo de guerras, de bombas atômicas e de
explosões, bem como receio do fim de uma civilização.. Vosso perseverante
emprego da Chama da Ascensão poderá ser de grande ajuda, quando a usardes
para lugares e ambientes e sobre os humanos, principalmente porque os corpos
etéricos desta humanidade ainda possuem marcas da devastação das guerras e
destruições e dos lamentos de dor de parentes desaparecidos, enfim, do cruciante
sofrimento da humanidade neste século.
Minha sensibilidade e Minha virtude são a IMORTALIDADE, a convicção
da RESSURREIÇÃO e da ASCENSÃO de cada emanação de vida pertencente a este
planeta.
EU VOSD ADVIRTO, EU VOS ANIMO, EU IMPONHO esta convicção
aos vossos sentimentos, assim como aos sentimentos da global humanidade, aos
vossos pensamentos e às vossas consciências etéricas, às vossas estruturas de
carne:
A MORTE NÃO EXISTE! SÓ EXISTE VIDA ETERNA!
A Chama da Ascensão também permite aumentar a substância1 e dar aos
humanos o alimento físico. Ela é prática e está à disposição, para todos os que
desejam aproveitá-la! Nós permanecemos na superfície da Terra e a protegemos!
Deixai ASCENSIONAR AGORA tudo em vosso mundo! Aproveitai a Chama da
Ascensão para elevar toda substância e toda energia à pureza, harmonia e
perfeição.
PELO SANTÍSSIMO NOME DE DEUS aceitai a Chama da Ascensão!
Talvez, se pensardes em Mim isto possa ajudar-vos! O Bem-Amado El Morya e
Eu somos os únicos representantes desta rigorosa disciplina; por isto, às vezes
estamos muito sós, mas não obstante, vos compreendemos e somos muito
benevolentes. Eu sei o que pode resultar para vós da Chama da Ascensão. Sabei
que Eu desejo para vós esta Ascensão mais do que vós próprios a desejais. Porém
não conheceis ainda a importância desta Chama nem tampouco sua
excepcionalidade! Eu desejo ardentemente a vossa Ascensão e que o reino de
nosso Bem-Amado Saint Germain seja erguido AGORA na face da Terra!
Sabei mais: todos os que ostentam sobe o peito do corpo etérico a inscrição
“candidatos à Ascensão”, hoje são os abençoados da humanidade!
(1) Jesus aumentou pães e peixes.

7 – A ASCENSÃO
No decorrer de vários séculos, cada emanação de vida que se encarnou,
aqui na Terra, teve a oportunidade de desenvolver-se por meio de seu livre-

arbítrio, investindo sua força de energia de vida nos talentos especiais ou em
qualquer campo específico. Uma acumulação de força de curar, de instruir, de
capacidade musical ou artística é chamada “momentum”. Estas forças tecidas
pelas batidas do coração de cada emanação de vida representam uma parte da
colheita que cabe a cada criatura, e, ao mesmo tempo, a única herança do esforço
humano, que ela poderá levar consigo às esferas mais elevadas. Esta herança
cresce, juntamente com sua consciência, quando a alma, no final de sua
encarnação, se liberta para sempre da atração da Terra.
Os Senhores do Carma não só examinarão o indivíduo, quando chegar a
hora de sua Ascensão, mas também examinarão o “momentum” global de seus
“Serviços Prestados” perante a Vida, submetendo-o a um exame mais detalhado
de todos os seus atos. Se a emanação de vida se encontra nas condições exigidas,
é libertada da roda dos nascimentos e reencarnações e, antes de consumar-se a
Ascensão, é necessário existir a correspondente energia acumulada do
“momentum” e mais: ser posta à disposição no “Servir”, pois aplicando-a,
aumenta assim o bem no TODO.
Se a Lei Cósmica determina, através do próprio Santo-Ser-Crístico do
indivíduo, que ele está “em condições”, o padrinho que assumiu o dever e a
responsabilidade durante séculos, pede uma audiência ao Conselho Cármico,
para que Seus Membros ponderem sobre as forças e deficiências desta alma. O
“Livro da Vida” do referido indivíduo é examinado cuidadosamente e o
Conselho Cármico concede uma audiência à própria emanação de vida. É pois
necessária a aquiescência deste Conselho, para que a alma seja libertada de
outras encarnações.
Como cada indivíduo dispõe de seu próprio livre-arbítrio, poderá recusar
o recebimento desta libertação, preferindo uma nova reencarnação, talvez para
realizar determinado trabalho, no qual, há séculos, tenha dedicado sua energia, e
assim poder melhor servir. Se uma emanação de vida rejeitar a Ascensão deverá
ser esclarecida, para que se considere responsável por toda criação do carma
futuro, das novas correntes que aprisionam a alma, podendo mais tarde ser-lhe
negada toda liberdade, caso resolva mudar de idéia no futuro.
Os seres que completaram sua maestria no domínio das energias,
livrando-se de seus carmas pessoais, abdicando de sua liberdade para melhor
auxiliar a humanidade, pertencem aos Santos Filhos das Esferas Celestes. Em
suas frontes trazem o sagrado sinal característico na forma de uma flor de Lotus
desabrochada. Eles são reconhecidos por todos os que possuem o
desenvolvimento da visão interna. Nem um outro grupo de seres humanos ou de
seres divinos possuem este sinal característico. Onde quer que Eles se
apresentem, a maior inteligência de um Universo inclina-se em gratidão perante
as Suas Presenças por este sacrifício de Amor. Quando, enfim, eles aceitarem

definitivamente a Ascensão, a flor de Lotus se expandirá. Até nas mais altas
Esferas Celestes permanece o sinal característico deste amor e dos serviços
prestados à Vida, de modo que todos poderão reconhecê-Los. O Mestre Jesus
pertence à Ordem Sagrada da Chama de Lotus!
A emanação de vida que resolveu aceitar a Ascensão encontra-se,
novamente, ante o caminho da decisão, onde o livre-arbítrio terá de optar; se ela
aceita a Ascensão para entrar nas Esferas da Paz e da Bem-Aventurança, ou se
quer, como cooperadora ativa, ficar com a Fraternidade Branca, servindo de
ligação com os filhos e filhas da Terra, de pouca evolução.
As emanações de vida que escolheram a “Permanência no Nirvana”
transferem ou entregam aos Devas as suas energias, quer dizer: o acumulado
“momentum” – indiferente a qual seja a espécie – energias essas que são usadas
construtivamente, nos maravilhosos Templos do Fogo Sagrado cuja irradiação e
força servem a Terra e seus habitantes. Assim, realmente, entregam “suas
heranças” ou colheitas à humanidade. Elas mesmas elevam suas consciências de
seus “EU SOU” àqueles reinos que não estão em conexão com a luta do Plano da
Terra.
Todos os ascensionados relatam, apesar da impossibilidade de se
expressarem por palavras, a alegria e bem-aventurança que sentiram ao serem
libertados dos grilhões da Terra, da limitação de seus corpos físicos e do véu do
esquecimento. Momentaneamente, um ascensionado acha-se no seguinte dilema:
no ardente entusiasmo da sensação da recém adquirida nova liberdade deverá
elevar-se, ou, novamente, livre e espontaneamente aceitar as cadeias que os prendem
à Terra, talvez continuar a viver em sua limitada consciência terrena, por mais
alguns séculos!

8 – O QUE NOS RELATA O BEM-AMADO JOÃO SOBRE A ASCENSÃO
DO MESTRE JESUS
Fui uma das testemunhas que teve a permissão de assistir à Ascensão do
Mestre. Jesus, a Mãe Maria e eu sabíamos com antecedência do maravilhoso
acontecimento que estava para se realizar naquele dia. Estive presente naquela
madrugada, quando o Bem-Amado Mestre fazia contritamente seus preparativos
para alcançar a Vitória Eterna. Como eu, a Bem-Amada Mãe Maria levantou-se
mais cedo, reunindo, com grande sabedoria e carinho, os discípulos e todas as
outras emanações de vida que acreditavam nas mensagens de Jesus.
Admirava eu o esplendor da brilhante estatura do nosso Bem-Amado
Mestre Jesus, quando Este subia, pela última vez, o monte Betânia. Vi os raios do
sol sobre Sua nobre cabeça, ao chegar no cume da montanha e lá prosternar-se; vi

os anjos flutuarem ao Seu redor. E lá de cima do monte, Ele se despediu da Terra,
de Seus amados amigos, de todos os que estavam com Ele. A seguir, Jesus
manifestou o desejo de que tivéssemos sempre d’Ele uma alegre lembrança, dos
atos de Sua vida e do Ser jovem e vigoroso que Ele representa.
Vi o céu entreabrir-se e Seres divinos descerem para dar assistência a
Jesus, que conquistara a Eterna Vitória sobre Sua emanação de vida. Avistei o
Grande Lord Maitreya2 pairando na atmosfera e falando com Jesus. Estavam,
igualmente, presentes o Grande Maha Chohan, o Arcanjo Miguel, o Bem-Amado
Saint Germain e muitos Seres de Luz das esferas celestes.
Naquele dia, muito cedo, o céu abria-se muito antes do sol surgir. Nesta
hora já não havia mais separação entre estes dois reinos. Jesus, o filho do homem,
despediu-se então da forma humana, e Jesus, o Cristo, manifestou Sua
Divindade! E com este acontecimento foi lançada para sempre uma forte,
luminosa e maravilhosa Ponte de Luz entre o humano e a divindade.
Ao vermos que Jesus terminava Sua preparação, Mãe Maria e nós outros
nos aproximamos do sopé da montanha em cujo cume ia realizar-se a Ascensão.
Foi possível a Mãe Maria reunir Suas forças e por meio de Seu grande amor e Sua
capacidade de autodomínio a trair a Si e organizar o grupo, a fim de relatar o
acontecimento a respeito de Seu Filho, para que no último momento o Mestre
não fosse perturbado em Seu isolamento.
Enquanto Mãe Maria e nós, Seus discípulos, subíamos a colina para
alcançarmos a Presença do Mestre, podíamos observar sobre o caminho
pedregoso e sobre a grama que o ladeava, a trilha marcada pelos pés de Maria
nas suas incontáveis peregrinações, por anos a fio, até o alto do outeiro onde ia
orar pela Vitória de Seu Filho. Esta energia da Mãe Maria formava, realmente,
uma parte da corrente de irradiação que o Bem-Amado Jesus usou no momento de
Sua Vitória.
Não nos aproximamos muito do desenrolar desta Maravilhosa Grandeza e
quando Ele começou a dirigir Sua atenção ao “divino lar”, Seu corpo passou a
brilhar cada vez mais, irradiando Luz. Seu próprio Santo-Ser-Crístico
manifestou-Se através do corpo físico; a Luz resplandecente foi um sinal aos
olhos dos que assistiam, demonstrando um acontecimento incomum e de grande
importância; enquanto isso, o medo e a incerteza do desconhecido tomava conta
dos que lá se encontravam.
Assim aconteceu que muitas pessoas presentes não viram o momento do
milagre cósmico, quando céu e terra se tocaram por um instante; não viram
quando um filho de Deus e do homem se elevou deste mundo em triunfo, visível
aos olhos físicos, voltando aos Braços Magnificentes de Seu Pai!
Meus amados, assim será sempre! São poucos os que reconhecem e
aceitam um momento cósmico. Contudo, muitos destes seres foram “convocados”

para serem testemunhas deste grandioso acontecimento, porém retornaram sem
nada terem visto!
(2) Lord Divino ou o Grande Diretor Divino que naquela época ocupava o
cargo de Cristo Cósmico.

9 – INVOCAÇÃO
FERVOROSA PRESENÇA DIVINA “EU SOU”, VÓS, fonte de tudo o que
existe, ancorada no coração de toda a humanidade, nós VOS amamos, nós VOS
adoramos! Nós VOS reconhecemos como provedor e doador de nossas vidas, de
nossas inteligências, de nossas substâncias, de tudo que somos e possuímos!
Mantende-nos selados em VOSSA Luz, em VOSSO Amor, sabedoria e
poder da Vitoriosa realização!
Deixai VOSSA Luz e VOSSO Amor chamejar sobre nós e preparai o
caminho para que possamos andar na trilha da Luz.
Guardai e protegei-nos; guiai e conduzi-nos e dai-nos a Iluminação da
Verdade, para que sejamos livres por meio da Vitoriosa Ascensão.
Vós, Bem-Amados Mestres Ascensionados, Vós, grandes Seres Cósmicos,
Sete Elohim, Sete Arcanjos, Sete Chohans e especialmente Vós, Bem-Amado Saint
Germain, El Morya, Lord Divino, Jesus, Mãe Maria, João, Maha Chohan e Serapis
Bey com Sua Fraternidade de Luxor, nós VOS enviamos nosso amor. Ouvi o
apelo de nossos corações! Amparai cada um de nós, para que possamos
conquistar, no fim desta encarnação, a nossa Ascensão.
Flamejai a Chama da Ascensão através de cada partícula de nossos corpos
físico, etérico, mental e emocional e através de todos os nossos desejos; elevai
tudo na Vossa grande perfeição.
NÓS VOS AGRADECEMOS!

BÊNÇÃO
SELADOS NA SÉTUPLA CHAMA DOS SETE ELOHIM, DOS SETE
ARCANJOS E DOS SETE CHOHANS, agradecemos em nome da nossa
PRESENÇA DIVINA “EU SOU”, às Grandes Legiões de Luz pelo derramamento
de Suas bênçãos. Nós VOS agradecemos, Bem-Amado Serapis Bey e VOSSA
FRATERNIDADE de Luxor pela manutenção da Chama que nos levará ao “LAR
DIVINO”.

Nós VOS agradecemos Bem-Amado Jesus por Vosso poderoso Serviço por
nós e por toda a humanidade.
Nós agradecemos a todos e apelamos pelo Bem-Amado Hércules, para
nos proteger, até que se consuma a nossa Ascensão.
NÓS VOS AGRADECEMOS!

HAJA LUZ
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS – FASCÍCULO N 14

“EU SOU” a Força do Silêncio

1 – FORÇA E PODER EM CADA CORAÇÃO
Cada ser (o chamado humano) foi equipado por Deus-Pai-Mãe com o
inestimável Dom do poder de criação, que é o próprio sustentáculo do Ponto
Focal localizado em cada coração humano e conhecido sob o nome de
Imorredoura Chama Trina. COMPLETAMENTE DESENVOLVIDA, esta mesma
força age livremente através de cada ser divino. Ela traz à superfície, através do
Cristo Interno, a perfeição da maestria sobre todas as coisas e prepara o homem
para ser um Mestre Ascensionado.
O próprio Santo-Ser-Crístico jaz no centro desta Chama Tríplice, na
palpitante Taça do coração. Lá, o Santo-Ser-Crístico espera a oportunidade de
expressar-se para poder distribuir os dons peculiares da perfeição, abençoando a
todas as criaturas.
No decorrer do desenvolvimento planetário, assim como no Universo,
chegou a hora, ao ser dada a Ordem Cósmica, em que todo Santo-Ser-Crístico
deverá expressar-se em sua completa emancipação e liberdade. A Hierarquia
Espiritual alegra-se por este Edital Divino e assegura toda e qualquer assistência
possível ao vosso apelo, para fazer de cada homem, mulher e criança o Senhor da
Chama; pois esta é a determinação divina para cada ser humano!

Em geral, um indivíduo, no decorrer de suas encarnações, desenvolve
mais poder e força em um dos três aspectos da Chama Trina do que nos outros
dois. Algumas pessoas possuem mais PODER, outras mais SABEDORIA e
diversas ainda, mais AMOR. Assim, não existem duas emanações de vida que
expressem, equilibrada ou plenamente, através de sua forma externa, a CHAMA
TRÍPLICE que jaz em seus corações.
Na presente época, uma NOVA VIBRAÇÃO deverá desenvolver-se para o
perfeito equilíbrio de todos os quatro corpos inferiores (físico, etérico, mental e
emocional). Cada emanação de vida deverá examinar-se, cuidadosamente, e
esforçar-se para desenvolver e expandir as virtudes da Chama Trina, a qual, até
agora foi NEGLIGENCIADA.
Uma irrevogável decisão da Lei Cósmica foi divulgada para que seja
impedido o mau uso do livre-arbítrio.
Os Mestres Ascensionados estão, agora, em condições de instruir a
consciência externa da humanidade, sobre a maneira de liberar a oculta forçalatente para trazer o equilíbrio por meio de forças a serem desenvolvidas.
A maioria das pessoas prefere tirar proveito apenas da força já
desenvolvida, em vez de dedicar-se a tarefas mais difíceis, capazes de
desenvolver mais força ou maior poder, que lhes permitam recuperar o tempo
negligenciado. Talentos que sobressaem pelo uso desta
força, quando
desenvolvida, nem sempre contribuem para beneficiar o ego humano (se
dosados pela vaidade por exemplo, o que naturalmente é uma conseqüência de
falta de equilíbrio) e estão em evidência, hoje em dia, na atividade e
oportunidade até de pessoas bem intencionadas.
Enquanto não for aplicada ou posta em prática, nem mesmo a total sabedoria
do mundo será capaz de liberar uma só criatura! “Sabedoria adquire-se pela
aplicação do poder”. Um verdadeiro instrutor, seja ou não um ascensionado,
anima seus discípulos a fazerem uso prático dos ensinamentos por ele
ministrados. Na medida da aplicação construtiva lhes serão dados maiores
esclarecimentos. Vós deveis refletir sobre estas palavras.
Os Mestres Ascensionados dão as boas-vindas a toda emanação de vida
que possui o sincero desejo de querer ajustar-se à Chama Trina.
Portanto, não deveis hesitar um só instante, em pedir a esses Mestres seu
indispensável auxílio e que não dêem atenção aos erros que no passado
cometestes. A esperança deste mundo é a bondade e não o egoísmo!

2 – INSTRUÇÃO SOBRE O FOGO SAGRADO

A invocação da força do Fogo Sagrado é usada na Terra desde épocas
remotas, quando, pela primeira vez, os santos inocentes reivindicaram seus
direitos adquiridos pela hospitalidade do Planeta. Após a “queda do homem”
surgiu o abuso, o excesso do uso da atividade destrutiva das invocações de
forças, praticadas por aqueles que diziam ser “sacerdotes”; estas forças negativas
persistem até os nossos dias. Por meio da invocação a DEUS é possível aos
discípulos reparar, em grande parte, este pavoroso caos que surgiu,
propositadamente, pelo uso destrutivo do Fogo Sagrado.
A invocação do Poder de DEUS é uma verdadeira ciência que deverá ser
estudada com método, cuidadosamente. Após o fluxo da essência da vida
original da Presença “EU SOU” de cada emanação de vida Ter penetrado na
Chama Trina, no coração do corpo físico, esta energia é equipada com o Poder da
CHAMA AZUL para executar, em Nome de Deus, as obras práticas. A CHAMA
DOURADA Ilumina a inteligência externa, em relação com o uso construtivo
desta força. A CHAMA ROSA conduz a força iluminada, por meio do Amor, para
proporcionar bênçãos e abundância a toda vida. Se somente uma ou duas destas
qualidades estão desenvolvidas, então a ciência das invocações divinas não está
em equilíbrio e a emanação de vida que se esforça em aplicar as forças da
invocação estará em caminho errado, assim como foi no início.
Situações infelizes motivaram pessoas muito zelosas a fazer invocações e
deste modo criar depressões para si e para outros! Com isto surgiu,
momentaneamente, o caos mundial. O raciocínio lógico terá de concordar que o
estudo minucioso da ciência das invocações é muito importante para libertar, nesta
hora de crise mundial avassalante, o carma pessoal, continental e planetário.

3 – O BEM-AMADO JESUS DIZ:
Na minha última encarnação Eu manejava, constantemente, o Poder da
Invocação da Divindade em nome de Deus “EU SOU” para abençoar toda a
humanidade. Aqui reside a Minha Proteção, pois as forças que demonstram ser
inferiores às forças divinas respondem, igualmente, à consciência. Forças que não
são da PRESENÇA DIVINA foram e ainda são, hoje em dia, invocadas pelos
humanos, por aqueles que estão ávidos para dar expressão às suas consciências
externas. Assim, eles caem prisioneiros na rede de suas próprias criações.
Ofereço, em favor de todos os discípulos que estão no caminho espiritual,
Minha INVENCÍVEL PROTEÇÃO por todo consciente ou inconsciente erro a ser
cometido no futuro. Apelai, sempre, em primeiro lugar, por vossa própria e
individualizada Presença “EU SOU” e usai, acrescentando Meu Nome,
Ascensionado Jesus Cristo.

Este nome traz a acumulada e total força do “momentum” de Minha
aperfeiçoada emanação de vida; usai-O como introdução de cada invocação
divina e assim sereis sempre atendidos e protegidos.
Vós podereis dizer, por exemplo, “Em nome de minha própria bemamada Presença “EU SOU” e em nome do Ascensionado Jesus Cristo, eu apelo:”
Apelai pela Força do Fogo Sagrado, do qual tanto necessitais; abençoai,
meus amigos, a bem-amada Terra e meu próprio Ser, assim como o mundo.
Deixai esta bênção fluir; ela será mantida, conservada por toda a eternidade.
Não podemos fazer nada mais do que oferecer-vos Nosso carinhoso,
espontâneo e consolador auxílio. Está em vosso critério aceitar este amparo ou
rejeitá-lo. Eu sou um dos modestos integrantes da Hierarquia Espiritual que vale
como autoridade celeste e por isso sou muito grato.

4 – O MESTRE ASCENSIONADO SAINT GERMAIN DIZ:
Alegro-Me, sinceramente, pelas ainda não ascensionadas emanações de
vida que querem trabalhar, demonstrando vivo interesse em fazer deste planeta
uma “Estrela da Liberdade”!
Tornai-vos convictos de que o Templo do Fogo Violeta e as respectivas
Legiões desta Chama darão qualquer auxílio possível, em resposta aos vossos
apelos destinados à dissolução de todo carma destrutivo que no passado foi
criado por vós e pelos outros humanos.
Tudo que se relacione com APELOS, tenho em grande apreço e sinto em
Meu coração um grande contentamento, pois os APELOS são a RAZÃO DE
MINHA EXISTÊNCIA! Eu vos asseguro: até agora somente a superfície da Terra
foi tocada pelas maravilhosas cerimônias, pelo uso solene do poder da
VERDADEIRA ORDEM BRANCA. Após a definitiva purificação e transmutação
do caos das atividades destrutivas da humanidade, que envolveram a Terra no
sudário, vossos corações estarão encantados com a beleza e aperfeiçoamento da
NOVA ERA cuja elevação ocupará o lugar da infeliz decadência e aviltamento de
outros tempos.
A concretização da NOVA ERA está muito mais perto do que vosso bemamado coração possa supor. Eu vos agradeço, Meus bem-amados, pela vossa
persistência com a qual sustentais as nossas tarefas, que não raro transmitem a
impressão das situações intransponíveis ao pensarmos na continuação do
processo de libertação que se manifestará por meio de Meu nome. EU VOS AMO
COM AQUELE AMOR QUE ESTÁ ACIMA DE TODA COMPREENSÃO
HUMANA!

SEM PRESSA
Nestes últimos tempos entrou em atividade uma aceleração maior, por
motivo do constante erguimento do eixo da Terra (como já é do conhecimento de
todos, o eixo da Terra encontra-se inclinado há muitas centenas de séculos), ao
mesmo tempo em que o planeta segue sua rota velozmente. Todo o Sistema do
qual os Bem-Amados Hélios e Vesta são os representantes como Deus e Deusa
Solares1, igualmente movimenta-se para a afrente e com muita presteza. E tudo
isto acarreta a elevação da capacidade de vibração de vossos corpos, durante as
24 horas do dia; é uma determinada medida que deveis estar em condições de
suportar. Permiti-Me, portanto, chamar novamente vossa atenção para este ponto
tão importante! Em conseqüência da aceleração de vossos quatro corpos inferiores
(corpo do sentimento ou sentido, corpo do pensamento ou idéia, corpo etérico ou
recordações e, igualmente, o corpo físico) resulta muitas vezes a tendência para
PRESSA!
Acontece, naturalmente, que a atividade vibratória de nosso mundo
deverá elevar-se. Isto, porque, cada vez mais e mais estais purificando-vos e
assim aceitais o nosso auxílio, que vos é oferecido por meio de nossa irradiação
de Luz e de Amor.
Estas irradiações que vos são dadas constituem-se (formam-se) da nossa
própria Vida; elas são realmente a substância do nosso Ser. Naturalmente, esta
substância vibra muito mais depressa do que a da massa da humanidade da
Terra. Com a adicional aceleração do planeta podeis sentir, às vezes, uma
tendência individual para a PRESSA. Mas PRESSA, de uma ou de outra forma,
sempre acarreta sofrimento.
(1) Ver o “Plano Divino para Nosso Sistema Solar” da “Ponte para a Liberdade”.

IMPLORAI UM COMPLETO EQUILÍBRIO ESPIRITUAL
Aos discípulos é indispensável a compreensão do grande momento
presente; eles deverão controlar, conscientemente, todos os sentidos, aquietando-os. Por
isso, deveis dirigir-vos a um Ser ascensionado das Legiões de Luz (talvez ao
Lord Gautama, se for vosso desejo) e pedir-Lhe, em nome e autorização da vossa
Presença “EU SOU”, que carregue vosso mundo e vossos esforços e atividades
COM SEU SENTIMENTO DO PERFEITO EQUILÍBRIO e que vos mantenha,
sempre, no CAMINHO INTERMEDIÁRIO. Isto vos dará a capacidade de
alegrar-vos por motivo desta aceleração e extrair dela grande proveito. Assim

terá de ser realizado, pois a Terra vai ao encontro de maiores aperfeiçoamentos.
Ser-vos-á dada a competência de um consciente e vigilante controle de vossas
energias e também podereis gozá-las nas práticas da vida diária. Tereis maior
estabilidade de sentimentos, alegria mental, clareza etérica e força física. Assim,
vossos sentidos externos receberão a austeridade de um perfeito equilíbrio de
comportamento, permitindo-vos um controle geral em vosso viver. Todas estas
qualidades correspondem à natureza essencial do sétimo Raio e de todos os
servem de forma sincera aos Meus objetivos.
Recordai-vos, constantemente, de que agora pertenceis à “Dinastia da
Liberdade”!
Vós aceitais a energia e o amor de Minha Vida, vós usais Meu Nome e vós
representais no mundo a Minha Personalidade! Por isso, estou convicto de que
sempre Me representareis com dignidade, tanto de forma individual como
coletivamente.
Oh! Como somos Seres sumamente felizes! Às vezes damos gostosas
risadas e alegramo-Nos pela vida. Há, também, outras ocasiões em que
personificamos a austeridade.
No futuro, as nossas próprias experiências vos favorecerão no sentido de
obterdes a maravilhosa virtude da dignidade de um Mestre Ascensionado,
pressupondo-se que quereis desenvolvê-la agora! Haverá, no futuro, ocasiões nas
quais Eu desejaria investir em vós as qualidades do Senhor do Sétimo Raio
(correspondentes ao cerimonial que Eu represento) isto é, se vós Me derdes
permissão para tal. Isto vos ajudará muitíssimo quando tiverdes de enfrentar as
experiências pelas quais agora deveis passar. Quereis dar-Me a oportunidade de
auxiliar-vos?

5 – PERMANECEI ANCORADOS EM VOSSOS PRÓPRIOS CORAÇÕES
Cada Mestre Ascensionado ou Ser Cósmico, cada Anjo atua do centro de
sua própria divindade. Por este motivo, a irradiação das virtudes destes Seres
traz infinitas bênçãos a todas as criaturas com as quais entra em contato. Jamais
um Ser elevado consente que energias estranhas dominem um de seus corpos,
embora exercidas por ordem da inteligência divina, nem permitem que o façam
deslocar-se do centro de seu Ser. Assim permanecem estes Seres no lugar secreto
do Altíssimo, sob a Luz, a Irradiação da maravilhosa Presença E Poder do Todo
Poderoso e, também, no estado não ascensionado tudo é feito através da
Presença do ... ele É!
Quem estiver ancorado no centro de seu próprio coração, estará sob o
controle da vibração da energia que flui do Sol Central. A Chama Trina, que jaz

no íntimo de vossos corações, espera a vossa ação para afluir e trazer consigo as
qualidades com as quais, no começo fostes carregados; ela representa atualmente
o motivo de vossa encarnação. Quando permaneceis em atividade no centro
secreto e sagrado de vosso coração, adquiris uma tal força que jamais perdereis o
equilíbrio perfeito.
No vosso esforço em SERVIR, saltais fora do centro de vosso ser e unis
vossa energia com os pensamentos, sentimentos e consciências daqueles que
necessitam de auxílio e assistência. Desta maneira vós perdeis a maestria e a
capacidade de auxiliar e servir a outros.

PERMANECEI ANCORADOS EM VOSSOS CORAÇÕES
Permanecei agora no CENTRO DE VOSSOS SER; DEIXAI VOSSA LUZ E
O PODER DO PAI se irradiarem; sede PODEROSOS na CURA, PAZ,
CONTROLE DO EQUILÍBRIO, sede a PRESENÇA da MAESTRIA em tudo e no
tempo oportuno, onde houver necessidade de auxílio! Se vós habitais no
CENTRO desta PRESENÇA, não haverá medo nem incerteza. Se habitais no
ÍNTIMO DO CORAÇÃO DE VOSSA PRESENÇA, conseguireis SER TUDO E
FAZER TUDO!

SEDE CONDUTORES DA LUZ
Se estais ancorados no centro do grande coração divino, o PAI agirá através
de vós. Então vossos olhos se tornarão radiantes, porque através deles brilhará
SUA LUZ; vossas mãos serão o leme de SUA Onipotência; vossos lábios serão o
instrumento por onde ELE formará SUAS palavras e as projetará ao mundo das
formas; vossos pés serão os Pés da Presença do Mestre , atravessando o Universo;
vossa energia será o conduto para TUDO o que Deus deseja que se realize
através de vós, exatamente na posição que ocupais no Universo.

O REINO DO CÉU EXISTE “AGORA”
A Presença DIVINA NO CORAÇÃO é a esperança para toda a
humanidade, sua última salvação pessoal, sua maestria individual sobre a
substância, e é energia para cada esfera na qual a sua consciência humana deverá
permanecer. A Presença “EU SOU” significa, já seu nome revela, (PRESENÇA)
que ela está aqui e AGORA! Além disso, este nome significa que ela não é um ser

efêmero ou fugaz. E ainda mais: não existe apenas no tempo futuro, o que é
muito comum pensarem que somente após a chamada morte todas as tendências,
situações, os efeitos ou resultados, limitações pessoais do indivíduo serão
mudados, transmutados e purificados. Refleti sobre esta verdade: existe uma
PRESENÇA NO HOMEM com a capacidade de sublimizar e purificar sua vida e
isso deverá processar-se AGORA, para que ele imediatamente entre na esperança
de Glória e Paz, que será SEGUIDA DA BEM-AVENTURANÇA da PRESENÇA
DO SER! Jesus disse: “O reino do céu está em vós”, não está situado em um lugar
distante, em algum país místico!

A LEI DA VIDA É HARMONIA
A Lei da Vida, de acordo com sua característica, é muito simples. A Lei da
NOVA ERA e a religião da Nova Era serão tão simples que não é necessária
qualquer instrução para compreendê-las. ELA É A LEI DA HARMONIA!
Algumas pessoas a chamam Lei do AMOR. Mas se a chamais de amor,
simplesmente, tocais de imediato, as diferentes maneiras e expressões de sua
interpretação, através do verdadeiro ponto fundamental que ela poderá sofrer na
deformação ou distorção.
Se a energia que vos é dada como “Vida” não apresentar as qualidades da
Harmonia, vosso próprio Santo-Ser-Crístico retirará esta energia de vosso mundo,
após ter ela realizado aquilo para o qual foi enviada. Ela retornará com as
mesmas qualidades com que foi carregada. Enriquecida com as vibrações das
qualidades idênticas que, durante a sua ausência, atraiu a si. Por isso, a
emanação de vida deverá, primeiramente, aprender e conhecer as variantes desta
energia. Além disso, deverá reconhecer, em seu íntimo, a inteligência-guia que é
uma parte essencial de Deus, o que eqüivale dizer: AMOR EM ATIVIDADE!
Assim, o ser externo aprende tudo sobre o retorno de sua própria energia e
compreende que é mais fácil inclinar-se à Lei da Harmonia, vivê-la e, desta forma,
enriquecer o Universo por meio da vida emprestada por Deus do que sofrer o
retorno da mal aplicada energia divina.

6 – O PODER DO SILÊNCIO
Um discípulo sincero deverá reconhecer e aceitar a necessidade de
permanecer, várias vezes no decorrer do dia, em silêncio, de modo que a energia,
instruções, irradiações e força da Presença Divina “EU SOU” possam fluir aos
seus corpos inferiores, assim como à consciência externa. No Oriente, a

concentração e meditação constituem a fonte principal de cada atividade. No
Ocidente, ao contrário, onde a força e a atenção do discípulo são completamente
tomadas pelas circunstâncias e exigências de cada momento, o tempo, para esta
comunhão espiritual, é bastante negligenciado e seu sentimento desvirtua-se
através de uma autojustificação, porquanto ele próprio declara ser tão cansativo
o seu trabalho que, simplesmente, não dispõe de tempo suficiente para FICAR
EM SILÊNCIO E PARA SABER QUE: “EU SOU DEUS”!
O indivíduo crê que as exigências dos quatro corpos inferiores, seus
desejos e suas sugestões são impulsionados pelo seu ser interno e isto facilita o
seu contato com sua Presença “EU SOU”. O discípulo sincero deverá, por este
motivo, limpar os seus corpos inferiores e submeter-se a uma rigorosa disciplina,
quer dizer, deverá fazer uma auto-análise e colocar-se em seu verdadeiro lugar,
como servo da Presença Divina “EU SOU”. Isto poderá ser feito mais facilmente,
TRAZENDO a energia do corpo do pensamento ao SOSSEGO através da
BONANÇA do mar revolto do mundo sentido, bem assim através da
PROIBIÇÃO dos erros do passado do corpo etérico e ainda através da
EDUCAÇÃO do corpo físico. Naturalmente, o plano ou intento requer muito
tempo, paciência, persistência e força de vontade. Só quando isto é alcançado
poderá ser percebida, pelo discípulo dentro de si, a voz silenciosa ou suave da
Presença “EU SOU”.
Os Mestres Ascensionados informam que os apelos à Presença Divina “EU
SOU” e às Legiões de Luz são essenciais para tornar possível atrair um fluxo
direto deste caudal de energia. O indivíduo que faz, diariamente, os
indispensáveis apelos, deverá PERMANECER NO SILÊNCIO, receber e aceitar
as irradiações que foram invocadas, porém será mister despender algum tempo
para, realmente, recebê-las. Quantas vezes acontece que, durante contínuos e
ininterruptos apelos, afirmações, meditação, pedidos e contemplação, o discípulo
não deu o indispensável sossego aos corpos internos, para poder entrar em união
com as vibrações mais elevadas! Aqui deverá haver um equilíbrio entre esta
energia que foi enviada para o Alto e o recebimento da misericórdia suplicada.
Em uma verdadeira ENTRADA NO SILÊNCIO não deverá haver constante
chamamento da atenção externa. A consciência deverá permanecer positiva. Os
corpos de sentimento e do pensamento, bem como o etérico e o físico deverão ser
disciplinados para guiar sua energia à fonte, à Presença “EU SOU”. Nunca será
permitido, durante este período, deixar-se levar por múltiplos pensamentos,
sentimentos recordações ou por algum cansaço físico que, muitas vezes, se
apresentam na redução da tensão corporal.
Geralmente, ao discípulo, torna-se mais fácil fazer os apelos, mantrans,
afirmações ou visualização, quando a energia dos corpos está ocupada com este
trabalho, mas é, consideravelmente, mais difícil fazer os exercícios espirituais NO

SILÊNCIO e conservar os corpos inferiores NO MAIS COMPLETO ESTADO DE
SOSSEGO para que as bênçãos possam ser RECEBIDAS. Muitas vezes, o
discípulo entrega-se a uma agradável sonolência ou brinca com seus variados
pensamentos e sentimentos sem nexo; desta maneira, não poderá participar da
bênção de uma Contemplação.
TODO BEM, seja suprimento, saúde, fé, força, amor ou purificação VEM
DE DEUS, a Fonte de toda vida. Estas dádivas são distribuídas pelos Seres
elevados através de Mensageiros Divinos. Mas o discípulo não pode receber a
abundância destes bens e virtudes, enquanto ele não houver aprendido sua lição
e instruído seus corpos inferiores, para ser-lhe permitido, por meio dos apelos, a
entrada da misericórdia divina (em seus corpos). Dizei a estes “portadores”:
“PAZ, sede silenciosos!” Exercitai esta comunhão espiritual com vosso Deus –
“EU SOU”, a Presença Divina, até que participeis de Sua Bênção!
Os homens perderam o controle sobre os seus corpos inferiores. Em vez
de trabalharem em harmônica vibração, subordinados ao guia da Presença “EU
SOU”, movimentam-se confusamente ou de modo infundado e muitas vezes são
impulsionados com maior gama vibratória ou retardam estas vibrações por meio
de pensamentos, sentimentos e recordações fugazes, entregando-se ao bel prazer,
a estranhos procedimentos, enfim, a uma conduta do corpo físico que deixa
muito a desejar. A emanação de vida não conseguirá receber da Presença a Paz e
a Bênção dos Divinos Seres Cósmicos, enquanto ela não obtiver o controle de
seus corpos inferiores. Somente, quando isto ocorrer, então por meio de seus
exercícios espirituais será renovada e harmonizada no espírito, a alma, sentido e
corpo físico, assim como era no princípio.

7 – O BEM-AMADO JESUS DISSE:
Para um discípulo, a necessidade de tempo disponível, de energia, de
atenções e colaboração forma uma grande barreira e muita dificuldade para seu
progresso espiritual, porque ele não aprendeu, conscientemente, a ACALMAR a
energia em seu próprio mundo, de modo que possa ser provido de nova força e
nova fé pela sua Presença “EU SOU” e pelos Seres Divinos que, bondosamente, o
querem auxiliar. Sei disso por meio de minhas próprias experiências. Durante a
minha missão no mundo necessitava tanto de auxílio como necessitais hoje em
dia. Mas, no homem reside a tendência do “ímpeto intempestivo” de agir sem
dar-se a um necessário recolhimento para novamente carregar-se na Fonte
Cósmica. Deveis recordar-vos de que muitas vezes “subi à montanha” para orar.
Nenhum discípulo terá duradoura ajuda para os trabalhos espirituais, enquanto
não compreender e observar a necessidade de arranjar tempo para suas

meditações, isto é: afastar-se do mundo sem ser perturbado e ENTRAR NO
GRANDE SILÊNCIO para atrair da Fonte Divina todo bem e a necessária força
para sua espiritualidade. Estas energias, ele, novamente, poderá distribuir ao
próximo nas qualidades de harmonia, dignidade e bondosas solicitudes.

8 – DOMINAI VOSSA LÍNGUA
Amados discípulos, dominai vossas línguas, não useis palavras ásperas,
não exerciteis autocomiseração, autodesaprovação, autoincriminação e nem useis
qualquer palavra negativa ou apelos, orações incompletas. Pensai,
constantemente, que vossas palavras se transformam em AÇÃO! Houve uma
época, aqui na Terra, na qual eram impostos severos castigos aos sacerdotes e
sacerdotisas da Ordem Branca, QUANDO ELES USAVAM UMA PALAVRA
NEGATIVA! Sede agradecidos por terdes uma língua, mas prestai ATENÇÃO ao
que falais!
Com respeito aos vossos órgãos de fonação, se tiverdes dificuldades,
apelai pelo grande Arcanjo Rafael e pedi que Ele benza vossa língua. Implorai
PERDÃO, embora por UMA SÓ PALAVRA NEGATIVA que proferistes e que
não estava apropriada para multiplicar a perfeição. Dizei: “Pai, perdoai-me por
ter abusado de Vossa Santa Energia de Vida, através de palavras descuidadas,
ásperas, indelicadas, intolerantes, intransigentes e irrefletidas. Eu Vos agradeço
pelo dom de minha voz, de minhas cordas vocais e pela minha língua. Permiti
que ela expresse, somente, mensagens de harmonia e perfeição!
A Chama Viva em vosso coração pode ensinar-vos TUDO O QUE
DESEJAIS. Não deveis “falar” muito ao começar vossa meditação e concentração,
nem deveis fazer pedidos, afirmações ou sentenças. Porém, permanecei aos pés
desta Luz Interior em atitude calma, ativa e alegre; deixai que vos instrua sobre a
multiplicidade destas coisas.
O Bem-Amado Maha Chohan escreveu, em seus boletins, sobre o REINO
INTERIOR DO SILÊNCIO.

9 – O BEM-AMADO MAHA CHOHAN DISSE:
Gostaria de vos descrever o que sei sobre o Coração Divino. A tarefa não é
fácil, pois não é possível dar com perfeita clareza a sua descrição, revestindo-a
apenas com palavras. Assim mesmo, procurarei, ao menos, incentivar vosso
interesse e guiar-vos ao centro de vossa consciência, até lá onde começa o curso

da vida, sempre mais e mais profundamente, ao GRANDE SILÊNCIO, no
Sagrado Coração Divino deste Universo, do qual viemos ao entrar nesta vida.
Lá, em verdade, na meditação mais profunda, é vosso LAR. Lá existe
segurança, proteção, compreensão e amor sem fronteiras – paz incomensurável!
Lá, existe Luz acima da mais deslumbrante luz do sol, segundo vosso conceito,
ao mesmo tempo, esta luz é tão repousante, como o é a luz do crepúsculo. Aqui
no mundo físico rege a quietude do sol no firmamento, enquanto ele realiza sua
obrigação cósmica. Desta mesma maneira, esta quietude é preenchida, porém
com o som da música da mais completa Harmonia! Ireis dizer: aqui estão unidas
as duas partes na modalidade perfeita; pois cada qualidade tem dois pólos:
silêncio e som, atividade e quietude. A humanidade, no entanto, criou, neste
mundo da forma, outros contrastes. Por exemplo: para o amor, o ódio; para o
silêncio, o ruído!
Neste Grande Coração Cósmico existe um maravilhoso reino! O BemAmado Saint Germain o define como O GRANDE, GRANDE SILÊNCIO. Jesus
referia-se a ele como sendo “O REINO DO CÉU”. Outros o denominam O
PODER DO AMOR DIVINO. Qualquer nome que se dê, este Reino é a última e a
mais elevada meta de toda vida ambulante. Toda consciência desenvolvida e
cada ser não ascensionado pode vivê-lo, assim que tiver conseguido
‘SUFICIENTE SILÊNCIO’!
Quem conseguir penetrar no coração deste SILÊNCIO CÓSMICO, aí
encontrará aqueles Seres que conseguiram dominar com maestria seu próprio ser
externo. Lá, também, poderá ver o modelo do Plano Divino que, para cada
criatura, já está preestabelecido e, assim com Eu, nunca mais abandonará este
Reino! O silêncio atua de dentro para fora do ponto central deste coração e
permanece em completa Paz. Vosso coração físico é uma réplica do Grande Coração
Cósmico do Universo. Através da porta deste coração vós tendes a entrada para o
lugar do SILÊNCIO. Ireis viver este Silêncio, expandindo-se cada vez mais e
quanto mais vós vos dedicais à conquista desta Paz Interior, tanto mais sentireis
sua influência tornar-se uma realidade.
Quando Eu observo a humanidade e toda sua preparação para as viagens
de veraneio, não posso negar-me um sorriso. Em um único instante os humanos
poderiam ingressar neste Reino Interior e retornar muito mais repousados e
restaurados. Jamais, os balneários e as debandadas às praias em procura do sol
físico poderão dar-lhes tanto alívio como uns instantes de meditação.
Bem-amados filhos do meu coração, Eu vos suplico: entrai no CORAÇÃO
DO SILÊNCIO. SABEI, lá está toda a abundância de vossa vida, saúde, alegria,
felicidade e paz!

10 – ALGO SOBRE SAINT GERMAIN
Conta-nos o Grande Mestre Ascensionado Saint Germain o que aconteceu
com Ele antes de Sua Ascensão. O Grande Diretor Divino – conhecido sob o
nome “SAITHRHU” – foi seu instrutor e certa vez lhe apresentou uma lição a
cumprir: atuar em silêncio, num campo de batalha. Saint Germain pensou não
poder realizar este trabalho, mas assim mesmo prontificou-se, para no mínimo
tentar fazê-lo. Para isso, magnetizou em volta de si e de forma poderosa a força
do silêncio. Esta força, realmente, repelia qualquer forma física que tentasse
subjugá-lo ou derrubá-lo. O próprio Saint Germain diz que desta experiência
resultou muito mais para Ele que de outras anteriores e, desde esse momento,
seu progresso foi muito mais rápido e proveitoso.
O SILÊNCIO pode tornar-se uma verdadeira substância e dar ao corpo
proteção, ao espírito iluminação e aos sentidos paz. Muitos discípulos
construíram, por meio de seus propósitos e afirmações, um forte “momentum”.
O que eles, agora, necessitam é o EQUILÍBRIO de suas atividades. Para isso
deverão aprender a TRABALHAR NO SILÊNCIO.
Pensai no Silêncio, senti no Silêncio, falai no Silêncio e extraí do Silêncio os
raios de Luz para o trabalho que quereis realizar. NÃO PARTICIPEIS VOSSAS
ATIVIDADES A NINGUÉM, mas deixai transparecer vossos trabalhos aos outros
através das obras concretas que realizardes, SILENCIOSAMENTE.

11 – TRABALHO EM GRUPO
Observai-vos mutuamente, como se vós fôsseis UMA ÚNICA
PULSAÇÃO. Constatai completa harmonia e união com todo indivíduo e sentivos UM com ele! Assim, forma-se uma Chama gigantesca! Enviai Luz do grupo a
toda a humanidade e procurai sentir-vos UNIDOS COM A PULSAÇÃO DE
TODA A HUMANIDADE! Envolvei toda Terra com vossa Luz e com vosso
Amor e expandi este Amor a todo o Sistema!
Senti vossa ilimitada capacidade de poder efetuar tudo o que for
construtivo. Visualizai o que vós desejais; deixai a Luz e o Amor afluírem de
vossos corações, penetrando vossa forma-pensamento e trazei-a à revelação por
meio do poder da harmonia.
Não deveis pensar, sentir ou falar coisas que não multiplicam o BEM,
porém, deveis limitar-vos às coisas construtivas que enriquecem toda vida, pela
bênção. Não deis atenção, tanto quanto for possível, às diversidades do noticiário

que chegam a vós por meio do rádio, televisão e jornais, informando-vos,
somente, sobre as imperfeições do mundo. Tornai-vos CONSCIENTES de que
estas coisas, em realidade, não possuem poder. Por isso, deveis cobri-las com a
Luz e o Amor de vossos corações. Vede o mundo e toda vida ENVOLTOS NA
LUZ! Daqui para diante, deveis somente pensar, sentir, ver e revelar a Perfeição.
Expandi a Perfeição, constantemente, sobre todo o Sistema!
Reconhecei que SOMENTE DEUS atua em cada pessoa, em cada lugar, em
cada situação e em cada coisa. Pois isto é verdadeiro!

DEUS ESTÁ EM TODA PARTE, DEUS É TUDO EM TODOS!
Quanto mais sentirdes Deus em vós, tanto mais depressa vossa Presença
“EU SOU” assumirá seu domínio sobre vosso ser. Alegria e felicidade andam de
mãos dadas com as Ascensionadas Legiões de Luz. Reconhecei com Elas a
Perfeição. Então ireis presenciar como vosso mundo é repleto de realizações e
assim ireis avançando, vitoriosamente, no percurso de vossa ascensão. Sede um
exemplo para os homens. O CAMINHO A DEUS conduz ao amor, paz, alegria,
felicidade, beleza, proteção e perfeição de toda a espécie. Não permitais, nunca
mais, que o vosso pensamento contenha a idéia errônea de que o sofrimento
provém da vontade de Deus. Muitos de vossos discípulos executam seus serviços
com a idéia de que são uma espécie de “trabalho” e, muitas vezes, com um
sentimento de medo. Este não deverá mais ser vosso procedimento! DEIXAI A
VOSSA PRESENÇA DIVINA “EU SOU” DESTACAR-SE e oferecei ao mundo
uma luminosidade que demonstre o Reino Interno e sua perfeição! Deixai
sobressair do Grande Silêncio a alegria e felicidade, e distribuí a bênção para
cada partícula de vida que contacteis! Só desta maneira preenchereis o motivo da
existência de vosso ser e de vossa razão de estar aqui na Terra. Sede, também,
capazes de ver a realização de vosso plano de vida pelo qual tanto vosso coração
anelava, antes de virdes para este mundo.

12 – DECRETOS, AFIRMAÇÕES
Enquanto são lidas as seguintes sentenças e explanações, deveis NO
SILÊNCIO expandir de vossos corações sentimentos profundos de Luz e Amor.
a) “EU SOU” a perpétua expansão da perfeição de minha Presença “EU
SOU”.

b) Eu reconheço e aceito a minha ILIMITADA CAPACIDADE de fazer
tudo que desejo, para trazer e expandir em meu próprio mundo a perfeição e
enviar minha energia de vida, para esta finalidade sobre tudo neste planeta. “EU
SOU” A PODEROSA ATIVIDADE DO EQUILÍBRIO DA VIDA em cada
indivíduo, sobre o planeta.
c) “EU SOU” O SILÊNCIO!
“EU SOU” O SILÊNCIO!
“EU SOU” O SILÊNCIO!
Eu vivo, eu me movo e tenho minha existência no Poder do Grande
Silêncio!
d) Em nome, no amor, sabedoria e força de minha Presença “EU SOU”
apelo por VÓS Bem-Amado Jesus Cristo e por VÓS Grandes Ascensionadas
Legiões de Luz! Carregai, carregai, carregai-me com a Luz Cósmica, Amor
Cósmico e Força Cósmica da Iluminação, com Paz e Liberdade, com o Poder
Cósmico do SILÊNCIO e com TODA PERFEIÇÃO do mundo dos pensamentos e
sentimentos de toda humanidade. Mantende e sustende tudo isto, até tornar-se
uma realidade.
Nós Vos agradecemos.
e) “EU SOU” UM PILAR DA CHAMA VIOLETA que me acompanha,
constantemente, dissolve e transmuta toda imperfeição que entra em contato
comigo, na sublime e eterna Perfeição Divina.
f) Começo todos os dias com a bênção da minha própria Presença “EU
SOU”, com amor e proteção das Ascensionadas Legiões de Luz. A cada vida com
quem diariamente entro em contato eu ordeno iluminação e liberdade e
substituição de todas as falsas aparências pela verdade.
g) “EU SOU” O SILÊNCIO!
“EU SOU” O SILÊNCIO!
“EU SOU” O SILÊNCIO!
Só falo quando é necessário! Carrego cada palavra com o amor e a
iluminação da PERFEIÇÃO dos Mestres Ascensionados.

13 – A BEM-AMADA IMACULATA, VELADORA SILENCIOSA DE
NOSSA TERRA, DIZ:

Só quem conhece o caminho do SILÊNCIO, só quem conseguir maestria
sobre a energia que flui aos seus próprios corpos do coração da Causa-Primeva
com maravilhosa abundância, SOMENTE ESTE SERÁ o dispensador-guia das
virtudes divinas, no mundo dos homens!
A energia é o acumulador! Energia e vibração (estas duas palavras
significam vida) carregam paz, amor e perfeição ou desarmonia, desavenças no
mundo da forma. Quem ainda não perdeu o poder da língua para ferir, este não
deverá falar sobre a Presença Divina!
Aqueles entre vós que acumularam em seu corpo causal poderosa reserva
de energias, que estão no caminho, à espera, para fluir através de seus sentidos
quando tranqüilos, estes serão chamados “à prestação de contas” se por acaso
não se mantiverem suficientemente calmos, de modo que esta ENERGIA POSSA
FLUIR, AGORA, AGORA! A humanidade necessita AGORA da assistência de
um condutor consciente e vós fostes escolhidos para conduzi-la!
Cada palavra que vossa boca emite, cada afirmação que pronunciais
deverá ser acompanhada de AMOR!
A forma é a MENSAGEM; mas no seu INTERIOR JAZ A VERDADE!
Pensai nisto: Entrar no INTERIOR!

14 – INVOCAÇÃO
FERVOROSA BEM-AMADA PRESENÇA DIVINA “EU SOU”, VÓS, fonte
de tudo que existe, ancorada em cada coração, nós VOS amamos, nós VOS
adoramos!
Nós VOS reconhecemos como único dispensador de toda vida, de toda
inteligência, de toda substância e de tudo que possuímos!
Apresentai-Vos e assumi o comando e o controle sobre nossa
personalidade. Deixai VOSSO Plano Divino manifestar-se através de nós.
GRANDES COORTES DOS MESTRES ASCENSIONADOS E SERES CÓSMICOS,
SETE ELOHIM SETE ARCANJOS BEM-AMADOS MESTRES SAINT GERMAIN,
EL MORYA, SERAPIS BEY, LANTO E TODOS OS QUE ESTÃO LIGADOS COM
ESTAS ATIVIDADES, carregai-nos com Vosso poderoso amor Vossa sabedoria,
Vossa atividade compensadora, com a força do Silêncio e chamejai através de nós
e de toda a humanidade.
Nós Vos agradecemos.

BÊNÇÃO

SELADOS NO GRANDE PODER DO SILÊNCIO, agradecemos a Vós,
ascensionadas Legiões de Luz por vossa assistência de hoje
Ajudai a cada um em sua aplicação prática para a manifestação da
realização através da Iluminada Recepção.
Guardai e protegei-nos, guiai e conduzi-nos, mantende-nos em
ininterrupta harmonia até a Vitória de nossa Ascensão!

NÓS VOS AGRADECEMOS!

HAJA LUZ – CONTEÚDO DOS CAPÍTULOS 01 A 14
1 – De Onde? Por quê? Para Onde?
 Prefácio
 Introdução
 Deus, Soberano de um gigantesco Reino
 A Grande Fraternidade Branca
 Moisés, Buda e Jesus vivem
 Perguntas e respostas
 Os Sete Raios
 Aplicação
 Descrição da estampa da Santíssima Trindade
 Apelos
2 – A Chama Violeta
 Esclarecimento da Santíssima Trindade
 A Lei do Ciclo
 Reencarnação
 O Fogo Violeta
 A Lei do Perdão
 Harmonia
 Os Sete Corpos
 “Perdoai-me”
 Apelos
 Bênção
 Apelos
3 – A Morte não existe














Os Senhores do Carma
Assembléia do Conselho Cármico
Maha Chohan recolhe o último alento
A Sentença
Preces ajudam muitíssimo
Padrinhos – Auxiliares – Avalistas
Pecado por erro
Preparação para a Reencarnação
O Reino dos adormecidos
Almas prisioneiras da Terra
O ser elemental do corpo
Apelos

4 – O Primeiro Raio: Força – Poder (Raio Azul)
 O Propósito da “Ponte para a Liberdade”
 Residência de El Morya em Darjeeling, Índia
 O Bem-Amado El Morya diz:
 Arcanjo Miguel
 O Arcanjo Miguel diz:
 O Poderoso Elohim Hércules, o Elohim do Primeiro Raio e seu Complemento
Divino, Amazon
 O Poderoso Hércules diz:
 Os Sete Planos da Criação
 Bênção
5 – O Segundo Raio: Sabedoria (Raio Dourado)
 O Mestre Ascensionado Kuthumi
 O Segundo Raio
 Os cargos da Hierarquia Divina
 O Bem-Amado Mestre Ascensionado Kuthumi diz:
 O Bem-Amado Mestre Ascensionado Lanto diz:
 O Arcanjo Jofiel, o Grande Arcanjo da Iluminação
 O Bem-amado Arcanjo Jofiel diz:
 Cassiopéia, o Elohim da Sabedoria e seu Complemento Minerva
 Sete degraus da Precipitação do Elohim Cassiopéia
 Oração de São Francisco de Assis
 Bênção
6 – O Terceiro Raio: Amor Divino – Força Magnética (Raio Rosa)
 O Terceiro Raio










Descrição da Sala da Chama
Arcanjo Samuel
O Arcanjo Samuel diz:
O Grande Elohim Órion, Elohim do Amor Divino
O Grande Elohim Órion diz:
Os sete degraus da precipitação do Elohim Órion
O uso da Chama Rosa
Apelos

7 – O Quarto Raio: Plano Imaculado – Pureza (Raio Branco)
 O Quarto Raio
 O Plano Imaculado
 O Bem-Amado Mestre Ascensionado Serapis Bey diz:
 Os sete Planos de Iniciação
 Arcanjo Gabriel
 O Arcanjo Gabriel diz:
 Apelos
 O Elohim da Pureza, o Bem-Amado Claire
 Os sete degraus da precipitação do Bem-Amado Claire
 A Bem-Amada Astréa
 Apelos
8 – O Quinto Raio: Verdade (Raio Verde)
 Hilarion, Chohan do Quinto Raio
 O Bem-Amado Hilarion diz:
 Arcanjo Rafael
 O Arcanjo Rafael diz
 O Regulamento dos Arcanjos
 Elohim Vista
 Os sete degraus da Precipitação
 O Elohim Vista diz:
 Apelos
9 – O Sexto Raio: Amor e Paz (Vermelho Rubi)
 Jesus – Raio da Paz
 O Templo Rubi da Cura
 O Mestre Ascensionado Jesus diz:
 A Luminosa Presença de Jesus
 A Bem-Amada Nada, Chohan do Sexto Raio
 A Ascensionada Mestra Nada diz:








Arcanjo Uriel, Arcanjo dos Serviços Prestados
O Bem-Amado Arcanjo Uriel diz:
Tranquilitas, o Grande Elohim da Paz
Os sete degraus à precipitação do Bem-Amado Tranquilitas
O desenvolvimento de um elohim
Apelos

10 – O Sétimo Raio: Saint Germain – Era da Liberdade (Raio Violeta)
 O Ascensionado Mestre Saint Germain
 A Coroação de Saint Germain
 Os “Serviços Prestados” do Sétimo Raio
 O Mestre Ascensionado Saint Germain diz:
 Arcanjo Ezequiel
 O Arcanjo Ezequiel diz:
 A Bem-Amada Santa Ametista diz:
 Os sete degraus da precipitação do Elohim Arcturos
 Outros Chohans e a Atividade do Fogo Violeta
 Apelos
11 – O Homem e sua relação com os Anjos e os Seres Elementais
 A Grande Presença Divina “EU SOU”
 Canção: Sagrada Chama Crística
 A história da Terra
 Os retardatários
 A Alma
 Apelos
 O que vem a ser um Manu?
 Os três reinos
 Gratidão
 Desenvolvimento de um ser elemental
 Desenvolvimento dos anjos
 O homem, em relação a estes dois reinos
 O Maha Chohan – Representante do Espírito Santo para a Terra
 O Maha Chohan diz:
 “Junto aso Anjos”
 Bênçãos
12 – Sanat Kumara – o Salvador da nossa Terra
 Como a Bem-Amada Vênus auxiliou a Terra
 A Terra esteve prestes a dissolver-se












Os trinta seres que vieram de Vênus
A construção de Shamballa
A vinda de Sanat Kumara
Shamballa
A Grande Fraternidade Branca
Os cargos da Hierarquia
Lord Gautama
Lord Divino
A volta de Sanat Kumara a Vênus
Apelos

13 – Nossa Meta é a Ascensão
 Nossa Meta
 A Chama da Ascensão em Luxor – Egito
 A transferência da Chama da Ascensão para Luxor
 Descrição do Templo de Luxor
 O Templo interno
 O Bem-Amado Serapis Bey diz:
 A Ascensão
 O que nos conta João sobre a Ascensão de Jesus
 Apelos
14 – “EU SOU” a Força do Silêncio
 Força e Poder em cada Coração
 Instrução sobre o Fogo Sagrado
 O Bem-Amado Jesus diz:
 O Mestre Ascensionado Saint Germain diz:
 Permanecei ancorados em vossos próprios corações
 O Poder do Silêncio
 O Bem-Amado Jesus disse:
 Dominai vossa língua
 O Bem-Amado Maha Chohan diz:
 Algo sobre Saint Germain
 Trabalho em grupo
 Decretos, afirmações
 A Bem-Amada Imaculata, Veladora Silenciosa de nossa Terra, diz:

